
Adventi készület 2012-ben

„Nem előállítanunk kell magunkban az isteni életet, csak engedni, hogy megszülessék bennünk,
nem megvalósítani a tökéletes istengyermekséget, csak segíteni kibontakozását, s nem

kiérdemelni a dicsőséget, de elfogadni Isten kezéből.“

Dátum Olvasd el! Imádság, elmélkedés Készület

ADVENT 1.
VASÁRNAPJA
Világíts!

Jer 33,14-16 Abban
az időben kisarjasztom
Dávid igaz sarjadékát

Uram, Királyom! Add meg, hogy
megismerjem bűneimet, és meg ne
ítéljem felebarátomat, mert áldott
vagy örökön örökké!

Személyesen és a családban is figyeljünk arra,
hogy bennünk és kapcsolatainkban növek-
szik-e a fény, erősödik-e Isten jelenléte.

12.03. hétfő
Xavéri Szt. Ferenc

Iz 2,1-5 Eljön a sok
nép, és ezt mondják:
menjünk föl az Úr
hegyére

Krisztus! Te vagy a világ világossá-
ga. Aki téged követ, nem jár többé
sötétségben, hanem övé lesz az élet
világossága.

Ezen a héten világosságot gyújtok a sötét-
ségben azzal, hogy visszatérek a bennem élő
és engem éltető Istenhez;

12.04. kedd
Iz 11, 1-10
Az Úr lelke nyugszik
rajta

Vágyom a te világosságodra, vá-
gyom az egyetlen, igazi fényre,
mely öröktől fogva született.

lemondok az ítélkezésről és a sértődékeny-
ségről;

12.05. szerda
Iz 25,6-10a Itt van az
Úr, benne
reménykedtünk:
vigadjunk és örüljünk!

Vágyom arra a belső meggyőző-
désre, hogy te vagy bennem ez a
világosság, s hogy bármit teszek is,
te bennem élsz.

nem engedem uralkodni önmagamban az
indulatokat és az önzést;

12.06. csütörtök
Szt. Miklós püspök

Iz 26,1-6 Bízzatok az
Úrban, mert az Úr a
mi kősziklánk
mindörökre

Ne engedd, Uram, hogy hamis
fényeket kövessek! Ne engedd,
hogy elnyomjalak magamban!

nem ragaszkodom minden áron a magam
elgondolásához, hanem mások ötleteinek is
örülök;

12.07. péntek
Szt. Ambrus püs-
pök

Iz 29,17-24 Azon a
napon a vakok szemei
látni fognak

Ragyogjon föl szívemben dicsősé-
ged fénye, hogy eltűnjön belőlem
az éjszaka sötétsége, és a világosság
fiának találjon hozzánk érkező
egyszülötted!

segítőkész és barátságos igyekszem lenni
mások iránt;

12.08. szombat
Szűz Mária Szeplőte-
len fogantatása

Ter 3,9-15.20
Ellenségeskedést
támasztok közted és az
asszony közt

Hogyan lehet az, hogy én távol
vagyok tőled, te mégis közel jössz?
Hogyan lehet az, hogy gyenge
gyermeked vagyok, mégis Krisztu-
sodat hordozhatom?

szívből megbocsátok mindenkinek és elfoga-
dom mások gyöngeségeit.

ADVENT 2.
VASÁRNAPJA
Ajándékozz!

Bar 5,1-9 Isten
megmutatja rajtad
fényességét!

Te, aki az ítélet napján jutalmat is
hozol, sokszor tapasztalt irgal-
maddal ébressz bennünk új buzgó-
ságot!

A másik ember ajándék, akire méltatlanok
vagyunk s akiért hálával tartozunk. Ezen a
héten mi magunk igyekszünk ajándék lenni.

12.10. hétfő Iz 35-1-10 Az Úr
maga jön el, hogy
megszabadítson

Te öröktől fogva az atyánál vagy
és az idők teljességében emberré
lettél, adj nekünk nagylelkű szere-
tetet minden ember iránt!

Szívesen ajándékozzuk időnket;

12.11. kedd
 Szt. I. Damazusz
pápa

Iz 40,1-11 Keressétek
az Urat, amíg
megtalálható, hívjátok
segítségül, amíg közel
van

Te, aki mennyei erővel érkezel, te-
kints kicsinységünkre, hogy méltók
lehessünk ajándékaidra!

figyelmességünket, kedvességünket,

12.12. szerda
A Guadalupei
Boldogságos Szűz
Mária

Iz 40,25-31 Akik az
Úrban bíznak, új erőre
kapnak

Te kérés nélkül, ingyen adod ma-
gad, nem kérsz cserébe semmit.
Segíts viszonozni szeretetedet!

szívességeinket, mosolyunkat;



12.13. csütörtök
Szt. Lúcia

Iz 41,13-20 Én meg-
segítelek - így szól az
Úr, a te megváltód

Könyörülj minden szenvedőn és
azokon, akik ellankadtak az élet
útján, add, hogy barátokra találja-
nak, akik gyámolítják őket!

együttérzésünket, közösen vállalt szenvedé-
sünket;

12.14. péntek
Keresztes Szt. János

Iz 48,17-19 Bárcsak
figyeltél volna
parancsaimra

Ne engedd, hogy gyöngeségeink
letörjenek minket, míg mennyei
Orvosunk érkezését várjuk!

rászorultságunkat, kéréseinket;

12.15. szombat Sir 48,1-4.9-11
Illés ismét eljön

Örök bölcsességgel nevelj minket,
hogy evilági elfoglaltságaink ne
akadályozzanak találkozásunkban
szent Fiaddal!

és pénzünket is.

ADVENT 3.
VASÁRNAPJA
Imádkozz!

Szof 3,14-18a Veled
van Istened, boldogan
örül neked, megújít
szeretetével

Mindenható Istenünk, segíts, hogy
szent vágyakozással siessünk Fiad
elé!

Ezen a héten minden nap szentelek legalább
15 percet a Jóistennek.

12.17. hétfő
Ter 49,2.8-10 Nem
távozott el Júdából a
jogar

Te születéseddel szorosabbra fon-
tad a családi köteléket, tedd egyre
tökéletesebbé családjaink egységét!

A héten különös gondot fordítok a családi
imádságra, a családi liturgiára is.

12.18. kedd Jer 23,5-8 Igaz sarjat
támasztok Dávidnak

Engedd, hogy egyszülött Fiad, aki
emberi életünket vállalta, adjon
részt nekünk isteni életből!

beszélgetek Vele;

12.19. szerda

Bír 13,2-7.24-25a
Sámson felnövekedett:
az Úr lelke működni
kezdett benne

Igaz és őszinte szívet adj nekünk,
hogy meghalljuk igédet, és ben-
nünk is meg a világban is érlelj bő
termést a te dicsőségedre!

hallgatom, hogy ő mint mond a Szentírás-
ban;

12.20. csütörtök
Iz 7,10-14 Íme a szűz
méhében fogan, és fiút
szül

Te megszülettél, hogy megoszd
velünk földi életünk napjait, töltsd
el szívünket irántad való szenvedé-
lyes szeretettel!

beavatom a titkaimba;

12.21. péntek
Én 2,8-14
Szerelmesem hangját
hallom: jön már ugrálva
a hegyeken

Földre szállva örömmel
árasztottad el a világot, vidámítsd
meg szívünket folytonos látogatá-
sod kegyelmével!

nyitott és örvendező szívvel vagyok jelen az
ő közelében;

12.22. szombat
1Sám 1,24-28 Az
Úr teljesítette
kérésemet, amit kértem
tőle

„Az ajtóban állok… aki kinyitja az
ajtót, ahhoz bemegyek és vele
étkezem, ő meg velem.” (Jel 3,20)

csöndben és békében figyelek és várom a
közeledő Urat.

ADVENT 4.
VASÁRNAPJA
Ünnepelj!

Mik 5,1-4 Betlehem,
belőled származik az,
aki uralkodni fog
Izraelen

Mennyei Atyánk! A te teljessé-
gedből kaptuk a kegyelmet, mely-
lyel imádhatunk téged. Köszön-
jük, hogy felnyitottad szemünk a
világosságra, és most már életünk
része vagy.

Sokmindent vásároltunk, de még nem min-
dent. Sokat takarítottunk, de nem eleget.
Sokat sütünk-főzünk, de még mindig hiány-
zik valami…

12.24. hétfő

2Sám 7,1-5.8b-
11.16 A te házad és
királyságod örökre
megmarad

Mindenható és láthatatlan Iste-
nünk, te elküldted hozzánk a világ
Világosságát, hogy beragyogja a
világ sötétségét. Fordítsd felénk
jóságos arcodat, és add, hogy mél-
tó tisztelettel és felszabadult lélek-
kel ünnepeljük egyszülött Fiad
csodálatos születését!

Csak a legfontosabb el ne maradjon, az,
hogy tudjunk igazán ünnepelni! Ünnepelni a
most is közénk érkező Istent - és ünnepelni
egymást. Ezért nem baj, ha nem minden étel
és minden sarok van rendben, csak rendben
legyen a szívünk és rendben legyenek a kap-
csolataink! Akkor megszülethet bennünk és
közöttünk Ő, Akire vár a világ, és Akire
várunk mi is.

Ez az adventi lap Barsi Balázs atya, Jávorka Lajos atya, a Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészség és a zsolozsmáskönyv könyörgéseinek segítségével készült.


