
ADVENT 2020

Advent, annyit jelent, mint az Úr eljövetele. A keresztény 
kultúrkörben ez az időszak jelenti a várakozást, a keresztény 
egyházi év kezdetét, és a karácsony ünnepkör eljövetelét. Az 

Advent eredete a 4. századig nyúlik vissza, amikor is VII. 
Gergely pápa négyben határozta meg a az Adventi 

vasárnapok számát.



Advent: a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy 
„meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk”. Gyermekkorunkban éltünk így. 
Vágyakoztunk arra-, ami biztosan megjött. Télen: az első hóesésre. És várakozásunk 
ettől semmivel sem volt kisebb, erőtlenebb.

Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek
hogy emberek lehessetek!



December 6-a Miklós napja 

A magyar hagyományban a
Dunántúlon a láncos Miklósok
voltak híresek. Ennek a lényege,
hogy a legények felöltöztek,
bekormozták az arcukat és
ijesztgették a lányokat és a
gyerekeket, és a láncaikat
csörgették. Ezzel a gonosz, ártó
hatalmakat akarták elűzni a
sötétségből. Szent Miklós
ünnepének kapcsán a legősibb
mágikus szokások keverednek
egymással.



Adventi történet
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy házaspár. Született egy kislányuk, akit nagyon szerettek. Ő
volt a mindenük, és megfogatták, hogy képességeikhez mérten a lehető legjobb élettel ajándékozzák 
meg.
Az első adventjére vettek neki egy adventi naptárt: fából készült, és gondosan kifaragva egy mackót 
ábrázolt. Az anyuka varrt hozzá kicsi zsákokat, és az apuka gondoskodott róla, hogy minden napra 
jusson egy kis ajándék a lányának. Amikor kisebb volt mazsola szemek, amikor nagyobb lett, akkor 
édességek vártak rá minden este, amikor a szülei társaságában meggyújtották a szobájában az adventi 
koszorún a gyertyákat és kinyitották az aznapi zsákocskát, majd ha olyan édesség volt benne, 
megosztoztak rajta. Ezek a kis ajándékok az egész várakozás időszakát varázslatossá tették a 
kislány számára.
De a lány, hamarosan nagyobb lett, és eljött az utolsó adventi időszak, amit otthon töltött el: a 
következő évben kollégista lett. Elhatározta, hogy ezt az adventet a szülei számára is különlegessé 
teszi. Minden nap keresett két szép, szívhez szóló idézetet, amiről úgy gondolta, hogy jellemző a 
szüleivel való kapcsolatára és egyet az anyukájának, egyet az apukájának párnájára tett este.
A szülei meghatódtak: a tudat, hogy a lányuk nekik is varázslatossá akarja tenni az adventet nagyon 
boldoggá tette őket, és évek múltán is felemlegették, életük egyik legkedvesebb emléke ként.
Hogy mi a tanulság? Akár egy apró kedves gesztus is örömet okozhat másoknak, színt hozhat a szürke 
mindennapjaikba. Hiszen a mindennapi csodákhoz elég csak egy kis szeretet.

Petrik Pankától szeretettel



Fogadjátok szeretettel Mirtill kedvenc 
idézeteit!

Jézus Krisztus karácsonykor nem egy csomó mennyei 
kütyüvel jött közénk, hozhatott volna Józsefnek láncfűrészt, 
Máriának habverőt, ehelyett ő maga volt az ajándék.

Böjte Csaba

Az amerikaiak megmondják egymásnak, mit szeretnének 
karácsonyra. Szerintem ez nincs összhangban a nagylelkű
ajándékozás fogalmával, melynek során kapunk valamit 
Istentől, bár nem érdemeljük meg - ahogy a fiát, Jézust 
ajándékozta nekünk. Ha az ember kér valamit, amit mások 
kötelességüknek éreznek megadni neki, azt nem hívhatjuk 
ajándéknak. Annak szívből kellene jönnie, meglepetésnek 
kellene lennie. Amikor a napkeleti bölcsek elmentek 
Betlehembe a jászolhoz, azt vitték, amit tudtak. Nem 
kérdezték meg Máriát és Józsefet, mire lenne szüksége a 
Kisjézusnak.

John Blu Da



Ez a karácsony hozzon békülést.

Keress fel egy elfeledett barátot.

Hessegesd el a gyanakvást, és légy bizalommal.

Írj meg egy levelet. Válaszolj szelíden.

Bátorítsd az ifjakat. Légy hű szóban és tettben.

Tartsd meg ígéreteid. Ne táplálj haragot.

Bocsáss meg ellenségednek. Kérj bocsánatot.

Próbálj megértést tanúsítani.

Gondold végig, hogy mit vársz el másoktól.

Gondolj magad helyett először embertársaidra.

Légy kedves. Légy gyengéd. Nevess kicsit többet.

Fejezd ki háládat.

Fogadd szeretettel az idegeneket.

Vidítsd fel a gyermeki szívet. 

Élvezd a föld szépségeit és csodáit.

Szóljon belőled a szeretet, újra meg újra.



Áldd meg, Isten, a magyart 
itthon és a világ minden táján! 

Áldd meg, Isten, a magyart 
karácsony éjszakáján! 

Engedd, hogy a harangszó, ha 
már mindenüvé elért, 

Egymáshoz öleljen szülőt, 
barátot, testvért 

És mindazokat, kiket a sors ma 
idegen fenyő alá állít, 

De lélekben itthon vannak mind 
egy szálig!... 

Kiket - mint tékozló 
gyermekeket - már elveszettnek 

hittünk. 
Ma hazahozza őket az egyszerű

jászolba vetett hitünk



Legyünk együtt az Adventben, és 
készülődjünk, mint eddig is…


