
 

Advent fényében 

 
„Anya lesz a szűz és fiút szül. Emmánuel lesz a neve.  
 Ez azt jelenti: Velünk az Isten.” (Mt 1,23) 
     
                                               III. évfolyam 2. szám 
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Tartalom 

Ferenc pápa szavai 2014. június 18-án tartott 
általános audiencián 

Isten vár rád 

Isten szeretete mindent megelőz. Isten midig 
az első. Előttünk érkezik, megelőz bennünket. 
Nem emlékszem, hogy Izajás vagy Jeremiás 
próféta mondta-e, hogy Isten olyan, mint a 
mandulafa virágja, mert ez a fa borul virágba 
elsőként tavasszal. Ez azt jelenti, hogy Isten 
mindig előttünk virágzik ki. Amikor megérke-
zünk, ó vár ránk, ő hív bennünket, neki kö-
szönhetjük első lépéseinket. Ő mindig megelőz 
bennünket; ezt hívják szeretetnek, mert Isten 
mindig vár bennünket. 

„De Atyám, ez miként lehetséges? Nem hi-
szem el. Ha tudná, Atyám, mily szörnyű életem 
volt… Hogy is hihetném el, hogy Isten vár 
rám?” 

Isten vár rád; és ha súlyos bűnt követtél el, ak-
kor még inkább vár rád nagy szeretettel, mert ő 
az első. Ez az egyház szépsége, mely elvezet 
bennünket a ránk várakozó Istenhez! 

Megelőzi Ábrahámot, de még Ádámot is. 

 

 

Részlet Ferenc pápa ihlető szavai c. kötetből 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Az Úr, amikor eljön az életünkbe, 
belép szívünkbe, mond egy szót, ami 
egyben ígéret is: Menj előre, bátorság, 
ne félj, mert ezt fogod tenni! Külde-
tésre hív minket, arra, hogy kövessük 
őt.” Ferenc pápa 2013. szeptember 5-
én bemutatott szentmiséjén tartott 
homíliájából 

Kránitz Mihály: Jöjjetek a fényre! Ad-
venti útikönyv Ferenc pápával, Szent 
István Társulat, 2013. 

 

„Kívánom, hogy semmi ne gátoljon 
titeket abban, hogy növekedjetek az 
Istennel való barátságban.” 

Ferenc pápa Twitter üzenete  

2016. 10. 17.  



 

 
 
 
ISMERETLEN SZERZŐ 
 
ÉNEKE KRISZTUS SZÜLETÉSÉRŐL 
 
Jőjjetek, óh hívek 
diadalmaskodva, 
jőjjetek, jőjjetek Bethlehembe! 
Megszületett az angyalok királya. 
   Óh jőjjetek, imádjuk, 
   óh jőjjetek, imádjuk, 
   óh jőjjetek, imádjuk az Urat! 
 
Istenből istent 
sugárból sugarat 
hordoz méhében egy leány: 
igaz Istent ki fogant de nem lett. 
   Óh jőjjetek, imádjuk az Urat! 
 
Nyájukat elhagyva 
a szerény bölcsőhöz 
hívásra igyekeznek pásztorok. 
Mi is ünnepi lépéssel siessünk: 
   Óh jőjjetek, imádjuk az Urat! 
 
Csillagjáró bölcsek 
a Krisztust imádva 
hoznak tömjént, mirrhát és aranyat: 
mi a Gyermeknek szíveinket adjuk! 
   Óh jőjjetek, imádjuk az Urat! 
 
Az örök Atyának 
örök fényességét 
húsba öltözve fogjuk látni most, 
a Gyermekistent pólyába takarva, 
   Óh jőjjetek, imádjuk az Urat! 
 
Ki értünk szegény lett 
s széna között alszik, 

melengesse a jámbor ölelés: 
ki ne szeretné, aki szeret minket? 
   Óh jőjjetek, imádjuk az Urat! 
 
Most himnuszokat 
kara angyaloknak 
daloljon, egeknek udvara: 
"Dicsőség Istennek az égben!" 
   Óh jőjjetek, imádjuk az Urat! 
 
S ki e mai szent 
napon megszülettél, 
kis Jézus, glória neked, 
örök Atyádnak hússá-lett igéje! 
Óh jőjjetek, imádjuk, 
óh jőjjetek, imádjuk, 
óh jőjjetek, imádjuk az Urat! 
 
In: Karácsonyi csillag, Budapest, Európa, 
1990. 
 
 
 
  Varjú károg, fú a szél, 
  Esik a hó, itt a tél. 
  Jaj, de nagyon hideg van, 
  Ropog a hó alattam. 
  Vígan csúszik a kis szán, 
  Most örülök igazán. 
 
  Domboldalon fut a szán, 
  Ez az öröm igazán. 
  Ha felborul az a szán, 
  Hóba gurul fiú, lány. 



Az előző Hírlevélben közzétett képet kiszínezve 
két kis óvodás visszaküldte nekünk. Köszönjük! 

Bemutatjuk az elkészült képeket. 

Népdal: 

 

Kirje, kirje kisdedecske, Betlehemi hercegecske! 

Ki mi értünk sok jót tettél, A pokoltól megmentettél. 

 

Nagykarácsony éjszakáján, Jézus születése napján, 

Ma örvendjünk, ma vigadjunk, Ma született kis Jézusunk! 

 

Jézus ágyán nincsen paplan, Megfázik a kis ártatlan. 

A szemei könnyedeznek, A könnyei esedeznek. 

 

Feljött már a hajnalcsillag, Keljenek fel, kik alusznak! 

Vidám szellők lengedeznek, Az angyalok énekelnek. 

  (Forrás: Csepü, lapu, gongyola. Nép mondókák, dalok, kicsiknek és nagyoknak, Jel Kiadó, 2004.) 



 

Tisztelettel várjuk észrevételeiket, javaslataikat a 

hirlevel@szegepi.hu e-mail címre. 

Kézműves sarok                            

 

Az adventi időszakra ezt a képet ajánljuk az óvodások figyelmébe! 
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Nemes Nagy Ágnes: Hóesésben 

 

Szakad a hó nagy csomókban, 
veréb mászkál lent a hóban. 
Veréb! Elment az eszed? 
A hóesés betemet. 
Nem is ugrálsz, araszolsz, 
hóesésben vacakolsz. 

   Fölfújtad a tolladat, 
   ázott pamutgombolyag. 
   Mi kell neked? Fatető! 
   Fatető! 
   Deszka madáretető.  
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