Egyházi gondolatok
Advent (Adventus Domini, az Úr eljövetele)
Idén advent els vasárnapja november 30-án, Szent András apostol ünnepén lesz.
ANDRÁS apostol meghívása el tt halász volt, öccsével Simon Péterrel dolgozott együtt. Annak idején
éppen hallgatta Keresztel János tanítását a pusztában (Jn 1, 35-42), amikor János rámutatott a Prófétára:
"Íme az Isten báránya!". András, Jánossal együtt Jézus után lopakodtak, megismerkedtek Vele, aznap nála
is maradtak. A galileai tenger partján ismét találkoztak a Prófétával. Az megszólította ket: "Jöjjetek
utánam, és emberek halászaivá teszlek". Partra futtatták a hajót, otthagyták és követték a Mestert. Az
evangéliumokban három eseménynél találkozunk Andrással: Péterrel és Jánossal az id k végének jelei fel l
kérdezték Jézust (Mk 13, 3); ott van az els kenyérszaporításnál (Jn 6, 8); és szól azoknak a görögöknek az
érdekében, akik Jézussal szerettek volna találkozni (Jn 12, 22). Jézus mennybemenetele után András el bb
Palesztinában, azután az Alduna vidékein Scythiában, Epirusban és Thráciában térített (DélOroszországban és a Balkánon), majd Achajába, Patras városába ment téríteni. Elfogták, bálványáldozatra
akarták kényszeríteni, ezt azonban nem tette meg. Börtönbe vetették, és bár a nép ki akarta szabadítani,
András annyira vágyakozott a vértanúságra, hogy végül is ráhagyták. "X" formájú keresztet készített
számára a helytartó, amit András boldog örömmel fogadott. Két napig függött élve a keresztjén, de még ott
is Krisztusról prédikált, valószínAleg 70-ben történt ez. Az ilyen keresztet azóta is András keresztnek
nevezik. Neki tulajdonítják egyes szerz k az apokrif, nem kánoni „András (és Máté) cselekedeteit”.
Mikulásváró szentmisét december 6-án, szombaton este a fél 5 órakor kezd d szentmisén tartunk,
melyen a zsombói énekkar énekel.
Adventi lelkigyakorlatos estéket december 11-12-13-án tartjuk (csütörtök, péntek, szombat), 17 órától
gyóntatás, 18 órától szentmise. Gyóntat és a szentbeszédet mondja: Ilyés Zsolt kiskundorozsmai káplán.
Szállást keres a Szentcsalád ájtatosság végzése
A szálláskeresés mint a népi ájtatosság egyik megnyilvánulása, mely a felkészülést segíti a családi
otthonokban. Karácsony el tt kilenc napon át családok viszik egymáshoz a szentképet vagy szobrot; ami
el tt énekelnek, imádkoznak, és másnap este adják tovább. Jellegzetes énekük els versszaka:
„Szállást keres a szent család, de senki sincs, ki helyet ád.
Nincsen, aki befogadja -t, ki égnek s földnek Ura.”

