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Az Ádvent nem elmúlik, hanem beteljesedik 

A most ránk köszöntött Ádvent egy újabb esély, hogy Jézus 

születésnapjára tartalmasan felkészüljünk. Ezt az Ünnepet az 

Isten rendezi nekünk, mégha a felszínen úgy látszik is, hogy 

mi készülünk rá és mi erőlködünk vele. Már a rákészülés is 

varázslatos lehet, s utána még mennyivel inkább magával 

ragadó maga az Ünnep, ha ez a négy hét fel tudja nyitni 

szívünket, és fel tudja ébreszteni szeretetünket, az igazit, 

amely nem válogatós, amely előzékeny, amely pazarul 

önzetlen. 

Az eredeti Ádventet meghamisítottuk: idillt, bevásárlási 

dömpinget, üzleti nyerészkedést és vásárt csináltunk belőle. 

Pedig az eredeti Ádvent döbbenetesen kemény helyzet volt. 

Mária nem tervezte a Karácsonyt, az számára elérkezett. A 

pásztoroknak is meglepetés a csendes éj. A világ akkor még 

nem ünnepelt, egyedül Isten tudta, mit készít azoknak, akik 

szeretik őt. Ha Máriának a Jézus-várására gondolunk, aki a 

teljes kiszolgáltatottságban, egy istállóban várta gyermekének 

születését, akkor észre kell vennünk, hogy amire készülünk, az 

túlmutat a díszleten, különb a hangulatnál. Az eredeti Ádvent 

egyetlen feltétele: a nyitott szív. 

Aki megnyitja szívét, szívesen adja idejét és figyelmét a 

másiknak, vagyis találkozik vele. Amikor Ádventben élünk, 

akkor nem a körülményeknél kell elakadni, hanem befelé kell 

mozogni! A belső élet szakemberei azt mondják, hogy ne a 

felszínen keresd az eredetet, hanem bent, ahol érinteni akar az 

Isten, ott nyílj meg, hogy eltanuld ezt az isteni megelőző és 

önzetlen, érdek nélküli szeretetet. 

A kereszténység arról tanúskodik, hogy létezik egy olyan 

Ádvent, ami maga a beteljesült történelem. Ez akkor volt, 

amikor a Megváltót várták. Akik ebben a várakozásban éltek, 

nem tervezték és nem is rendezték meg az Úrjövetet, hanem 

pont fordítva történt, Isten rendezte és megint előbb szeretett, 

amit a nyitott szív felfogott. 

Az első történelmi Ádvent szereplői, valami olyan örömöt 

tapasztaltak meg, ami nem a körülményekben rejlett, s ezt a 

tudományt mi, vagy észre se vettük, vagy sűrűn elfelejtjük. 

Azt hiszem, időszerű Ádventben gondolkodni egy csöppet 

azon, hogy hová lett az örömünk és mi annak az akadálya. 

Az öröm igazi forrása, az hogy vendég jött a világba és 

érkezőben van most is az a Valaki, aki minket is előbb szeret. 

Ez volna Ádvent titka, az Úr közeledése felénk, hogy 

találkozhassunk vele. És ez nem valami kis vizitet jelent pár 

órára. Ha Ádvent beteljesül, nyitottakká válunk, megtanulunk 

szeretni, és Jézus születése valóság lesz bennünk, 

családjainkban. 

Újra időt kaptunk, hogy készüljünk. Figyeljünk, hogy az 

Ádvent ne elmúljon, hanem beteljesedjen! 

Ima a járvány megfékezéséért (Székely János püspök) 

Mennyei Atyánk! 

A Te irgalmas szívedhez sietünk a járvány napjaiban. 

Bocsásd meg nekünk, hogy mohóságunkkal megsebeztük 

a te teremtett világodat. 

Bocsásd meg, hogy gyakran felszínes rohanás volt az életünk. 

Taníts minket a csendre, az elmélyülésre. 

Tanítsd a családokat, hogy újra felfedezzék a közös imádság 

ajándékát! 

Segíts minket, hogy a járvány idején ne a félelem, 

hanem a benned való bizalom, 

és a másoknak való segítés vágya töltsön be minket. 

Támogasd mennyei erőddel és védd meg az orvosokat és az 

ápolókat, 

adj gyógyulást és bátorítást a betegeknek, 

add, hogy a haldoklók érezzék a Te közelségedet, 

az elhunytaknak pedig add meg, hogy beléphessenek 

a Te örök szereteted országába. 

Boldogságos Szűzanya, akit Édesanyánkul rendelt Krisztus a 

kereszten, 

állj anyai szereteteddel minden szenvedő mellett! 

Szent II. János Pál Pápa, az irgalmasság titkának apostola, 

könyörögj Egyházunkért és az egész világért! Amen. 

 

Célom: Betlehem! 

Itt most nemcsak a Boldogságos Szűz Mária, Szent József 

és nem is pusztán a pásztorok, valamint a királyok úti céljáról 

van szó, hanem az egész emberiség céljáról s benne az én 

célomról, vagyis arról, hogy Betlehembe eljussak. És ez most 

nem a szentföldi zarándoklatot jelenti, hanem az életünk 

zarándoklatát, hogy én is ott legyek Jézus születésekor, még 

pontosabban, bennem, az én életemben, annak minden 

területén én is befogadjam az Istent. 2020 karácsonyán is 

beledobogja az isteni szív a világba: „az a vágyam, hogy a 

születésem a Te életed öröme és boldogsága legyen!” 

Egész ádventben a Fényre várunk, az egyre növekvő, 

életünket beragyogó világosságra, Jézusra, aki eloszlatja 

életünk sötét foltjait, arra, aki képes megsemmisíteni 

bűneinket. 

 Ádventben várakozni, készülni és ajándékozni tanulunk… 

 1.) Várakozni Istenre, aki biztosan eljön, és nem késik. 

Várakozni tanít minket ádvent. Csak az tud igazán várni és 

vágyakozni, aki tudja, kire vár és kire vágyakozik. Ebben az 

ádventben is bekapcsolódunk az emberiség nagy Isten-

várásába, hogy még inkább Istennek és Istenből éljünk. 

2.) Készülni tanulunk. Most végre nem a külsőséges 

készületre, hanem szívünk előkészítésére figyelünk. Ezért 

vállalja a keresztény ember ebben a közel négy hetes 
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bűnbánati időszakban az imádság, a lemondások és a 

jócselekedetek szívet-formáló, áldott gyakorlatát. 

3.) Üres kézzel nem lehet Betlehembe menni, ajándékot 

kell vinnünk az ünnepre, az Istent szeretnénk 

megajándékozni. Mindig csak arra koncentrálunk, hogy Ő 

hogyan és mit ad nekünk, ádventben pedig mi magunk 

akarunk ajándékká formálódni az összeszedettebb ima, az 

önuralom gyakorlása és a szeretet tettekre váltása által. Aki 

ragaszkodik ádventi programjához az nem áll Jézus betlehemi 

jászla mellé üres kézzel, szívvel. Még most sincs késő 

beengedni az életünkbe a megszülető Istent! 

Betlehemben az Isten gyermek lett, hogy megközelíthető 

és még jobban szerethető legyen számunkra. Ne felejtsük, 

hogy csak azt lehet szeretni, aki mer kicsi lenni, és igazában a 

kicsi így lesz naggyá. Isten nem hatalmas és félelmetes Úrként 

jött közénk, hanem a mi szeretetünkre szomjazó és vágyakozó 

gyermekként. Most rajtam áll az, hogy az idei Karácsonykor 

beengedem-e Jézust az életembe, engedem-e hogy 

megszülessék, akarom-e szeretni Őt? 

 Várakozásunk, készületünk és ajándékunk jutalma maga 

az Isten lesz, a legértékesebb kincse a földnek és az égnek… 

 

Nyolcvanéves a Pápai Magyar Intézet 

November 13-a idén kettős ünnep volt a római Pápai 

Magyar Intézetben (PMI): egyrészt nyolcvanéves az intézmény, 

másrészt pedig búcsúünnepét tartotta a magyar szentek és 

boldogok emléknapján. Nemcsak az 1940-ben történt 

alapításért, hanem az azóta eltelt nyolc évtizedért is hálát 

adtak a búcsúünnepen. 

Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka a Pápai 

Magyar Intézetet felügyelő Vigilancia Bizottság elnöke, 

Szentmártoni Mihály jezsuita szerzetes volt. Koncelebrált 

Németh Norbert, az intézet rektora, valamint a Vigilancia 

Bizottság egyik tagja, Melo Lajos domonkos szerzetes, továbbá 

az intézet ösztöndíjas papjai. 

A Pápai Magyar Egyházi Intézetet XII. Piusz alapította 

1940-ben, engedélyezve számára a kitüntető és a Szent Péter 

utódával való szorosabb kapcsolatot is jelentő „pápai” 

elnevezés használatát. Az alapító dekrétum 1940. július 16-án, 

Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén kelt. Az intézet a Via 

Giulián található Falconieri-palota második emeletét kapta 

meg, míg az alatta és felette levő részeket továbbra is az állami 

akadémia használta és használja. Már 1928-tól kezdve 

működött a történelmi Falconieri-palotában egy papi osztály, 

és ez az intézmény kapta meg – Serédi Jusztinián bíboros 

kérésére – a pápai alapító okiratot, amely azon kívül, hogy a 

papi kollégium rangját emelte, különleges biztonságot is 

nyújtott számára. Az ünnepre megújult az Intézet honlapja. 

 

Hírek az Olaszországi Magyar Misszióból 

Hagyományteremtés. Szentmisét tartottunk Doberdóban 

Minden-szentek ünnepe alkalmából és az elesett magyar 

katonák emlékére 2020. október 31-én, szombaton. Az 

eseményen részt vett Magyarország római nagykövete Kovács 

Ádám Zoltán. Áder János államfő a Magyar Érdemrend 

Lovagkeresztje kitüntetést adományozta Gianfranco 

Simonitnak, a Karszti Barlangász Csoport (Gruppo 

Speleologico Carsico) elnökének, az Isonzó menti I. 

világháborús hadtörténeti emlékek felkutatása és méltó 

megőrzése érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége 

elismeréseként. A kitűntetést Kovács Ádám Zoltán adta át a 

San Martino del Carsóban bemutatott szentmise keretében 

Gianfranco Simonit úrnak. 

Pápai Magyar Intézetben november 1-én ünnepi 

szentmisében kértük a szentek pártfogását, majd a Római 

Magyar Közösség részvételével meglátogattuk a falakon kívüli 

Szent Lőrinc-bazilika mellett található Verano temetőt. 

Imádkoztunk az egykor Rómában élt magyar papokért, 

szerzetesekért és világi Krisztushívőkért. Elhelyeztük a 

kegyelet virágait és mécsest gyújtottunk a Máltai Lovagrend, a 

Római Magyar Akadémia, a lateráni bazilika kanonokjainak és 

a Jezsuita-rend magyar szerzeteseinek, valamint a Rómában 

elhunyt magyarok sírjánál. Végül a hatalmas Verano temetőt 

uraló monumentális Feltámadt Krisztus szobra előtt 

megemlékeztünk saját elhunyt szeretteinkről is. 

Visszatértünk a magyar gyökereinkhez - Rómában 

októbertől a Santo Stefano Rotondo templomban ünnepli a hó 

végi szentmiséit a római magyar közösség. Karácsony napján, 

december 25-én 16.00 órakor is tartunk szentmisét a 

Santo Stefano Rotondo templomban. Decemberben a 

december 25-i szentmise lesz a hó végi mise a Celio dombon. 

Az Olaszországi Magyar Misszió is csatlakozott a 52. 

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készület 

jegyében a november 21-i világméretű szentségimádáshoz. 

121 ország közel 6700 helyszíne csatlakozott a 

szentségimádáshoz. Online módon lehetett bekapcsolódni az 

idei szentségimádásba, amit a Pápai Magyar Intézet 

kápolnájában tartottunk. 

 

Online szentmisék és lelkiprogramok Olaszországban 

Vasárnaponként 9.00 órától a római Pápai Magyar Intézet 

kápolnájában szentmisét ünneplünk, amelybe a FB-on online 

be tudtok kapcsolódni. A FB keresőben ezt kell beírni: 

@katolikus.misszio.italia 

Kivétel a hónap utolsó vasárnapja, mivel ekkor a hó végi 

római magyar szentmisét vasárnap, 11.00-kor tartjuk a 

Szent István vértanú körtemplomban a Celio dombon, és 

onnét élő szentmise közvetítést adunk itt: 

@katolikus.misszio.italia 

Minden szerdán este 18.00 órától online szentmise-

közvetítés (FB-on @katolikus.misszio.italia) az Olaszország-

ban élő magyar közösségeink számára. 

 

Magyar nyelvű szentmisék Olaszországban 

December 25. 16.00 Róma Szt. István körtemplomban. 

Figyelem! Ez a szentmise lesz a hó végi mise a Celio dombon! 

Rómában minden kedden 8 órakor magyar nyelvű 

szentmisét ünneplünk a Szent Péter Bazilika Magyarok 

Nagyasszonya Kápolnájában. Várunk mindenkit szeretettel! 

 

Elérhetőségek 

Olaszországi Katolikus Missziós Központ: 

Via del Casaletto, 481. 00151 ROMA (RM) 

Email: pmi@katolikus.hu 

Tel.+39 06 68.42.620 

Lelkész: Dr. Németh Norbert rektor 

mailto:pmi@katolikus.hu
mailto:pmi@katolikus.hu

