" A legfontosabb, hogy olyan szemünk legyen, amely meglátja az Úr dicsőségét." (Selma Lagerlöf: A szent
éjszaka)

Adventi Füzet - 3. vasárnap
Tordasi Katolikus Egyházközség 2015
Karácsonyi készülődés gyerekeknek
a tordasi Szent József közösségi házban (Sport utca 14.)
December 19. délután:
mézeskalács sütés, régi karácsonyok felidézése,
pásztortűz gyújtás
program szervező hittantanár: Borka Mária ( +36 20 778 1921)

Adventi Zenés Áhítat
December 19. szombat este 18 30
Tordas Római Katolikus Templom
Közreműködők:
Posvanecz Éva és Juhász Mihály hegedű duó - orgonán kíséri Perger
Judit
Rácz Balázs klarinét - orgonán kíséri Módra Elvira
A tordasi Katolikus Templom Kórusa, Perger Judit vezetésével

Roráte misék: kedd, csütörtök 6 óra
Zsolozsma: péntek 6 30-kor
December 24. Vigília mise este 8 óra

Az áldó Gyermek Jézus szeretetének gyümölcse,
a Prágai Kis Jézus kegyszobor tisztelete
A keresztény évszázadok során mindig voltak olyan emberek, köztük szentek,
akik különösen tisztelték a Gyermek Jézust. Közülük sokakat kitüntetett azzal,
hogy látomásban megjelent nekik, vagy csodálatos misztikus élményekben
részesülhettek az istengyermekség titkairól. A Legenda aurea beszéli el, hogy a
későbbi mártírt, Christophorust (Krisztushordozó) a gyermek Jézus keresztelte
meg, amikor az átvitte Őt egy folyón. Páduai Szent Antal szintén a kezében vitte
a Gyermek Jézust, aki annyira ragyogott, hogy a vendéglátója azt hitte, hogy
meggyullad. A barokk korban a gyermek Jézus tisztelet fő terjesztője Avilai
Szent Teréz volt, aki minden utazására elvitt egy kis Gyermek Jézus szobrot
magával, valamint minden általa alapított kolostorban elhelyezett egy másolatot.
Így Spanyolországban különösen elterjedt a Gyermek Jézus tisztelete. A
hagyományok szerint Avilai Szent Teréz is találkozott a gyermek Jézussal: az
Encarnación kolostorban éppen ment a cellája felé, amikor a lépcsőn
megpillantott egy kisfiút. Meglepődött, és kíváncsian megkérdezte tőle: 'Ki vagy
Te?' A kisfiú rámosolygott, majd visszakérdezett: 'Te ki vagy?' Szent Teréz
öntudatosan válaszolta. 'Én Jézus Terézája vagyok! (Mivel a szerzetesi neve a
Teresa de Jesus volt.) Erre a kisfiú újból rámosolygott és azt mondta: 'Én pedig
Teréz Jézusa vagyok!. Majd egy pillanat alatt eltűnt.
A középkori női szerzetesrendek saját Gyermek Jézus kultuszából indult az álló
alakos Gyermek Jézus figurák elterjedése. Az első szobrok Németországban
készültek, amelyek az Isteni és Megváltói jelleget szimbolizálták. A bal kezében
különböző tárgyakat tartott: galamb, alma, könyv, szőlőfürt, kereszt, vagy bibliai
idézet, a jobb kezével, pedig áldást osztott. A középkorban először fából készültek
a szobrok, majd elterjedt, hogy díszes ruhákat készítettek a szobrok számára,
amelyeket a liturgikus szín szerint váltogattak. A Prágai Kis Jézus (Milostné
Praske Jezulatko) az osztrák-cseh barokk újjászületés egyik legjellegzetesebb
ikonográfiai és kultikus szimbóluma.
Nagy valószínűség szerint a szobor Avilai Szent Teréztől származhat, 47
centiméter magas, eredetileg fából készült, amelyet viasszal átitattak. A viasz
segítségével a szobor képe gondosan, nagy részlet gazdagsággal kidolgozott, egy
körülbelül három éves gyermek arcvonásait hordozza, barátságos tekintete a
'Mosolygó Isten' képe. A kis Jézusnak ez az ábrázolása mélységes hitigazságokat
fejez ki, mint Jézus istenemberi Megváltó mivoltát. A Prágai Kis Jézus
kegyszoborhoz a világ minden tájáról érkeznek zarándokok, ezért a prágai
Győzedelmes Mária-templomban 17 nyelvre lefordítva elhelyezték a Pater Cyrill
által írt, hozzá szóló imádságot. a szobor másolatai templomainkban,
otthonunkban, képein egész éven át a karácsony misztériumát, a gyermekség
örömét idézi. A Prágai Kis Jézus világszerte való népszerűségéhez sokban
hozzájárult egy győri születésű kármelita szerzetes, Barát Imre, aki elsőként
foglalta össze egy könyvben a csodatévő kegyszobor legendáját és a vele
kapcsolatos csodákat. Ezt az imát karácsonyi kilencedként is lehet imádkozni,
azaz december 15-től kezdve mondani.

Pater Cyrill imája a Prágai Kis Jézushoz

Ó, Gyermek Jézus, Hozzád fordulok,
és a Szűzanya közbenjárása által kérlek Téged,
hogy légy mellettem ebben a szükségemben,
(ide belefűzhetjük saját kérésünket)….
mivel szilárdan hiszek abban, hogy a Te Istenséged segíteni tud
rajtam.
Teljes bizalommal remélem, hogy szent kegyelmedet
elnyerhetem.
Szeretlek Téged teljes szívemből és lelkem minden erejével.
Őszintén bánom minden bűnömet, és kérlek Téged, jóságos
Jézusom,
add meg nekem az erőt, hogy győzzek felettük.
Fogadom, hogy nem bántalak meg Téged, és felajánlom
magamat Neked,
arra is készen, hogy inkább én szenvedjek, minthogy Neked
fájdalmat okozzak.
Mostantól fogva teljes hűséggel akarlak szolgálni Téged, és
szeretetedért, Isteni Gyermek,
úgy fogom szeretni felebarátomat, mint önmagamat.
Mindenható Gyermek, Uram Jézus, újból arra kérlek, segítsél
meg ebben a szükségemben
(ide ismét belefűzhetjük kérésünket…)
Add meg nekem azt a kegyelmet, hogy Szűz Máriával és Szent
Józseffel együtt
örökké az enyém legyél, és hogy az angyalokkal a szentek
közösségében imádhassalak Téged.
Ámen.

"Az adventi időszakban lélekben bejárjuk azt az utat, amelyet Mária és József tett meg
Jézus születése előtt.
Krisztus követőinek az a hivatása, főként ebben az időszakban, hogy felkészítsék
szívüket az eljövendő Úr méltó fogadására.
Imáink a várakozásról szólnak, a megígért Üdvözítő születésének ajándékára.
Erre az eseményre úgy kell készülnünk, hogy nemcsak otthonunkban, hanem
szívünkben is méltó lakóhelyet készítünk a világra jövő Üdvözítő számára.
Éberen várjuk Őt, vagyis az Ítélő Isten tekintete előtt zajlanak napjaink, hogy kitárjuk
a világot Fia érkezésére várva
és felkészítjük lelkünket az üdvösséget hozó Úr számára." 2007. XI. Benedek pápa
Adventi Ó-antifónák
Advent utolsó hetében, a közvetlen készületi időben az Egyház az Ó-antifónák sorával
tanít minket.
Ezek az antifónák az Esti dicséret Magnificat-jához, Szűz Mária hálaénekéhez
kapcsolódnak,
nevüket a kezdő „Ó” indulatszóról kapták, a Megváltó utáni vágyakozást fejezik ki.
A megszólítások az Ószövetségből valók, de mindegyik az üdvözítő Jézusnak szól.
Ezekkel is mondható napi karácsonyi készületi ima,
békességért, családi örömökért, szegényekért, betegekért.
December 17:
Ó, Bölcsesség! Te a magasságbeli Isten ajkán születtél, erőddel elérsz a világ egyik
végétől a másikig, és üdvösen igazgatod a világmindenséget:
Jöjj, taníts meg minket okosan élni!
December 18:
Ó, Urunk és népednek vezérlő Fejedelme! Te megjelentél Mózesnek az égő
csipkebokorban, és neki a Sínai-hegyen törvényt adtál:
Jöjj, válts meg minket kitárt karoddal!
December 19:
Ó, Jessze gyökeréből támadt Sarj! Te jel vagy a népek számára; elnémulnak a királyok
előtted, és epedve várnak a nemzetek:
Jöjj, szabadíts meg minket, már ne várass tovább magadra!
December 20:
Ó, Dávid kulcsa és Izrael királyi pálcája! Amit te megnyitottál, azt senki be nem zárja,
amit te bezártál, azt senki ki nem nyitja:
Jöjj, szabadítsd ki a börtönből a foglyokat, akik sötétségben és a halál árnyékában
ülnek!
December 21:
Ó, szent Virradat! Te az örök világosság Fényessége és az igazságosság Napja vagy:
Jöjj, és világosítsd meg azokat, akik sötétségben és a halál árnyékában ülnek!
December 22:
Ó, nemzetek Királya és szívük Kívánsága, az Egyház Szegletköve! Te egybekapcsolod
régi és új választott népedet:
Jöjj, üdvözítsd az embert, akit a föld anyagából alkottál!
December 23:
Ó, Emmánuel, törvényhozó Királyunk! Te üdvözíted a reád várakozó népeket:
Jöjj, és üdvözíts minket, Urunk, Istenünk!

