
ADVENT 
1. vasárnapja 

Családi elhatározások az adventre: internetböjt? villany-
mentes esték? az egymásra figyelés új lehetőségei?  

12.02.  
hétfő 

Hogy szabaddá váljak Isten szeretetére, ma ellene     
mondok a független életvezetés illúziójának.                 
Kire kell jobban odafigyelnem?  

12.03. 
kedd 

Hogy szabaddá váljak Isten szeretetére, ma ellene      
mondok az összehasonlítások kényszerének.                 
Kifejezem hálámat!  

12.04. 
szerda 

Hogy szabaddá váljak Isten szeretetére, ma ellene      
mondok a változástól való félelmemnek.                        
Hol akadtam el, hol kell változnom? 

12.05. 
csütörtök 

Hogy szabaddá váljak Isten szeretetére, ma ellene      
mondok a másoknak megfelelés kényszerének.             
Kiengesztelődök!  

12.06.  
péntek  

Hogy szabaddá váljak Isten szeretetére, ma ellene     
mondok a „napi hajtás” kényszerének. Imádkozom,   
elcsendesedek 15-30 percre. Részt veszek a ma esti      
elsőpénteki szentmisén és/vagy szentségimádáson. 

12.07.  
szombat 

Hogy szabaddá váljak Isten szeretetére, ma ellene      
mondok a karácsonyi reklámgépezet kényszerítő         
erejének. Van-e lelki ajándékom mindenkinek?  

ADVENT 
2. vasárnapja 

Hogy szabaddá váljak Isten szeretetére ma ellene       
mondok az elégedetlenség kényszerének. Megdicsérek, 
megköszönök mindent! Részt veszek plébániánk adventi 
lelkinapján! 

12.09.  
hétfő 

Hogy befogadjam az Ünnepeltet, igent mondok Isten 
meglepetéseire. Életem mely területét kell megnyitnom 
Isten elő<, miben kell változnom?  

12.10. 
kedd 

Hogy befogadjam az Ünnepeltet, készségesen igent   
mondok a váratlan változásokra, helyzetekre.  

12.11. 
szerda 

Hogy befogadjam az Ünnepeltet, készséggel fordulok az 
idegenek, rászorulók, szükséget szenvedők felé. 

12.12. 
csütörtök 

Hogy befogadjam az Ünnepeltet, igent mondok Isten 
csendes hívására a fogyasztás lármájával szemben.  

12.13. 
péntek 

Szentgyónásomra készülök és időben elvégzem, hogy    
új szívvel várjam az Urat. 
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ADVENT 
3. vasárnapja 

Ma figyelek rá, hogy mindent jókedvűen, örömmel és 
Isten kedvére tegyek.  

12.16. 
hétfő 

Bizalommal, türelemmel, figyelmes szerete<el         
fogadom a hozzám fordulókat. 

12.17. 
kedd 

A tavalyinál szerényebbre tervezem meg az ünnepi 
asztalt. Mit adhatnék azoknak, akik szükséget       
szenvednek? 

12.18. 
szerda 

Nemes szívvel elengedem a tartozásokat, megbántá-
sokat családomban, közösségemben.  

12.19. 
csütörtök 

Átgondolom a Gondviselés szerepét életemben.      
Miben kell jobban ráhagyatkoznom, rábíznom        
magam? Mit adhatnék a rászorulóknak?  

12.20. 
péntek 

Betérek egy templomba, köszöntöm az Urat,        
csendben elidőzöm vele.  

12.21.  
szombat 

Megváltoztatom gondolkodásomat: tudatosítom    
magamban, hogy jó és rossz te<eim is hatással vannak 
egyházam minden tagjának életére. 

ADVENT 
4. vasárnap 

Megváltoztatom gondolkodásomat: felhagyok azzal a 
gondola<al, hogy te<eim, imáim nincsenek hatással 
azok éle-tére, akik szenvednek, szomjaznak.  

12.23 
hétfő 

Időt keresek és találok a csendre, hogy az Úr készítse 
bennem az ünnepet.  

12.24 
kedd 

Karácsonykor elérkeze< az Isten országa.                 
Megtestesült a Béke a Szeretet önfeláldozásából.      
Követőkre vár!  

12.14.  
szombat 

Imádkozom azokért, akiket nem értek, akik máskép-
pen gondolkodnak, akik távol állnak tőlem, hogy az 
Üdvözítő szeretete és ereje találjon rájuk. 

Készült a Ferencesek adven� programja alapján. 


