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LÁMPÁS

Szeretettel köszöntöm az Olvasót! 

Lámpás című Hírlevelünket tartja a 
kezében, reményünk szerint ez a levél 
is segítség ahhoz, hogy közelebb 
kerüljünk Életadónkhoz, a közénk 
jött Istenhez.

Isten úgy van jelen az életünkben, 
mint fény az árnyban, irgalom a 
mosolyban, az új élet születése a 
fájdalomban, és mint szeretet 
minden jó szóban! Egyházunk 
életében fontos szerepe van a 
csendnek, a meghitt ünneplésnek, az 
e m e l ke d e t t  h a n g u l a t ú  s z e n t 
pillanatoknak. Az igazi ünnepek 

életünkben nem suttyomban történnek. Kell nekünk tudatosítani, hogy 
valami nagyon fontos történik. Csoda lenne, ha változás állna be 
életünkben?! Nem csupán erőfeszítéseinken van a hangsúly! Isten is 
munkálkodik: akarja életünk jobbá válását. Legyen az idei adventunk 
ennek tükrében ragyogó, változást elindító. Hiszem, tudom és 
tapasztalom, minden változásnak története van, ott áll és vár Isten, de 
néhány szerető ember is. Várakozzunk együtt. Kívánom, és ezért 
fohászkodom, adventi szentidőnk meghitt pillanatokban teljen el és 
történjen meg a csoda: ahogy az ostyában és a borban a Jóisten ízlelhetővé 
válik, úgy legyen életünknek átváltozó szép íze és illata.

Csíki Szabolcs plébános



Hajnali szentmisék az adventi szent idő hétköznapjain, minden reggel öt óra 
húsz perctől rózsafüzért imádkozunk, ez alatt szentgyónási lehetőség, majd hat 
óra előtt öt perccel Úrangyalát éneklünk, és hat órakor kezdődik a roráté 
szentmise. Jótetteinkkel, imáinkkal készüljünk együtt a Messiás születésének 
ünnepére! Roráté hat órától hétfőn, csütörtökön Csíkdelnén az Úrkápolnában,  
szombaton a Szent János anyatemplomunkban, kedden és pénteken pedig 
Csíkpálfalván.

Minden forrásom belőled fakad – készület a Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszusra
December 15-én, este hat órától szentségimádás az Úrkápolnában. Hívunk és kérünk: 
gyere, imádkozzunk együtt Életadó Forrásunknál! Közös imaszándékunk: hogy 
családjaink, közösségeink a kölcsönös tisztelet és az Istenben való növekedés útját 
járják. Minden szavunkban, tettünkben az életadó Istenről tegyünk tanúságot! 
Legyünk Eljövendő várok, fényt, reményt és életet adók!

Advent folyamán megszervezzük az érezz együtt szeretetakciót, amelynek 
keretében tartós élelmiszereket és pénzadományokat gyűjtünk a rászorulók 
javára. A felajánlott adományokat szívesen fogadjuk a templomok sekrestyéiben, 
vagy a plébánián.

„Édes Jézus szállj szívünkbe/S óvj halálig hű vezér,/Hogy a lelkünk bármi harcon/ 
Mindörökké megmaradjon /Hófehér.” (Sík Sándor)

Csíkpálfalván: Bakó Csongor, Csiszér Evelin és Salamon Balázs.

Elsőáldozóink bemutatása advent harmadik vasárnapján történik. Igazi ünnepet 
akarunk megélni, hisz Jézus barátságára mondanak igent. Hívunk, légy velünk … 
imáiddal kísérd őket!

Csíkdelnén: Balogh Péter, Balla Antónia, Demeter Edina, Fülöp Beáta, Nagy-Ladó 
Sarolt, Szabó Dóra és Vas Gergő.

Hajnali szentmiséink előtt hósepréssel kezdjük a napot azért, hogy járhatóvá 
tegyük az utat. Majd szól a harang, hív és kér: készüljünk együtt az ünnepre. 
Legyünk várakozóak! Adventi gyertyalángjaink tudom, hogy felcsillannak, igazi 
lángocskák, melyek megvilágítják a még sötét decemberi hajnalokat és elvezetnek 
az igazi Találkozásra, mely értünk van. Induljunk el, készüljünk a csodára, hiszen 
Isten mindent értünk és nekünk adott, hogy életünk bőségben legyen! 

Advent kívül és belül
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