
Adventi gondolatok 
 

Advent a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörű 

gondolatnak, hogy „meg kell tanulni vágyakozni azután, ami a 

miénk”. Gyermekkorunkban éltünk így. Vágyakoztunk arra – ami 

biztosan megjött. Télen: az első hóesésre. És várakozásunk ettől még 

semmivel sem volt kisebb, erőtlenebb. Ellenkezőleg: nincs nagyobb 

kaland, mint hazaérkezni, hazatalálni – beteljesíteni és fölfedezni azt, 

ami a mienk. (…) 

 

Az a gyerek, aki az első hóesésre vár, - jól várakozik, s már várakozása 

felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki hazakészül, már 

készülődésében otthon van. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé, 

szabad és mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől-

szomjától. Aki pedig jól várakozik, az időből éppen azt választja meg, 

ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: hetek, órák, percek 

kattogó szenvtelen vonulását. Aki valóban tud várni, abban 

megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és 

jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár.  

Jöjj Közénk Istenünk! 

    Böjte Csaba 
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KULTURÁLIS HÍREINK 
 

 

November  

 16-án 18 órakor - Töklámpás felvonuláson vehettek részt az 

érdeklődők. Forralt borral, teával, zsíros kenyérrel, sült gesztenyével, 

sült tökkel és a résztvevők által hozott finom süteményekkel várták a 

megjelenteket a szervezők.  

 23-án 17 órakor - Nagy Attila festő barátunk előadását hallgattuk 

meg "Minden KOR másképp csinálja" - címmel. Telt ház fogadta az 

izgalmas témakört. Igazi művészeti időutazás volt. Köszönjük. 

 25-én 16 órakor – Filmklub keretén belül a Ludas Matyi c. magyar 

rajzfilm került levetítésre. 

 

*** 
 

 December 

 2-án (vasárnap) 17 óra – Csizmazia Sándor római katolikus 

plébános gondolatai az adventi koszorúnál 

  8-án(szombat) 14.00 – Karácsonyi játszóház a Bertha Bulcsu 

Közösségi Házban, ahol mézes kalács sütés lesz.  

  9-én (vasárnap) 17 óra – Veress István evangélikus lelkész 

gondolatai az adventi koszorúnál 

  12-én (szerda) 16.00 közreműködik Albertné Balogh Márta 

vezetésével a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 

Harangegyüttese a Bertha Bulcsu Közösségi Házban 

  16-án (vasárnap) 17 óra – Gondos Gábor református lelkész 

gondolatai az adventi koszorúnál 

  23-án (vasárnap) 17 óra – Csizmazia Sándor római katolikus 

plébános gondolatai és a balatonszepezdi gyerekek előadása az adventi 

koszorúnál és a Bertha Bulcsu Közösségi Házban 

Meghívó 
 

Szeretettel várunk mindenkit 

Balatonszepezd Község Önkormányzata által szervezett 

Adventi gyertyagyújtásokra 

a betlehemi jászolnál. 

 

2018. december 2. (vasárnap) 17 óra –  

Csizmazia Sándor római katolikus plébános gondolatai 

 

2018. december 9. (vasárnap) 17 óra –  

Veress István evangélikus lelkész gondolatai 

 

2018. december 16. (vasárnap) 17 óra –  

Gondos Gábor református lelkész gondolatai 

 

2018. december 23. (vasárnap) 17 óra –  

Csizmazia Sándor római katolikus plébános gondolatai  

és a balatonszepezdi gyerekek előadása 

 
Nem volna más vallás, Karácsonyi rege,  

Nem volna csak ennyi: Ha valóra válna, 

Imádni az Istent                                            Igazi boldogság  

És egymást szeretni…                                 Szállna a világra… 

  

Az advent szó jelentése „eljövetel”. 

A latin „adventus Domini” kifejezésből származik, ami annyit 

tesz: „az Úr eljövetele”.  

A karácsonyt megelőző várakozás az eljövetelben éri el jutalmát. 
 


