
Padlássöprés 

Végre elérkezett az idő ahhoz, hogy összegyűjtsük az anyagainkat. 

Kezdjük egyházi év szerint:  

I. Advent: 

Szerintünk ez a legszebb és legmozgalmasabb időszakunk. Ilyenkor több dolog is 
segít a karácsonyi ráhangolódásra 

1. Adventi naptár 

Advent 1. Vasárnapján adventi naptárral szoktuk megajándékozni a szentmise végén 
a résztvevőket. Ebből kb. 300 db készül az előző héten, mindig más-más 
idézetekkel. Papírtasak egyik oldalára iskolás hittanosokkal (1-8.-ig) rajzoltatunk 
karácsonyhoz, illetve adventhez kapcsolódó képet –ezáltal egyedi példány lesz 
belőle. A hátoldalára felkerülnek az adventi időszak eseményei, amelyre szeretettel 
várunk mindenkit, és a használati utasítás: Naponta húzzon egyet és élje át! Vagy: 
Gondolatok advent minden napjára. A papírzacskóba belekerül az advent napjainak 
megfelelő számú papírcsík, mindegyiken egy szentírási idézet vagy egy napi 
gondolat. Ezeket a megelőző héten a cursillós közösség tagjaival daraboljuk fel, és 
tesszük az előkészített papírzacskóba. Ez egy jókedvű, közösségépítő, missziós 
alkalom. Az idézeteket is a közösség tagjaival együtt gyűjtjük, lényegesnek tartjuk, 
hogy ráférjen egy A/4-es lapra, mert így könnyebben másolható és darabolható. 

Mellékelve az előző 7 év idézetei (nincs levédve, szabadon használható) 

 

2. Adventi plakát  

Lelki készülődésre hívunk mindenkit az adventben plakátjainkkal, amit a 
templomajtóra, iskolánál, művelődési háznál, adventi naptáron helyezünk el, illetve 
kézbe adunk, akivel találkozunk. 

Mellékelve 3 db 

 

3. Betlehemezés  

Advent utolsó két szombatján, illetve igény szerint (iskolák, óvodák, idősek otthona, 
templom, községi karácsony) betlehemes műsorral készülünk. Elsősorban családok 
meglátogatása a célunk, olyan jó látni, ahogy várnak és készülnek az érkezésünkre. 
Van, ahol összehívják a szomszédokat, rokonokat, barátokat, gyerekeket. Nyolc éve 
készülünk műsorral, vannak állandó helyeink és mindig vannak újak is. Modern 
betlehemezés ez, időpontra megyünk a helyekre, nem járjuk az utcákat. A szereplők 
száma egy autóba beférhető 6-7 fő. A szövegek régi betlehemesek átiratai, 
modernizálva, érthetőbbé téve, lelki tartalmat hordozva, énekekkel és most már 
zenével is bővítve (furulya, fuvola). Az előadások 7-8 percesek, mindig van 
beköszöntő rész, befejező ének (jókívánságok) és legfontosabb benne a 
jelenlevőkkel közös imádság (akár valamilyen szándékot is beletéve). Szereplői alsós 
vagy felsős hittanosok, ministránsok, saját gyerekeink, sofőrként a narrátor vagy öreg 



pásztor szerep is az enyém. Volt év, amikor a templom javára gyűjtöttünk, most 
„sütiért játszunk”. 

Mellékelve 6 db betlehemes szöveg (szabadon használható és változtatható) 

 

4. Szent Család-járás 

Az adventi időszak végén Szállást keres a Szent Család hagyományát elevenítjük 
fel. A templomból elindul egy Szent Családot ábrázoló kép vagy szobor, amely 
december 24-én visszajut a „gazdájához”. Minden nap a szobor egy családnál van, 
amelyet este továbbvisz a következő családhoz. Nálunk nem jár mindenki 
mindenkihez, egy családot két napon érint: egyik este hozzák, másik este ők viszik 
tovább. Ügyelünk arra, hogy ne vendéglátásról szóljanak a találkozások, hanem ez 
egy 20-25 perces közös imádság, melyben megvan a házigazda (akihez viszik) és a 
vendég (aki viszi) szerepe. A szövegünk két hagyományos szöveg összefésült, 
modernizált, teologizált és fellazított változata. Az egyik évben egy házaspár készített 
egy kifejezetten kisgyerekes családok számára családbarát, modern változatot is. 
Lényeg a karácsonyi készület, találkozások, közös imádság és a befogadás 
gondolata. Azon munkálkodunk, hogy az egymást nem igazán ismerő vagy kedvelő 
családok nyissanak mások felé. Egy (9-10 család) vagy két csoport szokott lenni. 

Mellékelve: 2 db 

 

5. Hajnali zsolozsma hetente egyszer 

Nálunk sajnos nincsenek róráték, hajnali misék, ezért hetente egyszer hajnali 
zsolozsmát végzünk (csütörtökönként hajnali 6-6,30-ig) a templomban. 

 Általában 8-10 fő jön el. 

Mellékelve 1 db példaként 

 

6. Lelkigyakorlat és Luca-napi búzaültetés 

Adventi lelkigyakorlatokra vendéget hívunk, aki nem szentmisében, hanem külön 
előadóként van jelen egy alkalommal. Volt már pap, református lelkész, világi 
házaspár. Karácsonyhoz kapcsolódó témáról beszélnek. Van, amikor 
egybekapcsoljuk a Luca-napi búzaültetéssel. Csak egy kis zacskó búza, virágföld és 
tejfölös vagy joghurtos doboz szükséges hozzá. Az előadás végén elkészítjük, s 
mindenki hazaviheti. Kb. 20-30 fő vesz részt ezeken az alkalmakon. 


