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Aki Jó, az jön! – Folytatódik az
Adventi ráhangoló videósorozat

Kedves Olvasónk!
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Két hét múlva kezdődik az adventi időszak. Nagy örömmel hívunk idén is, hogy
adventben készüljünk együtt Megváltónk születésének ünnepére. A tavaly
elkezdett videós lelkigyakorlat idén új évaddal folytatódik. Ha a koronavírusjárvány uralta mindennapokban lelki békére, elcsendesedésre vágysz, akkor jó
helyen jársz.
November 30-tól, advent első vasárnapjától Sajgó Balázs Caritas lelki igazgató,
Keresztes Zoltán gyergyószentmiklósi plébános, Darvas Piroska segítő nővér
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és Ilyés Zsolt csíkszentléleki plébános lesznek a lelki kísérőink.

A tavalyi évadot közel ezren követték, a visszajelzések pedig a folytatásra
ösztönöztek bennünket. Minden adventi nap hajnalán egy felvétellel jelentkezünk,
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amelyben a fent nevezett lelkivezetők egy-egy elmélkedéssel vezetnek közelebb
bennünket karácsony lelkületéhez, Jézus Krisztus születésének ünnepéhez.
Naponta egy-egy kihívás is elhangzik, hogy lehetőség nyíljon gyakorlatias lelki
fejlődésre, növekedésre.
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“A levegő szennyezett, az óceánok mérgezettek, a gazdaság összeomlik. Az
emberek lehangoltak, félünk egy vírustól. Nem tudunk egymás mellett
élni. És nem tudunk saját magunkkal sem kijönni… Robot módjára
váltunk pár szót, tovább megyünk, egyedül… A gyerekek nem
bujócskáznak, fogócskáznak, inkább sztárokról szóló videókat néznek…
Emberek átlagosan naponta 5 órát tévéznek… Stop! Állj meg! Most, hogy e
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sorokat olvastad, mi van benned, mit érzel? Merítettél ebből új erőt?
Frisebb lettél ezektől a megállapításoktól? Tisztította vagy fárasztotta
elmédet? Azt hiszem, hogy inkább halványodott benned az élet, kicsit
erősebb lett a bizonytalanságod. Hm. Ha ez így van, akkor íme egy
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lehetőség: Advent közeleg. Ad-venire. Hozzád jön újra Isten. Azért érint
meg az adventi felkészülésben, hogy “életed legyen és bőségben legyen”
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(Jn 10, 10). Aki az élet, az érkezik most hozzád. Aki jó, az jön. Fordulj,
forduljunk Felé. Várjuk és ünnepeljük jövetelét.”
– fogalmaz Szénégető István atya, a Katolikus.ma mentora.
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Az Adventi ráhangoló sorozatról további részletek a katolikus.ma/advent oldalon
találhatók. Javasoljuk a regisztrációt, hogy ne maradj le a felvételekről.
Létrehoztuk az Advent a Katolikus.mával nevű zárt Facebook csoportot, hogy
virtuálisan együtt lehessünk, ahol tapasztalataink és élményeink megosztásával
egymás lelki és hitbeli fejlődését szolgálhatjuk.
Regisztráció az Adventi ráhangoló e-mail listájára
Vezetéknév *
Keresztnév *

Régió * Tengerentúl ▼
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E-mail *

K
at

Feliratkozás

ol

Kérek hírlevelet is.
Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot. (Hivatkozás)

Ha tetszik a kezdeményezésünk, akkor kérünk szólj a barátodnak,
ismerősödnek is.
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