
 Advent III. vasárnapja  
 „Az ádventi várakozás lényege szerint: várakozás arra, Aki van; ahogy a 

szeretet misztériuma sem egyéb, mint vágyakozás az után, aki van, aki a miénk.” 

Pilinszky János 



 Gaudete! 

Örvendjetek! 

●  Advent harmadik vasárnapján, 

örömvasárnapon (gaudete vasárnap) az Úr 

eljövetelének közelségét ünnepeljük; e nap 

liturgikus színe a rózsaszín, az öröm színe és 

jelentése: Szűz Mária, aki megszülte a fiút. 



Ezen a napon a szentmise kezdőéneke a 

Gaudete in Domino kezdetű, a Filippiekhez írt 

levélből :  

„Örvendjetek mindig az Úrban, ... mert az Úr 

immár közel van hozzánk!”  

Túl vagyunk az advent felén, már ide látszik 

karácsony. A liturgia ezt a miseruha színében is 

kifejezi, a szigorú liláról rózsaszínűre változik. 

 

   Imádság 



  December 13. Luca napja 

   „Luca, Luca ma vagyon, Elcsúszkátam a fagyon. Azért jöttem 

nálatok, Pár koronát aggyatok! 

Ha nem adtok, meghaltok, Rám marad a házatok.” 



   Luca-napkor Szent Lúciára emlékezünk.  

Luca, Lúcia, Szt, Luca (Siracusa, 

Szicília, 3. sz.-Siracusa, 303. dec. 13.): 

szűz, vértanú. - Eljegyzett menyasszony 

volt, amikor beteg anyjával 

elzarándokolt Cataniába Szentt Ágota 

sírjához, aki megjelent neki és 

megjövendölte vértanúságát. Anyja 

gyógyulása után engedélyt kapott az 

Istennek szentelt, szűzi életre. 



   Az Egyház nem véletlenül helyezte szűz vértanújának, 

Luciának ünnepét éppen erre a napra, hiszen a név a 

lux 'fényesség' származéka. 

A naphoz sok népszokás kapcsolódik. 

Ennek eredete valószínűleg az, hogy a Gergely-naptár 

bevezetése előtt ez a nap volt az év leghosszabb napja. 

Ezen a napon tilos volt fonni, sütni, mosni. 

Néhány szokás: 

Luca-naptár 

Luca-búza 

 



  

 

 A Luca-nap talán legismertebb 

hagyománya a Luca széke készítése. 



„A lucaszék elkészítéséhez a következő anyagokat kell felhasználni (7 darabból kellett állnia, 
és 13 napig készítették): 

 

Az ülőlaphoz tölgyet használnak, mely 31 cm átmérőjű és 8 cm vastagságú. 

A lábak többféle fából készülnek, csertölgy, akác és kőris. A lábak összekötő rúdjai bükkből, 
fekete dióból és szelíd dióból vannak. 

A csapok: 

2 db fenyő, vörös- és lucfenyő 

2 db hárs, aprólevelű, nagylevelű 

1 db cseresznye 

1 db gyertyán 

Más források szerint a Luca széke készítését december 13-án kezdik el, és kilencféle fát 
használnak: kökényt, borókát, jávorfát, körtét, somot, jegenyefenyőt, akácot, csert és rózsafát. 
Szögek helyett kizárólag fából faragott ékek tartják össze. 13 napig készül úgy, hogy minden 
nap csupán egy-egy műveletet lehet rajta elvégezni, innen ered az a népi mondás is, hogy 
„Lassan készül, mint a Luca széke”. 
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