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Takó István – Az Isten
mellénk szegődik jó
döntéseinkkor
Amikor a húsvéti ünnepek
szentmiséit zárt ajtók mögött
ünnepeltük, nem gondoltunk
arra, hogy a karácsonyt, bár együtt ugyan, de mégis szigorú előírásoknak megfelelően, sokkal
egyszerűbben ünnepeljük. A
gyerekek szavalatainak hiánya,
a pásztorjáték, a történet gyerekek általi elmesélése mindig
szépen előkészíti az ünneplésünket, mert az ismerős versikék, szerepek mindig újszerűen hatnak a gyermekeink szájából
együtt izgulva velük azért, hogy a lehető legszebben előadhassák azt, amivel készültek, amit betanultak. Az embernek
joga és kötelessége „eljátszani” azt, amiben hisz.
A tanúskodás a keresztény ember lételeme Keresztelő Szent
János példájára. Tanúskodni az tud, aki jelen volt, aki ott volt,
aki átélt valamit egy eseményből. Vagy, aki az isteni cselekvés
folyamatába valamilyen módon bekerül, részese lesz, részt
vállal, abból, amit a jó Isten tesz. Aki megérintődik. Izajás arról
beszél, hogy az Úr örömét találja választott népében, mint a
vőlegény a kedvesében. Nem hívnak többé „elhagyottnak”, sem
országodat „pusztaságnak, hanem így neveznek „gyönyörűségem” és országodat „menyasszony”. (Iz 62,3)
Két nagyon fontos adventi esemény segíthet közelebb kerülni a karácsonyi ünnepünkhöz. Az egyik, hogy a szentatya
Szeplőtelen fogantatás ünnepén a Patris corde (Atyai szívvel) kezdetű apostoli levelével meghirdette a Szent Józsefévet. A másik számunkra csupán hírértékű esemény, hogy
Szent Ferenc városában, Assisiben felállított betlehem embernagyságú figurái között találni egy ápolónőt is zöld köpenyben, összefogott hajjal, kesztyűben.
Az idei ünnepünk nem lenne hiteles, ha nem gondolnánk
mindenek előtt mindazokra a testvéreinkre, akiket a járvány
nagyon közelről, személyesen érintett. És talán ma már nincs
is közöttünk olyan, akinek az ismerősi, baráti, családi körében ne lenne egy súlyos beteg vagy ne hunyt volna el valaki a
vírus miatt. Mindannyian érintve vagyunk, mindannyian személyesen megérintődünk, mert ahogy Fodor Ákos mondja:
Minden megérint. Úgy látszik sosem nő be a szívem lágya.
Azért vagyunk talán ennyien, mert nem hordozhatjuk a világ
baját külön-külön.
Másként érint az, ami a közvetlen közelünkben történik és
másként az, ami a tengeren túl, de megérint, mert nem mehetünk el senkinek a valós problémája mellett: ami neki fáj, az
nekem is fáj. De nem vagyunk egyedül és nem kell a világ
gondját a nyakunkba vennünk. Az örömünk, a reményünk oka
az, hogy az Úr jön, ahogy János mondja: Aki utánam jön,
hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és
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megoldjam saruszíját.(Mk 1, 7)
A pusztába jön, a mi pusztánkba jön, a világba jön, övéi
közé jön, a járványba jön, abba a járványba, amely nagyon
nagy pusztaságot, űrt, hiányt teremtett és amelyet enyhíteni
próbáltak sok-sok ezren nem csak szaktudásukat, de emberségüket, egészségüket, minden erejüket latba vetve, legtöbbször
az életüket kockáztatva az egészségügyi dolgozók. Magyarok
és románok, fehérek és feketék, vagy éppen sárgák, hívők és
hitetlenek, agnosztikusok és ateisták, katolikusok és protestánsok, mohamedánok és izraeliták. Az élet szolgálatában anonim keresztényként.
Szent József egész életében az életet szolgálta. Akkor amikor jegyesével jövőt tervezett és akkor is, amikor a furcsa és
hihetetlen hír hallatára (Mária gyermeket fogant) nem akarta őt
megszégyeníteni, hanem megmenteni az életét azáltal, hogy
titokban bocsátja el. József egy nehéz helyzetben egy döntést
hoz, amiben próbálja menteni a menthetőt. Nem a csalódottsága, nem a haragja, szomorúsága, nem a félelme, hanem az
embersége nyilvánul meg ebben a döntésben. És amikor ezt a
döntést meghozza, amikor bár csalódottan, szomorúan kiáll az
élet mellett az ő döntésében, megjelenik álmában az angyal. A
jó Isten áldását adja, küldöttet küld az ő döntése nyomán, sőt
helyére teszi a dolgokat, reményt ad Józsefnek. József, Dávid
fia, ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát, hiszen a benne
fogant élet a Szentlélektől van! (Mt 1, 20)

Azt gondolom, hogy az életünk tapasztalata lehet ez a mozzanat, hogy amikor egy helyzetben, sokszor nagyon nehéz
helyzetben, nem a csalódottságunk, a szomorúságunk, a haragunk, a félelmeink nyomán döntünk, hanem a szeretet, az emberség, a szabadság belső törvényei és megmozdulásai nyomán hozunk döntést, a jó Isten valamilyen módon odaszegődik mellénk, „elküldi angyalát”, és megáldja a jót. Sőt olyat
is tapasztalunk, hogy egy nagy áldozattal járó döntés kapcsán
a jó Isten könnyeddé teszi, felszabadítja, fellazítja a helyzetet.
Különféle Szent József ábrázolásokat ismerünk: olyat, ahol
József kitárja az ő karjait Mária és Jézus felett; olyat, ahol
összetett kézzel imádkozik; olyat is, ahol Mária kifáradva pihen
és József a kis Jézusra ügyel eközben; vagy a Ferenc-pápa féle
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alvó Szent József szobrocskát. A szentatya bevallása szerint,
amikor egy gondja, nehézsége adódik vagy valaki imát kér,
akkor azt felírja egy cetlire és a Szent József szobrocskája alá
helyezi, hogy álmodhasson róla, „aludjon rá egyet”.
József érzékeny ember volt és realista. Nem hagyta figyelmen kívül azt, ami történik és nem hagyta hidegen a mellette
élők gondja, baja. Ezért válhatott a szent család, és ilyen módon, az Élet örzőjévé. A jászolban fekvő kis Jézusra tekintve
még a megkeményedett szívek is feloldódnak és részeseivé akarnak lenni a csodának. A gyermekként közénk jött Isten érzékennyé szeretne tenni arra, hogy minden nehézség, körülmény,
gond, járvány ellenére mi is az Élet mellett döntsünk, hogy
azáltal az Ő országának munkálói lehessünk.

Ferenc pápa – Aki nem szereti testvérét,
az nem imádkozik komolyan!
Akik imádkoznak, azok sosem hagyják maguk mögött a
világot. Ha az ima nem gyűjti össze az emberiség örömeit és
fájdalmát, reményeit és szorongását, akkor „díszítő” tevékenységgé, felszínes, színlelt viselkedéssé, meghittségbe zárkózássá válik. Mindnyájunknak szüksége van belső életre,
szükségünk van arra, hogy visszavonuljunk egy olyan térbe
és időbe, amelyet az Istennel való kapcsolatunknak szentelünk, de ez nem jelent menekülést a valóság elől.
Az imádságban Isten „kézbe vesz bennünket, megáld, megtör és odaad”, hogy mindenki éhségét enyhítse.
Minden keresztény arra kapott meghívást, hogy Isten kezében megtört és szétosztott kenyérré váljon. Vagyis konkrét
imáról van szó, mely nem lehet menekülés.
Tehát az imádkozó férfiak és nők a magányt és a csendet
keresik, nem azért, hogy senki se zavarja őket, hanem hogy
jobban hallják Isten hangját. Néha kivonulnak a világból,
szobájuk rejtekébe, ahogyan Jézus ajánlotta (vö. Mt 6,6), de
bárhol vannak is, mindig tárva-nyitva tartják szívük ajtaját:
nyitott ajtó azok számára, akik úgy imádkoznak, hogy nem
tudják, hogy imádkoznak; azok számára, akik egyáltalán nem
imádkoznak, de egy elfojtott kiáltást, rejtett fohászt hordoznak
magukban, azok számára, akik vétkeztek és eltévedtek… Bárki
bekopoghat egy imádkozó ember ajtaján, és együttérző szívet
talál majd benne, mely úgy imádkozik, hogy senkit sem zár ki.
Az ima a mi szívünk és hangunk, és sok olyan ember szívévé
és hangjává válik, aki nem tud imádkozni, vagy nem imádkozik, vagy nem akar imádkozni, vagy képtelen imádkozni: mi
vagyunk ezeknek az embereknek a szíve és hangja, mely
közbenjáróként felszáll Jézushoz, felszáll az Atyához.
Az imádság magányában – legyen szó hosszú ideig tartó
magányról, vagy csak egy félórás magányról –, ahhoz, hogy
imádkozni tudjunk, elszakadunk mindentől és mindenkitől,
hogy mindent és mindenkit újra megtaláljunk Istenben. Így az
imádkozó ember az egész világért imádkozik, fájdalmakat és
bűnöket hordoz a vállán. Mindenkiért és minden egyes
emberért imádkozik: mintha Isten „antennája” lenne ezen a
világon. Minden szegényben, aki az ajtón kopogtat, minden
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emberben, aki elveszítette a dolgok értelmét, az imádkozó ember Krisztus arcát látja.
A katekizmus a következőket írja: „A közbenjárás, a mások
érdekében történő kérés […] az Isten irgalmasságával összhangban lévő szív sajátja” (KEK 2635.). Ez gyönyörű! Amikor imádkozunk, összhangban vagyunk Isten irgalmasságával. Irgalmasság a bűneink iránt, hiszen ő irgalmas irántunk,
ugyanakkor irgalmasság mindazok iránt, akik kérték, hogy
imádkozzunk értük, akikért Isten szívével összhangban szeretnénk imádkozni. Ez az igazi ima. Összhangban Isten irgalmasságával, az ő irgalmas szívével. „Az Egyház idejében a
keresztény közbenjárás részesedik Krisztus közbenjárásában:
ez a szentek közösségének kifejeződése” (uo.).
Mit jelent a részvétel Krisztus közbenjárásában, amikor közbenjárok valakiért vagy imádkozom valakiért?
Krisztus közbenjáró az Atya előtt, imádkozik értünk, és úgy
imádkozik, hogy megmutatja az Atyának kezének sebeit;
mert Jézus testileg, testével együtt az Atya előtt áll. Jézus a
közbenjárónk, és imádkozni azt jelenti, hogy egy kicsit úgy
teszünk, mint Jézus: közbenjárni Jézusban az Atyánál másokért. És ez nagyon szép!
Az imában az ember számít. Egyszerűen az ember. Aki nem
szereti testvérét, az nem imádkozik komolyan. Kijelenthetjük:
gyűlölködő lélekkel nem lehet imádkozni; közömbös lélekkel
nem lehet imádkozni. Az ima egyedül szerető lelkülettel végezhető. Aki nem szeret, az tetteti az imádságot, vagy azt
hiszi, hogy imádkozik, de nem imádkozik, mert épp a lelkület, vagyis a szeretet hiányzik belőle.
Az Egyházban az, aki ismeri a másik szomorúságát vagy
örömét, mélyebbre hatol, mint aki a „világrendszereket” vizsgálja. Ezért minden imában jelen van valamilyen tapasztalat
az emberiről, mert az embereket, bármekkorát hibázzanak is,
sosem szabad elutasítani vagy kitaszítani.
Amikor a hívő ember, a Szentlélektől indíttatva, imádkozik
a bűnösökért, nem válogat, nem ítélkezik: mindenkiért imádkozik. Önmagáért is imádkozik. Abban a pillanatban tudja,
hogy nem is különbözik túlságosan azoktól, akikért imádkozik: bűnösnek érzi magát a bűnösök között, és mindenkiért
imádkozik. A farizeusról és a vámosról szóló példázat tanulsága mindig élő és időszerű (vö. Lk 18,9–14): nem vagyunk
jobbak senkinél, mindnyájan testvérek vagyunk a gyarlóság, a
szenvedés és a bűnösség közösségében.
Ezért például egy ilyen imával fordulhatunk Istenhez: „Uram, előtted egyetlen élő sem igaz (vö. Zsolt 143,2) – ezt egy
zsoltár mondja: „Uram, előtted egyetlen élő sem igaz”, egyikünk sem: mind bűnösök vagyunk –, mindnyájan adósok vagyunk, kifizetetlen számlával; senki sincs, aki feddhetetlen
lenne a szemedben. Uram, irgalmazz nekünk!” Ilyen lelkülettel gyümölcsöző az imánk, mert alázattal lépünk Isten elé,
hogy mindenkiért imádkozzunk. Ezzel szemben a farizeus
gőgösen imádkozott: „Köszönöm, Uram, hogy nem vagyok
olyan, mint azok a bűnösök; én igaz vagyok, mindig…” Ez
nem ima: ez tükörbe nézés, találkozás saját valóságunkkal,
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belenézés a gőgtől meghamisított tükörbe.
A világ ennek az imaláncnak köszönhető, azok imájának,
akik közbenjárnak, akik többnyire ismeretlenek… de nem Isten előtt! Sok ismeretlen keresztény van, akik üldöztetés idején képesek voltak megismételni Urunk szavait: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek” (Lk 23,34).
A jó pásztor hű marad akkor is, amikor látja a rábízottak
vétkét: a jó pásztor akkor is apa, ha gyermekei eltávolodnak
és elhagyják.
Kitartó marad pásztori szolgálatában azok iránt is, akik miatt kénytelen bepiszkolni a kezét; nem zárja el szívét azok előtt, akik esetleg szenvedést okoztak neki.
Az Egyháznak – minden tagjában – az a küldetése, hogy
gyakorolja a közbenjáró imát, hogy közbenjárjon másokért.
Különösen kötelessége ez mindazoknak, akik felelősséggel
tartoznak másokért: szülők, pedagógusok, papok, szerzeteselöljárók… Ábrahámhoz és Mózeshez hasonlóan néha meg
kell „védeniük” Isten előtt a rájuk bízottakat. Voltaképpen arról van szó, hogy Isten szemével és szívével nézzük őket, ugyanazzal a legyőzhetetlen együttérzéssel és gyengédséggel.
Gyengéden kell imádkoznunk másokért!
Testvérek, mindnyájan ugyanannak a fának vagyunk a levelei: minden leválás arra a nagy könyörületre emlékeztet bennünket, amelyet az imádságban táplálnunk kell egymás iránt.
Imádkozzunk egymásért: ez jót fog tenni nekünk, és jót fog
tenni mindenkinek! Köszönöm!
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tával szemben. Bátran kreatív, munkás, aki mindig a háttérben marad – Ferenc pápa így jellemzi Szent Józsefet a Patris
corde (Atyai szívvel) kezdetű apostoli levelében.
Boldog IX. Piusz pápa 1870. december 8-án írta alá Quemadmodum Deus kezdetű dekrétumát, mellyel a Katolikus
Egyház védőszentjévé nyilvánította Szent Józsefet. Ez előtt
tisztelegve hirdeti meg most Jézus nevelőapjának évét Ferenc
pápa, aki köztudottam nagy tisztelője Szent Józsefnek.
Apostoli levélében a Szentatya rávilágít az egyszerű emberek értékére a koronavírus-járvány kontextusában. Mindazoknak a fontos szerepére, akik a hétköznapokban, távol a
rivaldafénytől türelemmel hintik maguk körül a reményt és
példát adnak a felelős magatartás terén. Olyanok ők, mint
Szent József, aki észrevétlen maradt, ám szerepe mégis példa
nélkül való az üdvtörténetben.

Fordította: Tőzsér Endre SP
Forrás: Magyar Kurír

A szentatya decemberi imaszándéka
Imádkozzunk, hogy Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatunkat Isten Igéje és imaéletünk táplálja.
Az egyház missziójának szívében az ima áll. Az ima a kulcs
ahhoz, hogy párbeszédbe léphessünk az Atyával. Minden alkalommal, amikor elolvasunk egy kis részletet az Evangéliumból, Jézust hallgatjuk, aki szól hozzánk. Beszéljünk Jézussal. Hallgassuk meg és válaszoljunk neki. Ez az imádság. Az
imádkozás által megváltoztatjuk a valóságot. És megváltoztatjuk a szívünket. Szívünk megváltozik, amikor imádkozik.
Sok mindent megtehetünk, de az ima nélkül nem működik.
Imádkozzunk, hogy személyes kapcsolatunkat Jézus Krisztussal Isten Szava és az imaélet táplálja.
Forrás: Vatikáni Rádió

Atyai szívvel – Ferenc pápa új apostoli levelében
meghirdette a Szent József-évet
Ferenc pápa december 8-án tette közzé Patris corde (Atyai
szívvel) kezdetű apostoli levelét abból az alkalomból, hogy
Szent Józsefet, Mária jegyesét 150 éve nyilvánították a Katolikus Egyház védőszentjévé. Az egyházfő egyúttal meghirdette a Szent József-évet, mely 2020. december 8-tól 2021. december 8-ig tart.
Szerető, gyöngéd apa, engedelmes és befogadó Isten akara-

Szent József úgy teljesítette ki apai szerepét, hogy a háttérbe állította magát és szeretettel a Messiás szolgálatának szentelte életét. Ezért mindig is nagy szeretettel vette körül őt a
keresztény nép. Szent József apasága megmutatkozik az Istennek való engedelmességében is. Az ő beleegyezése megmenti Máriát és Jézust, ugyanakkor megtanítja Fiának, hogy
az Atya akaratát kövesse, és együttműködjön a megváltás
nagy misztériumában.
Szent József ugyanakkor a befogadás atyja is, mert előfeltétel nélkül elfogadta Máriát. Ez a gesztusa ma is fontos,
amikor pszichés, verbális és fizikai erőszak éri a nőket – mutat rá levelében a pápa.
Mária jegyese bizakodik az Úrban, elfogadja élete történéseit anélkül, hogy megértené őket, bátran vállalja feladatát a
Szentlélek erejéből fakadóan. Rajta keresztül üzen nekünk Isten: „Ne féljetek, mert a hit értelmet ad minden boldog vagy
szomorú eseménynek.” József példáját követve mi is fogadjunk el másokat kirekesztés nélkül, előnyben részesítve a gyengéket – buzdít a Szentatya.
Ezt követően méltatja Szent József kreatív bátorságát, mely
által képes a gondokat lehetőségként szemlélni és bízni a gondviselésben. Szembenéz családja konkrét problémáival, akárcsak
a világ sok más családapája, különösen a migránsok körében.
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Jézus és Mária őrzőjeként József az Egyház őrzője is. Minden rászorulóra úgy tekintsünk, mint a kis Jézusra, akit Szent
József őriz, akitől megtanulhatjuk szeretni az Egyházat és a
szegényeket.
Az ács, József, tudatosítja bennünk a munkával megszerzett
napi betevő kenyér értékét, méltóságát és örömét. A munka
méltóságot ad, általa tevékeny részt vállalunk az üdvösségben,
megvalósítjuk önmagunkat és eltartjuk családunkat, mely a társadalom alapsejtje. Fedezzük föl újra a munka értékét, jelentőségét és szükségességét, amiből senkit nem szabad kirekeszteni – buzdít a pápa.
A Covid-19-járvány okozta munkanélküliségről szólva erőteljesen felszólít mindenkit: kötelezzük el magunkat a sürgető
szociális problémák megoldása mellett, hogy elmondhassuk:
egyetlen fiatal, egyetlen ember, egyetlen család sem marad
munka nélkül.
Az Atyai szívvel kezdetű apostoli levelében Ferenc pápa
napi rutinjáról is ír. Mint ismeretes, mindennap kéri Mária jegyese közbenjárását egy 19. századi francia ájtatoskönyv
imádságával. Bizalommal és tisztelettel fordul Szent Józsefhez, de mintegy ki is hívja őt, amikor azt mondja: „Hogy ne
mondhassák, hiába fohászkodtunk hozzád, mutasd meg nekem jóságodat, és hogy mily nagy a hatalmad.”
A Szent József-évet meghirdető pápai dokumentum mellett
az Apostoli Penitenciária dekrétumot adott ki, melyben rendelkezik a 2021. december 8-ig tartó szentévi búcsú elnyerésének feltételeiről.
Forrás: Magyar Kurír

Úgy akarom szeretni a családokat, mint Krisztus –
Marton Zsolt püspök első családreferensi körlevele
„Figyelj a Szentlélekre, légy szabad, és ne félj” – ezeket a
szavakat helyezte a szívembe Bíró László püspök atya, amikor kineveztek utódjául mint családreferens püspököt. Igyekszem megfogadni a tanácsát, mert nem könnyű egy ilyen
nagyszerű előd nyomába lépni. Püspök atyát negyedszázada
ismerem. Amikor 1995-ben a budapesti Központi Papnevelő
Intézet rektora lett, vele együtt megérkezett a családiasság a
Szemináriumba.
Egykori kispapjaként, majd később papnevelő munkatársaként, végül rektorutódaként hálával tartozom neki az együtt
töltött évekért és mindazokért a lelki-szellemi kincsekért, amelyeket tőle kaptam. Az idők folyamán atyai barátságába fogadott, és jelenleg is bölcs tanácsadómnak tudom őt. Imádkozom teljes felgyógyulásáért. Püspöktársaim, valamint minden
katolikus pap- és világi testvérem nevében ezúton szeretném
megköszönni neki a családpasztoráció területén teljes odaadásban végzett szolgálatát, melyben mindvégig hűséges maradt püspöki jelmondatához: Tecum pro te (Veled, érted).
Mi a családreferens püspök küldetése ma? Bíró László püspök atya annak idején kijelölte a családpasztoráció irányát, és
munkatársaival nagy utat tett meg. Jelentős részben ezt kívánom folytatni. Püspöktestvéreimmel együttműködve szeret-
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ném tovább formálni és segíteni az egyházmegyei családreferensek munkáját, szolgálatukat továbbképzésekkel, lelkinapokkal, konferenciákkal is támogatva. Mindenekelőtt azonban arra szeretném buzdítani őket, hogy az egész világ előtt
bátran álljanak ki a krisztusi út mellett. Ehhez szeretnék megadni minden tőlem telhető támogatást, együttérzést, figyelmet
és szeretetet. Célom folytatni a kapcsolatépítést a lelkiségi
mozgalmakkal, segítségére lenni a határon túli testvéreinknek,
és ápolni a már létező külföldi kapcsolatokat, többek között az
Európai Katolikus Családegyesületek Szövetségével is.
A családreferens püspöknek mindig aktuális hivatása van
az életvédelem, a házasságra készülés, a házasság és a család
területén. Ennek kapcsán is megszívlelem Bíró püspök atyának a Hívom a családokat búcsúzó soraiban írt szavait: „Ma
már egy egészen új világ van születőben az életet, a családot,
a személyt illetően. Nagy éberségre, sok-sok erőbefektetésre
van szükség ahhoz, hogy határozottan védeni tudjuk azt, amit
valóban védenünk kell.” A természetes családban kibontakozó életet pártoljuk és védelmezzük a fogantatás pillanatától
kezdve a természetes befejeződéséig.
Tudom, hogy a meglévő értékekre egy új pasztorációs modellt kell felépítenünk. A Szentlélek segítségével, az Egyház tanítása alapján szeretnék a mai kor kihívásaira választ találni.
A családpasztorációs munkában mindig irányadók a pápák
útmutatásai. Egy, a családra vonatkozó jelentős dokumentum
évfordulója lesz 2021-ben: negyven éve látott napvilágot Szent
II. János Pál pápától a Familiaris consortio (A családi közösség) kezdetű apostoli buzdítás. Az előttünk álló évben szeretném a figyelem középpontjába állítani ezt az írást.
Szent II. János Pál rendkívüli mélységű öröksége a test
teológiája, amely irányt mutat a házasságra készülők, a házasságban és családban élők számára a mai átszexualizált korban. Üzenete az, hogy az elkötelezett, boldog élet lehetséges.
Családpüspöki működésem során igyekszem a szentéletű pápa tanítására támaszkodni.
A családpasztorációnak rendkívül fontos eleme a kommunikáció. Bíró püspök atya szép műfajt teremtett a Hívom a családokat című rendszeres üzeneteivel. Ezt egyrészt oly módon
szeretném folytatni, hogy időnként írásban szólok katolikus
testvéreimhez és minden jó szándékú emberhez. Másrészt –
alkalmazkodva a mai kor igényeihez –, rendszeres időközönként rövid videoüzenetben beszélek aktuális kérdésekről az
Egyház tanításának fényében.
Az Egyház ugyanis azzal is segíteni akarja a családi életet,
hogy a tanítás igazságával kereteket teremt, szabályokat ad.
Az Egyház biztonságot és boldogságot adó közösség az élet
kibontakoztatására, ahol Krisztus szeretettörvénye az összetartó erő.
Egy tudományos kísérlet során egy csapat embert küldtek
föl egy tetőteraszra, ahol nem voltak védőkorlátok. Az emberek a terasz közepén tömörültek össze, nem mertek elmenni a
széléig. Ugyanezt a csoportot újból fölküldték úgy, hogy már
megépítették a korlátokat. Az emberek betöltötték az egész
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tetőteret, gond nélkül elmentek a korlátokig. Hasonlóképp a
jó törvények teremtik meg a biztonságos környezetet a boldog élethez. Családreferens püspökként Krisztusnak az Egyház által adott örömét és megtartó erejét szeretném képviselni
családjaink és minden jó szándékú embertársunk felé.
Mélységesen egyetértek családreferens elődöm következő
megnyilatkozásával: „Szellemi harcban állunk, ezért fogadjuk
szívünkbe a családok nagy pápájának, Szent II. János Pál pápának szavát: Elkötelezettségre és imádságra van szükség korunkban az egyik legveszélyeztetettebb intézmény, a család, a
társadalom alapsejtje érdekében, mert elméletileg és gyakorlatilag egyre erősebben támadják a bomlasztó erők” (Hívom
a családokat, 2020. október). Az élet és a család védelmének érdekében nyitott vagyok az ökumenikus párbeszédre, és
nagyra értékelem azon világi vezetők fáradozásait is, akik
nemcsak szavaikkal, hanem tetteikkel is az élet pártján állnak.
Én és munkatársaim irgalommal és szeretettel fordulunk minden embertársunk felé, azok felé is, akik másként gondolkodnak a családról mint mi, akik teljes hűséggel követjük az Egyház tanítását.

,,A Magasságbeli prófétájának fognak
hívni, mert az Úr előtt jársz majd,
hogy előkészítsd útját!” (Lk 1,76)

haladni az élet útján. Merjünk őszintén és mélyen beszélgetni
egymással, nyíltan kimondani a gondokat! Ne az elkerülést, a
„szőnyeg alá söprést” válasszuk! Ebben nem vagyunk egyedül: velünk van Krisztusunk és Egyházunk.
Az advent, az Úrjövet, a karácsonyra, a Gyermek születésére
való készület kiemelt lehetőség mindannyiunk számára. Várakozásban vagyunk: várjuk a járvány végét, várjuk életünk
jobbra fordulását, várjuk életünk Megváltóját, Boldoggátevőjét, Beteljesítőjét. Kívánom, hogy adventi családi várakozásunkban találkozzunk a bennünket végtelenül szerető, minden körülmények között velünk lévő Isten Fiával. Az ő átölelő szeretetét tapasztaljuk meg családi életünk mindennapjaiban és majd a karácsony meghittségében!
Vác, 2020. december 8.
Exc., Ft. Marton Zsolt a váci egyházmegye püspöke,
Magyar Katolikus Családegyesület és Családbizottság elnöke
Forrás: Magyar Kurír

Exc., Ft. Dr. Kovács Gergely érsek –
Részletek a 2020/XII. körlevélből
Karácsonyi üzenet 2020
D. a J. Kr.!
Főtisztelendő Paptestvérek, Krisztusban kedves Hívek!
Ma megszületett a Megváltó nektek,
Krisztus, az Úr, Dávid városában. (Lk 2,11).

Joób Márton világbajnok kenus nagyobb ajándékot el sem tudna
képzelni a feleségével annál, mint hogy tíz gyereküket nevelhetik

„Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét… Így készüljetek föl:
csatoljátok derekatokra az igazság övét, öltsétek magatokra a
megigazulás páncélját, sarunak meg a készséget viseljétek a
békesség evangéliumának hirdetésére. Mindehhez fogjátok a hit
pajzsát… Tegyétek fel az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg
a Lélek kardját, vagyis az Isten szavát” (Ef 6,13–17).
Kedves Magyar Családok!
Szeretném megköszönni, hogy kitartotok! Szeretném, hogy
tudjátok: az Egyház veletek van, imádkozik értetek. Arra bíztatlak benneteket, hogy tekintsetek Jézusra, kapaszkodjatok
bele. Ő velünk van életünk minden körülményében. Azt akarja, hogy mi is próbáljuk meg szeretni egymást minden helyzetben. Vele sikerülni fog.
A jelenlegi pandémia miatt még nehezebb helyzetbe kerültünk, mert ez a próbatétel kikezdi életünket, családon belüli kapcsolatainkat. Ám a krízis, a válság mindig új lehetőség forrása is. Föl kell fedeznünk, hogy idősek és fiatalok,
mind egymásra vagyunk utalva.
A különböző generációk egymást támogatva tudnak előre-

Karácsony ünnepére talán ebben az évben várakoztunk a
legintenzívebben, hiszen annyi minden történt velünk, környezetünkkel, a világgal, ami elgondolkoztatott bennünket, és
még jobban Isten felé emeli lelkünket. Vágyakoztunk Őrá,
akinek eljövetele bevilágít a világ és emberi életünk sötétségébe. Karácsonykor újra visszatalálunk Istenhez, megtaláljuk
helyünket a betlehemi Kisded jászla mellett, és rádöbbenünk,
hogy egyedül csak Ő képes visszaadni lelkünk békéjét.
Szent Lukács evangéliuma a második fejezetben részletesen leírja az első Karácsony történetét, az angyalok bátorítását: „Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az
lesz majd az egész népnek. Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában. Ez lesz a jel: Találtok
egy jászolba fektetett, bepólyált gyermeket.” (Lk 2,10-12).
Ezt követi a pásztorok válasz-cselekedete: „«Menjünk el Betlehembe, hadd lássuk a valóra vált beszédet, amit az Úr tudtunkra adott!» Gyorsan útra keltek, és megtalálták Máriát,
Józsefet és a jászolban fekvő gyermeket” (Lk 2,15-16).
Karácsony ünnepén örömre bátorítanak bennünket is az
angyalok a kilátástalannak tűnő helyzetünkben, a bizonytalanság, félelem és aggódás közepette. Megtapasztaltuk, hogy
mennyire törékennyé válhat egészségünk, mennyire elsorvasztja emberi kapcsolatainkat egy váratlan fordulat. Ezért
felemelő Karácsony ünnepén az angyalok üzenete: „ne féljetek,
... ma megszületett a Megváltó nektek”. Van kiút, van megoldás,
van remény!
Hívnak bennünket is a pásztorok: menjünk el Betlehembe
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és ott megtaláljuk Őt, aki visszaadja szívünk békéjét. Ahogyan Szent Ágoston püspök megfogalmazza: „a földre szállt,
hogy az emberek jóakaratúak legyenek”. Késlekedés nélkül
induljunk! Együtt, mint közösség, mint Egyház, és nem külön-külön. Ebben az évben nagyon sokszor megtapasztaltuk,
hogy mennyire fontos a mellettünk lévő ember, és hogy
felelősek vagyunk egymásért. Láttuk nagyon sokszor azt az
emberfeletti szolgálatot és áldozatot, amit egymás egészsége
megőrzése érdekében emberek százezrei hoztak meg. Járjunk
együtt! Együtt, azon az úton, amelyik a jászolhoz vezet
minket. Az Élethez, nem a pusztuláshoz.
A megszületett gyermek, Jézus Krisztus, Isten Fia ma is beleszületik ebbe a sok sebtől vérző világba, hogy velünk legyen és begyógyítsa lelkünk sebeit. Az életünket nem sebzetten, hanem szeretetben kell élnünk. Karácsony, Jézus Krisztus
születésének ünnepe ismételten visszahív Isten szeretetének
kézzelfogható valóságához, hogy megroppant hitünket növelje, reményünket erősítse és szeretetünket tökéletesítse.
Jézus Krisztus azért jött el a világba, hogy mindenkinek
elmondhassa: az Isten maga a szeretet. A megszületett Megváltóval való találkozás bennünket is arra sarkall, hogy úgy
szeressük egymást, ahogyan ő szeret minket. Isten nélkül, a
megtestesült Szeretet nélkül Karácsony mindössze ajándékcsere.
Kalkuttai Szent Teréz anya mondotta: „Nem akarjuk Jézust
ma már jászolban fogadni, mégis sokszor a szívünk az, mely
kemény és hideg hely lenne az Istengyermek számára. Úgy
szeretnénk őt ma a szívünkbe fogadni, hogy az tele legyen
szeretettel, alázattal. Azt szeretnénk, ha tiszta és szeplőtelen
szívünkbe születne meg ma Jézus.”
Menjünk el mi is Betlehembe. Lépjünk ki megszokott gondolatainkból és életünkből. Haladjunk át a pusztán anyagi
világon, hogy eljussunk a lényegeshez, a túlsó partra, ahhoz az
Istenhez, aki értünk jött el ide, közénk. Kérjük a megszületett
Isten Fiát, adja meg a képességet, hogy túlhaladjunk korlátainkon, világunkon. Segítsen, hogy találkozzunk Vele, különösen
abban a pillanatban, amikor Ő maga, a Legszentebb Oltáriszentségben kezünkbe és szívünkbe helyezi magát.
A Boldogságos Szűz Mária, Istennek szent Anyja, a megszületett Isten Fia édesanyja és Szent József, az Ő jegyese
legyenek közbenjáróink, hogy karácsonyi lélekkel tudjunk
járni életünk minden napján.
Kegyelemteljes Karácsonyi Ünnepet és áldott boldog Újesztendőt kívánok Főtisztelendő Paptestvéreimnek, kedves
Híveimnek és minden jóakaratú embernek!
Gyulafehérvár, 2020. december 25-én,
Karácsony – Urunk születése főünnepén.
† Gergely s.k. érsek

Karácsonyi ünnepkör a járvány ideje alatt
Karácsonyra készülve azzal kell szembesülnünk, hogy a világjárvány miatt hitünk egyik legfontosabb igazságát, a Megtestesülést, nem tudjuk rendes körülmények között megün-
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nepelni. Az egyházi vezetők azon kérésére, hogy tegyék
lehetővé az ünnep méltó megtartását, a Vallásügyi Államtitkárság 2020. december 4-én tette közé ezirányú rendelkezéseit. Kérem a Főtisztelendő Paptestvérek figyelmét, hogy
vegyék komolyan az alábbi meghagyásokat, szabályokat és
tartsák meg azokat.
– A szentmiséket meg lehet tartani a templomban, a templomon kívül vagy egyaránt mindkét helyen. Az így tartott liturgiákon hívják fel a hívek figyelmét a kötelező távolság betartására: bent 2 méter, kint 1,5 méter.
– A jelenlévők fertőtlenítsék a kezüket.
– Kötelező a maszk helyes viselése.
– A kiskorú gyerekek a szülők mellett maradhatnak.
– A plébános vagy megbízottja(i) figyeljen(ek) oda a rendelkezések szigorú betartására.
– Minden szentmise után fertőtlenítsék azon felületeket, amelyekhez hozzáértek (kilincseket, korlátokat, székeket, stb.).
– Mindazok, akik a betegség tüneteit érzik (köhögés, láz,
megfázás), maradjanak otthon.
– A nagyobb közösségekben, ahol a templomok megtelnek,
lehetőségük szerint végezzenek több misét...
– A gyóntatást olyan helyeken szervezzék meg, ahol lehet
szellőztetni, fertőtleníteni. Tartsák be a tisztes távolságot.
– A betegeket, akik hívják, látogassák meg. Elővigyázatosan, felelősségteljesen lépjék át minden ház küszöbét
– Kérem, az óvintézkedéseket szíveskedjenek látható helyen,
a templomok bejáratánál kifüggeszteni.

Imádkozzunk kitartóan papi és szerzetesi hivatásokért
Amikor Jézus látta az embereket, megesett a szíve rajtuk, és
így szólt tanítványaihoz: ,,Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az
aratáshoz”. (Mt 9,36-38). Napjainkban, amikor egyre kevesebben kötelezik el magukat a papi szolgálatra a Mester követésében, különösen érezzük Jézus felhívásának időszerűségét.
A hivatás Isten ajándéka, de a hivatások gondozása és az,
hogy életpéldánkkal és imáinkkal segítsük fiataljainkat, mindannyiunk felelőssége. Kérni kell az aratás Urát! Ahogy direktóriumunk is jelzi, minden hónap első szombatján szoktunk
imádkozni papi és szerzetesi hivatásokért.
A 2021. esztendőben arra hívom meg Főegyházmegyénk
papjait és híveit, hogy minden hónap első szombatján és az
örökös szentségimádási napon közösen imádkozzunk papi
hivatásokért. Imádkozzunk, hogy minél többen meghallják az
Úr hívó szavát, és bátran kövessék Őt.
Erre a célra született meg az Uram, küldj munkásokat aratásodba! – Imádkozzunk papi hivatásokért! imafüzet, amelyet elsősorban templomi segédanyagként adunk közre és
amelyet a segédpüspökkel közösen adományozunk minden
plébániára. Igyekszünk azt még Karácsony előtt eljuttatni a
főesperességekre, ahonnan Főtisztelendő Paptestvéreim átvehetik. Buzdítok mindenkit, hogy minél gyakrabban használjuk a közösség liturgikus eseményein: szentmisén, ájtatossá-
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gokon, szentségimádáson, keresztúton, rózsafüzér alkalmával. Kiemelten kérem a fiataljainkkal foglalkozó hitoktatókat,
lelkipásztori munkatársakat, hogy velük együtt rendszeresen
imádkozzanak e szándékra.
Tegye a Szentlélek élővé, buzgóvá és örömtelivé közösségeinket, hogy legyenek képesek felkelteni a fiatalokban a vágyat, hogy Istennek és az Evangélium hirdetésének szenteljék
magukat. Kérjük az „aratás Urát”, hogy adjon nekünk buzgó
és Szíve szerinti papokat, akik szeretetének művét folytatják a
világban!

,,A Magasságbeli prófétájának fognak
hívni, mert az Úr előtt jársz majd,
hogy előkészítsd útját!” (Lk 1,76)

Rorate caeli desuper
Harmatozzatok, magasságos egek, s a felhők hozzák az Igazat.
Ne haragudj ránk, Urunk, és ne emlékezzél többé gonoszságunkra;
íme elhagyatottá lőn a Szentnek városa, pusztasággá Sion,
és árván maradt Jeruzsálem, a Te szentségednek és
dicsőségednek lakóháza, ahol atyáink téged dicsőítettek.
Harmatozzatok, magasságos egek, s a felhők hozzák az Igazat.

Szent Család vasárnapi gyűjtés
a családpasztoráció támogatására
A hit kegyelem. Élő hitre élő közösségek által juthatunk.
Járványtól körülvéve, amikor fizikai távolságot kell tartanunk
és talán néha gyanakodva nézünk egymásra, a személyes kapcsolatok újra felértékelődnek.
A kapcsolatok minősége és életünk minősége egyenesen arányos kapcsolatban állnak. A házasságok gondozása és a családpasztoráció ezekben az időkben egy jó eszköz Isten kezében, hogy élő legyen a kapcsolatunk Istennel és egymással,
hogy kapcsolatban maradjunk, kommunikáljunk, egymásról
gondoskodjunk.
Ahogy egy családban szokás. Mert az Egyház maga is Isten
családja, közösségek közössége, mely nem lehet csupán egy
metafora, hanem megélt valóság. A Lélek tehet leleményessé,
hogy járvány idején is – gyakran fizikai találkozás hiányában
– a kapcsolatok erősítése legyen a cél.
A házasságban megélt szerelem, barátság, tisztelet, kölcsönös elfogadás, kedvesség, egymás felé fordulás, közös munka
és felelősségvállalás az Egyház egésze számára átadott értékké válik, fellobban a hit lángja. A kapcsolatok hálójában pedig
lesz bátorságuk a hitben, reményben és szeretetben elfogadni,
felnövelni az életet.
2020-ban Családpasztorációs Irodánk erre helyezte munkájának hangsúlyait. A már egyházmegye-szerte ismertté vált
Férjek és édesapák, Feleségek és édesanyák, Apa-lánya, Anya-lánya, házaspárok lelkigyakorlatos hétvégéi, online lelkigondozó programjaink, rádióműsoraink, illetve a nyári családos táborunk mellett, tavasszal és ősszel Facebookon napi
rendszerességgel imára hívtuk családjainkat.
A családi otthonokban, egész főegyházmegyénket átszövő
imahálót alkotva fordultunk az élet Istenéhez – békességért,
nyugalomért, gyógyulásért. Családirodánk sokfelé ágazó munkáját tükrözi a www.csalad.ro honlapunk is
Mindannyiuk megértő és segítő közreműködését ezúton is
köszönöm.
Főtisztelendő Paptestvéreimnek és a gondjaikra bízott híveknek lelkiekben gazdag Karácsonyt és Istentől megáldott
Újesztendőt kívánok!

Vétkeztünk, s mint a tisztátalanok olyanná lettünk, s mint
falevelek,
földre hulltunk. Íme, gonoszságaink, mint a szélvész
elsodornak minket; elrejted előlünk arcodat,
és önnön gonoszságunk markába adtál minket.
Harmatozzatok, magasságos egek, s a felhők hozzák az Igazat.
Lásd meg, Urunk, a Te népednek sanyarúságát,
és küldd el az Eljövendőt. Küldd el a Bárányt, a földkerekség Urát,
küldd el a kősivatagból Sion leányának hegyéhez,
hogy elvegye rólunk fogságunk igáját.
Harmatozzatok, magasságos egek, s a felhők hozzák az Igazat.
Vígasztalódjál, vígasztalódjál én népem!
Hamar eljő üdvösséged. Miért merülsz a gyászba?
Miért fog el ismét a fájdalom? Ne félj már!
Megmentelek téged, mivel én vagyok a
te Urad és Istened, Izrael Szentje, a te Megváltód.
Harmatozzatok, magasságos egek, s a felhők hozzák az Igazat.

A Megváltó születésnapjára készülve – Adventi lámpás
I. hét – Dr. Kerekes László segédpüspök gondolatai

Induljunk el adventi utunkon.
A próféták és a szentek voltak a társadalmuk nonkonformistái, akik nem tudtak beilleszkedni egy Istentől eltávolodó
rendszerbe, azért mert éberek voltak: látták a jót, az értéket,
Gyulafehérvár, 2020. december 15. de az ettől való eltávolodást is. Az adventi idő bennünket is
† Gergely s.k.érsek erre az éberségre, a virrasztásra int. A mai vasárnappal elkezForrás: ersekseg.ro dődik az Advent, a karácsonyi előkészület ideje. Az adventi
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idő négy hetében az Úr mostani érkezésére, a szívünkben történő születésére is készülünk. Minden adventi nappal közelebb kerülünk az ünnephez és minden nap lehetőség, hogy
közelebb kerüljünk Istenhez. Induljunk el adventi utunkon!
Eközben Isten is elindul felénk, hogy Karácsonykor találkozzunk. Minél tartalmasabb lesz a lelki előkészületünk, annál
meghittebb lesz a Jézussal való találkozás a Szentestén.
Meglátni Istent, másokat odavezetni hozzá
Szent András apostolnak Keresztelő János mutatta meg Jézust, az Isten Bárányát, András apostol pedig testvérét, Pétert
vezeti a megtalált Messiáshoz. Megtalálni Istent, másokat is odavezetni hozzá: szép adventi elhatározás. Ahogyan Szent András tud háttérben maradni neheztelés, rossz érzés nélkül, mi is
legyünk Isten tapintatos, alázatos szeretetének eszközei: vele
együtt, az ő oldalán. Nekünk is szól a jézusi meghívás:
– Kövessetek engem! – Ők azonnal otthagyták hálóikat... Én?
Milyen lehetne világunk?
Sokszor feltesszük a kérdést: Milyen lehetne a világunk, ha
nem lenne ennyi gonoszság? Mintha ez lenne a természetes,
hogy jelen van a rossz, és csodálkozunk ha egy csöppnyi jósággal találkozunk. Pedig ez lesz a normális azon a napon, amikor a föld úgy tele lesz az Úr ismeretével, mint ahogy a
vizek betöltik a tengert. Ennek megértéséhez nem kell bölcsnek és okosnak lenni, elégséges a kicsiny szív, ahol Isten
kinyilatkoztatja magát.
Jézus képes meggyógyítani
Sokszor milyen jó lenne meglátni, mi irányítja a világunkat,
mi is az igazság bonyolult ügyekben, amikor emberi logikánk
szerint Napnál is világosabb minden. Sajnos csak tapogatunk,
mint a mai evangélium szerinti két vak. Egyben azonban biztosak: hiszik, hogy Jézus képes meggyógyítani őket. A Megváltó érkezésének napján majd eltűnik a zsarnokság, a rágalom, az igazságtalanság, meghalljuk a Isten Igéjét, amit eddig
még nem hallottunk, és szemünkkel olyat látunk, ami eddig
homályban volt.
Begyógyítja sebeinket, és táplál minket, mert ő a mi Istenünk
Sokszor vagyunk idegenek saját házunkban, hazánkban. Milyen jó érzés ott lenni, ahol biztonság van, ahol levethetjük a
minket betakaró lepleket, álarcokat, ahol elfogadnak, letörlik
könnyeinket, ahol nem kell megmagyarázzuk a ránk aggatott
foltokat. Istennel lenni ezt jelenti. Ezért beszél róla így a próféta: ő az Úr, s mi benne bíztunk. Ő megszabadít minket. Mert
begyógyítja sebeinket, és táplál minket, mert ő a mi Istenünk.
Isten tanítását tettekre váltani
A mindennapokban könnyen megroppan az emberekbe vetett bizalmunk, hűségünk is törékennyé válhat. Isten irántunk
való elkötelezettsége azonban töretlen, mint a kőfal, a bástya,
mert az Úr örökké megmaradó szikla. Bízzunk benne, hiszen
szavával nem szórakoztat minket, de teremt, újjáalkot bennünket. Istenről nem csevegni kell, hanem tanítását tettekre
váltani! Bízhat bennünk?
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Jézus képes meggyógyítani
Sokszor milyen jó lenne meglátni, mi irányítja a világunkat,
mi is az igazság bonyolult ügyekben, amikor emberi logikánk
szerint Napnál is világosabb minden. Sajnos csak tapogatunk,
mint a mai evangélium szerinti két vak. Egyben azonban biztosak: hiszik, hogy Jézus képes meggyógyítani őket. A Megváltó érkezésének napján majd eltűnik a zsarnokság, a rágalom, az igazságtalanság, meghalljuk a Isten Igéjét, amit eddig
még nem hallottunk, és szemünkkel olyat látunk, ami eddig
homályban volt.
Az Úr vigasztalja népét
Betegségben, szenvedésben talán az a legnehezebb, hogy
nem tudjuk, meddig tart. Elcsigázottakká és kimerültekké válunk, mint a Jézus korabeli emberek, akiken megesik az ő szíve. Az Úr vigasztalja népét: nem rejtőzik el, meggyógyítja
sebeit, megkönyörül népén, megmutatja a helyes utat. Milyen
jó, ha jelenlétünkkel gyógyítani tudunk, irgalmasságot sugárzunk, Isten országa elérkezésének örömét tudjuk továbbadni
másoknak.

II. hét – Dr. Jakubinyi György nyugalmazott érsek gondolatai
Keresztelő Szent János: Készítsétek az Úr útját
Kettős adventet élünk: a mi adventünk feleleveníti az Ószövetséget, amely a várakozás ideje volt a Megváltó első eljöveteléig, karácsonyig. Másrészt várjuk Megváltónk második
eljövetelét a világ végén. Tehát mindig adventben élünk. A
mai vasárnap főszereplője Keresztelő Szent János, aki előfutár, személyesen mutat rá a Megváltóra a Jordán partján: „Íme az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit”. Az ő előkészítő programja a mi adventi előkészületünk is karácsonyra: „Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit”.
Vagyis: bűnbánattal, jó szentgyónással irtsuk ki lelkünkből
mindazt, ami ferde, ami eltérít Krisztustól, gyakoroljuk a felebaráti szeretet, enyhítsük körünkben a testi-lelki nyomort.
A béna meggyógyítása
A tehetetlen béna embert segítőtársai minden akadályt legyőzve a tetőn keresztül Jézus elé eresztik. Az Úr Jézus meggyógyítja, jelezve, hogy aki beteget gyógyít, az a bűnöket is
megbocsáthatja, vagyis ő az Istenember. Igyekezzünk adventben minden akadályt legyőzve Jézushoz járulni és másokat is
hozzá vezetni, hogy minket is, embertestvéreinket is testilelki betegségeinkből meggyógyítson, egy jó szentgyónásban
bűneinket megbocsássa.
Szeplőtelen fogantatás: Legyen nekem a te igéd szerint!
A Szűzanya szeplőtelen fogantatása azt jelenti, hogy ő már
élete első pillanatától, fogantatásától kezdve mentes volt az
áteredő bűntől, de Szent Fia végtelen érdeméből, amit „előzetes megváltásnak” nevez a hittudomány – mert mint ember,
ő is rászorult a megváltásra –, ő is magára vonta az áteredő
bűn kötelezettségét. A Szűzanya egész életét összefoglalja az
angyali üdvözletkor adott felelete, első feljegyzett imája:
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„Íme az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint”.
Erre az imára megtanította saját és az Isten Fiát, a kis Jézust
is, hiszen ő bevette a legszentebb imádságunkba, a Miatyánk
harmadik kéréseként: „Legyen meg a te akaratod”, és az
Olajfák hegyén is nagycsütörtök éjjel vérizzadás közben így
imádkozott: „Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár,
de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te”. Ez a
mi imádságunk is, a Szűzanyát és az Úr Jézust követve,
örömben és bánatban, egészségben és betegségben, bölcső és
koporsó mellett mindig ki kell mondanunk: „Legyen meg a te
akaratod!” El kell fogadnunk Isten akaratát, mert ő tudja igazán, mi válik lelkünk javára.
Szent Juan Diego (János Didák) guadalupei látnok:
Jöjjetek hozzám mindnyájan!
A Szűzanya biztosítja az első indián (azték) szentet, hogy
mindig mellette lesz. Mária-tiszteletünk nem öncél, mert a
Szűzanya Jézushoz akar vezetni minket. Az Úr Jézus pedig
bíztat: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok
és terhek alatt görnyedtek: én felüdítelek titeket! Vegyétek
magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok
és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az én
igám édes, és az én terhem könnyű.” Kezdjük el legalább adventben követni az Úr Jézus felhívását!
Loretói Boldogasszony:
Keresztelő Szent János a legnagyobb….
A legszebb középkori lelki könyv, Krisztus követése megjegyzi, hogy a szenteknek sem tetszik, ha vitatjuk, melyik nagyobb a másiknál. A szentekben Isten kegyelmét tiszteljük,
amellyel – és ez is kegyelem volt! – ők közreműködtek. A
szentek tisztelete is Istenhez vezet, akit egyedül imádunk, a
szenteket tiszteljük. Így kell érteni az Úr Jézus kijelentését is:
„Az asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál. De aki legkisebb a mennyek országában, nagyobb, mint ő.” A megváltás az Ószövetség ígéreteinek beteljesítése. Ezért az új szövetség felülmúlja és beteljesíti az ót.
A hittudomány nyelvén a Szűzanyának jár ki az elsődleges
tisztelet (protodulia), míg Szent Józsefnek a magasabb tisztelet (hüperdulia), a többi szentnek pedig a tisztelet (dulia).
Vezessen minket a szentek tisztelete az Úr Jézushoz, aki a
szentség forrása.
A gyermekek lakodalmast és temetést játszanak…
Szent Damazusz pápa (366-384) látta el feliratokkal a katakombákban a szent vértanúk sírjait, majd I. Honóriusz pápa
(625-638) biztonságból felhozta a katakombákból és szétosztotta Róma templomai között. A katakombák ettől kezdve feledésbe merültek újrafelfedezésükig, a 18-19. századig, de a
szentek tisztelete fellendült. Georges Bernanos mondja, hogy
a lövészárokban hasalva feláll a hős, kiemelkedik és támadásra indul. Társai tapsolnak neki, de nem merik követni.
Szerinte így vagyunk a szentek tiszteletével is: tiszteljük őket,
de nem merjük követni. Az Úr Jézus példabeszéde makrancos
gyermekeihez hasonlítunk, akik nem állnak be a többi gyer-
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mek játékába, legyen az „temetés” vagy „lakodalom” utánzása. Mi is tiszteljük a nagy aszkéta, sőt oszlopos szenteket,
de a hétköznapi emberhez közelebb állókat is, viszont nem
követjük őket. A szentek igazi tisztelete bárcsak elvezetne
minket is az Úr Jézushoz.
Guadalupei Boldogasszony:
Keresztelő Szent János Illés küldetésében…
A Guadalupei Szűzanya (1531. december 9-i jelenés) mexikói szentélye a világ legnagyobb zarándok létszámú Máriakegyhelye. A Szűzanya – az Egyház által elismert hiteles – jelenései alkalmával nem mond újat, csak azt ismétli, amit a
kánai menyegzőn mondott a konyhán a szolgáknak: „Tegyétek, amit fiam mond!” (vö. Jn 2,5) Az Úr Jézus szerint Illés
próféta küldetését – jelzi a Messiást – teljesíteni fogja világvégi eljövetelekor, de első eljövetele előtt is teljesítette Keresztelő Szent János küldetésében. Legyünk mi is embertestvéreink számára a Messiás előfutára, készítsük elő őket a kis
Jézus fogadására, és kövessük, amit a Szűzanya kér: „Tegyétek, amit fiam mond!”, amit Titokzatos Testében, az Egyházban ma is hirdet nekünk!

III. hét – Tamás József nyugalmazott
segédpüspök gondolatai
Örüljetek az Úrban szüntelenül, újra csak azt mondom,
örüljetek, az Úr közel van
Szent Pál örömre szólít fel: „Örüljetek az Úrban szüntelenül, újra csak azt mondom, örüljetek, az Úr közel van”.

Puszta Sándor papköltő (+1983) írja: „Ha a szívnek száz
kapuja volna, mind a százat meg kellene nyitni, hadd zúduljon be az öröm”. Különleges módon is tegyük meg ezt ma,
advent 3. vasárnapján, hisz liturgiánk Szent Pál szavaival az
örömre szólít fel: „Örüljetek az Úrban szüntelenül, újra csak
azt mondom, örüljetek, az Úr közel van” (Fil 4,4-5). Engedjük, hogy a szívünk megteljék örömmel, hisz Friedrich Nietzsche német filozófus azt mondja: „Akinek sok öröme van, annak jó embernek kell lennie”. Valóban, amikor nincs öröme
az embernek, amikor szomorú, akkor kedvetlen, szeretetlen,
ingerült, minden bűnre képes, mert az örömtelenség „a gonosz
búvóhelye”. Don Orionnal, a szegények papjával (+1940) mondjam: „Bűn és búskomorság ki az én hazámból”.
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Miféle hatalommal teszed ezeket?
Miféle hatalommal teszed ezeket? – tették fel a kérdést Jézusnak a főpapok és a nép vénei, amikor a jeruzsálemi templomban tanított. Mivel nem őszinte szándék vezette őket, kérdésre kérdés volt a válasz, amely egyben a kérdezők leleplezése
volt. Milyen hatalommal teszem azt, amit teszek? Mi vezet
cselekedetemben, mi a tetteim mozgató rugója? Tegyem fel
magamnak e kérdéseket. Nem mindegy ugyanis, mit miért teszek. Értéket az ad cselekedeteimnek, ha azokat Isten dicsőségére teszem. Karácsonyra való készülésünk legszebb vonása,
ha ennek a röpimának jegyében történik: „Érted, Jézusom”.

Atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám (Mt
12,46-50). Azért olyan nagy ünnep számunkra a karácsony,
mert Jézuséi lehetünk. Boldog örömmel tartozzam hozzá!

Szent Ágoston: „Nyugtalan mindaddig a szívünk,
míg meg nem nyugszik benned, Istenünk”
„Én vagyok az Úr és senki más” – hangzik Isten kijelentése
a mai liturgiában. E kijelentés nyomán megelevenedik az emberiség történelme, hisz Isten helyébe mennyei bálványt állított és állít ma is az ember, amit istenként imád. Ez azonban
az ember tragédiáját jelenti, hisz képletesen mondva: olyan
itallal próbálja oltani szomját, amely még kínzóbb szomjúságot okoz. Már az ókori bölcs, Arisztotelész vallotta: „Az
ember olyan lény, aki az Istenre éhezik”. Szent Ágoston pedig, aki fiatalkorában maga is végig járta az élet útvesztőit,
ezt írja: „Nyugtalan mindaddig a szívünk, míg meg nem nyugszik benned, Istenünk”. Ezért valódi sorsunk itt a földi életben: megismerni, megszeretni Istent, és az ő szolgálatába állni. Erre hív mindannyiunkat ez a szent idő. Ez legyen az én
legfőbb törekvésem is.

kozta meg őket, aki Jézus útjait készítette az emberek között
Keresztelő Szent János személyében.
Istennek semmi sem lehetetlen velünk kapcsolatban sem.
Ezért hívő lélekkel kell mindig hozzá fordulnunk. Karácsony
nemcsak a szeretet, de a hit ünnepe is. Engedjük, hogy elmélyítse bennünk ezt a rendíthetetlen, erős hitet.

Fogadjuk be életünkbe a Szűzanyát és gyermekét
Szent Józsefnek ahhoz, hogy Jézus nevelő atyja legyen,
megpróbáltatásokon kellett átmennie. Talán legnagyobb megpróbáltatása az volt, hogy szembesülnie kellett Máriának, jegyesének a titkával. Gyermeket vár, de ehhez a gyermekhez
neki semmi köze, nem tőle való. Mert igaz ember volt, sokat
töprengett azon, miként járjon el hűtlennek tűnő jegyesével.
Amikor azonban álmában Isten felvilágosítja azt teszi, amit
A mennyek országába csak az jut be,
Isten elvár tőle: magához veszi Máriát és gyermekét, s jó csa„Aki mennyei Atyám akaratát teljesíti”
ládatyaként gondoskodik róluk. Milyen szép példát ad neA máshonnan érkező kérésekre lehet igent mondani és a künk karácsonyra készülőben. Ahogyan ő, úgy vegyük makéréseknek eleget tenni. Lehet aztán igent mondani, de annak gunkhoz, fogadjuk be életünkbe a Szűzanyát és gyermekét!
teljesítéséről megfeledkezni. Lehet nemet is mondani, és ab- „Istennél semmi sem lehetetlen”
ban kitartani mindvégig. Lehet nemet mondani, de később „Istennél semmi sem lehetetlen” – mondja az angyal Márimegbánva teljesíteni a kérést. A legszebb emberi magatartás: ának, amikor hírül adja Jézus születését (Lk 1, 37). Istennek
amire igent kell mondani, arra igent mondjunk és azt telje- nem volt lehetetlen teljesítenie Mánoah és felesége kérését,
sítsük is. Amire nemet kell mondani, arra nemet mondva a gyermekekkel ajándékozta meg őket, belőle Sámson néven a
rosszat visszautasítani. A mennyek országába ugyanis csak az választott nép egyik bírája lett. Istennek nem volt lehetetlen
jut be, ahogy Jézus mondja: „Aki mennyei Atyám akaratát teljesítenie Zakariás pap és felesége, Erzsébet kérését sem,
teljesíti” (Mt 7,21).
akik már éltesebb korúak voltak. Olyan gyermekkel ajándé-

IV. hét – Dr. Kovács Gergely érsek gondolatai

Igent mondani Isten tervére
Adventi készülődésünk utolsó szakasza: felismerni Isten
tervét, hinni Isten tervében, igent mondani rá. Igent mondani
Isten tervére akkor is, ha nem értjük mi miért történik. Ha
szenvedés, ha betegség, ha szeretteink halála, Istennek
mindig gondja van ránk. Advent IV. vasárnapján fedezzük fel,
hogy Isten konkrétan jelen van életünkben, és a Boldogságos
Szűzanyához hasonlóan tudjunk IGENnel válaszolni rá. Az
angyali üdvözlet párbeszédét Mária így fejezte be: „»Íme az
Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát,
Úr szolgáló leánya, történjék velem szavaid szerint«. Erre az
az mind testvérem, nővérem és anyám
angyal eltávozott” (Lk 1,38). Azzal, hogy igent mondott
A családfa összeállítása nem általános szokás. Egyesek
Istennek, a Szűzanya igent mondott az Életre. Igent a mi
hobbija, olyanoké, akiket érdekel származásuk, akik tudni
életünkre.
szeretnének elődeikről, őseikről. Jézus családfáját is megörökítették az evangéliumok. E családfába érdekes módon nem- Isten szeretetének erőssége soha nem fogy
csak azok tartoznak bele, akik neve ott szerepel, hanem min- A vőlegény és a menyasszony egymás iránti szeretetének az
den megkeresztelt ember is. Jézus ugyanis egy alkalommal, intenzitása egyforma. Ilyennek kell lennie az Egyház és
amikor jelentették neki, hogy anyja és testvérei beszélni Krisztus közötti kapcsolatnak, ugyanakkor a mi Istennel való
szeretnének vele, így tette fel a kérdést: ki az én anyám és kik kapcsolatunknak is. Isten szeretetének erőssége soha nem
az én testvéreim? Aztán kitárta kezét tanítványai felé és ezt fogy, mert nem önmagáért van, hanem értünk. Mária Erzsémondta: ezek az én anyám és testvéreim. Aki teljesíti mennyei betnél tett látogatása is erre a mások felé megmutatkozó, lán– 10 –
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goló szeretetre hívja fel a figyelmünket: figyeljünk mások is egymással szemben kezdjük el árasztani önzetlenül a szereteszükségére.
tünket! Legyünk nagyvonalúak, nagylelkűek, bízzunk egymásban, ajándékozzuk meg egymást irgalmas megbocsájtásunkkal,
Életünk nem a véletlen játéka,
halmozzuk el egymást figyelmességgel, szeretettel, ajándékokhanem Isten nagy szeretetének megvalósulása
kal.... Használjuk ki ezeket a napokat egy mindent elmosó szeÉletünkben vannak pillanatok, amikor rádöbbenünk az
retet-cunami indítására, hátha a jóságunk, mint mindent megéletünket befolyásoló és irányító összefüggésekre. Ilyenkor a
tisztító vihar elmossa félelmeinkkel együtt ezt a vírust is!
szívünk megtelik hálával és örömmel, mint az ószövetségi
Kisebb testvéretek, Csaba t.
Hannának, aki átadja a még nagyon kicsi gyermekét, Sámuelt
Forrás: magnificat.ro
Istennek. Ilyenkor örül a szívünk, mint a Boldogságos Szűzanyának, aki magasztalja Istent az ő csodálatos tervéért. Éle- Most a lélegzetvételedet én beteszem Jézus
tünk soha nem a véletlen játéka, hanem Isten nagy szeretelélegzetvételébe – Barsi Balázs OFM gondolatai
tének megvalósulása. Észrevettem már ezt?
Tizenhét napos kórházi kezelés után Barsi Balázs OFM
Forrás: ersekseg.ro most újra otthonában, a sümegi ferences rendházban van.
Balázs atya a Mária Rádiónak adott interjút, amelynek írott
Böjte Csaba OFM – Szeretet-Cunami!!
változatát osztjuk meg.
Ami az időt és az órát illeti, testvérek, arról nem szükséges
írnom. Magatok is pontosan tudjátok, hogy az Úr napja úgy
érkezik el, mint éjjel a tolvaj. (1Tessz 5,1-2) A vízözön előtti
napokban ettek-ittak, nősültek, férjhez mentek egészen addig,
amíg Noé be nem ment a bárkába, s jött a vízözön, és el nem
ragadta mindnyájukat. Ugyanígy lesz az Emberfiának megjelenésekor is. Akkor, ha ketten lesznek a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Ha két asszony őröl a malomban, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Legyetek hát
éberek, mert nem tudjátok, melyik órában jön el Uratok.
Gondoljatok erre: Ha a ház ura tudná, hogy melyik órában
jön a tolvaj, bizonyára virrasztana, és nem engedné, hogy
házába betörjön. Legyetek hát készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amelyikben nem is gondoljátok! (Mt
24, 38-44); Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában
jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok! Íme, úgy Először is szeretném megköszönni az imádságot, amely szájövök, mint tolvaj. Boldog, aki virraszt és vigyáz ruhájára, momra ezekben a napokban óriási tény lett. Az imádság sokhogy ne járjon mezítelenül és ne lássák szégyenét. (Jel 16,15) kal nagyobb erő, mint a fizikai erő. Nem a fizika tartja össze
Mit hoz a holnap? Nem tudjuk, de ezt a karanténba zárt, a világmindenséget, hanem a teremtő szeretet. Köszönöm az
elcsendesedett időt jó ha felhasználjuk és lelkünkben, környe- imádságot! Éjjel-nappal viszonoztam: azokért, akik értem izetünkben rendet teremtünk. Próbáljunk mindenkivel kien- mádkoznak, a betegekért, orvosokért.
gesztelődni, elszámolni. A megkezdett munkáinkat szépen be- Érdekes, hogy ahogyan az ember lassan tanítvánnyá lesz,
fejezni, mindent Isten akarata szerint elrendezni! De legfő- vagy ahogyan azzá kezdek lenni, az imádságom nem tud
megállni egyes embereknél. Arcok vannak, egyre bővülő
képpen kezdjünk el bizalommal, nagyon-nagyon szeretni.
Jézus Krisztus egy parancsolatot adott minden idők, min- körök vannak, aztán minden ember: aki valaha élt a földön,
den emberének, amit Ő maga főparancsnak nevezett és ez és aki most születik, és a világ végéig az összes. Ekkor az
nem a félelem, a kétségbeesés, a pánik törvénye, hanem a ember rádöbben, hogy ez nem az én méretem, hanem Jézus
szeretet parancsa! Kezdjük el lángoló szeretettel imádni az szívének a mérete. A mi imádságunk, így az egész életünk az
Istent, és felebarátainkat őszintén szeretni. Ne csak plátói só- Ő életébe van beletervezve.
hajtozások hagyják el a lelkünket, hanem lépjünk a cselekvő Ez egy csodálatos lelkigyakorlat volt.
szeretet útjára. Ezért is kezdtem támogatni egy Jézus Szent- Először is olyan orvosom volt – egy fiatalember, dr. Lőrinséges Szíve tiszteletére épülő szentélyt Székelyudvarhely czi Csaba! Az a törődés, az a szakmaiság, az a pontosság:
vidékén! Hadd lássa a jó Isten, hogy mi nem az Ő igazságos volt mit tanulnom. Ez egy olyan lehetőség, amelyre azt monítéletétől félünk amúgy amit megérdemlünk, hanem azért i- dom, hogy ha én választottam volna, akkor nem választom,
mádkozunk, hogy az Ő Végtelen irgalmas szívéből, világun- de óriási kegyelem volt, és nem is lehet másképp megélni,
mint teljesen belemenekülni az imádságba: amikor az imádkat megújító szeretet áradjon ki mindannyiunkra!
Nemcsak kérjük Isten kiáradó szeretetét, hanem mi magunk ság már lélegzetvétellé lesz. Kitalált rózsafüzéreim lettek. Az
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egyik a szeplőtelen fogantatáshoz kapcsolódik, a másik az angyalos, egyik a másikat érte. Megdöbbentő, hogy éjfél felé elfogytak az imádság szavai. „Mi történt? Nem tudok többet
mondani Uram, Istenem.” És akkor a Szentlélek Isten – mert
Ő mindenütt ott van – azt sugallta nekem, hogy: „Most a lélegzetvételedet én beteszem Jézus lélegzetvételébe, a szíved
dobogását pedig Jézus szívének dobogásába, hiszen benne
vagy teremtve. És akkor nem kell semmit se mondanod.”
Ettől azért úgy megdöbbentem: nem imamalom ez? Nem,
mert a pogány imamalom az egy szerkezet. Az én szívem és
lélegzetvételem pedig nem szerkezet, mert az én szívem és az
én lélegzetvételem, és az Úr Jézusnak, a föltámadt Jézusnak
teste van: dicsőséges teste. És a mi romlásnak induló testünk
is föltámad. Valahogy ez a kettő már együtt van.
Ez azt tanítja, hogy a szóbeli imádság tulajdonképpen nem
helyettesíthető akkor, amikor vannak szavaink, de ez az egzisztenciális kapcsolat az Úr Jézussal: ez az imádság lényege.
A szavak pedig majd aztán visszajönnek. Másnap – mivel
nem hittem volna, hogy ennyit a kórházban leszek (17 napot),
és nem hoztam el a breviárium adventi kötetét– megtanultam,
hogy officium pro officio: tehát, az egyik zsolozsmát helyettesíti a másik. Így elkezdtem az első évközi hétfőnél, és kinyitottam éppen Keresztes Szent Jánosnál. Ő ugyan ezt mondja:
ezek olyan események, amelyből nem szabad úgy visszajönni
a tevékenység mezejére, hogy az megszakadna. Hanem az
élet felülete mögött ez van, és az élet felülete is gyönyörű, de
csak akkor ha ezzel a mélységgel kapcsolatban van.
Ne féljetek testvérek!
Arra is rájöttem, hogy az igazi reménység az advent: a
várakozás és a reménykedésnek az ideje – mint ahogyan az
egész földi életünk. De mi a reménykedésem? Természetesen
gyógyulást kértem a betegeknek… Egy emelettel lejjebb ott
feküdt Böjte Csaba testvér is. Üzent föl nekem, meg én is le
gyógyulást kérek. Ezt kértem, azt kértem. Testvérek: egyszer
ez is abbamarad, és olyan tartalmatlan ima lesz.
Semmit se kérek, hanem Téged akarlak. Ez lesz majd a haldoklásunk gyönyörűsége. Ott tényleg belevethetjük magunkat
abba az ingyenes térbe, ahol a Szentháromság van: most se
meggyógyulni nem akarok, se meghalni nem akarok, hanem
Téged akarlak. És akkor eszembe jutott Konnersreuthi Neumann Teréz, akivel ugyanez történt.
Testvérek! Minden nagyképűséget levetve – mert hát a betegség leveti rólunk – fölfedezzük ám, hogy mi rokonai vagyunk a legnagyobb szenteknek is, mert ők is Isten gyermekei. Konnersreuthi Neumann Teréz, ez az erős parasztleány,
éppen amikor Lisieux-i Kis Szent Terézt boldoggá avatták,
kegyetlen betegséget kapott. Egyszerűen álltak fölötte, kérdezve, hogy mi lehet ez. Szinte megbénult stb. Megjelent neki
– álmában vagy igazi jelenésben – Lisieux-i Kis Szent Teréz, és
azt mondta: „Mit kérsz? Mit adjak neked? Meg akarsz gyógyulni?”. „Nem” – mondta. „Hát akkor meg akarsz halni?”
„Nem.” „Akkor mit akarsz?” „Amit Isten akar.”
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Persze a földi gyógyulás annak az örök gyógyításnak a
képe, amely az utolsó napon lesz. Amikor Jézus Krisztus
dicsőséges testének mintájára fölkelünk a porból. De nagyon
kell örülni a gyógyulásnak – mint ahogy én is örülök.
Most a szobámban misézek naponta. Lemenni a zsolozsmákra nem tudok. A testvérek azt sem tudják, hogy mit tegyenek az érdekemben. Nagyon jól érzem magam. Gyógyulok, de nem félek egy szegény karácsonytól. Nem. Amikor
Szent Erzsébetet – Szent Ferenc atyánk kiváló követőjét –
kiebrudalták a kastélyából, s éjszaka menekült, becsöngetett a
kisebb testvérekhez, ferencesekhez. És ebben a számkivetésben a gyermekeivel azt mondta, hogy „most van igazi
karácsonyom”.
Mert mi az igazi karácsony?
Amikor semmi se marad a karácsonyból, csak Jézus. És
semmi se marad az ajándékokból sem, csak a szeretet. Természetesen: legyen ajándék, legyen egészség, legyen földíszített kis karácsonyfa, betlehem, az énekek, és mindenek fölött a szentséges misztérium ünneplése, a szentmise. De Szent
Ferenc atyánk azt mondta, hogy ha egy közösségben több pap
lenne, akkor csak az egyik misézzen. Az Úr megszenteli mind
a jelenlévőket, mind a távollévőket. Vágyakat kelt bennünk.
Szent böjtölés. Egy olyan pusztaságba érkeztünk, ahol most
Keresztelő Szent János hív bennünket újra. Valljátok meg bűneiteket, mert itt van az, aki nagyobb nálam. Saruszíját sem
vagyok méltó megoldani. Ő a Bárány, aki elveszi – de most
már mondhatjuk, hogy elvette – a világ bűneit. Vagyis: mindenkinek minden bűne meg van bocsátva. Csak ez akkor ér el
hozzá, ha megvallja bűneit Krisztusnak, Isten fiának, és bocsánatot kér.
Ezekkel a gondolatokkal készülök én is – és készülnek bennem a későbbi beszédek. Nem úgy, hogy valamit szeretnék
mondani, hanem azt hallgatom, hogy mit mond nekem az Úr.
Éjszaka is tanít a bensőm – mondja a zsoltáros. Nem a bensőm, hanem a bensőmben lévő Lélek. És azt kell meghallani,
azt kell továbbadni, amikor majd a Jóisten megadja.
Még egyszer nagyon szeretném megköszönni Istennek azokat az orvosokat, ápolónőket, takarítókat, akiket láttam. De jó
lenne, ha így lehetnék pap: ahogyan ők orvosok. Mennyit
lehetett tanulni! Krisztus-hordozóvá kell lennünk.
És hát… most szemléljük azért sokat a Szűzanyát…
Kilenc hónapon keresztül Isten – a teremtő Isten – egy
édesanya méhében van. Fölfogod ezt, keresztény ember?! Az
van a Szűzanya méhében, akiben az Atyaisten teremtett mindent. Mert úgy gondolta el a mennyei Atya, hogy ha Ádám
bűnt nem követett volna el, akkor is eljött volna az Isten Fia,
mert Benne teremtett mindent. Az embert a názáreti Jézus képére gondolta el, fölvéve az istenfiúságába, hogy szerethesse,
mint az örök Fiút. Jézusban tud minket szeretni. Isten nem
tud mást szeretni, csak Istent: az Atya csak a Fiút tudja szeretni. Végtelen találékonysággal, bölcsességével, teremtő szeretetével Őbenne alkotta meg a személyünket, hogy szeret-
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hessen minket, és szerethessük Őt, és isteni szeretettel szerethessük egymást. A Szűzanya, aki a megtestesült örök Igét,
a názáreti Jézust, a második Isteni személyt hordozza, nemcsak az Egyház anyja, hanem a világmindenség, az univerzum, a csillagvilág királynője.
Legyen meg a Jóisten akarata, áldott szent karácsonyt!
Forrás: Mária Rádió, Ferences Média, 2020

250 éve született Ludwig van Beethoven
német zeneszerző
A tragikus sorsú emberre, minden idők egyik legnagyobb
zeneszerzőjére, aki süketségbe zárva, óriási akaraterővel írta
legnagyobb műveit. A csöndből, amit csak ő hallott, a néma
tartományból „másvilági üzeneteket” fordított hallható, halhatatlan zenére.
1770. december 16-án született Bonnban Ludwig van Beethoven német zeneszerző. (+ Bécs, 1827. március 26.)
Joseph Haydn és Wolfgang Amadeus Mozart mellett őt
tartják a bécsi klasszika harmadik nagy alakjának. Ugyanakkor zenéje a romantika jegyeit is magán viseli. Beethoven
jelentősége azon is lemérhető, mennyire meghatározta a
későbbi zenetörténet számos alakjának pályáját.
Beethoven első zenetanára iszákos és indulatos édesapja
volt, egy közepes tehetségű udvari muzsikus, aki gyakran verte
fiát, és Mozartékhoz hasonlóan megpróbált belőle csodagyereket nevelni, sikertelenül. Mivel apja korán felismerte benne
a nagy tehetséget, s törekedett ezt minél előbb kenyérkeresetre használni, ezért gyakran változtatta zeneoktatóit. Beethoven ezt később gyakran panaszolta.
A családnak valójában már egészen fiatalon Beethoven volt
az eltartója. A fiú tehetségét mások hamar felfedezték. 1780
körül Christian Gottlob Neefe vette kezébe zenei nevelését,
mialatt a választófejedelem anyagi támogatásában részesült.
1781-ben Németalföldön utazgatva, nyilvánosan kellett játszania. 1782–83-ban jelentek meg első zeneművei: változatok
és három szonáta zongorára, 1785-ben következett három
zongoranégyese. Tudományos képzettségéről azonban alig
gondoskodtak. 1784-ben, alig 13 éves korában udvari másodorgonistává nevezték ki.
1787 márciusában utazott először Bécsbe, hogy Mozarttól
tanulhasson. Nem tudni, hogy sikerült-e találkoznia vele, mivel
egy váratlan esemény miatt haza kellett utaznia: 17 éves
korában elvesztette jóságos, derék édesanyját; hazatért, és
évekig egyedül nevelte két öccsét. Emiatt később már nem nyílt
alkalma találkozni vele, mivel Mozart 1791-ben meghalt.
Bonn jeles udvari zenekarában a brácsaszólamot játszotta;
zongorán is mindinkább tökéletesítette magát; sokat alkotott,
egyelőre kiadatlanul hagyva.
1792 novemberében Waldstein gróf támogatásának köszönhetően Bécsbe költözött, ahol Joseph Haydnnál szándékozott
tanulni, de mivel neki nem volt elég ideje Beethovennel
foglalkozni, Johann Georg Albrechtsberger gondjaira bízta.
Megismerkedett Breuning udvari tanácsossal is, akinek csa-
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ládja pótolta később számára az édes otthont. Tehetsége és
egy-egy összeköttetése megnyitotta előtte a császári város
első házait; Van Swieten báró és Lichnowsky hercegnő különösen pártolták. Közben 1792. december 18-án elhunyt Beethoven édesapja.
Salierinél nyolc esztendeig tanult. Zongoraművészként 1795
márciusában mutatkozott be a bécsi nyilvánosság előtt, B-dúr
zongoraversenyének előadásával. Ezt a fellépést azután újabbak követték, és hamarosan kiadója és pártfogója is akadt.
Hamar népszerű lett zongoravirtuózként és – jóval lassabban
ugyan – zeneszerzőként. Népszerűsége fokozódott Prágában,
Drezdában és Berlinben, ahol 1796-ban körutat tett. Berlinben erősen marasztalták, de ő Bécshez ragaszkodott, ahol
lelke is ki volt elégítve; társadalmi állása és kenyere is biztosítva volt. Művészi körútjának folytatását lehetetlenné tette
1798-ban kezdődött fülbaja, mely lassanként teljes siketségbe
ment át. Ez a csapás tette őt hangszeres virtuóz helyett végképp zeneköltővé.

1800 óta már a telet a társas élet közepette, művei előadásának szentelte, nyaranta pedig a Bécs körüli falvakban műveit dolgozta ki. A monarchiában is tett utazásokat, volt Magyarországon is, 1806-ban Martonvásáron, a Brunswick grófok Fejér megyei birtokán. Itteni szerelméről az egyik grófkisasszony iránt, Székely Júlia: A halhatatlan kedves című, a
Zeneműkiadó Vállalat (Budapest), 1961-ben kiadott, a zeneköltő hagyatékában fellelt levelén alapuló életrajzi regénye
szól. A bécsi kongresszus (1814) magas külföldi vendégei is
meghajoltak tehetsége előtt, ez volt utolsó szereplése. Siketsége és altesti fájdalmai hipochondrikussá tették őt, aki különben is melankóliára hajlott, családi viszálykodások (bátyja
özvegyével, akinek fia fölött gyámkodott) szintén bántották,
de ez nem csökkentette alkotóerejét, hanem erős sajátos
jelleget adott műveinek.
Beethoven sokat betegeskedett, kiváltképp húszas éveinek
közepétől, amikor is komoly hasfájásoktól kezdett szenvedni.
1826-ban egészségi állapota drasztikusan megromlott. A
következő évben bekövetkezett halálát májbetegségnek tulaj-
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donítják, bár Beethoven halálának idejéből származó hajmintáin végzett modern kutatások azt mutatják, hogy ólommérgezés is hozzájárulhatott gyengélkedéseihez és idő előtt bekövetkezett halálához (az ólom szintje több mint 100-szorosan múlta felül a mai embereknél mérhetőt). Vízkórságban
halt meg 1827. március 26-án éjjel, a Bécs fölött átvonuló vihar mennydörgése közepette. A március 29-én tartott temetési
menetben a becslések szerint 20-30 ezer ember vett részt. A
fáklyavivők között volt Franz Schubert is, aki másfél év múlva halt meg; kérésére Beethoven mellé temették.
A korai időszakában a nagy elődök, Haydn és Mozart hatása érezhető. A középső alkotói korszak röviddel Beethoven
siketséggel kapcsolatos válsága után kezdődött. E korszakot
hatalmas erejű művek jelzik, melyek tele vannak hősiességgel
és küzdelemmel; köztük találjuk az Egmont-nyitányt, hat
szimfóniát (III–VIII), az utolsó három zongoraversenyt és öt
vonósnégyest (7–11), további hét zongoraszonátát, köztük a
Waldsteint és az Appassionátát, továbbá Beethoven egyetlen
hegedűversenyét és operáját, a Fideliót. 1816 körül kezdődött
késői korszaka, ami egészen haláláig, 1827-ig tartott. A késői
darabokat mély intellektualitás, intenzív és személyes kifejezés és a formákkal történő kísérletezés jellemzi.
Forrás: Magyar Kurír

Weöres Sándor – Beethoven emlékére
Utolsó vonósnégyesek:
a hangzás hasadékai,
a lélek elvesztette dallamait
és nem kiván többé zenét,
se patak, se madarak hangját
ezentúl, csillagforgások
úgyse hallható énekét,
inkább a mennydörgés
vonulását!
Mindig a csöndet,
ahonnan néma rezgések fakadnak,
másvilági üzenetek,
némák, süketek, kénytelen
hangra fordítani –
A bontatlan
magányban társ dalol, a tökéletes,
az egyetlen és akármennyi,
a süketségben sincs többé egyedül.
Sebestyén Péter – Bolygófogyasztók
A pénznek nincs szaga. Sem szava. Sem ízlése. Nem is
gondolkodik. Dőreség lenne értékítéletet feltételezni róla. A
bálvány, az utánzat, a giccs, a dolog, az áru ilyesmire nem
képes. S a pénz sem egyéb. Hiszen nem lélegző, nem élő,
tudatos személy. Csak bálvány. Istenített „értékmérő”. Semmi. Nélkülözhetetlen szecska. Látjuk ezt járvány idején. Ha
az élet „matekjéből” kivonjuk a szellemet (kultusz+kultúra),
mi marad: pelyva. Arra jó, hogy „beárazzuk” vele világunkat,
magunkat. Hogy helyettesítsük Istent.
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Sunyi kettősség lesz nyilvánvalóvá ünnepi vásárlásaink idején is. Mert miközben a „zöldek” hangos vezetésével a környezetvédelem szinte allergiánkká, kényes érzékeny pontunkká avanzsált, aközben rogyásig vásároljuk a giccset, a holnap
eldobhatót, az értéktelen műanyagot.
Néhány éve az egyik magas rangú méltóság házában ott
virított, jobban mondva „zöldellt” az ember nagyságú műfenyő, mert az úgymond környezetbarát, és nem hullatja a csereklyéket. Büszkén újságolta, hogy ő ezt a brassói Metróáruházban vette. Nem is gondolta, mekkora „szintet lépett”
ezzel a divatteremtéssel. A többieknek akkor még alig jutott
eszébe ilyesmi. Akkor még nem volt minden hónapban karácsonyi leárazás… Mára már, – hála a néphűlyítő reklámoknak
– globális hóbort ilyesmivel ágálni. Még a virágkötészek és
üzletek kirakatában is ez van felcicomázva holmi vattáscsilingelős díszekkel. Persze lehet cserepes fenyőt is venni,
vagy bérelni, és akkor nem fogy annyi erdő. Pedig hogyne
fogyna, hiszen sokan ma is az erdőből élnek, és nemcsak a
gáteres vállalkozók, de az egyszerű pórnép is, akik épp az
erdőrész-juttatásból kapnak egy csepp tüzelőt, vagy tesznek
szert egy kis karácsonyi pénzmagra.
De, hogy az eredeti gondolatnál maradjak: siránkozunk a
globális felmelegedés miatt, szörnyülködünk a híreken, amikor halódó bálnákat látunk az óceán partjain vergődni. Ám
nem adnánk (le, fel?) jottányit sem a kényelmünkből. Az
okos energiától kezdve minden digitális igényünket ki szeretnénk elégíteni. Beépítjük a zöld területeket, lassan a nagyobb
községek is egyre kijjebb tolják a településjelző táblát, oda is
aszfalt, vezetékes víz, szennycsatorna, betonárok, aszfaltút kell.
Szántóföld meg minek, és kinek? Hiszen ki túrja a földet azért a fránya száz euróért. És akkor kötve vagy, nem tudsz
utazni, nem élvezheted az életet. S ha paraszt maradsz, lemaradsz. Az élelem meg ott az áruházláncok polcain. Azt olcsón megkapjuk a multiktól. Kétkulacsosan kényelmesek,
ugyanakkor környezetvédők (is) lennénk, mégis ellátjuk
magunkat sok milliárd kínai arcmaszkkal, játékkal, „élvezeti
cikkel”, de ami egyszerűbb, ami helyi alapanyagból készült,
az elavultnak nyilvánítjuk. Azt már szégyelljük, mondván:
hogy néz az ki, hogy nem haladok a korral?...
Digitalizáltunk mindent, mert azt mondják, úgy könnyebb,
miközben kétszer annyi idő megy el regisztrálásra, mindenféle applikációk letöltésére, bevezetésére. S romlik a szemünk, nyugtatókkal, vitaminokkal, szerekkel tartjuk fenn a
mesterséges egészség életérzését. Nemrég még azért sírtak
pszichológusaink, hogy a gyerek túl sokat ül a számítógép
előtt, most meg az on-line oktatás sugárfertőzéseitől tartunk.
Sőt az egyik karácsonyi gyűjtés a minap épp azzal a céllal indult, hogy csökkentse a „digitális rászorulók” számát. Minek
ezen botránkozni? Inkább kétszínű, álságos módon mindezt
átneveztük felzárkóztatásnak.
Elektromos autót akartunk, mert az nem szennyez. De
máris meg vannak a kiskapuk, mert ahhoz is energia kell,
vízből, szénből, kőolajból, fából. Közben sejtjük, hogy a
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dízelt tulajdonképpen nem lehet helyettesíteni. S a napelem
még annyit sem tart, mint a fából ácsolt háztető. Ujjongunk a
járványnak, mert tisztább lett a levegő, sorra csődölnek be a
légitársaságok, mégis sírunk, hogy nem tudunk annyit utazni
külföldre, és kénytelenek vagyunk muszájból beérni hazai tájainkkal.
Egyik internetes hozzászóló azzal próbálta védeni érveit az
autópálya ellen: ugyan minek oda turizmus, amikor csak kolostorok vannak a környéken és sípálya sehol? Mit ér a turizmus buli nélkül?... De kérdezhetném: minek sípálya, ha hó
sincs? Mert a mesterséges jeget hadd ne nevezzük hónak. Hiszen itt nemcsak a flow-érzés (áramlás-pozitív tudatállapota,
v.ö. Csíkszentmihályi Mihály által bevezetett fogalom, szerk.
megj.), az aha-élmény a lényeg, hanem, hogy megbecsüljük-e
Isten teremtett világát? Elismerjük-e, hogy az Ő alkotása úgy
van jól, ahogy nekünk adta? Nem beülnünk kell a helyébe, és
uralkodnunk rajta érdekeink szerint, hanem tisztelettel élni
vele és éltetni.
A történet szerint Tom közvetlenül karácsony előtt jön rá,
hogy nem vett ajándékot a lányának. Elrohan a legközelebbi
játékboltba, és megkérdi az eladót: – Mondja, mennyibe kerül
a Barbie-baba, ami a kirakatban van? – Ott több fajta is van:
„Tornázó Barbie”, a „Vásárló Barbie” és a „Strandoló Barbie”, ami 20 dollár, míg az „Elvált Barbie” 300 dollárba kerül. A férfi meghökken: – Miért kerül ilyen sokba az „Elvált
Barbie”? – Mert az „Elvált Barbie”-hoz tartozik még Ken
háza, autója és motorcsónakja is…

Világfogyasztó kapzsiságunk közepette, a fekete péntek kísértése nyomán Isten ingyenes ajándékai teljesen leértékelődtek. Erkölcsi-szellemi értelemben egyaránt. Isten nem fogyasztásra szánta ezt a világot. Nem felfalni kell azt, hanem
inkább hálás szívvel, minden nap átélni a megajándékozottság megható élményét. Ha nem akarunk lejjebb süllyedni,
úgy gondolom, vissza kell térnünk a Fehér Karácsony Istenéhez. Felnőni a Betlehemben született Istenfiához. Mert ahogyan a műfenyőnek sincs illata, nem lélegzik, a Barbie-baba
is csak hazug műmosolyra képes, ugyanúgy lelkünk-szívünk
is csak igazi szeretettől él.
Azért lett Isten emberré, hogy megmutassa, hogyan éljünk
Belőle, Vele, Általa.
Forrás: peterpater.com
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Tóth Tihamér – Hetvenhétszer
Szent Péter megkérdezte az Úr Krisztust: «Uram! hányszor
vétkezhetik ellenem atyámfia, hogy megbocsássak neki? Hétszer? Felelé neki Jézus: Nem mondom neked, hétszer, hanem
hetvenhétszer». (Mt 18,21. ) «Hetvenhétszer» itt annyit jelent,
mint akárhányszor, számtalanszor.
Szinte lehetetlenség úgy élni emberek között, hogy nézeteltérés, vitatkozás s összeütközés elő ne forduljon. A legjobb
barátok közt is van néha véleményeltérés, s a testvérek közt is
vannak súrlódások. Persze törekedjél arra, hogy lehetőleg ne
te légy oka a súrlódásnak és lehetőleg senkit meg ne sérts! Ne
kezdj egykönnyen még vitatkozni se. A legtöbb diákvita, ha
szelíden kezdődik is, haraggal és sértegetéssel végződik. Olyan semmiségeken képes két ifjú összekülönbözni, mint mikor két kopasz ember egy fésű fölött veszekszik: akármelyiknek volna is igaza, haszna egyiknek sincs belőle.
De hát mégis csak előfordul a fiúk között, hogy valamelyik
meggondolatlanul viselkedett és hirtelen kiszalad száján egy
sértő szó, amellyel szomorúságot okozott barátjának vagy testvéreinek.
Mit tesz ilyenkor a szeles, hirtelen fiú, akit a másik megsértett? Vagy visszasérti még erősebb hangon, durván, talán tettleges verekedéssel is; vagy pedig – ha szelídebb természetű – elkeseredik s kerülni fogja a sértegető társaságát.
Pedig az Úr Jézus sem visszasértést, sem haragot nem tanít,
hanem napi hetvenhétszeres megbocsátást! Nézd, fiam: ha
társad megsértett és te visszasérted vagy haragot táplálsz
magadban iránta, lélekben te is lecsúszol a sértegető alacsonyabb lelki szintjére. A fiúk szeretnek egy játékot: jobb lábukat egymással szembeállítva, egymást el akarjak húzni helyükből. Az nyer, akit a másik semmiféle mesterkedéssel sem
tud kimozdítani helyéről, a biztos talajról. Nos, nézd csak: ha
a sértésre sértéssel vagy gyűlölettel válaszolsz, elmozdultál a
nyugodt talajról.
Mit tégy tehát? Jusson eszedbe Seneca szava: «Vincit malos pertinax bonitas», «a kitartó jóság meggyőzi a rosszakat».
Az győz, aki győzi – szeretettel.
Maradj erős, higgadt, fegyelmezett a megbántás nehéz pillanatában is; mikor aztán a másik már lecsillapodott, szelíden
oda mégy hozzá s megkérded, hogy most is elmondaná-e azt
rólad, amit öt perccel előbb mondott? Most is képes volna-e
megütni téged? Most is ki tudná-e ejteni azokat a szitkozódó
vagy gúnyolódó szavakat? S a legtöbb ifjú szégyenkezve
fogja beismerni: «Kérlek, bocsáss meg, pajtás, elhamarkodott voltam». «Haragos, ha magához tér, magára haragszik –
tartja egy közmondás.
Viszont, ha te voltál elhamarkodott s te okoztál keserűséget
másnak, ne várd, hogy a megbántott jöjjön hozzád, hanem
benned legyen meg a férfias erő a jóvátételhez. Némelyik fiú
napokon át el tud vergődni: Heves voltam, igaz: de most mit
tegyek? «Lealázzam magamat» s bocsánatot kérjek?
Fiam, egy percig se gondolkozzál! Én is azt mondom: Le-

– 15 –

,,A Magasságbeli prófétájának fognak
hívni, mert az Úr előtt jársz majd,
hogy előkészítsd útját!” (Lk 1,76)

Szentpéteri harangszó

hetőleg oly higgadt és megfontolt légy, hogy nyelved soha el
ne szaladjon. Nimmer tun ist die beste Buße. A soha meg nem
bántás a legjobb bűnbánat. Az ajkunkról lecsúszott szó rajtunk uralkodik, a visszatartottnak mi vagyunk urai. Ha azonban mégis megtörtént, hogy valakit megsértettél, legyen erőd
azt jóvá is tenni!
Hirtelenkedni, heveskedésben sértegetni – ez gyerekes dolog; azonban az elhamarkodott viselkedést minél hamarább
jóvátenni, ez már férfias erény.
Igen: minél hamarább!
Métaközben összeveszett két nagy fiú; de a következő percben, még azonmód, verítéktől csapzott hajjal, métaütővel kezükben, már ki is békültek. Az ember szinte látja, mint áll
köztük az Úr, s mily szeretettel néz megtévedt, de tévedésüket jóvá tevő fiaira.
Alig van a férfias szellemnek szebb megnyilvánulása, mint
a bocsánatkérés vagy bocsánatadás pillanata. Tévedni emberi
dolog, megbocsátani isteni erény. Ha kell, akár hetvenhétszer
is! Nem tudhatod, miért oly heves, meggondolatlan, miért oly
«kiállhatatlan» egyik-másik társad.
Talán természete sokkal tüzesebb, mint a tied, – pedig küzd
eleget ellene; talán odahaza egyszerű szüleitől nem kapott
jobb nevelést, – s ő maga csak részben hibás darabos modoráért. Mindenkihez tudj kedves, szelíd, elnéző lenni, aki akar
jobbá lenni.
Az embereknek csak egy csoportjától szabad, sőt kell is
elfordulnod. A Krisztust követő ifjú nem ismerhet más ellenséget, csak a bűnt, s nem fordulhat el mástól, csak attól, aki
dicsekszik bűnével, aki őt bűnre akarja tanítani. Ettől azonban igen! Mert erre kötelezi őt az Úr Jézus parancsa.
Forrás: Tóth Tihamér – Krisztus és az ifjú

Kempis Tamás – Krisztus követése – gondolatok
Előbb legyen meg benned a béke, akkor mások között is
békességet szerezhetsz.
A békességszerző ember nagyobb áldás, mint a nagy tudományú. A szenvedélyektől vezetett ember a jót is rosszra
fordítja, és könnyen elhiszi másról a rosszat.
A jó és békességes ember mindent jóra irányít. Akinek a
békesség az otthona, az senkire sem gyanakszik. Aki viszont
elégedetlen és felháborodott, azt mindig valami gyanú nyugtalanítja.
Maga sem nyughatik, mást sem hagy nyugton. Gyakran
mond olyasmit, amit nem kellene mondania, s elmulasztja,
amit jó lett volna megtennie. Azt figyeli, mi kötelessége volna
másnak, s a maga dolgát elhanyagolja.
Először magadra fordítsd buzgóságodat, aztán majd joggal
buzgólkodhatsz felebarátod körül. Te értesz ahhoz, hogy saját
tetteidet mentegesd, szépítgesd, de mások mentségét hallatlanra veszed.
Méltóbb volna, hogy magadat vádold és testvéredet mentegesd. Ha azt akarod, hogy mások elfogadjanak, fogadd el te
is a többieket.
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Nézd csak, milyen messze vagy még az igazi szeretettől és
alázatosságtól: amely senki másra nem néz haraggal, méltatlankodással, csak önmagára.
Nem nagy szó derék és szelíd emberekkel egyetértésben
élni: ez mindenkinek természet szerint kellemes, hiszen ki-ki
örömest marad békében, s akik úgy gondolkodnak, mint ő,
azokat jobban szereti.

Janicskó-Mihály Noémi Katalin – Három az egyben
A várakozás lehet örömteli, kellemesen bizsergető, de
feszültségektől, gondoktól terhes is. Az adventi várakozásunk
tulajdonképpen márciusban kellene kezdődjön, a Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, ami karácsonyt pontosan kilenc
hónappal előzi meg. Még mielőtt a liturgika mélységeiben elmerülnénk, egy nemrég olvasott történetet eleveníték fel, ami
várakozásról, feszültségről és nehéz döntésről egyaránt szól.
Amikor egy nő megtudja, hogy a várva várt csoda megtörtént,
egy kis élet fejlődik a méhében, rendszerint boldog.
Biztos sokunkat sokként érne, ha kiderülne, hogy nem egy,
nem is kettő, hanem három kis szív dobog a miénk alatt. Az
olvasott történetben, a párnak a kockázatok miatt azt a lehetőséget javasolta az orvos, hogy a három magzat közül egyet
távolítsanak el, ezzel a másik két baba életesélyét növelik, s
az anyai szervezetet is kevésbé megterhelő így. Hármasikres
várandósság esetén már a félidőnél a magzatok, a magzatvíz
és méhlepény súlya akkora, mint egymagzatos terhességnél a
40. héten. A pár nehéz szívvel hagyta el az orvosi rendelőt.
Fél évvel azelőtt fogadtak örök hűséget egymásnak, s ekkor
arra kérték a vendégeket, hogy képeslapokat írjanak és címezzenek meg nekik, amiket héliumos lufival eresztettek
szélnek. Az orvosi rendelőből hazatérve egy levél lógott ki a
postaládából, a feleség vette ki, noha ritkán viszi be ő. A címzés sem volt szokányos: a férj és a feleség neve is szerepelt
rajta, pedig ritkán kapnak közös levelet. Kibontva látták,
hogy egy esküvős képeslap érkezett vissza, éppen az,
amelyiket a férj szülei írtak. Ez azért volt különleges, mert az
após három hónappal azelőtt elhunyt.
Kicsit olyan érzése támadt a párnak, mintha a papa üzenni
akarna nekik, a lapon ugyanis többek között az állt: vigyázzatok az unokákra! A képeslap hat hónapot töltött egy fa
tetején, 120 kilométerre tőlük, átvészelt egy telet és olyan pár
találta meg, Judit és József, aki vissza is küldte, ráadásul pont
aznap érkezett meg hozzájuk, amikor útmutatásra volt szükségük. Ezt követően már nem volt kérdés, hogy vállalják
mindhárom magzatot.
A 35. héten született meg a három baba, a győri kórház
mintegy húsz dolgozója állt készenlétben, hogy a kisbabák
megkapják azt a segítséget, amire szükségük lehet. Fél év
után pedig már egyáltalán nem látszott a kisbabákon, hogy öt
héttel korábban jöttek a világra. Kívánom, hogy mi is ilyen
bátran merjünk dönteni, s ilyen örömmel fogadni a megszülető Úr Jézust, de mindenképpen igaz és őszinte érzelmekkel!
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Bíró Jolán-Ilona – Isteni és emberi kapcsolatok
Isten a teremtett világot és benne az embert szeretetből hozta létre. Az embert szeretetre éhező és szeretetet nyújtó lelkes
lénnyé formálta, hogy törvényei, tervei szerint éljen, megadva
neki mégis az ő saját szabadságát a szabadakarata által. Az
ember az ima útján szoros kapcsolatot alakíthat ki teremtőjével.
Már az anyaméhben a gyermek megszokja a törődést, hozzászokik a szeretethez, tanulja azt. Biztonságban van. Születésekor megszűnik ez a biztonságot nyújtó közeg, kikerül a
bizonytalanságba, az ismeretlenbe. Egyedüli biztos támpont
számára az anya hangja, amit azonnal felismer, ha hallja. ekkor megnyugszik, főleg, ha ismét megérzi anyja közelségét.
Ez a szoros kapcsolat kilenc hónapon keresztül alakul ki, de
egy életre meghatározó jellegű.
Ha ez a földi kapcsolat ilyen mély, akkor Mennyei Atyánkkal való kapcsolatunk mennyire mély kéne legyen? Mekkora
biztonságérzetet kéne adjon? Ad is, ha megfelelően éljük lelki életünket, ha megvan bennünk a helyes Isten- és emberszeretet. Ehhez kommunikációra van szükség.

,,A Magasságbeli prófétájának fognak
hívni, mert az Úr előtt jársz majd,
hogy előkészítsd útját!” (Lk 1,76)

A lélek megnyugszik. Újra képes lesz az Atya akaratát keresni és teljesíteni.
Az ilyen ember kapcsolata a körülötte lévőkkel is békés
lesz. Sugárzik belőle a szeretet, a tenni akarás. Mivel társas
lény kommunikál környezetével, ami nem feltétlenül beszédet
jelent, hanem a szeretet helyes megélését az olyanok iránt is,
akik talán felé nem ezt teszik. Nem zárkózik be önmagába,
teret ad másoknak, segít másoknak is Isten útján járni, mert
ez örömet szerez neki. Keresi az igazságosságot és meg is éli
azt. Nem keseredik el, jöhet bármi, ő újra és újra talpra áll, továbblép, mert van reménye.
Az ilyen ember a legfőbb jóba helyezi bizalmát. Imájában
újra és újra visszatér Istenéhez, ahhoz, akit a leginkább szeret. Zárkózottnak is tűnhet, de a remeték is nagyon zárkózottak voltak, de annál inkább nyitottak a Mindenható felé. Erőért fohászkodtak és lépegettek életük beteljesedése felé, ahol
már nem az evilági törvények uralkodnak. Testük lehetett
gyenge, de lelkük újra és újra teremtőjükből táplálkozott.
Tekintetük az örök dicsőség felé irányult. Ezért nem inogtak
meg, céljuktól le nem tértek. Senkit nem helyeztek életük
középpontjába csak Istent, de ugyanakkor beismerték, hogy
Isten irgalmasságára rászorulnak, mert nélküle az élet csak
csupa ábránd, mert a mi életünknek is csak ő adhat értelmet.
Kérjük ezért Istentől a kegyelmet, hogy azt a szeretetet,
amit ő teremtésünkkor belénk ültetett megfelelően tudjuk
kamatoztatni embertársaink és sajátmagunk javára, az Ő dicsőségére és tetszésére.

Pilinszky János – Tűz és szalma

Amikor lelkünk belesímul az Atya akaratába nincs is semmi
gond, de amikor szabadakaratunkkal élve valami mást szeretnénk, mint amit ő maga, akkor vele való kapcsolatunk meglazul, távolodunk tőle. Iránta való szeretetünk silányabb lesz.
Mélypontra kerülünk, de ő még ilyenkor is szeret. Nem vonja
meg tőlünk szeretetét, hanem segítségül adja útmutatóit.
Terelgetni próbál, magához próbál édesgetni, megéreztetve a
helyes utat. Kegyelmi ajándékai által irányítgat, ha mi azt
képesek vagyunk befogadni, vagy ráhangolódni.
Ha ezeket valamilyen oknál fogva nem érzékeljük, vagy
határozottan elutasítjuk, eltaszítjuk magunktól ő még akkor is
csak szeretni tud, mert önmagát soha sem tagadhatja meg.
Jóságával vissza-vissza fordítja eltévelyedett báránykáját. Ha
mégis sikerül ezeket befogadni visszaáll a szeretetkapcsolat.

Kik veszik körül a betlehemi jászolt? Nem a történetit, a
valóságosat, hanem azt, ami a századok során a képzőművészeti alkotásokban realizálódott? Valamennyien ismerjük
őket: az angyalokat és a csillagot, a barlangot és a barmokat,
a pásztorokat és a térdeplő három királyt. S tudjuk azt is: a
valóságban némileg másképp történt. A képzelet kikerekítette
és átalakította a valóságot. De épp ez az érdekes: hogy mivel
övezte körül a képzelet az Evangélium beszámolóját? Mit és
kiket állított a karácsonyéj bölcsője köré?
A teljes létet. A teremtő Isten köré a teljes teremtett valóságot. A csillag: a kozmosz küldötte, minden csillag nevében.
Az angyalok: a láthatatlan erők és szellemek képviselői. A
barlang: a föld, amely szívéig megnyílt az Újszülött fogadására. (Vele a föld öle van jelen: melegével és minden terményével.) A barmok: az állatvilág. A szalma (ugyanaz, ami a
barmok párája – lehelete): a növényvilág melengető jelenléte.
A pásztorok és a királyok: az egész emberiség.
Ebben a legendás együttesben némán az is benne van – tudatosan vagy öntudatlanul –, hogy Jézus a megtestesüléssel
közvetve az egész teremtett világot magára öltötte. Az emberi
testtel az egész anyagi világgal való testvéri összefüggést, a
test egyetemes súlyát, az anyagnak egyetemes köntösét, amelyet a nehézkedés roppant öltései fognak egybe.
Az emberiség ezzel nemcsak tulajdon életét, hanem magát
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az egész létet is a Kisded vállaira helyezte. Jászolábrázolásával így vall, erről tanúskodik maga az ember.
Ez tehát az elmúlt századok tanúsága. De mit rakhatunk mi
a jászol köré? A kérdés zavarba ejtő. Mert ha szétnézünk:
látjuk, hogy szinte semmit a korunk jelképei közül.
Mégis, azt hiszem, emiatt nincs okunk a nyugtalanságra. Az
előző korszakokban sokkal hosszabb volt egy-egy tárgy, egyegy foglalkozás sorsa, szükségszerűen plaszticitása (szemléletesség) is. Gyermekibb volt a világ, egyszerűbb és képszerűbb, szemléletesebb. De hiszen nem is ez a lényeges. A
döntő: a szeretet és a hit, a felismerés, mely a létezés egészét
a megtestesülés köré tömörítette, könyörgő és védelmező
gesztussal, ahogy az eleven tenyér óvja a gyertyalángot.
És itt már lényegbe vág a kérdés: vajon életünk, létünk, szívünk és agyunk, érzelmeink és felismeréseink egészével fogadjuk-e, vesszük-e körül mi is e változatlanul nagy pillanatot, az isteni szeretet megtestesülését? És meghoztuk-e, itt
van-e a marék szalma, mit tudatunk és ismeretlenjeink didergő fennsíkjáról összehordtunk az Ő melengetésére?
Mert nem is lehet Őt másképp szeretni és másképp befogadni, mint ahogyan azt a régi korok tették, belehelyezve Őt a
kozmosz szívébe. Jézus mindenünkre igényt tart, és nekünk is
mindenünkkel együtt kell hozzáhajolnunk. Marék szalmánkon csak így kaphat lángra az isteni szeretet tűzvésze.

Bálint Varga – Báthory István fejedelem
1586. december 12-én hunyt el Somlyai Báthory István (Szilágysomlyó, 1533. szeptember 27. – Grodnó, 1586. december
12.) erdélyi fejedelem (1571–1586), Lengyelország királya
(1576–1586).
1533. szeptember 27-én Somlyón született Báthory István
(1477–1534) – aki 1530–1534 között János király erdélyi vajdája volt – és Telegdi Katalin (1492–1547) fiaként. Az akkoriban Erdélyhez tartozó Partiumban családja birtokolta a somlyói mellett a szatmári és szinéri uradalmat is.
Apja néhány hónappal születése után, 1534. március 17-én
elhunyt, ezért Várdai Pál esztergomi érsek vállalta nevelését,
majd az 1540-es években I. Ferdinánd bécsi udvarában apródoskodott. Humanista műveltséget szerzett, ám Padovában
sosem tanult. Az ottani egyetemre unokaöccse, a későbbi
Báthory Gábor fejedelem apja járt. A reformáció terjedése
idején is megőrizte katolikus hitét. Hazatért az akkor éppen
Habsburg uralom alatt álló Erdélybe, majd az 1556-ban
visszatért Izabella és János Zsigmond híve lett: a rendek
nevében már ő köszöntötte, és kísérte Kolozsvárra a hazatérő
királynét. 1556-ban megkapta Erdély legjelentősebb katonai
pozícióját, a váradi kapitányságot.
Izabella egykori tiszántúli főkapitánya, Balassa Menyhért
1561-ben átpártolt Ferdinándhoz, ami a Habsburg-Szapolyai
küzdelmek újabb felvonásához vezetett. Báthory 1562-ben
vereséget szenvedett Hadadnál vívott csatában Balassa seregétől, 1563-ban pedig követként járt Ferdinándnál (eredménytelenül), hogy feleségül kérje annak egyik lányát János
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Zsigmond számára. 1564-ben Balassa hibáját kihasználva
előbb egykori családi birtokát, Szatmárt, majd Nagybányát
foglalta el, amit a hadjáratot tovább folytató János Zsigmond
fejedelem sikerei követtek.
Az új császár és király, Miksa azonban 1565-ben a Németalföldről hazahívott Schwendi Lázárt, újdonsült magyarországi fővezérét küldte Erdély ellen. Schwendi és Balassa
sikerei miatt János Zsigmond Báthoryt bízta meg, hogy tárgyaljon a békefeltételekről. A Szatmárban kötött ideiglenes
megállapodást azonban a fejedelem a vele szövetséges törökök támadása miatt nem tartotta be, aminek következtében az
erdélyi követként éppen Bécsben tárgyaló Báthoryt, Miksa két
és fél évre fogságba vetette. Távollétében János Zsigmond
Bekes Gáspár befolyása alá került, így a hazatérő Báthory
kiszorult a fejedelmi udvarból. A Bekes által letárgyalt 1570-es
speyeri egyezmény úgy rendezte a két uralkodó viszonyát, hogy
János Zsigmond lemondott magyar királyi címéről, Miksa
pedig elismerte őt erdélyi fejedelemnek, azzal a feltétellel,
hogy magvaszakadtával Erdély is a Habsburgoké lesz.
Erdélyi fejedelemsége
János Zsigmond halála után a speyeri egyezmény értelmében Erdélynek Miksa uralma alá kellett volna kerülnie (ebben
az esetben Bekes Gáspár lehetett volna a vajda), ugyanakkor
II. Szelim szultán is kiállította azt az okmányt (athname),
amely megnevezte az új fejedelmet. Az erdélyi rendek a kritikus helyzetben gyűlést hívtak össze, és 1571. május 25-én a
gyulafehérvári országgyűlés egyhangúlag fejedelemmé választotta az ország leghatalmasabb főurát, Báthory Istvánt. Az
athnamét csak ezután hirdették ki (ott is az ő neve szerepelt…), ugyanakkor a fejedelem – mint erdélyi vajda – titokban hűséget esküdött Miksának is. A törököket csak az érdekelte, hogy a Királyi Magyarország és Erdély ne kerüljön egy
kézbe, ezért volt nekik jobb jelölt Báthory, mint a Habsburgpárti Bekes, és ezért járultak hozzá 1572-ben Báthory fejedelemségének örökletessé tételéhez. Miksa ugyan szívesen
elfoglalta volna Erdélyt, de emiatt, három évvel a drinápolyi
béke után, nem kockáztathatott meg egy törökellenes háborút,
így jó képet vágott Báthoryhoz, sőt úgy tett, mintha örülne is,
hogy egy unitárius után egy katolikus lett a fejedelem.
A jó viszony azonban nem tartott sokáig; Miksa támogatta
Bekes 1573-as Báthory-ellenes szervezkedését. A fejedelem
azonban leszámolt ellenfeleivel: Bekes kénytelen volt Magyarországra menekülni, vára, Fogaras pedig családjával
együtt Báthory kezébe került. Bekes azonban nem nyugodott,
a Királyi Magyarország területéről hadsereget gyűjtött, Erdélyben pedig a székelyeket és a szászokat igyekezett fellázítani. Miksa a megüresedett lengyel trónra vágyott, amire
Báthory is jelölt volt. Hogy kiüsse ellenfelét, Miksa támogatta Bekes erdélyi akcióját.
A fejedelem végül 1575. július 8-án a kerelőszentpáli csatában végleg legyőzte ellenfelét, aki (miután Miksa persze
megtagadta őt!) kénytelen volt Lengyelországba menekülni.
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A Bekes elleni háborúban tűnt ki Székely Mózes, aki a radnóti és a kerelőszentpáli csatákban olyan vitézül harcolt, hogy
a fejedelem megtette őt a fejedelmi testőrség parancsnokának.
A fejedelem még a csatamezőn felakasztatott öt elfogott főurat, egy hónap múlva pedig országgyűlési jóváhagyással
még 43 Bekes-pártit (köztük hét főurat) végeztetett ki. A csatában került fogságba a költő Balassi Bálint is, akit a fejedelem 1577-ig az udvarában tartott. A győzelemmel megszilárdul Báthory uralma (bár III. Murád török szultán Erdély
éves adóját 10.000-ről 15.000 forintra emelte), és a stabil Erdéllyel a háta mögött javult az esélye a lengyel trónra is.
Belpolitikájában a fejedelmi hatalom megerősítésére törekedett: felülvizsgálta a korábbi fejedelmi birtokadományokat,
számba vette az állami jövedelmeket, fejlesztette a kereskedelmet és a bányászatot. Az erdélyi vallási türelmet ő sem
bolygatta (ugyanakkor megtiltotta a további újításokat), bár
célja a katolicizmus erősítése volt a többségében protestáns
fejedelemségben. 1579-ben Kolozsvárra telepítette a jezsuitákat, és mint vallási újítót, a dévai várbörtönbe záratta Dávid
Ferenc unitárius püspököt. 1581-ben jezsuita kollégiumot
alapított Kolozsváron, amely a mai Szegedi Tudományegyetem jogelődje. Udvarában Páduában végzett értelmiségiekkel
vette körül magát, innen indult például a Wesselényiek és a
Bethlenek felemelkedése is. Maga a fejedelem is kiváló politikai író volt, levelei stílusremekek. Érzékeny lélek lehetett,
hiszen a zongora egyik ősén, virginálon játszott, amit saját
szobájában tartott. Uralma idején volt az Erdélyi Fejedelemség első virágkora.

,,A Magasságbeli prófétájának fognak
hívni, mert az Úr előtt jársz majd,
hogy előkészítsd útját!” (Lk 1,76)

waweli székesegyházban királlyá koronázták. Szerencséjére a
dolgok ilyetén alakulásába belenyugodni nem akaró Miksa
még abban az évben meghalt, így már csak az ellenálló
Gdańsk városával kellett elismertetnie uralmát.

Lengyel királysága
Lengyelország a Jagellók kihalása után (1572) szabad királyválasztó országgá lett. 1573-ban Valois Henriket, a francia király öccsét választották királyukká, akivel aláíratták az
uralkodói hatalmat jelentősen meggyengítő, ún. Articuli Henricianit. Az új király azonban bátyja halála után elhagyta Lengyelországot, hogy elfoglalja a francia trónt. Újból megindult
a küzdelem az üresen maradt lengyel trónért.
A legesélyesebb jelölt Habsburg Miksa császár és király
volt, de jelentkezett az orosz Rettegett Iván is, míg a törökök
Báthory István erdélyi fejedelmet ajánlották a lengyelek figyelmébe. Az orosz cár területi engedményekért cserébe
visszalépett Miksa javára, akit a pápa is támogatott. Az 1569es lublini unióval szorosan összekapcsolt lengyelek és litvánok attól tarthattak, hogy a németek és az oroszok felosztják
országukat, miközben török támadással kell számolniuk. Hiába választotta meg a főurakból és főpapokból álló szenátus
Miksát, a köznemesség 1575. december 12-én Báthory mellett foglalt állást. Végül a gyorsaság döntött: a késlekedő
Miksával szemben az erdélyi ügyeket elrendező fejedelem
elfogadta a lengyel rendek feltételeit, és feleségül vette a nála
10 évvel idősebb Jagelló Annát, az utolsó Jagelló-házi
lengyel király, II. Zsigmond Ágost húgát. A gyorsan Lengyelországba érkező Báthoryt 1576. május 1-jén Krakkóban, a

Báthory István sírja a krakkói Wawel székesegyházban.

Erdély trónjáról sem mondott le, előbb vajdaként bátyja,
Báthory Kristóf kormányozta a fejedelemséget, majd ennek
halála után, 1581-ben Kristóf fia, Zsigmond lett a vajda. Az ő
kiskorúságának idejére kormányzótanácsot, majd három helytartóból álló triumvirátust állított fel, a fontosabb ügyekben
azonban a Krakkóban székelő erdélyi kancellária útján maga
intézkedett. 1585-ben a Királyi Magyarországtól visszaszerezte Nagybányát, a három helytartó helyett pedig egyet nevezett ki: Ghiczy János váradi kapitányt. Lengyelországban is
igyekezett erősíteni a központi hatalmat, rendbe tette a gazdaságot (fogyasztási adók), a rendektől független zsoldos hadseregében pedig szívesen alkalmazott erdélyieket (volt, hogy
ötezren is harcoltak seregében!). A lovasság parancsnokává
tette például a korábban ellene harcoló, de később bocsánatát
elnyert Bekes Gáspárt, és az Egert védő Bornemissza Gergely
János nevű fia is az oldalán harcolt.
Számos székely harcolt Báthory lengyel király oldalán, akik
közül ki lehet emelni Székely Mózest, a későbbi sófalvi sókamarást és erdélyi fejedelmet. Kancellárja, a Padovában tanult köznemes, Jan Zamoyski volt legfőbb támasza, akihez
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,,A Magasságbeli prófétájának fognak
hívni, mert az Úr előtt jársz majd,
hogy előkészítsd útját!” (Lk 1,76)

Szentpéteri harangszó

Kristóf bátyja Griseldis nevű lányát is feleségül adta. 1584ben még a korábban őt támogató Zborowski fivérek összeesküvését is felgöngyölítette, egyiküket ki is végeztette. 1579ben ő alapította meg a Vilnai (Vilniusi) Egyetemet.
A lengyel rendek azt kívánták tőle, hogy szerezze vissza a
livóniai háborúban Rettegett Iván cárral szemben elvesztett
területeket, miközben maguk nem akarták a háború terheit
viselni. Mivel a lengyel és litván hűbéresektől katonát nem
kapott maga állított fel zsoldossereget: magyar hajdúkból és
könnyűlovasokból, székelyekből, lengyel zsoldosokból, németekből és részben csehekből, románokból álló seregével
Báthory megfelelt az elvárásoknak. 1579–81 között három
hadjáratban győzte le az oroszokat. Előbb Polock várát
foglalta vissza, majd Velikije Lukit ostromolta sikerrel, végül
pedig Pszkov ellen vonult. A cár a pápát azzal hitegette, hogy
katolizál, és segít a törökök Európából való kiűzésében, így
Báthory Antonio Possevino, itáliai jezsuita szerzetes közvetítésével végül 1582-ben Jam Zapolszkijban fegyverszünetet
kötött az oroszokkal. A siker így is jelentős volt, hiszen ezzel
Lengyelország visszaszerezte az eredeti területéhez képest
megnagyobbodott Livóniát és a Litvániához tartozó belorusz
(fehéroroszországi) területeket, amivel előnyre tett szert a
Balti-tengeri uralomért vívott hatalmi vetélkedésben. Báthory
a cár 1584-es halála után foglalkozott Oroszország meghódításának tervével is, de a lengyel rendek továbbra sem voltak
hajlandóak vállalni egy ilyen nagyszabású vállalkozás terheit.
Távolabbi politikai tervét – Lengyelország, Magyarország
és Erdély államszövetségét, mely egyaránt szolgálta volna a
Habsburgok és a török visszaszorítását – nem tudta megvalósítani. 1586. december 12-én váratlanul halt meg a litvániai
Grodnóban. Mivel utóda nem született, a lengyel trónon feleségének unokaöccse, a svéd III. Zsigmond követte. A krakkói
waweli székesegyház kriptájában temették el. A lengyelek
egyik legnagyobb királyukat tisztelik benne, annak ellenére,
hogy élete végéig megmaradt magyarnak, és velük is csak
latinul érintkezett. A későbbi erdélyi fejedelmek őt mint a Hunyadi Mátyás óta legsikeresebb magyar politikust tekintették
példaképüknek, követték azon koncepcióját, hogy Magyarországot Erdélyből kiindulva is lehet egyesíteni.

X. évfolyam 12. szám,
2020. december 24.

– Ejnye, Sára! Nem szép dolog másoktól elemelni dolgokat! –
Sára nézett jobbra, nézett balra, de nem látta, hogy ki szól hozzá.
– Én vagyok! – nevetett csilingelő hangon egy fényes csillag.
– Láttalak, amikor tegnap este elemelted a rókától. Vissza kell adnod, mert hogy lesz esküvő gyűrű nélkül? És különben is! Lopni
nem szép dolog! – A szarka lehajtotta a fejét.

– Nem tehetek róla, imádom a csillogó dolgokat!
– Ha visszacsempészed a rókának, akkor adok neked valamit! No
és nem árullak el a bagolynak, aki most is keresgél, hisz ő ilyenkor
lát jól. – A szarka a róka házához osont, s a küszöbre letette a
gyűrűt. Egy darabig még nézte, aztán fájó szívvel, de visszament a
kis csillaghoz.
– Tessék! Itt az ajándékod! – mosolygott a csillagocska. Egy kis
tükörcserépre mutatott. – Ha ezt a nap felé tartod, csillog-villog.
Sőt! Még nézegetheted is magad benne!
Sárának nagyon tetszett az ajándék. Ilyen kincse még nem volt.
Késő estig illegett-billegett a tükör előtt. Reggel a nap felé fordította
a kis tükrét és nézte, ahogy visszaveri a nap sugarait.
Róka Robi pedig reggel, amikor kilépett az ajtaján, látott valamit
megcsillanni a napfényben. Mikor meglátta, hogy a gyűrűje az,
majd kiugrott a bőréből. Most már nyugodtan készülődhettek.

2020.12.30.Orbán László – ifjúsági távimaest 22 órától

Az tehát a legnagyabb dicsőség, amit mi Istennek adhatunk, ha
mindenben az ő szent akaratát teljesítjük.
– Liguori Szent Alfonz –
Ima a Dicsőseges rózsafüzér. Az imaszándékok pedig a következők:
1. Áldd meg, Urunk erkölcsös élettel, a szülőket, hogy ezáltal is
ifjaik jó nevelői legyenek!
2. Add, Urunk, hogy fiataljaink törekedjenek baráti kapcsolataikat
építően megélni és szerelmüket pedig a házasság szentségének felvétele felé irányítani!
3. Áldd meg, Urunk, az ifjúságot szorgalommal és szeretettel,
hogy szeretni tudják a jót, a szépet, az Istenhez emelőt!
A tolvaj szarka
4. Adj, Urunk egészséget fiataljaink körében, hogy életre való, a
Mesebeli kerek erdőben élt Szarka Sára. Természeténél fogva jövőéert küzdeni akaró, bátor és értelmes, tettrekész ifjak lépjenek
vonzódott a fényes tárgyakhoz. Gyakran bizony el-elcsent néhány ki az életbe!
dolgot az erdőben élő állatoktól és a kirándulóktól. Most is épp
5. Imaszándékainkra! Betegeink gyógyulásáért!
nagy ribillió támadt az erdőben, mert eltűnt egy csodaszép gyűrű.
Az értesítőt készítik: Takó István plébános, egyetemi lelkész,
Ezt az ékszert Róka Robi a leendő feleségének szánta. Mi lesz most!
Bíró Jolán-Ilona, Bíró Ernő és sokan mások.
Holnap lesz az esküvő és a gyűrű sehol!
Szerkesztőség: 400604 Kolozsvár, B-dul 21 Decembrie, Nr. 136,
Az erdőben mindenki keresett-kutatott, de a gyűrű nem került elő.
e-mail: biro_jolan71@yahoo.com, Lapunk ingyenes, de bármilyen
Szarka Sára is úgy tett, mint aki lázasan keres. Beesteledett. Szoadományt a plébániai tevékenységek számára örömmel elfogadunk.
Kolozsvár, Szent Péter és Pál plébánia,
morúan tértek nyugovóra az erdei állatok. Sára izgatott volt, nem
cím: 21 December 1989 sugárút, 136., Tel: Plébánia: 0364-405-955,
tudott elaludni. Félt, nehogy az ő fészkébe is bekukkantson holnap
e-mail:kolozsvar.szentpeter@plebania.ro
valaki. Nézegette az összelopkodott kincseit. Volt ott csillogó fólia,
Plébános: 0756-102-138, Kántornő: 0752-035-549;
apró ezüstös gyöngyök, csatok, rézgomb, nyaklánc és még sok féSzentmisék rendje: Kedd, Csütörtök 18:00; Szerda, Péntek 7:30;
nyes holmi. Egy fa csúcsáról nézte a holdat és a csillagokat. Egyszer
Szombat 18:00 előesti szentmise; Vasárnap 9:00 és 10:30.
csak hangot hallott:
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