
Karácsonyi készülődés

Az Egyház karácsony szent
ünnepén, mikor tetőfokára
hág az ünnepi hangulat, mi-
kor mindenki elérzékenyedik
arra irányítja figyelmünket,
hogy a karácsony mérték-
telen ajándéközönében
gondoljunk bele abba,
hogy ki ez a gyermek, s
hogyan került közénk.
Mert annyi kisgyermeket
láttunk már, s az első
karácsony oly messze
van már tőlünk időben,
hogy megszoktuk azt,
hogy ugyanolyan mint
a többi.
De ezt a gyermeket

nem lehet megszokni.
Meg kell döbbeni azon,
hogy ki ez a gyermek.

Mert ez a gyermek keresz-
tény hitünk szerint az Isten
Fia, a megtestesült Isten.
"És az Ige testé lett és kö-
zöttünk lakott." Jézus szü-
letésének ünnepén új mó-
don kell felfedeznünk,
hogy Jézus egyre tel je-
sebben szeretne élni
ma is bennünk és köz-
tünk. Hogyan tud meg-
születni bennünk Jézus?
Ha törekszünk figyelni
jelenlétére: s az ő sze-
mével látni, az ő sza-
vával szólni, az ő Lel-
kével gondolkozni,
az Ő szeretetével
szeretni. Áldott kará-
csonyt kívánunk min-
den olvasónknak.

Szeretettel: Tibor atya
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„Több, mint ismétlődő isteni születésnap;
Több, mint csillogó ajándékok halmaza,

Több, mint szeretet-számlák Pazar kiegyenlítése,
Több, mint ínyenc étkek ünnepi asztala;
Ez maga a csendben születő Isten,

A Szeretet teremtő jelenléte: Jézus Krisztus.”
(Simon A. )



Kedves Szeretteim!

Amint jól tudjátok, közeledik a
születésnapom. Megtiszteltetés
számomra, hogy minden évben
ünnepséget rendeztek, és úgy
tűnik, ez idén is így lesz. Nagyon
sok ember vásárol sokat, renge-
teg a külön erre az alkalomra
szóló rádió- és TV-műsor, hirde-
tések, reklámok, és a világ min-
den pontján arról beszélnek,
hogy születésnapom egyre kö-
zeledik. Igazán nagyon jó érzés
tudni, hogy legalább egyszer
egy évben sok ember gondol
rám. Amint tudjátok, születésna-
pomra való emlékezés sok évvel
ezelőtt kezdődött. Az első idők-
ben még úgy tűnt, hogy az em-
berek értették, és hálásak voltak
mindazért, amit értük tettem, de
manapság egyre inkább úgy lát-
szik, hogy alig akad, aki tudja az
okát az ünneplésnek. Mindenhol
összejönnek az emberek, csalá-
dok, barátok, és nagyon kelle-
mesen érzik magukat, de valójá-
ban nem tudják, nem értik, és
nem is keresik a valódi jelentő-
ségét az ünnepnek. Emlékszem,
az elmúlt évben is hatalmas la-
komát rendeztek a tiszteletemre.
Az asztal roskadásig tele volt
ízletes ételekkel, gyümölcsökkel,
édességekkel. Tökéletesen dí-
szített helyiségekben sok-sok

gyönyörűen becsomagolt aján-
dék várta gazdáját. S tudjátok,
mi történt? Meg sem hívtak!
Pedig én voltam az ünnepség
díszvendége – mégsem küldtek
meghívót. Miattam volt az egész
összejövetel, a sok dísz, és min-
den egyéb, és amikor maga az
ünneplés elkezdődött, én kívül
maradtam, bezárták előttem az
ajtót. Pedig be akartam menni,
velük lenni, együtt ünnepelniF
Habár az igazság az, hogy

mindez nem lepett meg, hiszen
az elmúlt néhány évben sokan
bezárták előttem az ajtót. Mivel
pedig nem hívtak meg, hát úgy
döntöttem, hogy titokban me-
gyek be, minden zaj nélkül, és
csendesen megállok az egyik
sarokban. Mindenki nagyon jól
érezte magát, ittak, ettek, be-
szélgettek, vicceltek, nevettek,
és hatalmas jókedvük volt. Egy-
szer csak belépett a szobába
egy nagydarab, kövér, piros ru-
hás, fehér szakállas ember azt
kiabálva: HO-HO-HÓ. Leült egy
díványra, a gyerekek pedig ro-
hangáltak hozzá : Télapó, Téla-
pó! – mintha ez az egész ünnep-
ség róla szólt volna. Aztán az
emberek körülállták a karácsony-
fát, és átölelték egymást. Én is
kitártam a karomat, de engem
nem ölelt át senki. Aztán nagy
várakozással elkezdték oszto-



gatni, és csomagolni az ajándé-
kokat. Végül minden elkelt, és
néztem, vajon nekem van-e va-
lami – de nem, én nem kaptam
semmit. Te hogyan éreznéd
magad, ha a születésnapodon
mindenki kapna ajándékot, csak
éppen te nem? Megértettem,
hogy nemkívánatos személy
vagyok saját születésnapom
emlékünnepén, és csöndesen
elhagytam a helyiséget. És –
tudjátok – ez minden évben
rosszabb és rosszabb. Az em-
bereket csak az étel, ital, aján-
dékok, összejövetelek érdeklik
és alig néhányan emlékeznek
rám. Pedig én annyira szeret-
ném, ha ezen a karácsonyon
beengednének engem az életük-
be! Nagyon szeretném, ha felis-
mernék a tényt, hogy több mint
kétezer évvel ezelőtt azért jöttem
el erre a világra, hogy megment-
sem őket. Csak annyit szeret-
nék, hogy ezt teljes szívvel el-
higgyék, és beengedjenek az
életükbe. Valamit szeretnék
megosztani veletek, különösen
arra való tekintettel, hogy jóné-
hányan tudjátok az ünnep igazi
értelmét. Hamarosan rendezek
én is egy saját ünnepséget: lát-
ványosat, hatalmasat, amilyet
soha senki még elképzelni sem
volt képes. Most még dolgozom
rajta. Már küldöm a meghívókat

– Te is kaptál már, személyesen.
Remélem, észrevetted a sokféle
invitálás között, s nem dobtad
el? Kérlek, feltétlenül jelezz visz-
sza, részt akarsz-e venni az
örömünnepemen, foglalhatok-e
egy helyet a számodra? Beírha-
tom-e a nevedet aranybetűkkel a
vendégkönyvembe? Az ünnep-
ségemen ugyanis csak azok je-
lenhetnek meg, akiknek nevei ott
szerepelnek. Sok vendéget vá-
rok. Akik elvesztették vagy el-
dobták a meghívókat, el sem
jönnek – kár értük! Akik nem vá-
laszolnak a meghívásra, azok
hiába jönnek, nem lesz helyük,
kívül maradnak. Nagyon lesújt
minden ilyen elmaradásF
Kérlek, készülj és válaszolj,

mert így, amikor mindent előké-
szítettem, te is részese lehetsz
az én csodálatos ünnepségem-
nek. A találkozás reményében
szeretettel üdvözöllek:

Jézus Krisztus



Ünnepelni jó dolog.

Az ünneplés, legyen elmélyült és
bensőséges, vagy akár hangos
és vidám, mindig valami belső
örömmel jár együtt. A karácsony
különösen előkelő helyet foglal el
a keresztény világ ünnepei között.
Már az ősidők óta ünnepelték az
emberek ezekben a napokban,
hogy vége van a hosszú éjsza-
káknak, a sötétség helyett a vilá-

gosság veszi át a hatalmat. Ünne-
pelték a hosszabbodó nappalo-
kat, a fény születését. A keresz-
ténység tovább gazdagította és
lelkiekben magasabb szintre
emelte az ünnepet, hiszen kará-
csonykor ünnepeljük a keresz-
ténység legjelentősebb alakjának,
a Megváltónak, Jézus Krisztusnak

a születését. A karácsony nagyon
gazdag hagyományokban. Mi,
ezek közül, ma már szinte csak a
karácsonyfa állítást, az ajándéko-
zást és az adventi koszorút ismer-
jük. Pedig nagyszüleink nagy ré-
sze gyerek korában még 24-én
délben bab- vagy lencselevest
evett és mákos gubát. Egyrészt,
mert ez böjti nap volt, másrészt,
mert a néphagyomány szerint, a
lencse vagy bab gazdagságot hoz
a házhoz, a mák jó házasságot
jelent. Az esti étkezés hagyomá-
nyos fogása a hal volt. A hal az
egyik legősibb Jézus jelkép, és a
sok, apró fényes pikkelye pedig a
gazdagságé. A közösen elfogyasz-
tott alma a család összetartozá-
sát, együtt maradását volt hivatva
biztosítani. Sok vidéken az abrosz
alá búzaszemet dugtak, hogy jó
legyen a jövő évi termés. A kará-
csonyi morzsát szokás volt az ál-
latok elé szórni, hogy azok minél
nagyobbra nőjenek. És számos
háznál egy terítéket éjszakára is
az asztalon hagytak, hogyha be-
térne a kis Jézus, terített asztal
fogadja. A karácsonyi szokásaink
közül, főleg katol ikus vidéken, a
legelterjedtebb volt a betleheme-
zés. A betlehemezés eredeti leg
templomi esemény volt, ott adták
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elő karácsonykor, a Bibl ia alap-
ján, kis színházi játékban, a Jé-
zus születése körül i eseménye-
ket. Később a betlehemezés el-
szakadt a templomoktól és a leg-
ismertebb népszokássá vált az
egész Kárpát medencében.

Puszta Sándor:
Örökké karácsony

Amikor elhallgat az angyalok
éneke,

Amikor az égről eltűnik a csillag,
Amikor a pásztorok nyájukhoz

visszatérnek,
Amikor a királyok hazamennek,
Megkezdődik a karácsony:
Megtalálni az elveszettet,
Begyógyítani a sebeket,

Etetni éhezőket,
Kiszabadítani a rabokat,

Békét vinni a testvérek közé
És ujjongó dalt fakasztani a

szívben.

Bőjte Csaba atya levele

Talán életem egyik legsötétebb
időszaka, a Szent Ferenc Alapít-
vány beindulása utáni második,
harmadik év volt.
Az anyagi gondok, a hatósági

zaklatások, néhány munkatársam
megtorpanása nagyon elkeserített.
Kicsinek, sebezhetőnek, gyengé-
nek éreztem magamat a minden-
napi feladatok előtt. Mindenütt sö-
tét felhők és nehézségek voltak,
és én újból és újból megtapasz-
taltam a magam és a munkatár-
saim korlátait, melyek alól szeret-
tem volna kibújni. Ültem a kápol-
nában és Jeremiás próféta szava-
ival keseregtem: "Uram rászedtél,
és én hagytam magamat rászed-
ni. . . . " Majd beláttam, hogy az ön-
sajnálat nem vezet semerre, és
segítséget kértem az újszövetségi
szentírástól, mely a Luk. 2, 34-nél
nyílt ki. . . A Próféta megmondja
Máriának, hogy szívét tőr fogja át-
járni, de Mária a sok-sok nehézség
miatt nem keseredik el, nem esik
pánikba, hanem előmegy a temp-
lomba, és két gerle fiókával fejezi
ki áldozatát, háláját az ő Szent Fi-
áért. . . Nem ő kér Istentől hálát,
ajándékot a világ megváltásában
végzett munkájáért, hanem ő ad
ajándékot az Istennek, amiért rá-
bízta Teremtője a kis Jézust.
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Jó volt megérteni, hogy igazából
nem csak feladatot kapott az Is-
tenanya, hanem egy hihetetlenül
szép lehetőséget is, melyért ő
hálás, és melyet alázattal meg is
köszön. Számára az ő Szent Fia

egy drága ajándék, egy létra,
mely a mennybe vezet. E kemény
feladat által , Mária kibontakozhat,
felnőhet oda, hogy a Mennyek Ki-
rálynője legyen. Az ő nagysága,
hogy fel ismerte a lehetőséget és
bátran Isten kezét megfogva útra
is kelt. Letettem a Szentírást, elő-
vettem két szép gyertyát és meg-
gyújtottam az oltáron. Lelkemet
hihetetlen belső béke, öröm és
erő járta át. Megértettem, hogy
nem elfutni, kibújni kel l a minden-
napok feladatai elől , hanem, bát-
ran szembe menve velük, megol-
dani azokat! Mindent átalakított
bennem az, hogy Mária példájára
én is meg tudtam köszönni a ma-
gam feladatát az Istennek.
Megértettem, hogy igazából,

boldog alázattal nekem kell hálát
adnom a gyermekekért, a kollé-

gákért, a mindennapi nehézsége-
kért, mert azokat felvál lalva, alá-
zatos becsületességgel megold-
va, én is a marék por, felnőhetek
oda, hogy a jó Isten partnereként,
a világ tovább teremtésében részt
vegyek, és talán egyszer én is a
világ Urával egy asztalhoz ülhe-
tek. . . Persze ez a tisztán látás,
megvilágosodás ott a kápolnában,
nem csak leál lította a feladatok
elől i menekülés vágyat bennem,
hanem hatalmas erőket, forráso-
kat fakasztott szívemben.
Megértettem, hogy én e sajátos
feladat megoldására születtem,
az árvák befogadása az Isten ad-
ta nagy lehetőség számomra.
Lassan, ahogyan szembefordul-
tam a feladatokkal, és nem a me-
nekülést, hanem a bátor kiál lást
választottam, a nehézségek kezd-
tek meghátrálni, eltűnni.
Hihetetlen öröm volt megtapasz-
talni, a mindennapi gondok em-
bert próbáló erőfeszítéseiben, az
Isten gondviselő jelenlétét.
Kedves gyerekeim, ne fél jetek a
munkától, a mindennapok őrlő
erőfeszítéseitől. Ne tántorítson el
benneteket saját gyengeségetek,
korlátaitok tudata sem. Isten az Ő
nevében elinduló kis emberke
győzelmében akar megdicsőülni.
Kicsinységünk, ne gyávává, ha-
nem csak alázatossá tegyen! Az,
aki a teremtés hajnalán a sem-
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miből a világot teremtette, Az, ha
felvál lalod a feladatodat és bátran
nekifeszülsz, akkor általad tovább
is teremti a vi lágot. Csodálatos a
hatalmas Isten gyer-mekeként
egy - egy kis morzsáját e világnak
alázattal kézbe venni, és sze-
rényen ráfigyelve elkezdeni for-
málni azt. Hiszem, hogy egyetlen
dolog mit lázasan keresnünk kell
itt ezen a földön, az a mi saját
feladatunk!
Az a becsületes munka, mely ál-
tal a vi lágunkat tovább teremtő Is-
ten partnerei, társai lehetünk. Tu-
dom, hogy a felvál lalt munkánk
visszahat ránk, és nem csak a ke-
zünk által épül, szépül a világ, ha-
nem általa mi magunk is megszé-
pülhetünk, kitel jesedhetünk, és
megszentelődhetünk. Hihetetlen
távlat, a mindennapi becsületes
munka, egy porszem számára!
Számunkra, emberek számára az
egyetlen létra, mely összeköti e
földi létet az örökkévalósággal: a
családunk, a munkahelyünk, a
népünk gondjait felvál laló min-
dennapi kitartó erőfeszítés. Csak
az Isten által felkínált szent fela-
dataink megragadása által van
esélyünk, hogy a természetfölötti
vi lágba felkapaszkodjunk.
Amennyiben botladozó gyerme-

ked, férjed, feleséged kezét elen-
geded és önzőn csak a magad
kényelmével törődsz, lehet, hogy

csendesebb, egyszerűbb lesz az
életed, de egészen biztos, hogy
csak sodródó, céltalan falevéllé
válsz. Istentől kapott hivatásod-
ban, munkádban melyet Isten rád
bízott, megszentelődhetsz, meg-
tisztulhatsz és megtapasztalha-
tod, hogy milyen édes és gyönyö-
rűséges már itt ezen a földön a
szeretet útján járni. Lehet, hogy a
feladataid, mint óriási malomkö-
vek megőrölnek, de ne fél j , mert a
mindennapok tüzében Krisztust
hordozó kenyérré válsz. . .
Szeretettel bátorítlak, az adventi
csendben: te is tedd a magad két
gerléjét az oltárra!

Testvéri szeretettel: Csaba testvér
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A szeretetről
(Ezt az előadást 10 évvel ezelőtt a Mo-
nori Gimnáziumban tartottam, most meg-
osztom a Váci hívekkel. Tibor atya)

Egy Amerikai egyetemen történt.
A professzor javítja a dolgozato-
kat. Kiváló –írja az egyikre. Egy
tehetséges lányé volt . A követke-
ző órán, amikor kiosztják a dol-
gozatokat a lány nincs ott. Mi van
vele? - kérdezi a tanár. – Öngyil-
kos lett. - felelik neki.
A professzor megdöbbent. Kide-
rült, hogy ez a lány krónikus sze-
retethiányban szenvedett. Ilyen
világban élünk. Nem tudunk sze-
retetet adni és elfogadni.
A professzor a következő héttől

egy új szemináriumot indított: a
szeretetről. Meg kell tanulni sze-
retni. Nem magától értetődő.

1 .Mit jelent szeretni?
- Lázár Ervin: Dömdödöm című
meséjében nagyon kedvesen vá-
laszolja meg a kérdést. Egy fiú
nagyon szeret egy lányt. El indul,
hogy elmondja neki. De útközben
furcsa dolgokat hal l . - Én igazán
szeretem az embereket, de ha
még egyszer erre jön az Önök
tyúkjaF - Mi az, hogy "igazán",
kérdezi magától. Lehet nem iga-
zán is szeretni? Meg mi az, hogy
ha még egyszer, akkor már nem
igazán szeret, Míg a lányhoz ér-
kezik ez a jelenet többször is
megismétlődik. Mire odaér, nem
tudja kimondani, hogy szeretlek,
mert úgy érzi, ez a szó már nem
azt jelenti , amire Ő gondolt, és
azt mondja: „dömdödöm”.
Megkopott ez a szó. Mit is je-

lent? A görög nyelvben három
szó is van, amely a szeretetet
jelzi : erosz, fil ia, agape.
Az erosz: a vágyó a birtokló, ér-
zékekben megnyilvánuló, fele-
melkedő szeretetet jelzi. Az em-
ber a másik nem iránt érzett von-
zalmában nyilvánul meg leginkább.
A fil ia: a barátságot, a testvéri

szol idaritást jelzi. Az ember kö-
zösségi lény. Létünk kibontakozá-
sa a közösségen keresztül törté-
nik. Senki sem sziget.
Az agape : a lehajló, ajándékozó,
megbocsátó, ingyenes szeretet.
A Deus Caritas est c. encikl iká-
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jában ezt írja XVI . Benedek
pápa:
Az eroszból fel kel l emelked-

nünk, el kel l jutnunk az agapeig.
Nagy út ez. Sokszor megállunk
fél úton. Mind a három szeretet
képesség ott van az emberben,
de a vágyó a birtokló sokkal erő-
sebben van jelen az emberben,
és az egész fogyasztói társa-
dalomban. . Agapéval szeretni,
azt jelenti , Isten kegyelme műkö-
dik bennünk. „Aki szeretetben él
Istenben él és Isten él őbenne.”

(1. Ján.4)
2. Meg kell tanulni szeretni.
A szeretet lényegét legtöbb em-
ber abban látja, hogy őt szeretik,
és nem abban, hogy Ő szeret,
hogy képes a szeretetre, A prob-
léma megoldását abban látják,
hogy miként érjék el, hogy sze-
ressék őket, miként legyenek
szeretetre méltók. Arra töreksze-
nek, hogy megfelel jenek mások
elvárásainak. Az ember legyen
sikeres, legyen pénze, hatalma,
nagy autója, háza. - Ez inkább a
férfiak útja. A nők célja: - vál ja-
nak vonzóvá a test és az öltöz-
ködés latbavetésével. (Érdemes
elolvasni Lázár Ervin: Sárga szí-
nű fekete rigó c. meséjét)
Az ember hiánylény. Szüksége

van az elfogadásra. „Minden em-
beri lény arra vágyik, hogy elfo-
gadják; elfogadják annak, ami.

Az emberi életben semminek
sincs olyan maradandó és vég-
zetes hatása, mint amikor úgy
érzi, hogy nem fogadják el mara-
déktalanul. Amikor nem fogadnak
el engem, akkor valami törés ke-
letkezik bennem. Egy nem kívánt
csecsemő már léte gyökereiben
van tönkretéve. Az a tanuló, aki
úgy érzi, tanára nem fogadja el,
nem fog tanulni.

Az elfogadás azt jelent, hogy
azok az emberek, akikkel élek,
megadják nekem az önbecsülés
érzését, azt az érzést, hogy ér-
demes vagyok valamire, Boldo-
gok, hogy az vagyok, aki vagyok.
Az elfogadás azt jelenti , hogy
szívesen fogadnak el és örülnek
annak, amilyen vagyok. Az elfo-
gadás azt jelenti , hogy bár szük-
ségem van a növekedésre, még-
sem kényszerítenek rá. Nem kell
olyan személynek lennem, aki
nem vagyok. Mások szeretete,
elfogadása tesz engem azzá az
egyetlen személlyé, akivé len-
nem kellene. Ha egy embert azért
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becsülnek, amit tesz, akkor ő nem
egyetlen, valaki más is el tudja
végezni azt a munkát, talán job-
ban is. De egy személyt önma-
gáért szeretnek, akkor egyetlen
és pótolhatatlan személlyé válikL
Ahhoz, hogy megtanuljunk sze-
retni el kel l sajátítani, kifej lesz-
teni ezt a képességet. „Szeretve,
tanulunk meg szeretni”. Harmo-
nikussá kell tenni a személyisé-
günket, hogy a szeretet áradhas-
son rajtunk keresztül.

3. A szeretet elmélete
(Elkülönültség, magány élménye)
Minden ember a magányosság

sebét hordozza a szívében, amely
újra meg újra feltárul a balsiker
pil lanataiban, de mindenekelőtt a
halál óráján. A végtelen után
sóvárgó szívünk nem tud soha
megbékélni a korlátozott
adottságokkal.
Tóth Árpád írja: ”Magam va-
gyok nagyon, Kicsordul a köny-
nyem, hagyom. .”

Aki azzal a gondolattal lép há-
zasságra, (közösségbe), hogy
ezzel véglegesen csil lapodik em-
beri kapcsolat felvétel utáni szom-
júsága és a magányosság sebe
meggyógyul, az soha nem lesz
boldog. Csak, ha képes vagyok
elfogadni korlátaimat és ebből ki-
indulva el kezdek mások számára
ajándék lenni, akkor találom meg
a békét.
Az embernek minden korban és

kultúrában arra kell megoldást ta-
lálnia, hogyan győzze le elkülö-
nültségét, hogyan valósítsa meg
az egyesülést. Alapvetően há-
rom megoldás van.
1 . Csoporthoz tartozás (hatalom
keresése) A jelenkori nyugati tár-
sadalomban is a csoporttal való
egyesülés az uralkodó módja az
elkülönültség leküzdésének.
Olyan egyesülés ez, amelyben
az individuál is én nagymértékben
megszűnik, és ahol a cél a nyáj-
hoz való tartozás.
2. A gyönyör és az élvezetek

keresése. Az alkohol, a kábító-
szer stb. által próbálják megtalál-
ni a célt. De ez csak növeli az el-
szigetelődést, mert egyre gyak-
rabban igényli azt.
3. Altruizmus . Másokért élni. A

Jézusi út. Szent Ágoston mondja:
„Nyugtalan a mi szívünk, amíg
meg nem nyuszik benned
Istenünk.”
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4. A kereszténység tanítása a
szeretetről

Mindannyian Isten gyermekei
vagyunk. Az Ő képmásai. Jézus
Krisztus Istent Szentháromság-
nak , szeretetközösségnek mu-
tatja be. A személyeket az aján-
dékozó és elfogadó szeretet
teszi egyé. Ez minden emberi
közösség modell je.
A főparancsban Jézus ezt ta-

nítja. „Szeresd Uradat, Istenedet
teljes szívedből, teljes lelkedből,
minden erődből, szeresd feleba-
rátodat, mint saját magadat”.
A főparancs első részére a vá-
lasz: A vallás (rel igió: odakötni,
kötődni valamihez) A vallási gya-
korlat révén Istenhez kötődik az
ember, aki az Alfa és Omega, a
kezdet és a vég.
a/ A keresztény szeretet válasz
Isten végtelen szeretetére. Addig
nem adhatunk választ, amíg nem
érezzük. „A szeretet nem abban
áll, hogy mi szeretjük Istent, ha-
nem hogy Ő előbb szeretett min-
ket és elküldte a Fiát bűneinkért
engesztelésül” (1. Ján.4.10) Ez
az alap. Az alapvető hit az, hogy
tudjam, Isten elfogad engem.

„Megismertük a szeretetet, amel-
lyel Isten oltott belénk és hittünk
benne.”(1. Ján.4.16)
b/ A fogalmak tisztázása. Mind-
annyiunknak megvan a saját
egyéni és korlátolt Isten fogalma.
Ez gyakran magán visel i az em-
beri tapasztalat nyomát és torzí-
tását. Gyakran kikezdik olyan
negatív érzések, mint a félelem.
Egy bosszúálló Isten undort kelt.
Sokak számára Isten bíró, aki-
nek a parancsait meg kell tartani.
Van, aki számára Isten jóságos
nagypapa, akihez akkor fordu-
lunk, amikor nem megy valami.
Istenhez nem kötődhetünk féle-
lemből, érdekből. A Főparancs
második része mutatja, hogyan
kötődhetünk hozzá: „Szeresd fe-
lebarátodat, mint saját magadat”
– Hogyan szeretheted Istent akit
nem látsz, ha nem szereted em-
bertársadat, akit látsz? Kérdezi a
Bibl ia. A felebarát szeretete ka-
pu, amelyen keresztül beléphe-
tünk Isten közelébe, és Ő belép
az életünkbe.
A szeretet evangéliumi út, egé-
szen biztosan a legközvetlenebb
út Istenhez.
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5.Jézus tanít bennünket szeretni.
A keresztény szeretet Isten sze-
retetét közvetíti . Át kel l adnunk
Istennek emberségünket, hogy
felhasználhassa azt, hogy Fiát
újra életre kelthesse benne. Az a
szeretet, amely Istentől született,
a következő tulajdonságokkal
rendelkezik:
a/ egyetemes: minden emberre
kiterjed. Minden emberre úgy kell
tekintenünk, mint az egyetlen
Atya gyermekére. Jézus, amikor
megszaporította a kenyeret min-
denkinek adott, nem válogatta
szét az embereket: szimpatikus,
antipatikus, idős, fiatal, cigány,
négerL”Isten felkelti napját jókra
és rosszakra egyaránt”.
b/ elsőként szeret: „Isten előbb
szeretett minket és életét adta
értünk, nekünk is életünket kel l
adnunk embertársainkért. ” A sze-
retet kezdeményez, nem vár.
Konkrét: -Az irgalmasság cse-
lekedetei: éheztem és ennem
adtatok, beteg voltam és meglá-
togattatok, vándor voltam és be-
fogadtatok Mt.24.(lásd még: 1.
Kor.13. Szeretethimnusz: „Ha
szeretet nincs bennem zengő
érc, pengő cimbalom vagyok.”)
c/ eggyé válik (empátia) Ah-

hoz, hogy eggyé váljunk valaki-
vel, türelmesnek kell lennünk.
Ettől a magatartástól távol van az
irigység. Nem lehetünk fel-

fuvalkodottak. Sőt, ki kel l üresí-
teni magunkat. A másikra kell fi-
gyelnünk, ezért nem maradhat
helyünk az egoizmusra. Aki egy-
gyé válik, nem lehet ingerült,
nagy higgadtságra van szüksé-
ge. „A szeretet nem rója fel a
rosszat” olvashatjuk a szeretet-
himnuszban. Ez azt jelenti , hogy
az Isteni eredetű szeretet min-
dent eltűr, mindent elhisz, min-
dent elvisel. Ahhoz, hogy eggyé
váljunk, ki kel l üresíteni magun-
kat, hogy magunkra vehessük
azt, ami a másikat nyomasztja:
problémáit, szükségeit. Példa:
Jézus, aki kiüresítette magát.
”Hasonló lett hozzánk minden-
ben, a bűnt kivéve” Fil.2.6 A ki-
üresedés végső fázisa a kereszt-
halála. Az ember szeretetének a
mércéje ez. Áldozattá lenni má-
sokért. „Aki elveszíti életét, meg-
talál ja azt. ”
„Aki szeret annak kinyilatkoz-
tatom magam” mondja a szent-
írás. Isten fényt ad annak, aki
szeret. Egy kicsiny gyertya fénye
képes megtörni a legsötétebb
éjszakát. Legyünk ilyen kicsi
gyertyaL



A vak leány
Volt egyszer egy vak leány, aki
gyűlölte magát amiatt, hogy vak
volt. Mindenkit gyűlölt, kivéve a
kedvesét. A fiú mindig vele volt.
Mondta egyszer a barátjának:
- Ha láthatnám a világot, hozzád
mennék feleségül.
Egy napon valaki ajándékozott
neki egy szempárt. Amikor levet-
ték szeméről a kötést, láthatta az
egész világot, beleértve a barát-
ját is.
A fiú megkérdezte:
- Most, hogy látod a világot,
hozzám jössz feleségül?
A leány a fiúra nézett, és látta,

hogy vak. A lehunyt szemhéjak
látványa szinte sokkolta. Erre
nem számított. Az a gondolat,
hogy az élete hátralévő részé-
ben ezt kel l nézze, arra a dön-
tésre vezette, hogy visszautasít-
sa a fiút.
A fiú csendesen könnyezett,

majd pár nap múlva írt néhány
sort: „Vigyázz jól a szemeidre,
mert mielőtt a tied lettek, előtte
az enyémek voltak.”

*
Valahogy így működik az em-

beri agy, amikor megváltozik a
helyzetünk. Csak kevesen emlé-
keznek arra, milyen volt az éle-
tük azelőtt és ki az, aki mindig
mellettük volt a nehéz időkben.

Az élet ajándék.
- Ma, mielőtt kimondasz egy

bántó szót, gondolj azokra, akik
nem tudnak beszélni.
- Mielőtt panaszkodsz az ételed
íze miatt, gondolj azokra, akik-
nek nincs mit enni.
- Mielőtt panaszkodsz a férjed-

re vagy a feleségedre, gondolj
azokra, akik Istenhez fohászkod-
nak, hogy legyen társuk.
- Ma, mielőtt panaszkodsz az
életre, gondolj azokra, akik túl
hamar mentek el a másvilágra.
- Mielőtt siránkoznál amiatt,

hogy túl nagy távolságon kell
vezetned, gondolj azokra, akik
ugyanezt a távolságot gyalog
kell megtegyék.
- És amikor fáradt vagy és pa-
naszkodsz a munkádra, gondolj
azokra a munkanélkül iekre, akik
szívesen végeznék a Te munkádat.
- És amikor gyötrő gondolatok
rosszkedvűvé tesznek, mosolyogj
egyet és gondolj arra, hogy élsz
és csodálatos, ami körülvesz.
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Túlélni, vagy élni akarunk –e?
(Gondolatok az újév kapcsán)
Az időt csak az ember méri, Is-
ten örökkévaló jelenben él. A meg-
testesült Jézus Krisztusról is azt
írja Szent Pál: „Ugyanaz, tegnap,
ma és mindörökké”. Az ember
alatti lényeknek csak észleletei
vannak a jelenről. Az ember, ha
a múltra gondol, emlékezik: fáj-
dalommal vagy hálával. Ha jövő-
re: reménykedik vagy retteg.
Ezen kívül még két féle módon is
méri az időt, külsőleg és belső-
leg. Az előbbit évszámokkal, tör-
ténésekkel, az utóbbit lelki élmé-
nyekkel, megélt eseményekkel.
Bibl ikusan szólva: létezik a kro-
nosz, az idő egymásutánisága,
és a kairosz, az üdvösség ideje.
Az egyes ember életében ez úgy
mutatkozik meg, hogy valaki csak
kifelé él a feladatok kényszere-
dettségében, vagy lármás szóra-
kozásokban, a másik befelé, el-
gondolkozik az élet értelmén és
célján.

Január 1 -én, a zajos éjszaka
utáni legcsendesebb reggelen, a
jövőről az örökkévalóság fényé-
nél kel l gondolkodnunk. Vannak,
akik tervezik a jövőt, vannak, akik
beletörődve fogadják a kiszolgál-

tatottságot, de legtöbben úgy él-
nek, mint a görög mitológiában
Sziszüphosz király, akit arra bün-
tettek az istenek, hogy görges-
sen egy követ, egy magas hegy-
re, amely mindannyiszor vissza-
gurult és újra kellett kezdenie.
Így van sok kortársunk is, egy bi-
zonyos életutat már maga mö-
gött tud, ismeri önmagát, ezért
nem fogadkozik, hiszen úgy is
minden kezdődik, előröl. . .

Hálaadás a 201 6. évért
Ebben az évben is január har-

madik hetében a négy felekezet
hívei közös imára gyűltek össze.
Olyanok ezek az összejövetelek,
mint egy nagy ünnep. Istennek
hála, hogy megszületett közöt-
tünk a kölcsönös tisztelet és sze-
retet.
Január utolsó hetében a Regő-
czi kápolnában gyűltünk össze
estéről estére. A hagyományos
Bannői héten vendégünk volt
Beatrix nővér, aki évtizedeken
keresztül segítette Regőczi atyát.
Az utolsó este Beer Miklós püs-
pök atya volt a vendégünk. A be-
tegek szentségét ezen a napon
szolgáltattuk ki idős testvéreinknek.
A farsang ebben az évben is

nagyon vidáman telt. A Galamb
utcai Oktatási központban több
mint 1 00-an búcsúztattuk a telet.
Ápri l isban a katekumenek és je-
gyesek lelkigyakorlatát Bartha
Angéla szociál is testvér és mun-
katársai vezették.
Nagypénteken a Spinyéri kápol-
nához, keresztúton közel százan
jártuk végig Jézus szenvedésé-
nek állomásait.
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Elsőáldozás 201 6.Május 8-án 22
gyermek és fiatal járult először a
szentáldozáshoz templomunkban.
Pünkösd vigiliáján a Rókus kápol-
nában vártuk a Lelket, szeretetven-
dégséget tartottunk a plébánián.
Pünkösd hétfőn a Kútvölgyi ká-
polnához, Vasadra és Monorra
zarándokoltunk.
Máj. 22. bérmálás volt a közös-

ségünkben. 1 2 felnőtt testvérünk
részesült a püspök atya kézföltéte-
le által a Szentlélek adományaiban.
Június első szombatján csodá-

latos Egyházközségi juniál isunk
volt a megújult Spinyéri kápolnánál.
Több mint százan eljöttek erre a
hagyományteremtő eseményre.
A nyár folyamán még kétszer tar-
tottunk a Spényéri kápolnánál
Egyházközségi napot.
Június végén a Bibl iaórás kö-

zösség Bibl iaszemináriumot tar-
tott a Regőczi kápolnában.
Június utolsó hetében tíz minist-
ránssal kerékpáros táborunk volt
Balatonalmádiban.
Júl ius első hetében harminc hit-
tanossal Dömösön táboroztunk.
Júl ius utolsó hetében a fiatal

családok tábora volt Leányfalun.
I tt született meg a vágy 1 2 csa-
ládban hogy rendszeresen talál-
kozzanak a plébánián.
Augusztus 1 8-tól Mátraszentim-
rén a Stella üdülőben egyházközsé-
gi lelkigyakorlatunk volt. Több mint
negyvenen voltunk.
A Rókus kápolna búcsúja már

az ősz közeledtét jelezte. Ezt kö-
vette a Spinyéri kápolna, és a
Szent Mihály kápolna búcsúja.
Mind a két helyen szeretetven-
dégséget tartottunk a szentmisék

után, amibe sokan bekapcsolódtak.
Szeptember 25-én ismét bekap-
csolódtunk az országos „Nyitott
templomok éjszakája” c. kulturál is
programba. Sil lye Jenő volt a
vendégünk. Ezen az estén mutat-
tuk be a Fehérek templomáról ké-
szült könyvet. Az előző a napon
akolitussá avatták Sinkó Pál és
Schenk Barnabás testvéreinket.
Október első hetében plébáni-

ánkra költözött Tomka Ferenc
atya. Októberben szombatonként
a Rókus kápolnában gyűltünk
össze Rózsafüzér imára.
Mindenszentek ünnepén áldot-

tuk meg a felújított ravatalozót.
Advent első vasárnapján az esti
misében a Püspök úr szentmiséje
végén köszöntöttük Országh Ist-
ván sekrestyésünket, aki 25 éve
szolgál templomunkban. Advent
harmadik vasárnapján köszöntük
meg egy ebéd keretében a plébá-
niai közösség munkatársinak
szolgálatát. Az egyháztanács, az
énekkar, a templomtakarítók,
templomőrzők, kántorok, sekres-
tyések, irodai segítők számára
Isten áldását kértük. Az adventi
hajnal i misékre Istennek hála
sokan jöttek.

Az elmúl év statisztika adatai:
Keresztelés: 41 (2 felnőtt)
Elsőáldozás 23 (1 felnőtt)
Bérmálás 13 Esküvő 38

Temetés 63

Spinyéri kápolna - júniál is



Egy kis humor

Megy a pap a sivatagban és látja
hogy közeledik feléje két oroszlán.
Kéri az Istent, hogy változtassa az
oroszlánokat keresztényekké. Mire
az oroszlánok: - Aki ételt, italt adott,
annak neve legyen áldott. . .

Egy mohamedán, egy katolikus és
egy zsidó vitatkozik, melyikük istene a
nagyobb. A mohamedán azt mondja: -
Felénk nagy földrengés volt, de mi erő-
sen fohászkodtunk Allahhoz és 30 km-
es körzetben minden ház ép maradt. -
Az semmi,- mondja a katolikus - nálunk
árvíz volt, de mi erősen imádkoztunk Is-
tenhez és 30 km-es körzetben minden
ház ép maradt. - Egy az Isten, barátaim
- mondja a zsidó - a múlt szombaton
séta közben az utcán egy nagy táska
pénzt láttam heverni. Tudjátok, mi szom-
baton nem nyúlhatunk pénzhez, de erő-
sen imádkoztam az Úrhoz és képzeljé-
tek, 3 méteres körzetben péntek lett!

Egy amerikai zsidó üzletember elküld-
te fiát Izraelbe egy évre, hogy kicsit
magáévá tegye a kultúrát. Amikor a
fia hazatért azt mondta: - Apa, nagyon
jól éreztem magam Izraelben. Ja,
egyébként meg keresztény lettem.
- Ó, ne! - mondta az apa. - Mit tettem!
- eztán elment legjobb barátjához és
elmesélte problémáját. - Ike, - mondta
- elküldtem a fiamat Izraelbe, erre ő
meg keresztény lett. Mit tegyek?
- Érdekes, amit mondasz - felelt Ike, -
én is elküldtem a fiamat Izraelbe és ő
is keresztényként jött haza. Talán kér-
dezzük meg a rabbit. Elmondták hát
a problémájukat a rabbinak. - Érde-
kes, amit mondotok - én is elküldtem
a fiamat Izraelbe, és ő is keresztény
lett. Vajon mi történik a fiainkkal?
Ezután imádkoztak Istenhez a fiai-
kért, és kérték, mutassa meg nekik,
mit tegyenek. Amint befejezték az
imát, egy zengő hang szólalt meg
odafentről: - Érdekes, amit mondo-
tok, Én is elküldtem a fiamat Izraelbe...

Aplébánia honlapja:
www.feherektemploma.hu

e-mail : vacfelsovaros@gmail .com
A vasárnapi prédikációk a honlap
letöltések/prédikációk fül alatt

meghallgathatóak

Új év, új elhatározások!!!!!!
- Uram, ébreszd egyházadat, hogy meglássa fogyatékosságait, mulasztásait

és új feladatait – és kezdd rajtam.
- Uram, építsd egyházközségedet, adj másra figyelő, nyitott szívet tagjainak –

és kezdd velem.
- Uram, békességed és jóságod örömhírét juttasd el mindenüvé a földre – és

kezdd nálam.
- Uram, gyújtsd meg szereteted lángját minden szívben – és kezdd bennem.




