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Híd az emberek között 
  

Valahol a Csendes-óceán egyik szigetén, egy lepratelepen, egyedülálló történet 
játszódott le nap, mint nap. Lábon járó holttestek, kétségbeesett, dühös és fájdal-
masan megcsonkított emberek voltak az egész szigeten. 

A nagy nyomorúságban még élt egy idős férfi, aki a megpróbáltatások ellenére 
meglepően nyugodt tekintetű volt és sokat mosolygott. Testi fájdalmai olyan na-
gyon voltak, mint a többi szerencsétlen leprásnak, mégis ragaszkodott az élet-
hez. Nem esett soha kétségbe és gyengéden segített mindenkit a környezetében. 
Mindenkiben feltört a kíváncsiság: mi lehet az oka, hogy ebben a pokolban egy 
valaki a sok közül olyan erős és derűs. Talán nem érezte a fájdalmat vagy már 
hozzászokott? Ez nem valószínű.  

Az történt, hogy az idős ember mindennap pirkadatkor odavánszorgott a leprate-
lepet körülvevő kerítéshez, egy megszokott helyen leült és várakozott. Nem a 
napfelkeltét szemlélte és nem is a Csendes-óceán szigetének szépségét. Megvár-
ta, amíg a kerítés másik oldalán megjelent egy asszony, ő is idős, mint a férfi. 
Arcán a ráncok kisimultak és szeme tele volt gyengédséggel. Az asszony nem 
szólt semmit sem. Titkos üzenetet adott le csendben és tapintatosan: egy mo-
solyt. 

A férfi megértette a mosoly mondanivalóját és ő is mosollyal válaszolt. A néma 
társalgás rövid ideig tartott. Az öregember felállt és visszaballagott a barakkok 
felé. Ez így ment minden reggel. Olyan volt, mint egy mindennapi áldozás. 

A leprást a női mosoly éltette, megerősítette és egy nap terhét könnyűvé tette. A 
másnapi találkozóig abból élt, amit hajnalban adott neki az a mosoly. 

Az a tovasiető nő nem volt más, mint az öreg leprás felesége.  

 Így beszélt róla: - Mielőtt ide kerültem, titokban ápolt, minden elérhető gyógy-
szerrel. Egy javasasszony valami kenőcsöt is adott neki. Azzal bekente az arco-
mat minden nap. Mégis minden hiába volt. A hatóság nem sokat teketóriázott és 
egyszerűen ide hoztak a leprások közé. Ő még ide is követett. Amikor minden 
reggel meglátom, tőle tudom meg, hogy még élek és őszintén mondom, csak az 
ő kedvéért élek.   (Bruno Ferrero: Hajnali mosoly) 

 

A mosoly híd az emberek között. A mosoly bearanyozhatja a napunkat. Annak is 

jó, aki adja és annak is, aki kapja. Biztosan valaki várja a mai napon az ön mo-

solyát is. Mosolyogva köszöntse ismerősét, szomszédját, mindenkit, akivel csak 

találkozik. Ha belép egy templomba és megnyitja a szívét a mélységes csöndben, 

észre veheti, hogy először Isten mosolyával találkozik. 

Gondolatébresztő… 
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Jeremy Driscoll: Ez történik a misén (sorozat) 

 A szentáldozás - folytatás  

Az áldozás rítusát a szeretet kinyilatkoztatásának neveztem. Az Úr imádságából 
a „Mi Atyánk” két szavának magyarázata során láttuk, hogy az örök szeretetnek ez a 
végérvényes formája: a Fiút szülő Atya formája, és a Léleké, aki ugyanebből a szere-
tetből ered. Ha ennek az örök szeretetnek testben kell megnyilvánulnia, ahogy az a 
megtestesülés misztériumában történik, akkor annak ugyanez lesz a formája. Ez a for-
ma az eucharisztia misztériuma. Jézus szavai alkotnak kapcsolatot e két forma között: 
„Amint engem küldött az élő Atya és én az Atya által élek, úgy aki engem eszik, énál-
talam él”. „Nagyobb szeretete senkinek nincs annál, mint aki életét adja barátaiért. 
Ti barátaim vagytok... Barátaimnak mondalak titeket, mert mindent tudtul adtam nek-
tek, amit Atyámtól hallottam”. Talán annyit fűzhetünk ehhez, hogy nincs nagyobb 
szeretet, mint egy olyan Istené, aki öröktől Atya, aki Fiát szüli, és hogy az a forma, 
amelyet ez a szeretet felvesz testben való megmutatkozása során, az, hogy Jézus oda-
adja életét barátaiért. Ugyanezt a szeretetet fejezi ki a szentáldozás liturgikus cselek-
ménye, amikor az Úr testét és vérét saját kezéből fogadjuk. Mindebben kinyilvánul 
valami: „Mindent tudtul adtam nektek, amit Atyámtól hallottam.” Ez a Szeretet. A 
testben közénk jött Szeretet. Olyan Szeretet, amely azáltal az, hogy átad mindent. „Ő 
isteni mivoltában [alakjában] ...szolgai alakot vett föl”. Ugyanez a csere jelenik meg 
a liturgikus mozzanatban. Magát Istent feszítették meg értünk; ő adja át magát a szol-
ga alakjában, a kenyér és a bor alakjában. 

Az Atyától örökkön születő Fiú és az ebből a szeretetből szár-mazó Lélek egya-
ránt tekinthető úgy, hogy létét mindkettő az Atya önkiüresítéséből kapja. Ha a testben 
megnyilvánult örök szeretet ugyanebben az alakban van, akkor ez annyit tesz, hogy a 
megtestesült Fiúban azt láthatjuk majd, hogy ő is önkiüresítés, amely hozzá hasonló 
másikat nemz, olyan másikat, akinek mindent átadott, ami az övé („Én átadtam nekik 
a dicsőséget, amit nekem adtál”). Ennek a másiknak a neve: egyház; és minden egyes 
hívő is, akiben - éppen azáltal, hogy részesül szentáldozásban - az egyház titokzatos 
és misztikus módon fennáll. A Szentlélek ugyancsak jelen van saját önkiüresítő tetté-
vel a megtestesült Ige önkiüresítésénél. „Isten szeretete kiárad szívünkbe a ránk 
árasztott Szentlélek által”.  

Az egyház az a másik, aki Krisztus képében született. Azonban nem csak elvon-
tan, valami határozatlan, körvonalazatlan dologként gondolok itt az egyházra. Nagyon 
konkrétan azt az egyedi gyülekezetet értem alatta, amely pontosan az eucharisztikus 
cselekményben jött létre, mint egyház. Valamilyen titokzatos módon az eucharisztia 
megelőzi az egyházat. Az eucharisztia hozza létre az egyházat. Az eucharisztiának el-
sőbbsége van az egyházzal szemben abban a dinamizmusban, amely létrehozza és al-
kotja, mert csak az eucharisztiában ren-delkezünk annak hatékony jelével, ami az 
egyházat azzá teszi, ami: a Fiú és a Lélek önkiüresítése által nemzett „egy testté, egy 
Lélekké Krisztusban”. 

Az egység fogalma lényeges a fent elmondottak helyes megértéséhez. A szentál-
dozáskor nem pusztán esetlegesen kerül egymás mellé a sok hívő egyén, akik közül 
mindegyik szentségi módon egyesült az Úrral az ő testében és vérében. Mindnyájan 
egy testet alkotnak, és mint egy test egyesülnek a test fejével, Krisz-tussal, és járja át 
őket az egy Lélek, aki feltámasztotta ezt a testet, az egyházat a halálból. Ebben az 
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egységben, amely azáltal valósult meg, hogy mindenki részesedett az áldozásban/
kommunióban, és az így létrehozott jelben láthatjuk az egyházban a Szentháromság 
jelét, képét, azaz a sokakat, akik eggyé lettek. Mi ebben a szentháromságos mozgás-
ban sajátos helyet foglalunk el, a Fiú helyét. Ennek a neve szeretet. „A szeretet ebben 
mutat-kozik meg: Nem mi szerettük Istent, hanem ő szeretett minket, és elküldte Fiát 
engesztelő áldozatul bűneinkért”. 
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KORONÁTLAN KIRÁLY KÖSZÖNTŐJE 

Ismerek egy királyt, kinek nincsen koronája, 
palotája, aranytrónja, cifra sok szolgája. 
De ha reggel békén felkel Isten jóvoltából, 
s kitekint a szép tavaszba kitárt ablakából, 
azt csicsergi minden madár virágos faágon:  
„Felség, a te birodalmad legszebb a világon.” 

Ha el is fér szűk falak közt, végtelen az mégis. 
Akad benne magasság is, mélységes mélység is. 
Rét bársonya, erdő zöldje, rónák termő földje, 
csupa titkos lehetőség minden hegye-völgye. 

Ne maradjon ugar, parlag, reggeltől napestig 
viselsz érte fáradságot, nehéz lelki-testit. 

S felvirágzó friss 
vetések édes illatárja 
bőséges, nagy jutalomként lelkedet átjárja.  
Bizony szebb a birodalmad, Felség, addig élek, 
minden másnál itt a földön: sok, sok gyermeklélek. 

Korona és trónus nélkül jó királynak lenni: 
magot vetni, ütlegelni, meg nem is pihenni.  
Hálavirág, örömvirág szép kelyhe nyílását, 
békén várni égi Király mennyei áldását. 

Mi vagyunk a birodalmad. Nyílik a virágunk. 
Tartson meg az Isten téged, felséges királyunk. 
Tekintsen le kegyelmével bő áldásával rád: 
úgy igazgasd gyermeklelkek boldog birodalmát! 

                                                       Túrmezei Erzsébet  

https://keresztyenversek.wordpress.com/2012/02/10/koronatlan-kiraly-koszontoje/
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A szeretet nem torpan meg a síroknál  
Láttyátuk feleim szümtükkel, mik vogymuk? Csupa-csupa szeretet vogymuk! 

A kérdés a Halotti Beszédből való. A rá adott válasz már az Élet beszéde. De 
hát élet és halál mindig is összefüggött. Hasztalan írja Ludwig Wittgenstein, 
hogy a halál nem az élet eseménye, mert a saját halálát senki sem éli át, igenis 
átéljük a halált. A sajátunkat is többször, még elevenen, és a másokét is. 

Avagy nem tudunk-e úgy beszélgetni azokkal a szeretteinkkel, akiket már sze-
münkkel nem látunk, mintha még mindig köztünk élnének? Néha még segítsé-
get is kérünk tőlük vagy tanácsot, és gyakran úgy érezzük, meg is kapjuk. 

A szeretet nem torpan meg a síroknál. Megmarad bennünk. Ez természetes. 
Azon viszont már sokat töprengtem, miért feltételezzük arról, aki meghalt, hogy 
többet tud segíteni, mint mi. 

Azért, mert az élet körforgásában egy lépéssel előbbre jutott nálunk? Azért, 
mert közelebb van Istenhez? Igen, mindebben hiszünk. 

De próbáljunk most lehántani erről az elméletről minden vallási tanítást és 
minden világi felfogást. Ha sikerül a gondolatainkat teljesen lemezteleníteni, ak-
kor is ugyanoda kanyarodnak vissza. Tanítás nélkül, ösztönösen, Miért? 
Azt hiszem, végre sikerült megértenem. 

Eszembe jutottak ugyanis a vakok. Ők nem a testüket vesztették el, csak a sze-
mük világát, s már ettől egészen különös érzékek fejlődtek ki bennük. Zenei fo-
gékonyságuk például egyenesen bámulatos. Tapintóérzékük is finomabbra han-
golt, mint a látóké.Az egész testtől megszabadult lélek érzékenysége ennél nyil-
ván még nagyobb. 

Gondoljuk csak meg, mennyit bíbelődünk a testünkkel. Mosdatni, ápolni, tor-
náztatni, etetni, itatni, öltöztetni kell. A kisebb-nagyobb betegségekből való gyó-
gyulás is mérhetetlen energiákat emészt fel. 

A szabaddá vált léleknek minderre nincs gondja. Így több ideje jut a jóra. Az 
elmélyülésre, amelytől megtisztul és erőre kap. Hát hogyne hinnénk benne, 
hogy többre képes, mint mi. 

Valami jót mindannyian dobunk az élet perselyébe. És ezektől a kis adomá-
nyoktól nagyon gazdag lesz az élet. 

Valahol mindig van remény. Csak felül kell emelkedni önmagunkon, hogy meg-
lássuk. Aki más örömének örülni tud, olyan helyzetben is boldog lehet, ami-
lyenben szinte más lehetőség nincs is az örömre. 

A világ önmagában nem rossz és nem jó. A világ olyan, amilyenné mi tesszük. 

   (Kun Erzsébet a Szeretetről című könyvből) 
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Tokody Ödön: Az öreg plébános levelei  
12. levél - Visszatérés a plébániára - teológiai értekezések 

Kedves Uramöcsém! 

Kissé félénk, aggódó várakozással léptem be a plébánia irodába, plébáno-
somat üdvözlendő. Köszöntés után a köteles alázattal kezdtem: Bocsánatát ké-
rem Plébános Úr... Szavamba vágott: Megírtam a Püspök Úrnak a magam véle-
ményét! Hogy még ilyen csekélységért felfüggesztette, eltiltotta. És tudja, még 
neki állott följebb. Alaposan megleckéztettem. Miért? Mert a káplánom érdeké-
ben felszólaltam. 

Bizony, kedves Uramöcsém, a szemeimet meresztettem. Mennyire megvál-
toznak a dolgok. Plébánosom téves vádjaira kaptam a büntetést, és mit kell hal-
lanom? Hosszú időn keresztül védelmezett a túl szigor ellen, miközben egymá-
sután csoportosította védelmezésemre a bizonyítékokat. Igazolta, hogy teljesen 
ártatlan voltam, és ahelyett, hogy kinyomozták volna ügyemet, egye-nesen el-
ítéltek. Az asztalt verve végezte mellettem tartott védőbeszédét. Van ott benn fo-
galmuk arról, hogyan kell bánni egy fiatalemberrel!? Ez az eljárás ke-ménység, 
szigorúság volt. Erre már nemcsak szemeimet meresztettem, de a számat is eltá-
tottam. Nem jutott azonban idő teljes felocsúdásomra, mert plé-bánosom a má-
sodik számú védőbeszédébe kezdett, melynek kedvezményese ugyancsak sze-
rény magam voltam. Tudja, mi történt? - adta föl a szónoki kér-dést: Igen értel-
metlenül nézhettem, mert meg sem várta feleletemet, mondta tovább. Az történt, 
hogy jegyző a legalávalóbb támadást intézte káplán úr ellen. 

Képzelje csak, a múlt vasárnap milyen határozatot mert hozatni azzal a tár-
sasággal, amely a kaszinó (polgárság zárt társasköre) választmányát alkotja. 
Előzetesen kimondták, hogy nem veszik föl az én káplánomat a kaszinó tagjai 
közé, mert megsértette a jegyzőt. Mivel sértette meg? Azzal, hogy nem akart az 
ő korpájuk közé keveredni? Mert megüzente arra a kártyatanyára, hogy nem haj-
landó a bandájukba állni? Azzal sértette meg, hogy szolidárisnak (összetartó, 
egyetértő valakivel) érezte magát velem, atyai jó barátjával, főnökével, paptest-
vérével? No, csak ez kellett! Majd én adok annak a bélyegnyalónak! Megtaní-
tom móresre (tisztességre, becsületre) azt a népnyomorgatót! Én a káplánomat 
nem engedem! 

Szemmeresztés és szájtátás után nem maradt más hátra, mint hogy kínálat-
lanul leüljek. A dolgok ilyen változását nem tudtam állva elviselni. Zavarosan 
kavarogtak fejemben a hallottak. Csupán annyit értettem meg, hogy plébánosom 
kérlelhetetlen gáncsolómból tüzes védelmezőmmé lett. Azóta sok mindenen ke-
resztülhempergetett az élet árja és megtanított alapjában is megérteni az akkor 
fölfoghatatlan változást. Plébánosom a lobbanékony vérmérsékletnek a reveren-
dában küszködő nem éppen ritka fajtájá-hoz tartozott. Azokhoz, akik nem tud-
nak élni anélkül, hogy ne viaskodjanak. Hol az igazi ellenségeik ellen, hol a fal-
ra festettekkel. Mert ha ezeknek nem akad az események során ellen-ségeik, hát 
bizony keresnek és kerítenek maguknak. De ellenség nélkül nem élet az élet. 
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Sok bajt okozó, sok drága energiát eltékozló katonái ezek az egyháznak. Sebeket 
osztanak, sebeket kapnak. Legnagyobb sebet az egyházközség hívei kapják. Ak-
koriban, ismételten, csak annyit értettem én, kedves Uramöcsém, az egészből, 
hogy plébánosom tüzes védelmezőmmé, atyai barátommá vált. Ezzé tette a kö-
rülmény, hogy - szerinte - püspököm megbüntetett és a jegyző csapa-tával 
együtt ellenségemmé lett. Előbb ő bántott engem, miután mások is ütöttek en-
gem, támadómból védelmezőmmé lett. 

Visszaemlékeztem a hittételeket tanító professzorom jó tanácsaira, aki lel-
kemre kötötte, hogy hittételi témákról társalogjak főnökömmel, mert ezek iga-
zsága nem engedi a kemény nézeteltérést. A különböző vélemények azonban bő-
séges anyagot szolgáltat az eszmeélesítő megbeszélésekre. Ezért délután elővet-
tem a Páter Gudim könyvét. Átvettem belőle a történelmi résznek néhány olda-
lát, amelyeken Molina hittudós egyéniségéről és iskolájáról volt szó. így felké-
szülve, a vacsoránál megkezdettem a tudományos beszélgetést. Mit tart plébá-
nos úr Molináról: Arról a sárgacsőrűről? Hogyan lehet az ilyent prefektus-nak 
megtenni? Mit tud ez az életről? Ilyenek nevelnek papot! ? - méltatlankodott 
plébánosom. Tévedni méltóztatik - feleltem a tudós fölényével. Hiszen Molina 
nem volt éppenséggel olyan ifjú, amikor tanát kifejtette. Született 1535-ben és 
1565 körül kezdett tanítani. Plébánosom közbevágott: Kicsodáról beszél? 
Molináról, kérem, adtam a fölvilágosítást, aki a szabad akarat és a kegyelem vi-
szonyáról, bár elmés, de tomisták mázsás bizonyítékainak ellent állni nem tudó 
elméletet állított föl. Vagy úgy - válaszolt a plébánosom. Én azt hittem, hogy az 
új papnevelő intézet egyik vezetőjéről beszél. Lesajnáló odapillantásom volt a 
válaszom. Kisvártatva belekezdtem a könyvből megtanul szövegbe. Elmond-
tam a hittudós életrajzi adatait, majd a megjelent könyveinek címét, végül ellen-
ségeit is felsoroltam. Plébánosom csendben meghallgatott. Másnap a plébáno-
som beszél a jegyzővel évek óta folytatott harcairól, mert el lévén teen-dőimmel 
foglalva, nem értem rá Páter Gudinból való előkészületre, és így átengedtem 
számára a társalgás vezetését. Este azonban kipótoltam. Rangos magyarázatot 
tartottam tudomány nyelvéről. Harmadnap este a könyvet bíráló-kat soroltam 
fel. Így folytattam három napon keresztül. Plébánosom, pedig türelmes magatar-
tása mellett hősiesen hallgatott. 

A negyedik napon azonban már nem juthattam végére a tudományos előké-
születemnek, mert egy órával a vacsora előtt beállított szobámba a plébánosom. 
Épp Páter Gudin előtt ültem és a napi előadásom anyagának betanulásába kezd-
tem. Plébánosom mosolyogva vette el előlem a nagy dogmatikus jeles munkáját. 
Legyen szíves - szólt hozzám adja ide kölcsön a tudományos anyagát. Ma majd 
én tartok a könyv alapján oktatást. Szégyenkezve udvariaskodtam: Tessék pa-
rancsolni. Kitűnő könyv. Plébánosom kaján mosollyal csapta hóna alá a hit-
tételismereteim jeles forrását, és a vacsora alatt már ő beszélt jövőbeli hozzá-
járulásról. Egymásután kérdezte a véleményemet az ellentétes pontokról, de én 
igen óvatosan hümmögtem és minden igyekezetemet egy csirkecomb húsának 
lehántására fordítottam. Utána következő napokban a hathatós kegyelemről, 
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majd azután a nem elégséges kegyelemről volt szó, kiszámíthatatlan egymás-
utánban. 

Három nap múlva plébánosom megelégelte a megtorló rendszabályozását, és 
befejezte előadásait imigyen: Most már láthatja öcsém, hogy nemcsak az új-
misés káplán a tudós, hanem az öreg plébános is az tud lenni, ugyancsak félórai 
készület után. Megszégyenülve vittem szobámba Páter Gudin művét, letéve a 
szándékról, hogy a hittételekről tudományos vitatkozással iparkodjam plébáno-
som körém szövődő szeretetét erősíteni. Erre azonban nem is volt szükség. Az 
Úr akarata ugyanis olyan eseményt hozott közbe, amely még szorosabbra fűzte 
össze a nacafalvi plébánost és káplánját, aki manapság már bizony igen csendes 
ember és szintén: 

         (az) öreg plébános 
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A plébániai hittanosokkal  
látogatást  tettünk  

a Gellért-hegyi  
Magyarok Nagyasszonya   

sziklatemplomban.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Gell%C3%A9rt-hegy
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A helyes élet próbája 

Minden helyesnek és valódinak megvan a sajátos próbája. A matematikában az osztás 
próbája a szorzás, a kémiában a savak és lúgok próbája a lakmuszpapír, az arany pró-
bája a választóvíz. Az emberi élet helyességének is van próbája: a halál. Nézd meg, 
hogyan hal meg valaki, s a haláláról következtethetsz az életére. A helyesen felépített 
és leélt életből megbékélt, szép és épületes halál nő – az Istenben való megnyugvás. 
Az irányát vesztett könnyelmű vagy bűnös élet szerencsétlen és nyugtalan, sokszor 
egészen kétségbeesett halállal záródik le. Minden élet magva a saját természetének 
megfelelő gyümölcsöt terem. „Amilyen az élet, olyan a halál!” 

A helytelenül használt teremtmény halálom óráján ellenem fordul. Vádlóm és kínzóm 
lesz. Hányszor hoznak bajt és szégyent a halott emlékére az összeharácsolt földi ja-
vak. A túlságosan szeretett teremtmények! 
     Zsugori voltál egész életedben? Nem szeretted a szegényeket és Egyházadat? Most 
kacagnak rajtad a nevető örökösök. 

Milyen nyugodtan, Istent ölelve haltak meg a vértanúk. Az Istennek élő lélek a halál 
közeledtével az igazi élet hajnalhasadását érzi: Azért a szentek halála már diadal és 
nem gyász. Az ő haláluk a szentebb életre való születés. Az Egyház hivatalosan így is 
nevezi haláluk napját: natalicia, születésnap a mennyország számára. 
Boldog az a hívő, aki a nagy elszámoláson elmondhatja: Gyarló ember voltam, kicsi 
helyen dolgoztam, csak tucatember számba mentem, nem voltak hőstetteim, nagy si-
kereim, de mindig azon a poszton dolgoztam, ahova az Úr akarata állított, és ott az Ö 
dicsőségét kerestem. (forrás: Katolikus kalendárium ) 
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Ahová tettél, ott szolgállak, 
Ahol megsejtelek, ott csodállak. 
Ahogy tudlak, úgy követlek, 

Ha megbotlom, nem csüggedek. 
Amim van, azért magasztallak, 
Amim nincs, azért nem zaklatlak. 
Ami munkám, megcsinálom, 
A jó szót érte sose várom. 
Ha nem sikerül, nem kesergek, 
Másnap mindent újra kezdek. 
Ha szenvedést adsz, jubilálok, 
Miatta Tőled el nem válok. 
Mert tudom, általa megtisztelsz, 
Szenvedni egymagam úgysem engedsz. 
Ezért könyörgöm mindenáron, 
Jöjj, biztass, erősíts, ezt várom. 
Uram, Te vagy reményem, bízom Benned, 
Légy segítségem! 

Túrmezei Erzsébet: 
Betlehemi kenyércsoda  
 
Letekintett az éhező világra 
Ő, aki minket öröktől szeret, 
S a betlehemi jászol szalmájára 
Odatette ínségünket szánva, 
Irgalmasan - a Kenyeret. 
Azóta évszázadok telnek, 
S az a Kenyér ezernek meg 
ezernek, 
Éhezők millióinak elég... 
Neked, nekem! 
Mindenkinek, aki a pásztorok 
nyomában eltalál oda, 
Ahogyan ők azon a csendes éjen... 
Hogy insége örökre végetérjen, 
S másokat is boldogan hivogasson 
Osztozni az égi Kenyéren. 
Betlehemi kenyércsoda! 
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Túrmezei Erzsébet: Eljön 

Ádvent. Szelídzengésű üzenet.  
Eljön! Eljön!  
Beteg, a gyógyulásod,  
rab, a szabadulásod,  
halott, az életed.  
Szomorú, most jön az öröm!  
Erőtlen, most jön az erő!  
Éjbe\' járó, hajnalra váró,  
fölkel a fény neked.  
Zendül az ég,  
zendül a föld,  
Isten izent:  
Eljön! Eljön!  
Ádvent! Ádvent!  
 
Ádvent. Dörög rendíthetetlen,  
kemény királyi üzenetben.  
Eljön. Eljön.  
Ha elkerülöd a mosolyban,  
elédkerül mint könny, sikoltás.  
Ha a bölcsőben meg nem látod,  
utadat állja mint koporsó.  
Eljön az Első és Utolsó.  
Ha mint templom szelíd harangja  
nem találhat szíven a hangja,  
ágyúk ádáz tüzében hallod  
ítélni rajtad majd e hangot.  
És rombadőlhet minden oltár,  
elnémulhat zsolozsma, zsoltár,  
házad küszöbén fog megállani...  
A munkazajban, léha dalban,  
vagy az éj titkos csendjében fogod  
közelgő lépteit meghallani.  
Eljön, eljön! Ki nem kerülheted.  
Ha kikerülöd mint kegyelmet,  
úgy kell bevárnod mint ítéletet.  
Hallod? Hallod?  
Mozdul az ég, mozdul a föld,  
Isten izent:  
Eljön. Eljön.  
Ádvent. Ádvent.  

1. Hét: IGAZSÁGOSSÁG - 
SZENT JÓZSEFFEL  

  - Megadni mindenkinek, amivel tarto-
zunk, ami jár neki  

 -  Istennek imádás, hódolat, dicséret és 
engedelmesség  

  -  Embereknek szeretet, tisztelet, szol-
gálat, barátság és bizalom  

2. Hét: MÉRTÉKLETESSÉG - 
A PÁSZTOROKKAL  

 -   Az életet hittel, Jézust várva megélni 
 -   Tisztaság gondolatokban, szavakban 

és tettekben 
 -   Szent józanság, önfegyelem, szelídség 

és szerénység  
 
 
 
 
 
 

3. Hét: OKOSSÁG - 
A HÁROM KIRÁLLYAL 

 -   Hitünk fényében eligazodni az élet út-
vesztőiben. Jót és jól!  

 -   Magunkat és másokat felelősséggel 
irányítani az üdvösség felé 

 -   Mindenben megfontoltan, bölcs szív-
vel dönteni, előre és felfelé tekinteni  

4. Hét: LELKIERŐSSÉG -
MÁRIÁVAL  

 -   Megingás nélkül, erős lélekkel, re-
ményben élni a gondok között is  

 -   Élni a jelenben, félelem és vakmerő-
ség nélkül  

 -   Derűs lélekkel Isten akaratára " igent" 
mondani  

 „Ezt tegyétek és veletek lesz 
a béke Istene” / Fil 4,9 / 
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Négy gyertyát fogok készíteni, 

hogy felszakadjon a sötétség 

köntöse, amely néha beborítja 

a világot, sőt az emberek szívét 

is, és megakadályozza, hogy 

meglássunk téged. 

 

Az első gyertya mosolyom fénye 

lesz, melyet mindennap minden-

kinek ajándékul adok, mert Te Uram, mindenki örömére érkezel. 

A második gyertya imádságom fénye lesz, mely mindennap hosz-

szan, szeretetteljes tekintettel fordul Feléd, mert Te, Uram, szí-vünk 

legmélyén szólítasz meg minket. 

A harmadik gyertya megbocsátásom fénye lesz, melyet kinyújtott 

kézként ajánlok mindenkinek, mindennap, mert Te, Uram, minden 

bűnünket eltörlöd. 

A negyedik gyertya kedvességem fénye lesz, melyet mindennap 

mindenkinek kenyérként nyújtok, mert Te, Uram, mindenkinek 

adod szeretetedet. 

  

A második gyertyában az imádságom fénye kúszik Feléd, Uram, 

hogy szólítsd meg szereteteddel azokat, akik még nem ismerik az 

önzetlen szeretetet! Mindazokat, akik földre szegezett tekintettel el-

szigetelik magukat másoktól, akik ma bánatukban sírva jajgat-nak, 

akik betegségükben nem találnak kiutat. 

Szereteted szólítson meg minket, s szeretteinket a karácsonyvá-

rásban, családokban és árvaházakban zajongó gyermekeket, a 

munkától zaka-toló, gépies mozdulatokkal cselekvő felnőtteket. 

Azokat, akik nem kapnak jó szót, a gyászban megrettent szívűeket, 

a felcseperedő nemzedékeket, a helyüket kereső fiatalokat! 

Sokan éheznek, várnak adventben a feltétel nélküli szeretetre, me-

lyet Te adsz! Itt vagy Uram, add hát, hogy megteljen a Föld szere-

tettel. Könyörülő szereteteddel hajolj fölénk! Ámen. 
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A remény ajándékai 
Talán a legszebb mondata a Szentírásnak, amit Jézus Nikodémusnak mondott: 

"Úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az 
el ne vesszen, hanem örökké éljen" (Jn 3, 17). Lehetne azt mondani, hogy az oda-
adás odaajándékozást is jelent, amit különösen karácsonykor érzünk át, hiszen na-
gyon régi időre visszamenve a keresztény nép a nagy ajándékozás ünnepe alkalmá-
ból egymást is megajándékozta. Mi, keresztények sohasem vagyunk annyira figyel-
mesek és egyetértők, mint karácsony ünnepén. Szépítjük otthonunkat, készülünk 
az ünnepi vacsorára, a gyermekek megajándékozására, a közös ünneplésre. De 
ahogy minden nagy gondolat és szándék, úgy az ajándékozás is kiüresedhet: mára 
sokak számára pusztán erőltetett vásárlássá vált, az ajándék eszméje szertefosz-
lott. Hatalmas feladat lenne a karácsonyt újra igazivá, egyszerűvé és lelkivé tenni.  

Az erények között számon tartjuk a hitet, a reményt és a szeretetet - ezeket 
már az egyházatyák isteni erényeknek nevezték, mert Istenre vonatkoznak, és ke-
gyelemmel kapjuk őket. Mindegyik ajándék és feladat egyszerre, amely Jézus szü-
letéséhez különösen is kapcsolódik. Tapasztaljuk, hogy hitetlen - vagy inkább sok-
hitű - korban élünk, amelyben az Istenbe vetett hitet sokaknál felváltotta a babo-
na, az okkult dolgokkal való foglalkozás. Az a hit, amelyet Jézus születése megkíván 
tőlünk, a kereszténység egyik legalapvetőbb sarkköve: hogy Isten emberré lett. Be-
legondolni is megrendítő, hogy a hatalmas világegyetem egy porszemén, egy biro-
dalom távoli tartományának jellegtelen kis városában megszületik az Isten Örök 
Fia. Isten részéről a legnagyobb alázat jele, az ember számára pedig szinte felfog-
hatatlan, végtelen titok. Vajon karácsonykor szokásból templomba jövő emberek 
számára mond-e valamit mindez? Egy nagy hittudós, Romano Guardini mondta: 
ahogyan az ember egyre idősebb lesz, nemhogy könnyebb lesz hinnie, hanem in-
kább egyre nehezebb. Mit mondhatunk akkor mi, akiket környezetünk nap mint 
nap megkísért a hitetlenséggel? Olyan történelmi korszakban élünk, amikor igen 
naggyá nőtt bennünk a kísértés, hogy Isten nélkül éljük életünket. Civilizációnk, 
anyagi kultúránk arra a meggyőződésre épül, hogy lényegében mindent megtehe-
tünk. Egyszer egy nagyon szűk látókörű ember ezt mondta: minek menjek a temp-
lomba, nincs mit kérnem az Istentől, mert mindenem megvan. Amikor ez a nézet 
általánossá válik, akkor igen nehéz felszítani az emberekben az Isten utáni vágya-
kozást. El kellene jutnunk a "második naivitásra", hogy felnőttként sok ismeret bir-
tokában újra az egyszerű gyermek hitével fogadjuk a megszületett Jézust.  

A remény sem könnyebben gyakorolható erény a XXI. század elején. A magunk 
mögött hagyott évszázad a remények összeomlását hozta. A háborúk, diktatúrák, 
tömeggyilkosságok szétfoszlatták a békebeli vágyakat, a haladásba vetett bizalmat, 
és megfosztotta az embert az igazi jövőképtől. A rendszerváltozáskor milyen nagy 
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volt a lelkesültség az országban - és milyen rövid ideig tartott... Ma népbetegséggé 
lett a depresszió és a reménytelenség. Talán nemcsak a magunknak élés önzése, 
hanem épp a reménytelenség is az oka a nyugati társadalmak gyermektelenségé-
nek. Jézus születése olyan vágyat ébreszt bennünk, amely túlmutat a földi hori-
zonton, és csak nála teljesedhet be. A megpróbáltatások és viszontagságok ellené-
re is van értelme élni, "mert sok viszontagságon át kell bemennünk Isten Országá-
ba" (ApCsel 14, 23).  

Babits Mihály súlyos betegen a Karácsonyi ének című versében könyörögve 
kérte Jézustól: "Szeress hát minket is, koldusokat! / Lelkünkben gyújts pici gyertyát 
sokat, / Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk / törékeny játékunkat, a reményt."  

Ha az élet értelmét valóban ki lehetne fejezni egyetlen szóban, a szeretet vol-
na az - annak szentírási mélységében. Az emberi szeretet önmagában beválthatat-
lan ígéret, mert nem tudja a végtelenséget adni, csak a végességet. Gabriel Marcel 
francia filozófus mondta: "A szeretet ellentmondás a halállal szemben, ha egy em-
bernek azt mondjuk, szeretlek, azt jelenti, hogy szeretném, hogy örökké legyél." 
Erre azonban csak az isteni szeretet képes. Az emberiség a gyermekek vállalásával 
válaszol a halál és az elmúlás végzetére. Ez azonban mindig csak a nemzedékek 
egymás utáni láncolatát és változását biztosította. Jézus születésének ünnepe 
azonban túlmutat az emberi horizonton, mert benne van az üdvösség ígérete is. 
Régi teológusok feltették a kérdést: miért lett Isten emberré. Legegyszerűbben és 
legközérthetőbben az lehet erre a válasz: "szeretetből". Ebben benne van a bűne-
inktől való megváltás, üdvösségünk előkészítése, a velünk való szolidaritás az élet 
mindennapjaiban. Isten kinyilatkoztatása Jézus Krisztusban nem volt sem szükség-
szerű, sem önkényes, hanem egyszerűen ez felelt meg legjobban az isteni szeretet-
nek. Ebből adódik, hogy az igazi szeretet sokkal több, mint szentimentalizmus: 
benne van a hűség is, a szeretet elkötelezettsége. Karácsony lelkülete szerinti sze-
retettel elfogadjuk a másik embert, s mindazt a jót, amit neki teszünk, magának az 
Istennek tesszük. Az ilyen szeretet igent tud mondani az emberi élet nehézségeire, 
mert rábízta magát a szerető Istenre, aki szeretetből kiüresítette önmagát, ember-
ré lett és elfogadott bennünket.  

A Szentírásban az áll, hogy az tölti be a törvényt, aki embertársát szereti. Ez 

csakis azért lehet végső igazság, mert Isten előbb lett felebarátunkká. Minden em-

bertársban - legyen az közeli vagy távoli - Jézust szeretjük. Az isteni ajándéko-zásra 

a méltó válasz, hogy visszaadjuk neki azt, amit tőle kaptunk. Jézus Krisztus születé-

sét ünnepeljük az egyszerű pásztorok hitével, a csillagjáró bölcsek remé-nyével, 

Szűz Mária szeretetével, hogy szívünk megteljék örömmel. 
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SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA 
Mária fogantatásától kezdve mentes volt az áteredő bűntől  

ezt ünnepeljük december 8-án. 

A keleti egyházban Anna foganása az ünnep neve, amelyet az első írásos emlékek 
szerint a 8. században még december 9-én ültek. A nyugati egyházban a 9. század-
ban tűnt fel az ünnep Nápolyban és Szicíliában, de a 10. század elején már Angli-
ában is megtartották (valószínűleg a görög származású Szent Tódor canterburyi 
érsek szorgalmazására). Magyarországon III. Béla király honosította meg a 12. szá-
zad második felében. 

 A 13–14. század során – főleg ferences hatásra – egész Európában elterjedt a 
Szeplőtelen Fogantatás ünnepe. Rómában XXII. János (1316–34) idején kezdték 
ünnepelni. IV. Sixtus 1476-ban fölvette a római kalendáriumba, XII. Ince 1693-ban 
nyolcnapossá bővítette az ünnepet, amely XI. Kelemen rendelete szerint vált pa-
rancsolt ünneppé a 18. században. 

A Szeplőtelen Fogantatás dogmáját Boldog IX. Piusz hirdette ki 1854. december 8-
án, majd 1857. szeptember 8-án megáldotta és felszentelte a Szeplőtelen Fogan-
tatás szobrát a római Piazza di Spagnán. 

IX. Piusz pápa Ineffabilis Deus kezdetű bullájában e szavakkal hirdette ki ünnepé-
lyesen a hitigazságot 1854. december 8-án: „Kinyilvánítjuk, megerősítjük és isteni 
kinyilatkoztatásnak tekintjük azt a tanítást, miszerint a Boldogságos Szűz Máriát 
fogantatásának első pillanatától kezdve a mindenható Isten sajátos kegyelme és 
védelme folytán, az emberiség Megváltójának, Jézus Krisztusnak érdemei erejé-
ben, sértetlenül megóvta az eredeti bűn szennyétől.” 

A Szűzanya 1858. március 25-én így mutatkozott be Bernadette Soubirous-nak a a 
Lourdes melletti Massabielle-barlangban: „Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás.” 

Szent XXIII. János pápa 1958-ban felkereste a Piazza di Spagnát, és egy kosár fehér 
rózsát helyezett el a Szeplőtelen Fogantatás-szobor tövében.  
A hagyományt Boldog VI. Pál, Szent II. János Pál és XVI. Benedek is folytatták, és 
Ferenc pápa is követi. 

Hazánkban 1947. november 8-án törölték a Szeplőtelen Fogantatás ünnepét a 
munkaszüneti napok közül. 

        Istenünk, te méltó hajlékot készítettél Fiadnak a Boldogságos Szűz Mária 

szeplőtelen fogantatásában, amikor őt Fiad halálának érdeméért eleve meg-

óvtad minden bűntől. Szűz Mária közbenjárására engedd, hogy mi is tiszta 

lélekkel jussunk el hozzád. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled 

él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen. 
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G y e r m e k o l d a l   

Hol lakik Isten...? 

A tanító ezt kérdezte a gyerekektől: - Hol lakik Isten? Különböző válaszokat 
kapott. Ilyeneket: A mennyben, a szívünkben, a templomban... Az egyik kis 

jelentkező pedig ezt mondta: 

- Isten az alvégen, a keresztutca baloldalán, a sarokház mellett lakik. Lett erre 
nagy kacagás. 
De a tanító jól ismerte a fiút, és ezért barátságosan megkérdezte tőle: - Hogyan 

érted ezt kisfiam? A legényke komoly válasza ez volt: 

- Vasárnap édesapámmal sétáltunk. Amikor ahhoz a házhoz értünk, ezt mondta 
édesapám: Itt egy cipészmester lakik nyolc gyermekkel, öreg, vak apjával és 
béna nénikéjével. Szegények, de nagyon szeretik egymást. Imádkoznak Isten-
hez, szorgalmasan dolgoznak, és elégedettek is. 
Velük lakik az Isten. Most már egy gyerek sem nevetett. 

- Igazad van, fiacskám - szólt a tanító. - Isten ott lakik az alvégen, a keresztutca 
baloldalán a sarokház mellett. De nemcsak ott... 

Nálam lakik-e az Isten? Olyan-e a gondolkodásom, a beszédem, a tetteim, hogy 

abból mások azt látják, nálam (is) lakik az Isten? 
Kérlek, Uram, add, hogy cselekedeteimet az irántad érzett szeretet hassa át! 
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Kedves gyerekek!  

A  megfejtéseket december 17-ig adjátok le a sekrestyében, névvel ellá-
tott borítékban! Az ajándéksorsolást dec. 25-én, a 8.00 és a 11.00 órai 

szentmisék után tartjuk. Eredményes munkát kívánunk! 

Urunk, most karácsonykor kérünk Téged, önmagunkért 
és minden keresztény testvérünkért, minden jóakaratú emberért, 

mindazért aki nyugtalan és aki keres. 
Adj nekünk szemet, hogy a Gyermekben fölismerjük Isten mosolyát. 
Adj új szívet nekünk, hogy befogadjuk Őt, hogy megértsük üzenetét. 

Végül adj erős, élő lelket, hogy elkísérhessük az Urat, hogy nyomába lép-
hessünk mindennap, az elkövetkező év során, amely előttünk áll. Ámen 
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Karácsonyi rejtvények  gyermekeknek 

Áldott szép ünnepet kívánunk nektek! Örülünk, mert Isten Fia emberré lett, mert 

Jézus megszületett Betlehemben! De vajon mit jelent a Betlehem szó?  

1.A Krisztus szó jelentése 
 

                    

2. Káin testvére 
 

                    

3. A Sátán más szóval 
 

                    

4. A három király egyike 
 

                    

5. Örömhír 
 

                    

6. Akit Jézus helyett szabadon enged-
tek 

                    

7. Ennyi nap alatt teremtette Isten a vi-
lágot 

                    

8. Ahonnan Jézus a mennybe emelke-
dett / ....hegye / 

                    

9. Zsidó vallásos felekezet / képmuta-
tó / 

                    

Ma született nektek az Üdvözítő... (Lk 2,11)  

Minden kép a Megváltó születésé-
vel, előzményeivel és az utána va-
ló eseményekkel kapcsolatos, de 
itt összevissza szerepelnek. Rakd 
időrendi sorrendbe az öt képet!  

1. 2. 3. A számok  
sorrendje: 

4. 5. 
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Maria Loley: A kis betlehemi csillag 
Karácsonyi mese felnőtteknek 

A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn az égen. Végtelenül 
messzi kis fehér pont volt csupán. Senki sem vette észre - éppen ez volt 
bánata. Hajnalban nem az ő fénye világított a legerősebben, nem ő volt 
az Esthajnalcsillag. A Nagy Medve sem ő volt, de még csak a gyeplő 
sem a Göncölszekér rúdjánál.  

Amikor látta, hogy a betlehemi istálló feletti csillag milyen erősen 
fénylik, ezt gondolta: - Én is szeretnék egyszer így világítani! Egyszer ott 
állni az istálló felett, ahol a gyermek megszületett! De a Föld nagyon tá-
vol volt. 

A gyermek a jászolban mégis meghallotta kívánságát. És a sok-sok 
más csillag között a kis csillagot is meglátta. 

Ezután a következő történt: a kis fehér pont lassan kezdett kiválni a 
Tejútból, és süllyedt mélyebbre, egyre mélyebbre. Ahogy egyre ereszke-
dett, úgy lett mindig nagyobb és nagyobb. Már olyan nagy lett, mint egy 
kéz, öt sárga csóvaszerű nyúlvánnyal. Úgy nézett ki, mint egy igazi csil-
lag. És ekkor nagy csöndben leereszkedett egészen az istállóig. Oda-
csücsült a jászol szélére, de kissé ijedtnek látszott. Mária, aki éppen 
aludt, csodálkozott, hogy egyszerre mégis milyen világos lett. 

- Karácsony van - mondta a gyermek a csillagnak -, kívánhatsz vala-
mit. Tudom, hogy van egy nagy kívánságod. 

A kis csillag látta a gyermek arcát, amint éppen rámosolygott. 

- Nincs semmi kívánságom - mondta a kis csillag, egyáltalán nem 
szerénységből. Valóban elfelejtette, amit korábban oly nagyon kívánt 
magának. - Egyet szeretnék csak - mondta ki végül. - Hadd maradjak itt, 
a közeledben, ahol téged láthatlak. Mindig melletted szeretnék lenni. Ma-
radhatok? 

- Igen - válaszolta a gyermek. - De csak úgy maradhatsz velem, ha 
elmész. El az emberekhez, akik itt laknak a Földön. S ha elmondod ne-
kik, hogy láttál engem.  

- Az emberek nem fogják megérteni az én nyelvemet, s nem fognak 
hinni nekem - mondta a kis csillag. - És ... hogyan jutok el hozzájuk? 
Mind a házukban vannak. Az ajtók zárva, s olyan hideg van. 

- Épp azért, mert hideg van, neked kell odamenned és felmelegíte-
ned őket. Az ajtók? Én magam fogom azokat kinyitni. Én is ott leszek 
azoknál az embereknél, akikhez te elmész.  

A kis csillag hallgatott. Még kisebbnek érezte magát, mint korábban. 
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Amikor a gyermek látta, hogy a csillag szomorú, rámosolygott:  

- Ha rászánod magad, ajándékozok neked valamit. Minthogy öt csil-
lag-ágad van, öt dologgal ajándékozlak meg téged. Ahova elmész, ott 
mindig világos lesz. Az emberek meg fogják érteni beszédedet. Meg tu-
dod majd érinteni a szívüket. A szomorúakat fel tudod majd vidítani, s vé-
gül a békétleneket ki tudod engesztelni. 

- Megpróbálom! - mondta a kis csillag. Ahogy indulni készült, érezte, 
hogy a fényből, amely a gyermeket körülvette, egy kevés ő mellé is sze-
gődött. Egy kevés a melegségből és az örömből s az ő békéjéből.  

A istálló fölötti kis csillag továbbra is apró és fénytelen maradt, látha-
tatlanul vándorolt a Föld fölött. Vitt viszont egy titkot magával, amelyről a 
többi csillag semmit sem sejtett: rá mosolygott a gyermek, s őt küldte út-
ra. Hitet adott neki, hogy miért, alig tudta felfogni.  

Épp hogy elindult, egy kunyhóhoz ért. Egy öregasszonyt talált ott, az 
asztalra könyökölve. Alig vette észre, 
olyan sötét volt a házban. 

- Jó estét! - köszönt a kis csillag. - 
Sötét van itt nálad. Bejöhetek? 

- Nálam mindig sötét van - mondta 
az öregasszony. - Még akkor is, ha fényt 
gyújtok. Vak vagyok. De kerülj beljebb, 
akárki vagy is. 

- Köszönöm - mondta a kis csillag, s 
leült az asztalhoz az asszony mellé. S 
amint ott ültek, a csillag elmesélte hosz-
szú útját az égből, s azt, amit Betlehem-
ben átélt. Olyan szépen mesélt, hogy az 
asszony azt mondta: - Mintha én is lát-
nám a gyermeket a jászolban. De hát én 
vak vagyok, s a gyermek is messze van. 
Ha nálam maradsz, akkor világosabb 
lesz. Maradj nálam, akkor nem leszek annyira egyedül. 

- Te már soha többé nem leszel egyedül - mondta a csillag. - A gyer-
mek fénye most már mindig nálad marad! De milyen különös is ez a 
fény: csak akkor tudod megtartani, ha tovább ajándékozod. 

- Értem - mondta az asszony. 

Miután elbúcsúztak, az asszony bezárta kunyhója ajtaját, s elindult a 
mezőkön keresztül. Úgy ment, mint bárki, aki lát. Az úton előtte ott volt a 
fény. Az a fény, amit a világtalanok is látnak. 
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A kis csillag boldog volt. Még sok ajándékot kellett szétosztania, s a 
karácsonyestnek sem volt még vége. De nem ért a dolga végére. Még 
ma is ott vándorol a Föld fölött. Esténként a csillagos égen meg tudom 
neked mutatni, hogy valamikor hol volt. De hogy ma hol van, azt nem tu-
dom. Azt viszont tudom, hogy azokhoz mind elmegy, akik kívánnak vala-
mit. Az asszony azt kívánta, hogy csak annyira lásson, hogy útra tudjon 
kelni. De maga a kis csillag is, ma is még csupán egy kis fehér pont len-
ne az égen, ha nem lett volna egy nagy-nagy kívánsága. 

Advent-Szentkarácsony közös lelki örökségünk 
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az, hogy SZENTKARÁCSONY ünnepén örülni illik. Miért illik örülni 
SZENTKARÁCSONY ünnepén? Két okból feltétlenül! Sajnos, a hang-
súly egy harmadikon van! 
 

    Az egyik ok, amiért az épp ésszel bíró emberek közül az, akinek van történelmi 
emberismerete, örül, mert évezredek álma-vágya megvalósulását ünnepli SZENT-
KARÁCSONY ünnepén. Amíg ez álom-vágy, addig ADVENT a neve. Megvalósu-
láskor SZENTKARÁCSONY. 
   A gondolkodó ember számára akkor sem lehet vitás az, hogy van Isten, ha a Reá 
hivatkozók lejáratták Őt a vallástörténelem folyamán. Akár lejáratták, akár nem, 
mindenkiben élt és él a vágy, hogy emberi szinten tudjon találkozni ezzel a lejára-
tott, vagy nem lejáratott Istennel. 
    A SZENTKARÁCSONY ünnepének egyik örömforrása tehát az, hogy Ember lett 
az Isten. Csak Jézus születése óta tudjuk, hogy milyen is egy igaz ember élete, aki 
öntudatra ébredése pillanatától kezdve tudja, hogy ő az örök élet gyermeke, s ezt 
kell józanul képviselnie a földi élet mulandóságának az idején. 
   Az első ADVENT évezredekig tartó álma-vágya, az első SZENTKARÁCSONY 
ünnepén még az angyalok kórusát is énekre indította a földön: "Dicsőség a magas-
ságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek (Lk 2.14)!" Örült te-
hát az ég, természetes, hogy mindazok, akik az örökkévalóság gyermekeinek tudják 
magukat, együtt örülnek ma az éggel! 
   Tehát az egyik ok, amiért örülünk e napon, hogy EMBER lett az ISTEN. De van 
ennél nagyobb okunk is az örömre. Ez pedig az, hogy e pillanattól kezdve, Isten 
édes gyermekévé válhat minden ember! Ez az igazi, személyre szabott örömforrás, 
boldogság-állapot számunkra SZENTKARÁCSONY ünnepén, és nem az a bizo-
nyos harmadik, hogy mulan-dó ajándékot adunk, kapunk! 
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   Jézus születéséig, még a legjobb szándékkal sem tud-
tuk volna kitalálni, hogy milyennek is kell lennie egy 
boldog ember életvitelének. (A boldogság másik neve: 
benső béke) Jézus születése óta megvan erre minden jó 
szándékú embernek a lehetősége. Az a bol-dogság-
magocska, amely minden embernek ott van a lelkében, 
az első SZENTKARÁCSONY ünnepe óta szárba 
szökkenhet, kivirágozhat. E pillanattól kezdve ez már 
nem Istenen múlik! E pillanattól kezdve, aki nem bol-
dog, az csak önmagát okolhatja. Igen, mert Isten Jézus-
ban, mint valóságos Emberben, egyértelművé tette, mi-
képpen lehet bol-dog - a leglehetetlenebb körülmény-
ben is - , az ember. Addig is tudta mindenki, hogy a 
boldogtalan ember egyben embertelen ember is, vagyis 
természetellenes ember, mivel természetünk lényegéhez tartozik az, hogy Isten bol-
dognak álmodott meg bennünket, de miután ezt az isteni álmot eljátszottuk, kaptunk 
egy új lehető-séget Istentől, hogy Őt emberként is befogadva, elinduljunk a boldog-
ság, az égi béke útján a földön! 
    Az angyalok tehát, - amikor békességet énekeltek a földön a jó akaratú emberek-
nek,- egy naponta megvalósítható, nagyszerű feladatra szólítottak fel bennünket. Az, 
hogy ma kevés a boldog ember, nem azért van, mert erre nincs lehetőség, hanem 
azért, mert sokan nem használják fel az Istentől kapott lehetőséget. Ha arra gondo-
lunk, hogy számunkra e lehetőség biztosítása Isten részéről mibe került Neki, akkor 
csak gondoljuk el: Rongyos istállóban születik, a kereszt bitófáján hal meg, s a kettő 
között - Ő mondja - nincs hová fejét lehajtsa! S ilyen szituációban azt sugározza, 
hogy Ő milyen boldog, s arról beszél, hogy mi is lehetünk olyan boldogok, mint Ő, 
mert Ő Istenként képes arra, hogy ne csak rongyos istálló és bitófa, hanem érző, sze-
rető emberi szív is legyen számára igazi ÖRÖKLAKÁS! 
      
SZENTKARÁCSONY ünnepén ne csupán annak örüljünk, (természetesen annak 

is) hogy karácsonyi ajándékot adunk és kapunk, hanem főleg annak, hogy Isten 

azért ajándékozott meg bennünket Önmagával Jézusban, hogy mi is odaajándékoz-

hassuk magukat Neki abban a tudatban, hogy így a boldog Istennek boldog gyer-

mekei lehetünk (Jn 14.23)! 

Ilyen értelemben, amikor belekapcsolódunk az angyalok énekébe, s dicsőséget zen-

günk a magasságos Istennek, szívünk-lelkünk szeretetével nagyon boldog, békés 

SZENTKARÁCSONYT kívánjunk minden jó szándékú embertestvérünknek.  

              (Dombi Ferenc) 
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Gesztenyés-mascarponés szelet 
 

A tésztához: 4 db tojás 
12,5 dkg liszt, 5 dkg darált dió 
12,5 dkg porcukor, 1 tk vaníliaaroma 
2 ek forró víz, 1 mk sütőpor 
1 tk mézeskalács fűszerkeverék 
A krémhez: 15 dkg mascarpone 
2 dl habtejszín, porcukor, 1 cs. vaníliás 
cukor, pár kanál savanykás lekvár 
A tetejére:15-20 dkg rumos gesztenye-
massza, olvasztott csokoládé 
 
A tésztához keverőtálba tesszük a por-
cukrot, majd hozzáadjuk az egész tojá-
sokat. Robotgéppel jó habosra keverjük. 
Ekkor állandó keverés mellett belecsor-
gatjuk a vaníliaaromát, majd kanalanként 
hozzáadjuk a forró vizet. Még pár percig 
így keverjük tovább. A lisztet összekever-
jük a sütőporral, a masszához szitáljuk, 
majd rákanalazzuk a darált diót és a mé-
zes fűszerkeveréket. Ezután fakanállal 
óvatosan összeforgatjuk. Egy gáztepsit  
 
kibélelünk sütőpapírral, majd ráöntjük a 

masszát, és egyenletesen elsimítjuk. 
Előmelegített sütőben, közepes lángon 
kb.15 perc alatt készre sütjük A sütőből 
kivéve a sütőpapírt lehúzzuk a tésztáról, 
majd rácsra tesszük, és teljesen kihűtjük. 
A mascarponét simára keverjük az ízlés 
szerinti mennyiségű porcukorral és a vaní-
liás cukorral. A tejszínt kemény habbá 
verjük, (habfixálóval) majd óvatosan a 
mascarponés krémhez keverjük  
A teljesen kihűlt piskótát 2 egyenlő részre 
vágjuk, majd az egyik lapot megkenjük 
savanykás lekvárral. Ezután ráhelyezzük a 
másik lapot, és annak a tetejére egyenle-
tesen rákenjük a mascarponés-habos kré-
met. A krém tetejére ráreszeljük a geszte-
nyemasszát, majd a tetejére olvasztott 
csokoládét csorgatunk Egy kicsit állni 
hagyjuk, hogy az ízek jól összeérjenek, 
majd felszeleteljük. 

Sertésborda diplomata módra (Nagyon finom ünnepi étel.) 

A húshoz és a töltelékhez: 60 dkg sertés rövidkaraj (csont nélkül), só ízlés szerint, 1 
dl olaj, 20 dkg csirkemáj, 1 közepes fej vöröshagyma,15 dkg gomba, 2 db zsemle, 
1 csipet őrölt feketebors,1 kk majoranna, 1 db tojás. 
A besamelhez: 4 dk vaj, 2 evőkanál finomliszt, 4 dl tej, só, bors ízlés szerint, 
(késhegynyi szerecsendió) Megszóráshoz 10 dkg reszelt sajt.  

Elkészítés: A karaj szeleteket kissé kiverjük, sózzuk, megforgatjuk lisztben és ser-
penyőben kevés olajon elősütjük, majd kevés vizet aláöntve fedő alatt megpároljuk. 
Utána kivajazott tűzálló tepsibe tesszük egymás mellé. A zsemléket beáztatjuk tej-
ben. A hagymát kockára vágjuk, megdinszteljük a megmaradt zsiradékon. Hozzá-
adjuk a kockára vágott gombát, és a májat, sózzuk, borsózzuk, majorannával íze-
sítjük, és zsírjára pirítjuk. Hozzáadjuk a kinyomkodott zsemléket, a tojást, és össze-
keverjük a tölteléket. (petrezselymet is adhatunk hozzá.) A hússzeletekre halmo-kat 
rakunk belőle, amit sűrű besamelmártással leöntünk. Tetejét megszórjuk reszelt 
sajttal, végül közepes hőmérsékletű sütőben szép pirosra sütjük.  
Besamelmártás: A vajon megpirítjuk a 2 kanál lisztet majd a tejjel apránként felönt-
jük, folyamatosan keverjük, míg sűrű mártást kapunk, majd sózzuk, borsozzuk. 

http://www.mindmegette.hu/gesztenyes-mascarpones-szelet.recept/
http://www.mindmegette.hu/gesztenyes-mascarpones-szelet.recept/
http://www.nosalty.hu/alapanyag/sertes-rovidkaraj
http://www.nosalty.hu/alapanyag/so
http://www.nosalty.hu/alapanyag/napraforgo-olaj
http://www.nosalty.hu/alapanyag/csirkemaj
http://www.nosalty.hu/alapanyag/voroshagyma
http://www.nosalty.hu/alapanyag/gomba
http://www.nosalty.hu/alapanyag/zsemle
http://www.nosalty.hu/alapanyag/bors
http://www.nosalty.hu/alapanyag/majoranna
http://www.nosalty.hu/alapanyag/tojas
http://www.nosalty.hu/alapanyag/vaj
http://www.nosalty.hu/alapanyag/finomliszt
http://www.nosalty.hu/alapanyag/tej
http://www.nosalty.hu/alapanyag/so
http://www.nosalty.hu/alapanyag/bors


23. 

Szentmise szándékok december hónapban 
 

1. A Horváth és a Marofka család +tagjai 

2. ………………………………………… 

3.  +Édesanya és +János és +Mihály fiai       (8.00) 

  …………………………………………       (11.00) 

 …………………………………………       (18.00) 

4. Zsiák Józsefné +Gróf Terézia 1. évf. és +Szülei 

5. …………………………………………    

6.   +Fera Istvánné, +Férje és +Gyermekeik 

7-9. ………………………………………… 

10.  +Berta János, +Neje és +Szüleik        (8.00) 

  …………………………………………..…      (11.00) 

 +Brancs Jánosné, +Férje, gyermekeik +Anna, +János, +Julianna  
 és +Nagyszülők           (18.00) 

11. …………………………………………..… 

12. A Szűzanya tiszteletére   

13. …………………………………………..…   

14. +Zsiák József         

15-16. ……………………………………………..      

17. +Csernák Mihály, neje +Rapavi Erzsébet, leányuk +Mária  

  és összes +Hozzátartozóik         (8.00) 

  ……………………………………………..      (11.00) 
 +Hitkó Istvánné és +Férje         (18.00) 

18-20. …………………………………………….. 

21. Susanna nővérért, a Szeretet Misszionáriusai Rend szolgálatáért  

22.  A Sengel és a Megyik család +tagjai, +Szülők és +Hozzátartozók 

23. A 24 órás engesztelő szentségimádást végzőkért és az imát kérőkért 

24.  ……………………………………………..      (8.00) 

  ……………………………………………..      (11.00)  

 +Kovács István és összes +Hozzátartozó       (18.00) 

 Gyermekáldásért és Családokért        (24.00) 

25. +Rapavi József, neje +Katalin és leányuk +Mária      (8.00) 

  ……………………………………………..      (11.00)  

 ……………………………………………..      (18.00) 

26. +Fekete Ferenc, +Felesége és +László fiuk      (8.00) 

   +Tabányi József, +Szülei, +Testvérei és összes +Hozzátartozó   (18.00) 

27. ……………………………………………..  

28. +Szabó Ferenc, neje +Kovács Mária, +Szüleik és összes +Hozzátartozó 

29-30. …………………………………………… 

31. Az Egyházközség decemberben elhunyt hívei      (8.00) 

  ……………………………………………..      (11.00) 
  Évvégi hálaadás          (17.00)  

XVII. évfolyam 11. 12. szám 



24. 

A szilasligeti kápolnában  -  minden hónap első péntekén 17.00 órakor 
            gyóntatás és áldoztatás van.  

„LÉPCSŐK”  

A kerepesi római katolikus egyházközség lapja 

Felelős kiadó és szerkesztő: Frajna András plébános 

Főszerkesztő: Sohan Andrásné 

Szerkesztők: Lobmayer Miklós, Lobmayer Miklósné 

A szerkesztőség címe: 2144 Kerepes, Szabadság út 246.  

Tel.: 06/28/560-370  Fax: 06/28/560-371   

e-mail: frajna.andras@vaciegyhazmegye.hu  

Internetes honlap: http://kerepes.plebania.hu 
Megjelenik két havonta, első vasárnap 450 példányban 

 Karácsonyi áldás   
 

       Amikor a Betlehemben született gyermekre 

    emlékszel, hajolj meg a tulajdon szívedben élő  

   gyermek előtt, és kövesd álmaid csillagának fényét, s 

tudd, Isten veled van, bárhová mész is.  

Hagyd, hogy az istállóban született remény megmutassa neked, hogy  

az Úr egy kisgyermeken át is képes megváltoztatni a világot.  

Karácsony szelleme egész évben melengesse lelkedet!  

Béke és kegyelem kísérjen utadon az Atya,  

a Fiú és a Szentlélek Isten  

nevében a világ végezetéig!  

Ámen!  

Szentmisék  rendje: 

A kerepesi templomban:  

Vasárnap: 8.00 és 18.00  

Hétköznap:  6.15  

Kivéve csütörtök: 18.00 

(Adventben, roráte 6.00) 
 

 

Szilasligeti kápolnában: 
Vasárnap: 11.00 

XVII. évfolyam 11. 12. szám 

Az egyházközség minden családjának kívánunk  

Istentől megáldott boldog karácsonyt, és békés újesztendőt! 

Frajna András plébános és a Képviselőtestület tagjai. 


