
nemrég olvastam valahol, és teljes
mértékben egyet értek vele, hogy ka -
rácsonnyal az a baj, hogy mindent
megteszünk azért, hogy szép ünne -
pünk legyen, csak éppen az Ünnepelt -
ről feledkezünk el. Ünnepelt nélkül
azonban nem lehet ünne-
pelni. De mi is az ünnep
tartalma? A karácsonyi tör -
ténetet mindnyájan ismer-
jük, a szereplőkkel talál- 
kozhatunk az evangélium
szavában, de a betlehemi
jászolnál is. Az ünnep pon-
tos tartalma azonban nem
csak a születésről szól, ha -
nem Jézus személyéről. 

A kalkedoni zsinat dogmája ki-
mondja, hogy Jézus krisztus egyszerre
Isten és egyszerre ember. Éppen ezért
karácsonykor Jézus személyét ünne-
peljük, akiben Isten alászállt az em-
berek közé, hogy bennünket felemel- 
jen önmagához, kimentsen a bűneink
rabságából. Isten innentől kezdve nem
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kívülről nézi az embert, a bennünket
érintő eseményeket, hanem ember -
ként velünk érez, átélte azt, amit mi,
van egy olyan közös tapasztalatunk,
ami Őt valódi társsá teszi. És mind -
eközben Istenként értünk dolgozik,

megvált minket. Egyetlen
személyben ennyi minden
sűrűsödik. 

Éppen ezért Jézus szü -
letése nemcsak egy régmúlt
eseményre való emlékezés,
hanem annak tudatosítása,
hogy Isten velünk van. És az
Ő születésnapját nem ünne-
pelhetjük nélküle. Ha így te -

szünk, akkor mindaz, amit karácsony- 
kor megélünk, egy idő után már
elfelejtődik, a következő generációk
számá ra már nem fontos, hiszen szá-
mukra csak üres szokások halmaza. 

De mit tehetünk, hogy az ünnep va -
lódi ünnep legyen? Sétáljunk oda a já -
szol elé, és csak szemléljük az ese mé-
nyeket! Gondolkozzunk azon, hogy az

Karácsonyi üzenet
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kor a William Byrd Énekegyüttes ka -
rácsonyi hangversenye lesz templo-
munkban.

ab

December 30. Szent Család vasár-
napja. A fél 10-es és az 5 órai szent-
mise keretében megáldjuk a csalá do-
kat.

ab

December 31-én, hétfőn reggel 7-kor
nem lesz szentmise. Az év végi hála -
adó szentmisét este 6-kor tartjuk.

ab

Január 1-je, Mária Istenanyaságának
ünnepe parancsolt ünnep. Hogy ele -
get tehessünk miselátogatási köte le -
zettségünknek, reggel 8-kor, fél 10-kor
és este 7 órakor lesz szentmise temp -
lomunkban.

ab

Január 4-e elsőpéntek. 8 órakor nem
lesz szentmise. zoli atya a nap folya -
mán meglátogatja plé bá ni ánk időseit,
be tegeit.

ab

Rózsafüzér imádság és titokcsere ja -
nuár 5-én az esti szentmise előtt lesz.

ab

Ha valaki házszentelést szeretné víz -
kereszt környékén, jelezze ezt a sek -
restyében!

ab

lassan itt azt iskolai felvételi időszak.
Ajánlást honlapunkon keresztül, vagy
az irodában lehet kérni. ne hagyjuk az
utolsó pillanatra!

a múltbeli történés a jelenlévőknek
hogyan változtatta meg az életét! Jézus
a mi életünket is megváltoztatja. Ő a
békesség királya. Ezért tegyünk most
félre minden ellentétet, gondot, és te -
kintsünk rá! Engedjük, hogy a mi szí -
vünkbe is békességet hozzon, és vele
mi is békét vihessünk embertársaink
közé!

Minden kedves olvasónak magam
és munkatársaim nevében Békés, Bol -
dog karácsonyt kívánok! 
Szeretettel:

Zoli atya      

bababababababababababababababababaa

c Hirdetések d
.

Decemberi imaszándékunk: imádkoz -
zunk családjaink lelki megújulásá ért.

ab

A pásztorjáték december 24-én dél -
után 3 órakor lesz templomunkban. A
pásztorjáték után tarisznyázás lesz.
kérjük, hogy hozzanak magukkal cu k -
rot, csokit, hogy ezzel jutalmazhassuk
a szereplő gyerekeket.

ab

A gyerekek karácsonyfájára a jócse-
lekedet-díszeket a pásztorjáték után
lehet elhelyezni. 

ab

Szent János napján, december 27-én
borszentelést tartunk a reggel 7 órai
szentmise keretében.

ab

December 27-én, csütörtökön 17 óra -
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A téli szünetben vasárnaponként lesz
ovis mise, ünnepnapokon nem lesz.

ab

A hirdetések és a plébániánkat érintő
fontosabb információk elolvashatók
honlapunkon.

bababababababababababababababababaa

c Plébániánk d

Az AlfA ÉS Az oMEGA

Jézus krisztus a kezdet és a vég, az
Alfa és az omega, a világmindenség
királya, aki jelen van az oltári szent -
ségben. Őt fogjuk dicsőíteni az 52.
nem zetközi Eucharisztikus kong resz -
szuson 2020-ban Budapesten. Erre az
ünnepre készülve 2018. november
24-én, krisztus király előestéjén is -
mét világméretű szentségimádásra
ke rült sor.

Egy éve harmincezren imádkoztunk
18 országban, 840 helyszínen. Most,
krisztus király előestéjén hat konti-
nens, 40 országában,1070 helyszínen
35.000-en imádkoztunk együtt.

De mit is jelent a szentségimádás?
„Isten titkának szemlélése szeretettel,
az Oltáriszentségben köztünk jelenlé vő
Jézus Krisztus személyén keresz tül”. A
„szemlélni” azt jelenti, hogy befogadni
akarjuk és nem kisajátítani. A szeretet
azt jelenti, hogy elköte le zem maga-
mat, és ez az egész személyiségemet
érinti. Megosztom vele, aki jelen van,
a dolgaimat, érzéseimet, gondolata i -

mat, emlékeimet, ötleteimet, tervei -
met, jövőmet és jelenemet, és meg- 
 hallgatom az Ő véleményét. Ő mondja:
„...aki szeret, annak kinyilatkoztatom
magamat” (varga lászló a kaposvári
egyházmegye püspöke).

Minden vasárnap találkozunk a szent-
misén a legnagyobb titokkal, az Eu-
charisztiával, de legyünk őszinték ma- 
gunkhoz, át is éljük? ki tudunk üre -
sedni? teljesen át tudjuk magunkat
adni? ki tudjuk mondani: én uram, én
Istenem! Ehhez fel kell fedeznünk a
szentségimádást, fel kell ismernünk,
hogy ez nem egy a sok jámborsági gya -
korlat közül, nem egy lelki prog ram,
amit el kell végezni, hanem egy ben ső -
séges személyes kapcsolat krisz   tussal,
aki annyira szeretett minket, hogy
meg halt értünk.
Mindnyájunknak kell a segítség.

nagyon sokáig én sem így éltem meg
a szentségimádást. kellett fiam rá ve -
zető segítsége, beszélgetéseink, ol vas -
mányok, és az idő a tanuláshoz, a meg-
tapasztaláshoz, az elmélyült csendhez.
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ének elejéről kapta: 
"
Rorate caeli de -

super...", magyarul 
"
Harmatozzatok égi

magasok".
A kedvenc fekete István novellám

kifejező szavakkal írja le ennek az idő -
szaknak a hangulatát emberi oldalról,
ezért minden Advent elején újra olva-
som, és felajánlom az előkészülete -
ket egy olyan szándékra, amely régóta
nyo maszt, vagy nem találtam rá egye -
dül megoldást.

Az évnek ez az egyik legszebb ün-
nepi előkészülete, meghitt és csendes,
egy újabb lehetőség Istent meghallani
akkor is, ha az ünnepi készületek kül -
sőségei és zajai igen intenzívek. Sötét
hajnalban, a fagyos hidegben, hóban
baktatunk az alvó utcákon a templom
felé, szívünkben hordozva a vágyat,
hogy ott a megszokott reggeli hajtás
helyett (vagy előtt) különleges békés,
megérintő pillanatokat éljünk meg az
angyali üdvözletet hallván. Ezeket a
hajnalokat, a korán kelést a meleg ágy-
ból, az olykor magányos elindulást fel -
ajánljuk Istennek, hogy a csend nyu- 
galmában rendbe tudjuk szedni gon-
dolatainkat és érzelmeinket, hogy
méltó szállást készítsünk szívünkben
a Szent Családnak. 

Sokszor eltelik az Advent, és azt 
ves  szük észre, hogy már karácsony
van, és mikor is szaladt el így az idő?
Mióta felnőttek vagyunk, és mi ve -
zetjük be a gyermekeinket az ünnepbe
a különböző előkészületekkel (adventi

A csend a szentségimádás egyik leg-
fontosabb része: „Isten a szív csendjé -
ben beszél. Isten a csend barátja, és
ne künk hallgatnunk kell Őt, mert nem
a mi szavaink számítanak, hanem az,
amit Ő mond nekünk.” (teréz Anya) 
november 24-én nekem sikerült el -
csendesednem, szemlélődő imámmal
teljesen krisztus királyhoz, Meg vál -
tónkhoz fordulnom, pedig a szent ség -
imádás gitáros volt. És tulajdon kép-
pen ezért kezdtem hozzá az íráshoz,
hogy örömmel eldicsekedjem min-
denkinek, hogy milyen nagyszerű éne -
kes gitárosaink vannak. Szépen éne- 
kelnek (a szólót néha furulya vagy fu-
vola játsza), remek a gitárok hang zása,
szolid, visszafogott imádságukkal
olyan hátteret biztosítottak, hogy tel-
jesen le tudtam csendesíteni szívemet,
hogy halljak. köszönet szolgálatukért!
És zárásként, egy idézet: „Számunkra,
a modern kor gyermekei számára a
gyor san változó világ sok kihívást, bi-
zonytalanságot ad. Az Eucharisztiában
valóságosan jelen lévő Jézus egy örök
biztonság, sarokkő, Alfa és Omega.”
(tornya Erika rSC)

M.E.

bababababababababababababababababaa

rorAtE, A HAJnAlI, AnGyAlI MISE

Advent első napjától karácsonyig Szűz
Mária tiszteletére és Jézus születését
várva készítjük lelkünket a hajnali mi -
séken. nevét az eredeti gregorián



kalen dárium napi olvasása, mézes ka -
lács sütés, karácsonyfadísz-készítés,
énektanulás, családi összejövetelek, és
ugye ahány ház, annyi szokás...), a sze -
mélyes lelki előkészületekre és meg-
élésre külön oda kell figyelni, hogy
legyen rá időnk. Gyermekként egész
más volt, ártatlanul, őszintén vártuk a
kis Jézust, gyűjtöttük a kis szalma szá -
lakat a jászolba (minden héten annyit,
ahány jócselekedetet tettünk), olyan
könnyen ment a lelki megújulás. Most,
már felelős felnőttként sok a teendő, a
belső késztetés, hogy gyermekeinknek
boldoggá tegyük a vára kozást és az
ünnepeket. viszont amíg ők alszanak,
vagy akár együtt mindannyian, kel -
jünk korábban, hogy a hajnali csend-
ben mi is el tudjunk halkulni lélekben. 

A rorate egy lehetőség, áldás, meg -
hallani az angyali híreket, sőt, utána
egy még nagyobb befogadó, szerető
kö zös ségbe, családba csöppenni az
aga pé keretében, és közös reggelivel,
meleg teával folytatni a hideg napot,
nagy örömmel a szívünkben.

Polgár-Podonyi Kriszti

fElúJítáSAInk, BEruHázáSAInk

1. templomtorony:
templomi alapítványunk finanszíro -
zásával (~2,5 Mft), elkészültek a
torony vakolatjavításai és festése,
valamint folyamatban van a tűzren -
dészeti előírásokat is kielégítő vil-
lámhárító rendszer kiépítése.

2. tetőtér-beépítés és udvarlefedés
tervezése:

Elkészült a plébániai épület teljes
felmérése és dokumentálása. A fa- és
tartószerkezeti szakvélemények fi-
gyelembe vételével, további szaká-
gak bevonásával az engedélyezési
szintű tervek készítése folyamatban
van. A tervezési feladatok fedezetét,
a pályázatunkkal elnyert 4,39 millió
forint biztosítja.

3. Gépi szellőzés és közösségi tér bőví -
tése:

3.1. A gépészeti tervek, a bő -
vülő közösségi tér figyelembe vé -
telével elkészültek. Elfogadásra ke- 
rült a tervek alapján benyújtott vál-
lalkozói ajánlat, 9,8 millió forintos
költségkerettel.

3.2. folyamatban van a „lovag -
teremből” nyíló, mintegy 55,0m2

alapterületű helyiség felújításának,
közösségi térré alakításának ter-
vezése, kivitelezői ajánlat beszer -
zése, valamint a még ide tarozó tel- 
jes hátsó pincerendszer padozatá-
nak ka vicsterítéses felújításának
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ájában, és akiről hosszú időn keresztül
(és van ahol még ma is) megemlékez -
tek karácsony napján a pásztorok mi -
séjében. 

Szent Anasztázia előkelő római csa lád
leánya volt, aki édesanyja révén is-
merkedett meg a kereszténységgel.
Egy pogány ifjúhoz adták feleségül, de
ő megőrizte tisztaságát a házasságon
belül is. Anasztázia gyakran bejárt a
börtönökbe, és az ott szenvedő ke -
resztényeken segített, ahogy tudott.
Megtanulta a gyógyszerek készítését,
és ezzel is sokat segített. Ezért is kapta
a "gyógyszerkészítő” nevet. Gazdagsá -
 gával sok keresztényt váltott ki a bör -
tönből. Mikor férje ezt megtudta, ret-
tenetes haragra gerjedt, és feljelen-
tette. A börtönben kegyetlen kínzá- 
soknak vetették alá, végül 304-ben, a
diocletianusi üldözés idején kivé gez -
ték a pannóniai Sirmiumban (ma Mit -
rovica). Egy faoszlophoz kötötték, majd
megégették. tisztelete nagyon hamar
elterjedt, később, 1636-ban rómában
templomot építettek tiszteletére. 

Anasztázia példája karácsonykor is
arra figyelmeztet bennünket, hogy a
betlehemi Gyermek követése áldoza-
tokkal jár. A kis Jézus nagy szeretetét
nekünk is szeretettel kell viszonozni,
akár az életünk árán is.

Fellegi Béla

költségbecslése, elkészíttetése. Ezen
fel  adatok ellátására az elnyert pá -
lyá zati keretből 4,9 millió forint áll
rendelkezésünkre.

Itt mondunk újólag köszönetet az Em-
beri Erőforrások Minisztériumának a
céljaink megvalósításához nyújtott na -
gyon jelentős támogatásáért.
4. 2019. évre benyújtott pályázatunk:

kerületi Önkormányzatunk által is
jelentős összeggel támogatott, a már
évek óta tervezgetett veszélyes tám-
fal elbontására és újraépítésére nyúj -
tottunk be pályázatot, 14,9 millió
forintos támogatásra. pályázatunk
befogadásra került, elbírálása folyik.

5. óvoda:
A érsekségi beruházás még mindig
a közbeszerzési kiírásnál tart. Azon-
ban nagyon biztató, hogy az összes
egyházi beruházásra meg ítélt álla -
mi támogatás átutalása meg tör -
tént, a megvalósítás előké szí tésé re,
lebo nyo lítására komoly mű szaki
gár da áll ké szen, dolgozik már. rész -
letes beszámolót a vállalkozó kivá -
lasztását követően fogunk adni.

M.E.
bababababababababababababababababaa

c Szentek d
.

SzEnt AnASztázIA
kAráCSony SzEntJE

Egy vértanú szűz, akinek neve szere-
pel a szentmise kánonjában, akinek
ne ve szerepel a Mindenszentek litá ni -
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c Humor d

Egy apáca elhatározza, hogy megpró -
bálja jó útra téríteni a zárda mellett
dolgozó építőmunkásokat, mivel igen
zavarja a fülét az állandó káromkodás. 
úgy gondolja, hogy a legjobb módszer,
ha az ebédszünetben ő is a munkások -
kal ebédel. 
Becsomagolja az ebédjét egy zacs kó -
ba, és ebédidőben odamegy a munká-
sokhoz.
- Jó napot, uraim! - kezdi a mondandó -
ját mosolyogva - Ismerik önök Jézus
krisztust?
A munkások egymásra néznek, majd
egyikük odakiált az építkezés másik
végében üldögélő munkásoknak:
- Hé! Ismeritek ti Jézus krisztust?
- Mért kérded? - kiabálnak vissza.
- Mert itt a felesége az ebéddel!

ab

- Szóval ön feleségül akarja venni a
leányomat. Az én döntésem az ön
anya gi helyzetétől függ.
- Az én anyagi helyzetem pedig az ön
döntésétől függ.

ab

Ifjú feleség vacsora közben a férjének
mondja a házasság második napján:
- Sajnálom, én csak palacsintát, meg
paprikás krumplit tudok főzni!
- Aha. És ez most melyik a kettő kö -
zül...?

ab

orvos: - remélem, tudja, hogy az utol -

só pillanatban jött?
Beteg: - olyan súlyos, doktor úr?
orvos: - Dehogy! Egy nap, és magától
meggyógyult volna.

ab

- nem vagyok teljesen biztos a diag-
nózisban - mondja az orvos a beteg-
nek -, csak feltételezem a panaszainak
okát. valószínűleg az alkohol az.
- Semmi baj, doktor úr, ez velem is
gyakran előfordul. Majd visszajövök,
ha már józan lesz.

ab

Egy pedagógiai szaklap pályázatot hir -
detett fiatal tanárok számára.
A feltétel így szólt:
„Soroljon fel három indokot, amiért
ezt a pályát választotta.”
A díjnyertes válasz így hangzott:
„Június, július, augusztus.”

ab

Svéd bíró a vádlotthoz:
- És mondja csak, mit csinált maga az
október 11-rõl március 8-ra virradó
éjszaka?

ab

A mosoly még mindig, a legelegánsabb
módja annak, hogy kimutasd a fogad
fehérjét.


