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December 18.-án, szombat délelőtt  városunk legnagyobb 
bevásárló központjába siettem. Beteg kollégámat szerettem 
volna meglátogatni, s hogy kedvében járjak, s ne állítsak 
be üres kézzel, fogára való friss gyümölccsel szerettem 
volna kedveskedni. Tudtam, hogy rázós lesz a dolog. 
Ráadásul időhöz is voltam 
kötve, mert még Vetésbe is 
ki kellett érnem hittanozni. 
Gondoltam, a jó stratégia 
segít majd. Bemegyek, 
kinézem a helyet, ahol a 
gyümölcsöket árulják, kosárba 
teszem, kasszánál fi zetek, s 
indulhatok is kollégámhoz. 
Ez azonban csak elmélet volt! 
Amint beléptem az üzletbe, 
hatalmas zsibongó és kavargó 
tömeg fogadott. Olyannak 
éreztem magam, mint elefánt 
a porcelán boltban. Bárhová 
lépek, embereknek ütközöm. 
S már csak egyetlen vágyam volt – minél hamarabb túl lenni 
a vásárláson, elhagyni a zsúfolt üzletet.
    Autómban újra biztonságban éreztem magam, lassan 
meg is nyugodtam. Az ott tapasztalt dolgok, azonban nem 
hagytak nyugodni, töprengésre késztettek. Krízis és drágaság 
ide vagy  oda, e napokban sokan valamilyen  kényszérzettől 
hajtva nyakukba veszik ezeket a népes és zsúfolt üzleteket. 
Vásárolni kell, ajándékok sokaságáról kell gondoskodni, 
hiszen itt a Karácsony!  S talán arra gondolnak, hogy  éppen 
a legfontosabbat tették, jól előkészültek az ünnepre.
    Mit várok karácsony ünnepétől, mit jelent számomra? 
Kérdések, melyekkel ismételten szembe találom magam. 
Legtágabb értelemben a szeretet ünnepe. S valóban 
ilyen összefüggésben, akit szeretünk, azt igyekszünk 
megajándékozni. Ezzel talán nincs is baj. Az igazi gond akkor 
kezdődik, amikor ezt a szeretetet méricskélem. Amikor azt 
gondolom, hogy az értékes és kevésbé értékes ajándékokkal 
meg lehet vásárolni a szeretetet. 
    Évek óta hagyomány plébániai közösségünkben, hogy 
közös adventi reggelin és ebéden veszünk részt. Aztán az így 

összegyűlt összeg és a nagylelkű adományozóink segítségével 
megvásároltuk  az „alapanyagot” a csomagokhoz, 
elkészítettük, s  az ifjak segítségével szétosztottuk azokat. 
Idővel jól bejáratott mechanizmussá vált ez bennünk. 
Észrevétlenül már az ajándékozás öröme is megkopott. 

Részben ennek a számlájára 
írom, hogy ezeken az 
reggeliken, ebédeken utóbb 
már jóval kevesebben vettünk 
részt. Talán mi is csak egyfajta 
kényszeres kötelességnek 
engedelmeskedtünk, amely ki 
is töltötte olykor lelkünket. 
Így volt ez egészen most 
vasárnapig! Mások tanácsát 
is követve igyekeztünk 
személyesen megszólítani 
mindenkit, s ennek meg is lett 
az eredménye, hiszen mintegy 
kilencvenen gyűltünk össze. S 
ami a leglényegesebb, hosszú 

idő óta nem tapasztalt jókedv és jó hangulat lett a jutalmunk. 
Hála és köszönet a fi nom ebédért és együttlétért. 
    A szombati történet kijózanító, a vasárnapi egyben biztató 
bátorítás és tanítás. Az ajándék önmagában nem elég. Ha 
sokan vagyunk együtt, és sikerül egészen odacsempészni 
szívünket a betlehemi jászolhoz, akkor nem csupán 
ajándékozók vagyunk, hanem egyben megajándékozottak 
is. Advent IV. Vasárnapján, egy szűk óra erejéig sikerült 
elfelednünk minden gondunkat és szívből örültünk 
egymásnak. 
    A karácsony lényege: Isten szeretete Jézus Krisztusban 
testet ölt. S ez a szeretet a maga egyszerűségében átsugárzik 
mindenen és mindenkin. Azokon, akik a jászol közelébe 
férkőznek, akik le tudnak vetkőzni minden kényszeres és 
beidegződött magatartás- és viselkedésformát. Akik képesek 
elhagyni sablonos szokásaikat, akik szeretetben és békében 
akarnak élni.
    Kívánom e felemelő érzés nagyszerűségét minden kedves 
olvasónak és hívemnek. 

Gondolatok a betlehemi jászolnál

Barátsággal és szeretettel: Merlás Tibor – plébános
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Olvasva a “Mentsd meg a karácsonyt” című vers sorait, a 
mostani század embere jut eszembe. Annyira magunkra 
ismerek e sorok között: mi vásárolunk és rohanunk, 
csomagokat készítünk, karácsonyfát díszitünk….
Ha visszagondolok a gyermekkorom  karácsonyaira, 
felteszem magamnak a kérdést: ma miért nem tudom 
úgy várni a karácsonyt, mint 10-15 évesen? Ma miért 
nem tudok úgy igazából, tiszta szívvel örülni neki? 
Annyi sok embertől hallom: jaj legyünk már végre túl 
ezen az ünnepen is, hiszen csak költekezünk, lakásunkat 
szépítgetjük, sütünk-főzünk, rohangálunk egyik üzletből 
a másikba, a fejünket törve hogy kinek milyen ajándékot 
vásároljunk. Mire valóban elérkezik az ünnep, nem értjük 
hogy miért vagyunk fáradtak, miért nem tudunk örülni…
Vajon mitől voltak másabbak az elmúlt évek karácsonyai?
Hát akkoriban azzal voltam elfoglalva, hogy próbákra 
járjak, ugyanis a karácsonyi előadás volt számunkra az igazi 
kihívás, ez volt számunkra a legnagyobb ajándék, amellyel 
mi gyermekek, fi atalok igazából meg tudtuk ajándékozni 
a Kisjézust. 
Egy másik fontos esemény volt a ”Szállást keres a Szent 
Család” ájtatosság. Egy–egy fi atalhoz látogattunk el 
estéként, azzal a céllal, hogy imádkozzunk, énekeljünk, 
beszélgessünk...általában 15-20-an is összegyűltünk.
Karácsony közeledtével mindenki elkezdte odahaza 
építeni a saját kis betlehemét: dobozból, fából, szalmából, 
kartonból, kinek éppen mi volt otthon... ugyanis minden 
évben díjat kapott a legszebb, legötletesebb betlehem.. 
Mikor pedig elérkezett a házszentelés, jaj volt annak, 
akinek nem volt saját kézzel épített betlehemje ☺.
Egy másik fontos esemény volt a „szeretet karácsonyfája”. 
Mi volt a lényege ennek? Ide el lehetett hozni az otthon 
megunt játékainkat, és csereberélni lehetett....de nem 
csak ez volt a fontos, hanem ide mindenki elhozhatta 
énekét, versét, meséjét, hangszerét, és megajándékozhatta 
a gyermek Jézust saját kis műsorával, produkciójával. 
Emlékszem, hogy sokat készültünk erre és kérdezgettük 
egymástól: te mivel készülsz?
Aztán a kántálás sem maradhatott el egyik évben sem. 
Több csoport is kialakult, és olyan jó érzés volt az utcán 
végigvonulni, és magyarul vallásos énekeket zengeni. 
Melegség járta át a szivemet, úgy éreztem most valóban 
tanúságot teszünk hitünkről, ugyanis sokszor lehurrogtak 
bennünket, kicsúfoltak, de mit sem törődtünk vele....
Jézusért énekeltünk, hiszen értünk született meg. A 
kántálás mindig az ifjúsági misével fejeződött be, ez volt a 
végállomás; s hogy el ne aludjunk a misén, jelentkeztünk 
ministrálni, Merk atya pedig, hogy kicsit bosszantson 
benünket, szép hosszú prédikációkat tartott.
Régi szép emlékek...kár, hogy csak nosztalgiázunk belőle.
Vajon nem éppen ezek hiányoznak a mai karácsonyok 
hangulatából? Lehet elmegyünk a valóban fontos 
dolgok mellett? Azt érzem sokszor, hogy pont JÉZUST 
hagyuk ki az egészből, pont Róla feledkezünk meg. 
Mert mindazt, amit az imént felsoroltam, Jézusért tettük 
szívből, szeretetből...ma már sajnáljuk az időt erre. Nem 

Óh Jézusom, mentsd meg a karácsonyt. 
Nekünk már nincs hozzá erőnk. 
Mi vásárolunk és rohanunk, 
kis csomagokat készítünk, 
karácsonyfákat díszítünk, 
és énekeljük: ,,csendes éj'' 
De a titok, 
Isten Fiának titka, 
hogy emberré lett értünk, 
gyakran csak szirupos érzelgés, dekoráció. 
Jézusom, a mi bűnünk is, 
hogy ezt az ünnepet elborítják a reklámhegyek. 
Mi tudjuk, 
Kinek jár karácsony üdvözlet és kötelező ajándék, 
mindenki tudja. 
De meg akarunk szabadulni végre 
a vásárlási és ajándékozási görcstől. 
Szent ünnepet akarunk ülni, 
amelyen nem az a mérték, ki mennyit ad. 
Jézusom, segíts, 
nehogy elsüllyesszük egészen, 
mit jelent ez az ünnep, 
segíts, hogy ne csak télapók legyünk. 
Segíts, hogy az adventi hetekben 
a lelkünkbe nézzünk. 
Segíts, hogy az útra visszatérjünk, 
s elinduljunk megint. 
Csak így lesznek az ajándékok 
jeleivé a szeretetnek - 
mint megannyi tükre a Te Szeretetednek. 
Óh Jézusom, mentsd meg a karácsonyt, 
ments meg minket. 
Ezért vállaltál embersorsot.

Mentsd meg a karácsonyt
Paul Roth: Valódi karácsonyok öröme
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áldozunk időt arra hogy gyermekeinkel leüljünk, és saját 
kezűleg betlehemet épitsünk, mert könnyebb megvenni a 
boltból, és még sokkal szebb is. Ma már nem áldozunk 
időt arra, hogy 2-3 család összeüljön vasárnap, és együtt 
énekeljen, meséljen a gyerekeknek arról, hogyan keresett 
Szűz Mária és Szent József  szállást a kis Jézusnak. Azt 
hiszem, ha most  indulnának el szállást keresni, nem 
járnának nagyobb sikerrel, mint 2000 ével ezelőtt... Ma 
már nem áldozunk időnkből arra, hogy gyermekeinknek 
megtanítsunk egy-egy verset, éneket, és ajándékba elvigyük 
a szeretet karácsonyfájához, vagy összeszedjük a már 
megunt, agyonhasznált játékot, hiszen lehet, hogy másnak 
szerezünk örömet vele...Nem hiszem hogy a mai gyerekek 
nem örülnének a másik gyerek megunt játékának....csak 
hát az idő, nincs időnk - mondjuk mi sokszor, felnőttek.
Ma már túl fáradtak vagyunk az éjszakai mise után 
megkántálni egymást. Gondolom a tévét azért sokan 
bekapcsolják, hogy megnézzék milyen műsort kinál a 
média.
Ezeket a sorokat elsősorban magamnak írtam, mert már 
régóta töprengem azon, hogy mi változott?
A választ keresve, mikor mindezeket végiggondoltam, 
akkor meg is értettem miért olyan üresek a mostani 
karácsonyaim. Én is, és talán általában a mai ember, túl 
keveset tesz Jézusért, túlságosan elkényelmesedtünk, túl 
kevés áldozatot hozunk érte. Lehet a külső dolgok annyira 
elvakítanak, hogy már nem is érezzük Jézus fontosságát. 
Szép égő az ablakban, szépen megterített asztal, 
fi nomabbnál fi nomabb ételek, csodálatos karácsonyfa, 
pompázó díszek.... s nem értem, hogy bent a szívem 
mégsem boldog, mégsem örül....
Az idén kicsit másképpen akarom megélni az adventet. 
Miért pont most van ez a változás? Egy néhány héttel 
ezelőtt testvérem megszólított egyik mise után: hugi, nincs 
kedvetek részt venni egy karácsonyi előadásban? Nem 
igazán tudom kimutatni az örömömet mások felé, de a 
szívem ujjongott az örömtől, és rögtön igent is mondtam rá. 
Ekkor éreztem meg újból mi az igazi öröm. Mert végre újból 
megint tehetek valamit a Kisjézusért. De arra is rájöttem, 
hogy ezt az örömet nem szabad magamban tartanom, 
tovább kell adnom gyermekeimnek is, ezért elhatároztam: 
leülünk velük betlehemet készíteni, szeretnénk minden 
este karácsonyi történeteket olvasni az esti mese helyett, 
szeretném velük együtt készíteni a karácsonyi díszeket, 
és azzal dísziteni fel a karácsonyfát, szeretnénk verset 
tanulni majd a szeretet karácsonyfájához. Igaz, tavaly is 
tanultunk, csak nem volt bátorságunk elmondani, hátha 
idén ez másképpen lesz. Aztán szeretném nagyobbik 
lányomat roráté misére elvinni, szeretnénk együtt adventi 
koszorút készíteni, együtt este körülülni, s énekelni.. 
Sok mindent szeretnénk....Nem tudom mennyire fog 
sikerülni megvalósítani mindezt, de úgy érzem ezekben 
a dolgokban rejlik igazán a valódi karácsonyok öröme. 
Szeretném megéreztetni gyermekeimmel azt, amit én 
éreztem gyermekkoromban: adni jó, áldozatot hozni 
megéri, örömet szerezni csodálatos dolog.
Kívánok mindenkinek lelkiekben gazdag és boldog 
ünnepeket.

Májer Enikő

Látod, Istenem, milyen esendő vagyok? Ha legalább nagyjából 
rendben mennek a dolgaim, sokszor elfelejtek beszélgetni 
Veled. Bezzeg, ha fáj, szorít, sajog, ha kényszerít valami 
ott belül, rögtön kicsúszik a számon, szinte észrevétlenül: 
Istenem, add, hogy…

Haragszol ilyenkor rám? Kérlek, bocsásd meg ezt a vétkemet 
is! Bocsáss meg, hisz most is kérni szeretnék. Nemcsak 
magamnak, hanem másoknak is. Nekünk, akik eszeveszett 
tempóban száguldozunk az adventi fényekkel ékesített 
utcákon, böngésszük a karácsonyi katalógusokat, hogy 
mit milyen hitelből lehet megvásárolni, hogy gazdagabb 
legyen az ünnepünk. Uram, add, hogy ne higgyük el, 
hogy plazmatévéktől, fals zenéket kiabáló télapóktól, és 0 
százalékos THM-től leszünk boldogabbak!

Bármilyen régimódian hangzik, adj vissza nekünk a dió és 
alma öröméből egy kicsit! Add, hogy boldogan tudjunk 
gyönyörködni a gyerekeink álomittas szuszogásában, add, 
hogy tudjunk nevetni és merjünk sírni, ha úgy esik jól. Hogy 
néha meg tudjunk tisztulni egy nagy zokogásban, és ne 
szégyelljük, hogy nemcsak csörtető, sikerorientált, manipulált 
géplények vagyunk, hanem érző, sérülékeny, törékeny 
emberek, akik kapnak elég sebet földi pályafutásuk során. 
Uram, add, hogy meg tudjunk gyógyulni bajainkból! Add, 
hogy érezzük, mikor érdemes tíz körömmel kapaszkodni, 
és mikor kell elengedni. Add, hogy ha elengedtünk valamit, 
ami fontos volt, kibírjuk a veszteség fájdalmát - ember 
módon, emberien. Szabadíts meg minket a gyűlölettől, 
bosszúvágytól, ellenségeskedéstől, acsarkodástól! Add, hogy 
higgyünk egymásnak, egymásban!

Add, hogy legyen kedvünk gyertyafényben egy tiszta 
papírlapra tollból tintát maszatolni, csak úgy, a saját 
örömünkre. Add, hogy mosolyogjunk a csend hallatán, 
hogy találjuk meg minden napban az ünnepünket. Add, 
hogy a szeretet ne csak egy szó legyen, amit azért mondunk, 
hogy magunkat jobbnak érezzük. Add, hogy úgy tudjunk 
szeretni tiszta szívvel, bizalommal, feltételek nélkül mint 
a gyermekek. Add, hogy gyakran kezdjük így a Veled való 
beszélgetést: Köszönöm Istenem!   
Bocsásd meg a vétkeinket, és add, hogy magunknak is 
megbocsássuk tévedéseinket.
Adj békét, mindnyájunknak, Uram!

Adventi ima…
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        Ünnep van, az év legszebb, legkedveltebb, a 
szeretet ünnepe, karácsony. Megszületett a Megváltó 
Betlehemben, Dávid városában, aki szeretetet hozott 
földünkre. 
               Ezt a nagyon szép ünnepet megelőzi az advent, a 
várakozás, a készülődés ideje. Mindenki igyekszik tiszta 
szívvel fogadni az Isteni Gyermeket.
        Széppé és emlékezetessé tette az adventet megelőzően, 
templomunk felszentelése 16-ik évfordulójának 
megünneplése. Szép ünnep keretében emlékeztek a 
hívek az Építőre, Merk atyára, és boldogan nyugtázták a 
templom állandó szépülését.
        A következő kedves ünnep a „Mikulás” volt, a 
gyermekek öröme, a Mikulás ajándéka.
        Aztán a róráték, az „angyalok” miséje, ami ünnepé 
varázsolja az adventet. Vidám hangulatban telt a közös 
reggeli és ebéd is, ahol legalább 1-1 ½ órát tölthettünk 
együtt. Köszönjük azoknak, akik hozzájárultak, akik 
előkészítették és akik felszolgálták a fi nom ételeket.
        Az öregek megajándékozása, ahol a fi atalok nem 
sajnálták idejüket, egész napjukat, hogy hazavigyék az 
öregek karácsonyi ajándékát.
        Nagy az izgalom ilyenkor a családban is. Mindenki 
igyekszik kitalálni szeretteinek gondolatát, óhaját, hogy 
azzal is kifejezze szeretetét a másik iránt.
        Ebben az évben sok szép esemény kimaradt 
az életemből. Előző „Ajándék” újságunkban azzal 
fejeztem írásomat, hogy hálát adok a Mindenhatónak, 
hogy 86 évesen nem vagyok kiszolgáltatott.Kár volt 
elbizakodni, mert alig léptem át a 87-ik évem küszöbét, 
kiszolgáltatottá váltam. Ügyetlenségem következtében 
elestem, hanyatt vágódtam és nagyon megütottem 
a csontjaim. Szerencsére törés nem történt, de soha 
nem hittem, hogy ezek az ütések ilyen fájdalmasak és a 
következmények ennyire hosszadalmasak.
        Talán a fájdalom túlságosan meggyötört, vagy 
megártott a sok erős fájdalomcsillapító. Kórházba utaltak 
a szívosztályra. Kicsit izgultam, de végül is jól éreztem 
magam. Annyi szeretetet kaptam ott olyanoktól, akiket 

soha nem láttam, nem ismertem. Mindnyájan egyformán 
gyógyulásra váró betegek voltunk, ennek ellenére nem 
csak magunk bajával foglalkoztunk, hanem törődtünk 
egymással. Segítettünk ahol tudtunk egymásnak. Például 
néha arra ébredtem, hogy valaki betakart; ha kiindultam, 
már jött hol az egyik, hol a másik, hogy elkísérjen, mivel 
elég bizonytalan volt még a járásom. Én is segítettem 
ahogy tudtam.
        Jöttek a látogatók a Szentlélek templomból 4-5-
en egyszerre. A Mária Légió tagjai testületileg. Sugárzott 
a szeretet minden arcon. Vidámságukkal, szeretetükkel 
megtöltötték a kicsi betegszobát. Nem csak rám voltak 
jó hatással, de a szobatársaimra is. 
        De nemcsak a kórházban, nagyon sokan 
meglátogattak itthon is. Az atya fi gyelmessége, aki egy 
hosszú utazás előtt, este szakított magának időt, hogy 
meglátogasson, nagyon meghatott. Amikor visszatért, 
bár igen sok munka várt rá a templombúcsú nagy 
ünnepének előkészítésével, mégis volt annyi ideje, hogy 
eljöjjön hozzám és elhozza az Oltáriszentséget. Isten 
áldja meg minden lépését, tegye gyümölcsözővé tovább 
is szép munkáját!
        Isten áldását kérem Mindazokra, akik meglátogattak, 
segítettek és akik szeretettel gondoltak rám!!
        Ez az én karácsonyi ajándékom. Mindenkinek 
köszönöm. Ennél szebb karácsonyi ajándékot azt hiszem 
senki nem kapott.

„A szeretet a világ megváltója,
Ez fedi a bűnt, az árvát ez óvja;
Ez ád kenyeret a koldus kezébe,
Az elhagyottnak ez a menedéke.

Csak egy szentség van a világ felett,
- Örökkétig való: a szeretet!”...

(Szabolcska Mihály „Hegyi beszéd”-részlet)     
  
Áldott, boldog karácsonyi ünnepeket és nagyon boldog 
új esztendőt kívánok szívből, szeretettel, Mindenkinek.

„A SZERETET A VILÁG MEGVÁLTÓJA...”

Jurka Margit

A jó ajándék önmagunk egy darabja. A legjelentéktelenebb 
ajándék is test a testünkből, lélek a lelkünkből. Példa arra, 
hogy életünk nemcsak szükségletek láncolata, s hogy életünk 
legvégső alapja mégse valamiféle elemi és kikerülhetetlen önzés. 
Bizonyítéka annak, hogy létünk végül is ajándék, amiből futja az 
ajándékozásra. Tiltakozás, igen; az ajándék tiltakozás is énünk 
korlátai ellen, akár olyasmit ajándékozunk oda, amire magunknak 
is szükségünk volna, de még inkább, amikor olyasmit, amit mi 
magunk is szeretünk, kedvelünk. Az ajándék jelkép ugyan, de ha 
megfelelő módon adjuk: valóban él és tovább él. Ha jól adjuk, és 
jól fogadjuk: titokzatos erőre kap. Tovább él, megszépül, sorsa 
lesz.
Az ajándékozás nem fi gyelmesség, nem fényűzés, nem szokás. 
Véghetetlenül komolyabb és több minden rutin ¬mozdulatnál. 
Gyönyörű kifejezése az ember földi sorsának, helyzetének s 
ugyanakkor transzcendens ambíciójának. Annak a vágynak, hogy 
egyek legyünk, ha most még csak börtön rácsainkon át tudjuk is 
megölelni, megitatni és megetetni egymást. Pilinszky János
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Az igazi ajándék számomra az, ami örömet szerez. Vannak tárgyak, 
amiket kaptam és ha nem adtam még tovább, akkor ott porosodnak 
egy sarokban. Mert nekem fontos a szándék, ami az ajándékozás 

mögött van, ahhoz hogy befogadjam, elfogadjam az ajándékot. 
Viszont az élmények, annak a jelzése, hogy valakinek számítok, 
fontos vagyok- az elevenen él bennem. És ehhez néha elég egy 
mosoly, egy jó szó, kis fi gyelmesség. Az is örömet szerez nekem, 
ha valaki megajándékoz, megtisztel a bizalmával. Én ezt ingyenes 
ajándéknak tartom és igyekszem nagyon megbecsülni.
Mostanában az a legnagyobb ajándék számomra, ha valaki megosztja 
az idejét velem, jelen vagy számomra. Mert az idő drága és csak arra 
futja belőle, amire szánom, szánjuk. Volt bennem kísértés, hogy az 
éjszakai pihenést ne rövidítsem meg és aludjak még egy órát, de erőt 
vettem magamon és így eljutottam a roraté misékre. Jó volt együtt 
lenni a misén egymással Isten jelenlétében. Azt gondoltam, hogyha 
adventben „csak Jézusra” nem jut idő, akkor a lényeg marad ki a 
felkészülésből. 
A közös adventi reggeli is jó alkalom volt arra, hogy kicsit megálljunk 
és szóba álljunk egymással. Így ajándékká válhat az is, hogy a 
rászorulók felé kinyújtjuk kezünket. A megkezdődött egyházi év a 
szeretetszolgálat jegyében telik- ez által egész évben lehetőségünk 
van az ajándékozó szeretet gyakorlására. Erre Jézus a példaképünk, 
aki karácsonykor kisgyermekként önmagát ajándékozza nekünk. 
Árassza ránk kegyelmét, hogy követni tudjuk őt!

Ajándék

Simai Éva

Mit jelent egy ajándék? Tudunk-e igazán örömet szerezni 
szeretteinknek? Mit és mekkorát vásároljunk, hogy ne az legyen 
az utóhang: „csak ennyit kaptam?” Kinek mit jelent az ajándék 
és/vagy az ajándékozás? Csecse-becsékkel teli kirakatok, tolongó 
és ideges emberek az üzletekben. Úgy gondolom, nem erről kell 
szóljon a karácsonyi készülődés.
Ilyenkor jut eszembe saját történetem az ajándékról, ajándékozásról.
A születésnapom egy fárasztó hétköznapra esett, így „fi zikailag” 
nem igazán volt időm készülni rá. Annál inkább, mert hét közben 
általában estére gyűl össze a családunk, és az ezt követő pár 
órát igyekszünk együtt harmónikusan, szeretetteljesen megélni, 
beszámolni az eltelt nap eseményeiről, és közösen megtalálni a 
megoldást az esetleges gondokra.
Kimerítő munkanap után toppantam be az ajtón; mindkét 
gyermekünk náthás volt, így első dolgom az volt, hogy 
meggyőződjem minden rendben van-e és nem kell-e orvoshoz 
szaladnom velük - ahol eltelik az egész délután - majd végezni 
szándékoztam a mindennapi teendőimet. Jóformán le sem 
vetkőztem, rohant velem szembe  az akkor még alig 6 éves lányom: 
”anya, anya, nézd mit készítettünk neked!”
Egy ív lapot adott át nekem, amire három színes szív volt rajzolva. 
Egy hatalmas, ami szinte betöltötte az egész lapot, benne egy 
kisebb, aztán a kisebb szívben egy még kisebb.

„A nagy szív az apáé, mert az ő felesége vagy, a középső az én szívem 
és azt jelenti, hogy soha el nem hagylak, a harmadik az a Bencusé, 
az ártatlan gyermeki szív , mert ő a legkisebb a családban.” A szívek 
alatt pedig a nagymama irásával: „BOLDOG SZÜLINAPOT 
ANYA”.  Megtelt a szemem könnyel és  örömkönnyekkel a lelkem...
A rajz azóta is eredeti helyén van.  Amikor szomorú és gondterhelt 
vagyok, a gyermekeim emlékeztetnek a „szívekre”.
Büszke vagyok, életem egyik legszebb ajándéka volt.

Ilyenkor, év végén szokás átgondolni az elmúlt év történéseit, 
mi is volt pozitív vagy negatív, melyek is voltak a legfontosabb 
események, amelyek bennünket tovább is elkísérnek.

Az egyik, hogy Dorottya kisunokám óvodás lett. Lassan megszokja 
az ovis közösséget, már új világ tárul elé, és reggelente így búcsúzik 
apukájától: Szeretlek Apa,  vigyázz magadra az úton!
A másik élmény Imre unokám keresztelője. Keresztelő, egy fontos 
pillanat. Őt is egy új közösségbe fogadták. De miért is maradt 
meg bennem, és miért is foglalkoztat még mindig ez az élmény? A 
keresztelő atya teljesítette az apa különös kérését: imádkozzuk el a 
Mindenszentek litániáját a jelenlévőkkel együtt úgy, hogy mindenki 
a saját vedőszentje oltalmát kéri ajándékul a gyermeknek.
Akkor nem értettem ezt a kérést. De most, karácsony táján, 
ajándékötletek után kutatva rájövök: mit is lehetne nagyobbat, 
maradandóbbat ajándékozni szeretett unokáimnak mint a 
vedőszentek oltalmát! Az olyan ajándék, amely soha sem porosodik, 
nem kopik el és életünk minden pillanatában velünk van.
Hálásan köszönöm Uram, hogy nemcsak gyermekeimet, hanem 
unokáimat is láthatom. Köszönöm ezt az “aranykoronát”!
Kisded Jézuska, tartsd meg a gyermekeket a veled való közösségben, 
amíg csak lehet: szorosan, szelíden, gyermeki szívvel! Ámen (fohász 
az Igézők c.könyvből)

UNOKÁIM - ÉLETEM KORONÁJA

Egy Nagymama

Szőke Katalin

Örömkönnyek
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Az a fáradság, 
hogy a megfelelő karácsonyi ajándékot megtaláljuk, 
amivel egy személynek az összetartozásunkat 
vagy vonzalmunkat szeretnénk jelezni,
nem lett könnyebb azáltal, 
hogy manapság mindenütt széles kínálat áll rendelkezésünkre.

Egy ilyen ajándék nem nézhet ki túl szegényesen,
de nem is hathat eltúlzottan.
A saját lehetőségeimhez mért kell legyen, 
de mindenekelőtt örömet kell okozzon,
mert máskép teljesen elveszíti az ajándékozás lényegét.

Aki a helyes ajándékozáson töpreng,
el kell jusson egyszer arra a következtetésre, hogy
az öröm fokozásának a lehetősége, abban a fáradozásban 
áll,
nem valamit, hanem önmagamat ajándékozzam oda.

Önmagamat odaajándékozni- ajándékká válni
szokatlanul hangzik, de egyáltalán nem elvetendő.
Mert minden karácsonyi ajándékunk indítóoka-
az emberré lett Isten-
aki nem valamit, hanem önmagát ajándékozta nekünk.

Ajándékká válni- 
ki képes erre?
És kinek szól ez az ajándék?
Egynek vagy többnek?
Talán nagyon soknak?
Ez egyáltalán nem ilyen egyszerű.

Ajándékká válni- ez a gondolat, 
annyira leköt, 
hogy megkérdezem magamtól,
van-e egyáltalán valaki, 
aki elfogad engem ajándékként, 
úgy ahogy vagyok!?

Vajon nem kell nekem túl sok mindent,
magamon megváltoztatni 
és nekem is megváltozni ahhoz, hogy 
elvárásaim szerint vonzó ajándékká váljak
egy vagy több embernek a környezetemben?

És mégis: nem lenne már egy darabka ajándék,
ha már ma elkezdenék
egy kicsit nyitottabb lenni,
nem annyira zárkózott,
befogadóbbá lenni,
és nem annyira várakozó-elővigyázatos.
Ha szeretetreméltóbban
viseltetnék másokkal szemben?

Valószínűleg csak Isten tud engem úgy megváltozatni, 
hogy egyre inkább 
ajándékká váljak mások számára.
De az, hogy akarjak ajándékká válni -
lehet egy kezdet, amit Ő meg én
közösen építhetünk tovább!

Ajándékká válni
Milyen ajándékokat kaptunk az Istentől, az élettől, embertársainktól, 
családunktól, közösségünktől? 
Ez volt az a kérdés, amely megérintett és gondolkodóba ejtett... 
Karácsony közeledtével egyre gyakrabban kerül szóba az ajándék, 
az ajándékozás. Én személy szerint hajlamos vagyok, úgy mint bárki 
más, hogy az ajándék hallatára egy kézzel fogható tárgyra, dologra 
gondoljak.
Kiváncsi is voltam, hogy milyen meghatározást találok erre a szóra, 
hogy AJÁNDÉK. Az internet segítségével hamar rá is találtam: 
Ajándék = Ingyen adott tárgy; viszonzás elvárása nélkül átadott 
érték, amelyet szívességből, kedveskedésből, vagy egy alkalom 
emlékezetessé tétele céljából jó szándékkal adományozunk másnak.
Ami hiányzik ebből  a felsorolásból számomra, az a kézzel meg nem 
fogható ajándék. Nagyon kevesen fi gyelünk fel ezekre az apró, de 
lelkünknek sokat mondó kis ajándékokra, pedig minden nap ezreket 
kapunk belőle. 
A mai vasárnapi szentmisén (advent IV. vasárnapján-a szerk.) a 
fuvola csodálatos játéka, mely mennyei manna volt a szívemnek, 
csak egy ezen ajándékok közül. Folytathatnám a sort a barátaim 
és családom szeretetével, mosolyával, érdeklődő tekinteteivel, 
törődésével,  hiszen egy őszinte „Hogy vagy?”  azt bizonyítja, hogy 
fontos vagyok számukra.... De számomra a legértékesebb ajándék 
az, hogy azzal lehetek, akit igazán szeretek, aki engem boldoggá 
tesz. Nem is kaphattam volna szebb ajándékot Istentől, mint azt, 
hogy a kedvesem velem legyen egy városban, letudva több száz 
kilométert. Azok, akik már tapasztalták a távkapcsolatot, most 
100%-osan meg tudják érteni örömömet.
A tehnika segítségével ma már minden lehetséges. Órákat lehet 
beszélni telefonon, interneten, sőt még látni is lehet egymást, de 
mindez nem ér fel a személyes találkozás értékével. Megesett velem, 
hogy egy nagyon jó barátomtól úgy távolodtunk el egymástól, 
hogy észre se vettük. Hetek teltek el úgy, hogy csak pár szót 
váltottunk egymással, mert hol én siettem valahová, hol pedig ő. 
Közös élmények, tevékenységek már alig voltak és egyszerűen oda 
jutottunk, hogy pár mondat után a beszélgetés véget ért. Nem volt 
közös témánk...Előtte órákat tudtunk beszélni egy tea mellett, egész 
nap együtt voltunk ... Voltak közös emlékeink, egy ajándék volt 
számomra… Remélem, hogy egyszer újra része lesz az életemnek 
a barátsága!
Merjünk nyitott szívvel járni és befogadni az apró ajéndékokat, 
mellyel egymást boldoggá tehetjük! Ne hanyagoljuk el egymást, 
próbáljunk időt szakítani azokra az emberekre, akikkel 
megajándékozott minket az Isten, hiszen minden együtt eltöltött 
perc egy ajándék, kincs, amit földi javakkal nem lehet felbecsülni!
Ajándékokkal és örömökkel teli békés Karácsonyt kívánok!

Minden együtt eltöltött perc ajándék

Lozán Diána
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Nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy miről is írjak....
Gondolkoztam azon, hogy írok az adventről, aztán a karácsonyról; 
esetleg azokról az ajándékokról (talentumokról), amelyeket az 
Úrtól kaptam, de valahogy egyik téma sem “jött be” igazán. Nem 
tudtam leülni és csak úgy írni akármelyikről is. Már azon voltam, 
hogy feladom és most sem küldök cikket az újságba, pedig nem 
érzem jól magam mikor nem tudok írni. Úgyhogy nekiültem es 
adtam még egy esélyt az egész dolognak és akkor rajöttem, hogy 
nem kell írjak nagy dolgokról vagy nagy eseményekről, elég, ha 
csak egy dologról írok, a Szentlélek templom adta ajándékokról.
Mit jelent nekem a Szentlélek templom? Hát ezt nagyon nehéz 
megmagyarázni, nehéz körülírni szavakkal, de megpróbálom. 
Gondolom mindenkivel megtörtént, hogy el volt utazva kicsit 
hosszabb időre, mondjuk egy hétre; ha jól is érezte magát ott 
ahol volt, és akkor nem is akart haza jönni, mégis mikor hazaért, 
nagy öröm töltötte el a szívét. Jó érzés volt hazatérni, visszajönni 
az ismert környezetbe,  oda, ahol tudod, hogy szeretnek es 
fi gyelnek rád, hazatérni a családodhoz. Nahát, nekem az Úr adott 
egy óriási ajándékot, mert kijelenthetem: nekem két családom 
van. Az egyik, az otthoni családom, amely hazavár, aki eláraszt 
szeretetével. Van még egy családom, a Szentlélek templom nagy 
családja, ahol nemcsak egy anyukám és egy apukám van, nemcsak 
egy-két testvérem vagy nővérem van, nemcsak egy nagymamám 
es nagypapám van; itt nagyon, nagyon sok van mindenkiből. 
Tudjátok, mikor haza jövök egy hónap (van amikor több, van 
hogy kevesebb idő) elteltével, az otthonom után az első utam a 
templomba visz. Megtörténik, hogy ki sem pakolok, mert rohanok 
át a Szentlélekbe. Őszintén bevallva ilyenkor  anyukám eléggé 
mérges szokott lenni, de már megszokta. Legyen az mise vagy 
más program, elmegyek oda, hogy elsősorban megköszönjem 
az Úrnak, hogy újból itthon vagyok, hogy vigyázott rám, hogy 
megsegített. Megköszönöm, hogy van hová haza jöjjek, és azt is, 
hogy van akit szeressek és van, aki szeret engem. 
Itt Bukarestben senki nem érti meg, hogy miért sietek én annyira 
haza; azt sem, mi lehet olyan fontos egy templomban, hogy 
rohanva megyek haza bármikor. Nem értik meg mivel lehet 
annyi időt eltölteni a templomban, mit adhat egy közösség; 
nem is fogjak megérteni  sajnos, de tény az, hogy nagyon sokat 
veszítenek. Nem is tudják mennyit.
Nagyszerű érzés hazatérni es tapasztalni, hogy ennyien szeretnek, 
ennyien érdeklődnek felőled. Mindenki a maga módján örül: a 
gyerekek, mert láthatnak, a fi atalok, mert tudunk egy jót nevetni, 
az asszonyok, mert be-besegítek a munkába, a férfi ak, mert van ki 
ministráljon reggeli miséken. Mindenki örül neked, és ez olyan jó. 
Sokatoknak annyira mindegy, hogy győztesként vagy vesztesként 
tértem haza, meg hogy milyen az érmem színe; sokan nem is 
értik mit is csinálok. Ti egyforman orültök az első és az utolsó 
helynek; ugyanolyan, ha egy hazai versenyen nyerek vagy a 
világbajnokságon szerzek érmet, nektek mindegy, az a fontos, 
hogy itthon vagyok és örültök nekem. Ez nagyon jó érzés. Ilyen 
a családunk is, nem? Büszkén kijelenthetem, hogy két családom 
van, és hiszem, hogy nemcsak nekem, hanem még sokaknak 
ebből a közösségből.
Jó érzés beülni a padba és érezni,  hogy a rossz, a gúny, az irigység 
nem tud bejönni, oda csak a jó jön be, csak a szeretet. A falak 
megvédenek minden rossztól ami kint történik és inkább öröm 
érhet a falakon belül. Sokszor úgy érzem, hogy mikor átlépem 
a templom küszöbét, minden gondomat kint tudom hagyni, 
és csak örülni tudok. Örülni tudok az Úrnak, örülni tudok a 
melettem ülőnek, a gyerekeknek, a fi ataloknak, a felnőtteknek, az 
atyának, akár egy szem cukorkának is. A gondjaim nem nyomják 
el az örömömet, mert kint maradnak az ajtón kivül es ez olyan jó. 

A SZENTLÉLEK TEMPLOM AJÁNDÉKA

Deac Simona

Azoknak, akik az utcákat róják,
és idegesen ajándékokat vásárolnak,
sietve leveleket írnak, és alig győzik,
számukra a karácsony stressz.

Azoknak, akik karácsonyfát vásárolnak,
ünnepien feldíszítik,
akik mindenekelőtt az ünnepi étkezésre gondolnak,
és egy romantikus estére,
számukra a karácsony tradíció.

Azoknak, akik az életüket az utcán töltik,
elhagyatottan és szomorúan,
akik nem kapnak ajándékot,
fáznak és csak a pályaudvari karácsonyfát csodálhatják,
számukra a karácsony szomorúság.

Akoknak, akik időt szánnak
arra, hogy szép ajándékokat készítsenek,
a kiengesztelődés útján járnak
és bevetik magukat embertársaik boldogságáért,
számukra a karácsony a szeretet ünnepe.

Azoknak, akik templomba mennek.
mivel Isten emberré lett,
felhangzanak a karácsonyi énekek
és ha elgondolkodnak ennek az ünnepnek mély 
értelmén,
számukra a karácsony Krisztus születése.

Aztán mikor kimegyek a templomból, akkor hátha már a gondok 
is megunták a várakozást és megoldódtak; ha viszont mégsem 
oldódtak meg, akkor is már más lendülettel állok eléjük és sokkal 
könnyebbeknek tűnnek, mint akkor, amikor a küszöbön hagytam 
őket. 
Én egy óriási ajándékot kaptam az Úrtól: a Szentlelek templomot. 
Nem győzöm Neki megköszönni. Megpróbálok visszaadni 
annyit, amennyit csak tudok. Résztveszek amiben csak lehet, 
legyen az olvasás, ministrálás, csomagpakolás és hordás, legyen  
bármi. Tudom, hogy nem tudom visszaadni azt a sok jót, amit  az 
Úrtol es ettől a  közösségtől kaptam a Szentlélek plébánia révén, 
de ha csak 1%-ot sikerül, akkor már örülök..
Boldog vagyok, mert egy ilyen közösséget ajandekozott nekem a 
Teremtő. Köszönöm neked Istenem.

Mi a Karácsony?
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Nem szerepel mindennap a tévében, ritkán olvasunk róla az újságok hasábjain. 
Kétgyermekes családapa, tenor, a pop-opera műfajának legismertebb előadója, 
12 éves korától vak. 2010 októberében  “A  csend zenéje” címmel jelent meg 
önéletrajzi könyve  Olaszországban.“Területi” szempontból, nem szentlelkes. 
Nem találkozunk vele templomunkban, nem beszélgethetünk egymással a mise 
végeztével; megkockáztatom a kijelentést, hogy egyikünknek sem adatott meg 
az, hogy koncerten élőben hallhassa. A közvetített üzenet és tanúságtétel által 
karácsonyi, ünnepi számunk olvasóinak kívánunk egy kis különlegességgel 
szolgálni. Az interjú az olasz Avvenire lapban jelent meg. (a szerk.)

A hangomat adom, hogy terjesszem az evangéliumot
Az ötvenkét éves toszkán énekes telt ház előtt szerepel New 
Yorkban, énekel a pápa előtt, a hétköznapokban pedig támogat egy 
fi atalokból álló csoportot, akik az utcán és a strandokon végeznek 
evangelizációs tevékenységet. A riporter kérdésére, miért teszi 
ezt, így válaszolt: „Mert szeretem és csodálom ezeket a jóakaratú 
embereket”. 
Egy nyári napon például Riccione strandján vett részt egy 
programon, amely rengeteg embert vonzott. Nem volt ragyogó 
napsütés, de ez aznap senkit sem zavart: a fi atalok délutáni 
programot szerveztek énekkel, tánccal, tanúságtételekkel. Este 
kilenckor misén vettek részt, ahol emberek százai gyűltek össze, még 
a templom előtt elhelyezett kivetítő sem volt elegendő ekkora tömeg 
számára. A templomban a tenorénekes elénekelte Cesar Franck 
Panis Angelicusát és az Ave Mariát Schuberttől. Így nyilatkozott 
az eseményről: „Támogatni szerettem volna ezt a kezdeményezést. 
Remélem, hogy jelenlétemmel nem akadályoztam, hogy a fi gyelem 
a fi atalok által hirdetett örömhírre irányuljon”.
Hogyan született meg ez együttműködés a Nuovi Orizzonti (Új 
Távlatok) közösséggel és Riccione fi atal misszionáriusaival?
A barátságom Chiara Amirantéval, a közösség alapítójával és 
Davide Banzatóval, a lelki vezetőjükkel hosszú múltra tekint vissza. 
Manapság sok ember csak az élet sötét oldalát látja, ezért össze kell 
szednünk magunkat és el kell vinni az emberekhez a remény szavát. 
Chiara és barátai ezt teszik a nap 24 órájában, és a döntésük fertőző.
Azon a napont valami más történt, mint szokott. Hogyan látja ezt?
Minden tett előtt két út van: a rossz és a jó. Az első lejtő, nem kell 
tekerni, nem kell erőfeszítéseket tenni, de könnyen el lehet esni. A 
második egy emelkedőhöz hasonlít, amelyen az ember megizzad, és 
minden kanyar előtt felmerül benne, hogy esetleg feladja. Amikor 
azonban felér a csúcsra, úgy érzi, megtett valamit, nagy dolgot vitt 
véghez.
És Ön, mint kerékpáros, melyik utat választotta?
Minden versenyben vannak olyanok, akik elsőként érnek célba, 

és akik később. Ha a biciklis hasonlatnál maradunk, a csoport 
elején Riccione fi atal misszionáriusai járnak, lábujjközi papucsban, 
hátizsákkal a hátukon, testvéri mosollyal az arcukon. Remélem, 
hogy én is a jó irányt választottam, amely a célhoz vezet. Mindennap 
foglalkoztat az élet értelmének kérdése, az erkölcsi kérdések. Ott 
vannak minden találkozásban, minden döntésben.
Mit mondana a strandoló fi ataloknak, akik az élet könnyű 
oldalát választják?
A csöndemet ajánlanám fel nekik. Sok ember becsukja a fülét a 
beszédek hallatán, de kinyitja a szemét, ha jó példát lát.
És ha egy lelkes kerékpáros megkérdezné Öntől, melyik a 
helyes irány?
Azt javasolnám neki, hogy olvassa az evangéliumot. Van egy mondat, 
amit Jézus mond Máté evangéliumában, és amely gyerekkorom óta 
megérint: „Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is 
tegyétek velük!” Annak beteljesedése ez, amit Tóbiás mondott: 
Amit magadnak nem szeretnél, azt másnak se tedd.”
Gyakran esik szó arról, hogy a mai nemzedék nem tiszteli az 
értékeket, és arról is, hogy mennyi hibát ejtünk a családban a 
nevelés során. Mit gondol erről kétgyermekes apaként?
A felnőttek sajnos sokszor azt hiszik, hogy a nevelés kérdését 
megoldják azzal, hogy pénzt adnak a gyerekeknek. A gyerekeknek 
azonban ennél sokkal fontosabb dolgokra van szükségük, 
bízni akarnak a jövőben, azt akarják, hogy meghallgassák őket, 
párbeszédre és simogatásra van szükségük.
Nemrég az abortusz kényes témájáról beszélgetett a 
gyerekeivel. Arra a történetre gondolok, amelyet az Interneten* 
tett közzé. Egy fi atal nőről szól, akit vakbélgyanúval kórházba 
szállítottak. Nem tudta, hogy terhes és az orvosok azt 
javasolták neki, vetesse el a gyereket.
Az orvosok jeget tettek a hasára és a kezelés végén közölték, el 
kellene vetetnie a gyereket, ez lesz a legjobb megoldás, mert 
fogyatékos lesz. A bátor fi atalasszony azonban nem akart véget 
vetni a terhességének, a gyermek megszületett. Ez az asszony az 
anyám, a gyerek pedig én vagyok. Lényegtelen, hogy rólam van szó, 
de elmondhatom, hogy ez volt a megfelelő döntés és remélem, más 
anyákat is bátorítok majd ezzel, akik nehéz pillanatokat élnek meg 
az életben, de meg akarják menteni gyermekeik életét.
Milyen titkos álmai lehetnek egy művésznek, aki bejárta a 
világot, eladott hetvenmillió lemezt és már kétszer énekelt 
XVI. Benedek pápa előtt?
Mindenki rendelkezik valamilyen képességgel, karizmával. A 
hangom egy eszköz, amelyet kaptam, és fontos, hogyan használom. 
Igyekszem egyre jobbá válni. Jövőre az izraeli békéért éneklek majd. 
És ha a pápa ismét hívna, azt válaszolnám: „engedelmeskedem, 
Szentatyám.”

(Magyar Kurír)
*az olasz nyelvű, angol feliratozású fi lm internetes cime: 
http://www.youtube.com/watch?v=6QfKCGTfn3o

Életrajzi adatok - Andrea Bocelli (Lajatico, 1958. szeptember 22.) 
olasz tenorista.
Bocelli örökletes zöldhályoggal született, amely egyre erősebben 
rontotta látását. 12 éves korában egy futball-labda fejen találta, 
és ennek következtében teljesen megvakult. A pisai egyetemen 
jogtudományt tanult. Egy évig ügyvédként dolgozott, mielőtt 
teljesen a zenének szentelte volna magát. Több hangszeren játszik. 
Először Pavarotti ajánlására Zuccheróval, a híres olasz popénekessel 
ment európai körútra, ahol a Miserere című dalt énekelték együtt és 
ő egy olasz dalt is előadott.A nagyközönség a Con te partiro című dal 
nyomán ismerte meg, amelynek angol nyelvű változatát Time to say 
goodbye címen Sarah Brightman szopránnal együtt énekelte. 1996-
ban ez a szám közel hat hónapig vezette a német toplistákat. Bocelli 
eddig 70 millió példányban adta el lemezeit, ezzel az úgynevezett 
pop-opera legsikeresebb előadójává vált. (Wkipedia)

A MI EMBERÜNK: ANDREA BOCELLI
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 Mikor e sorokat írom, a halovány égbolton legelő 
bárányok már levedlették bundájuk egy részét, városunk 
utcáit az első hó fényesíti meg. A Megváltó születésének 
ünnepére készülőben lassan a polgári esztendő végéhez is 
érünk, amikor kicsit jobban magunkba szállva Petőfi hez 
hasonlóan elmondjuk: „Hja, az idő lejár”.
 Magam is visszagondoltam ezen év eseményeire és 
elmondhatom, számomra meghatározó volt Szent István 
királyunk emlékezetére megszervezett előadásunk, A 
virrasztó király címet viselő zenés-irodalmi összeállítás és 
az ezt követő szentmisében kiteljesedő ünneplés. A pozitív 
visszajelzések melyek a dicséretektől az elismerésig terjedő 
skálán gratulációk formájában értek bennünket, akik az 
előadás megvalósításában részt vettünk szervezőkként s 
szereplőkként egyaránt, nagyon jól estek. Műsorunk csupán 
egy órát tartott, mégis ezalatt mindnyájan érzelmekben, 
gondolatokban, értékekben gazdagodtunk.
 A műsor összeállítására elég kevés idő állt 
rendelkezésünkre s ezt, amennyire lehetett kihasználtuk. 
Csirák Csaba bácsi, amellett, hogy a műsor vers- és 
énekanyagát begyűjtötte, külön időt fordított mindenikünkre: 
a versek által közölt gondolatok megértése s tisztán látása 
az ő segítségét igényelték, nem is beszélve arról, mennyi 
tanáccsal látott el minket a célból, hogy érthetően fejezzük ki 
magunkat, amikor a hallgatóság elé terjesztjük szavalatainkat. 
Gazdagodtunk azon két hét alatt, köszönjük Csaba bácsi! Így 
egyéni és közös próbáink is voltak. A zenei rész összeállítása 
hatunk feladata volt: dudás voltam a csárdában, mégis ahhoz, 
hogy a kép összeálljon, mindenkinek hozzá kellett tennie 
saját tudását, meglátását. Ha már itt tartok ki kell emelnem 
nagy segítségünket, Ildikót, csapatunk egyetlen női tagját, aki 
népdalénekes lévén, gyönyörű hangja által kiszínezte kemény, 
bariton kvintettünk. Úgyhogy a zenei részt a főszervező úr 
teljes egészében ránk bízta - no, ez nem azt jelenti, hogy 
vélemény nékül hagyta. Mint minden próbán, vitáztunk is, de 
ez mindig egyetértéshez vezetett. Fontos volt, hogy a műsor 
pontjainak sorrendjét megjegyezzük, ezért az elhelyezkedést, 
a színpadi mozgásokat többször külön is gyakoroltuk. A 
harmadik ismétlésnél már-már lázadoztunk, de hiába, még 
egyszer úgyis elismételtük, s így a végén beláttuk, igaza van 
Csaba bácsinak.
 Száz szónak is egy a vége: komoly munkának 
jó gyümölcse terem. Csodálatos két hét volt az ezen év 
augusztusában, még ha fárasztó is: MEGÉRTE. Hála legyen 
érte Istennek! Köszönöm a csapatnak: Csaba bácsi, Ildikó, 
Bence, Gigi, Ervin, Peti és Gergő (mivel magamnak is 
köszönöm)! Lesz még szőlő, lesz még lágy kenyér...

A VIRRASZTÓ KIRÁLY

Balázs Gergő

Nemrégiben végighallgattam egy anyuka és lánya 
beszélgetését a reptéren töltött közös idejük utolsó pár 
percében. Már bejelentették a járatot. A biztonsági kapu 
közelében megölelték egymást, és az anya ezt mondta a 
lányának.” Szeretlek, és eleget kívánok neked.” A lány így 
válaszolt: "Édesanyám, a közös életünk több mint elég 
volt. Szeretetednél többre nem is volt szükségem. Én is  
eleget kívánok neked anyu.” Megpuszilták egymást, majd 
a lány távozott.
Az anya odasétált ahhoz az ablakhoz, amely mellett ültem. 
Ahogy ott állt, látszott, hogy szüksége van és vágyik is 
arra, hogy kisírja magát.
Megpróbáltam nem megsérteni privátszféráját 
érdeklődésemmel, de ő örült nekem, és ezt a kérdést 
szegezte hozzám:
- Köszönt el ön valaha is valakitől úgy, hogy tudta, ez a 
végső búcsújuk?
- Igen.- válaszoltam én.
- Bocsássa meg az érdeklődésemet, de mitől ez a végső 
búcsújuk?
- Öreg vagyok,és ő olyan messze lakik tőlem. Kihívásoknak 
nézek elébe, és az az igazság, hogy a következő út vissza 
már a temetésemre lesz. - mondta ő.
- Amikor elbúcsúztak egymástól, hallottam, hogy eleget 
kívántak egymásnak. Megkérdezhetem,  hogy ez mit 
jelent?
Mosolyogni kezdett.
- Ez egy jókívánság, amely korábbi generációk által lett 
továbbadva. A szüleim mindenkinek mondták.
Egy pillanatra elhallgatott. És úgy nézett ki, mint aki 
próbál minden részletre visszaemlékezni, majd még 
jobban mosolyogni kezdett.
- Amikor azt mondjuk,  eleget kívánunk, azt kívánjuk a 
másik számára, hogy élete végéig elegendő legyen a jó 
dolgokból.
Majd felém fordulva, az alábbi jókívánságot osztotta meg 
velem, mintha emlékezetből idézte volna:
„ Elegendő napsütést kívánok számodra, hogy jókedved 
legyen, bármilyen szürkének is tűnnek napjaid.
Elegendő esőt kívánok neked, hogy még jobban 
megbecsüld a napot.
Elegendő boldogságot kívánok neked, hogy szellemed élő 
és örökké tartó legyen.
Elegendő fájdalmat kívánok neked,  hogy még az élet 
legkisebb örömei is nagyobbnak tűnjenek.
Elegendő nyereséget kívánok neked, hogy vágyaidat 
kielégítse.
Elegendő veszteséget kívánok neked, hogy még jobban 
megbecsüld mindazt, amid van.
Elegendő köszönést kívánok neked, hogy hogy felkészítsen 
a végső búcsúra.”
Ekkor sírva fakadt és elsétált.

Azt mondják egy percbe kerül egy különleges embert 
találni,egy órába megbecsülni, egy napba szeretni ; viszont 
egy egész életbe elfelejteni.”
Karácsony alkalmából, ELEGET kívánok nektek!!!

TÖRTÉNET 
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Advent IV. vasárnapján templomunkban zajlott le az adventi ifjúsági 
imaóra. Azért imádkoztunk, hogy Scheffl er János püspök közbenjárására 
a hűség erényét egyre tökéletesebben gyakoroljuk. Akik résztvettünk az 
előkészítésben, lázasan készültünk, hogy minél meghittebbé varázsoljuk 
a hangulatot. Megpróbálom, de azért nehezen tudom megfogalmazni 
milyen érzés volt látni a sürgő-forgó ifjakat és az embereket, amint 
kiváncsi arccal fi gyelik a készülődést. Én izgultam és boldog voltam, 
hiszen lehetőséget kaptam, hogy zenéljek és olvassak az imaórán; ez 
számomra megtiszteltetés volt. Az első ének, a ”Sötét fenn az ég” után, 
éreztem, hogy közülünk mindenki mindent belead. Az atya biztató szavai 
is megtették jótékony hatásukat. Kivétel nélkül mindenki énekelt. Olyan 
titokzatos volt templomunk a gyertyák fényében. Talán most éreztem 
életemben először egészen közel magamhoz Istent. A gyertyák, a zene, 
az örökmécses törékeny lángja, mind-mind hozzájárult ehhez. Bevallom, 
ez az este számomra is tartogatott meglepetéseket: Balázs Gergő előadta 
a Szeretethimnusz általa feldolgozott változatát. Annyira méltó befejezése 
volt ez az ének az imaórának, hogy szerintem sokan – sőt,  remélem, hogy 
mindenki - lélekben gazdagabban ment haza. Méltó bizonyíték erre az, 

hogy vasárnap este a Szentlélek templomban, másfél óra elteltével is még 
vígan zengett az Isten dicsőítése az éneklő  fi atalok által.

Mares Eszter

Az Ajándék olvasható a www.szentlelekszatmarnemeti.ro internetes honlapon is.

A Pillangó című regényben az Ördögszigetre száműzött fegyenc hosszú 
időn keresztül fi gyeli a hullámverést. A hullámok a messzeségből jönnek 
és oda térnek vissza…ott, ahol szabadság van. Jó erre gondolni Charriére 
elítéltnek…jólesik hát fi gyelni a víz állandó mozgását, hallgatni az óriási 
morajlást. Igen ám, de valamiféle törvényszerűséget vél felfedezni a 
hullámok váltakozásában: indulnak a hullámok, egyik a másik után. Néhány 
megtörik a sziklákon és már nincs ereje visszatérni a nyílt tengerre. De 
van egy-egy rebellis hullám, amely sokkal mélyebbről indul és miután 
nekiverődik a sziklafalnak, elég ereje van arra, hogy a mögötte jövő kisebb 
hullámokat legyőzze és visszatérjen az öblön kívülre. És az elítélt most már 
tudatosan fi gyel…és számol. Azt veszi észre, hogy a rebellis hullám mindig 
a hetedik; ez lesz szabadulásának kulcsa. Bár a kockázat óriási, hiszen ha 
nem a megfelelő pillanatban dobja majd rá magát, akkor elemi erővel zúzza  
szét a hullám a sziklákon, ám ha minden működik majd, akkor ez a hullám 
segíti majd át az ellenáramlaton és nyitja ki számára szabadság felé vezető 
ajtót.
Emlékszem a tavalyi, a templomszentelést követő együttlétünkre a 
templomkertben... A Férfi szövetség jóvoltából főtt a bográcsgulyás, 
Gábor Pál és felesége, Ilonka jóvoltából sült a kolbász és a szalmakrumpli. 
Hideg volt, fújt a szél, mégis többen voltunk mint az idén. A gulyás miatt 
lenne? Lehetséges, hiszen megtörténhet, hogy a hideg szél az utakról 
beköltözött a pénztárcákba...De hát nemcsak evésről-ivásról, pénzről 
szól „a templomkert-parti„ sőt talán elsősorban nem. Hát most nekünk 
nem adatott egy nagy-nagy hullám...Mert most a jó, szép, napos idő 
nem segített át minket azon a késztetésen, hogy sokan, lehetőleg minél 

hamarabb hazatérjünk. Ezelőtt egy évvel, ha valaki tavaly nem tesz elém 
egy tál gulyást, akkor nem hiszem, hogy ettem volna, mint ahogy most 
sem sikerült. Jó volt azonban találkozni, beszélgetni, kezet szorítani, akivel 
csak lehetett. Tündik Gézával és Csirák Csabával amolyan lábon álló 
egyházfórum keretében vitázunk ezekről a a folyamatokról: a csökkenésről, 
az érdeklődés hiányáról, az egyházi marketingről (avagy hogyan jut vagy 
nem jut el az Egyház szava az emberekhez) és statisztikákról, majd Tibor 
atya is társul. Talán jövőre másképpen kell gondolkozni...Közben a Gábor 
házaspár felpakolja a sütéshez szükséges kellékeket a teherautóra és már 
indulnának... A kerekek azonban egyre jobban ássák bele magukat a laza 
talajba. Hiába a kerék alá helyezett kavics, homok, kőtörmelék, hiába a 
férfi erő amely rásegíteni próbál a motor erejére, már lassan a kerékagyig 
süppedt bele a teherautó a templomkert füves földjébe. Traktor kellene...
de hát vasárnap délután honnan? Eszembe jut Balogh Sanyi bácsi a Károlyi 
útról, hiszen ők sok-sok hektáron gazdálkodnak. Ju,j de kényelmetlen most 
kora délután valakinek az ebéd utáni nyugalmát megzavarni. Mellesleg én 
is már éhes lennék...De hát tenni kell valamit. Bátorkodok kérni és Sanyi 
bácsi már kormányozza is elő a Zetor gyártmányú erőgépét, majd feszül 
a lánc, elpattan a láncszem, feszül az acélsodrony, szakad az acéldrót is... 
Aztán csak sikerül. A végeredmény?  A szabadulás öröme és boldogsága. 
Nagy hullám kell a kimozduláshoz, sokszor elemi erő, bátorság és 
kockázatvállalás a kitöréshez. Vágyni, állandóan vágyni a szabadulás édes 
örömét és csak nyugodtan fi gyelni az idők jeleit, számolni a kis hullámokat, 
hatalmas erőbedobással rákészülni a nagy hullámra. És adott pillanatban 
halálugrással, a mélybe ugorva, messzire jutni. Szívet melengető jó érzés és 
nagyszerű gondolat, hogy ez lehetséges.

SÁRTENGER ÉS HULLÁMHEGY

Mares Sándor 

IV. ADVENTI IFJÚSÁGI IMAÓRA – HŰSÉG

- Hittanosaink számára 200 mikulás-csomagot készítettünk elő A 
3000 lejre rugó költségeket  az ahlhorni Kolping Család 700 eurós 
adományából fedeztük.
- Karácsonyra 90 idős testvérünknek készítettünk szeretet-
csomagot, körülbelül 7000 lej értékben.  Az adventi reggelin és 
ebéden ennek az összegnek mintegy a fele gyűlt össze; a többit 
névtelenséget választó magánszemélyek adták, illetve a Hutton Kft. 
és az Autonet kft. adományozta.
  
2010 december 31-én az este 6 órakor kezdődő évvégi hálaadó mise 
után vidám szilveszteri előadás lesz  a Kolping Család színjátszóinak 
előadásában, majd ezt követően közös szilveszteri mulatságra 
hívunk a Merk Mihály terembe. A  gördülékenyebb szervezés 
érdekében jelentkezésedet várjuk a sekrestyében elhelyezett listán.
Várunk szeretettel!
 
Statisztikai adatok plébániai közösségünkről 2010-ben:
- Családok száma: 1078;  Személyek száma: 2554, ebből férfi : 1208 
– 47  %, nő:  1346 – 53 %
- Átlagéletkor: 39 év, férfi ak – 35 év, nők – 39 év
- Keresztelő: 20 ; -Esküvő: 15; - Temetés: 20

Házszentelések rendje – 2010. december 27 – 30. között.
1. nap – december 27. hétfő, reggel ½ 9-kor:
Muncii /végétől/, Constelaţiei, Aurora, Narcisei és Astronauţilor 
és Maciesului.
2. nap – december 28. kedd, reggel ½ 9-kor: Károlyi út /
elejétől/, Universului, Brănduşa /végéről/, Făgăraşului /Károlyi 
úttól kezdjük/, Crizantemei, Capricornului, Iasomiei, P-ta Rodului 
és Pompierului.
3. nap – december 29. szerda, reggel ½ 9-kor:
Proiectantului /Híd mellől/, Zenit /elejétől/, Sănătăţii /végétől/  
és Lalelei
4. nap – december 30. csütörtök, reggel ½ 9-kor:
A negyeden kívül eső lakások, megbeszélés szerint.
 
Az Ajándék tervezett megjelenései 2011 első félévében: 
2011 február 13, 2011 március 20, 2011 április 24 (húsvét), 
2011 június 12 (pünkösd).

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK minden egyes 
Testvérünknek, Olvasónknak, Szerzőnknek! 
Bort, búzát, békességet  2011-ben! 

HÍREINK


