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„Hol van a zsidók újszülött királya?”
(Máté 2,1-12)

A kérdések idejét éljük. A világban
és az egyházban is. Csak ki kérdez,
miért, és ki válaszol? Változik-e val-
ami? A kérdés eléri-e magát a sze-
mélyt, vagy megmarad a szankcionált
válaszadás mentén, mint közlés. Eset-
leg „más úton kell visszatérni”.

Inkább most válaszokat keresek.
2022-ben ez a karácsonyi készüle-
tem. Ahogy a bölcsek tették, köves-
sük õket!

Láttuk már a csillagot. Az elmúlt
években szívünkben és lelkünkben,
könnyben és mosolyban, jó szóban
és megbocsátásban keresem azt a
sok-sok csillagot bennem és körülöt-
tem, amit Isten küldött, amivel jel-
zett, ami vezetett. Keresd meg életed
csillagjait, idézd emlékeit csendes

imapercekben, régi képeken, szép és
áldott rorátés reggelen, gyertya mel-
lett éneket dúdolva! Könnyû lesz, hív,
fénylik, vonz.

Jönni kell! A betlehemhez jönni
kell! Otthon maradva nincs betle-
hem. Az életben sok mindenhez fel
kell állni, el kell indulni! Otthonról,
kényelmes fotelbõl nem megy. Hideg,
gond, áldozat sok van, amit meg kell
hoznom! Sok a kényelmetlenség is,
de lelket nyugtató. Jönni kell a hal-
doklóhoz, a boldog párhoz, a vigasz-

taló látogatáshoz... mind-mind indul-
ni kell! Kimozdulni gondolatból, ké-
nyelembõl, mindig áldozattal jár. Jöjj,
vár!

Hódolni elõtte. Azt jelenti: én adok.
Valamit, ami kedves, amit tudok neki
adni. Az ünnep nem kérés, és kö-
nyörgés, hanem hódolat, amikor
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adnom kell. Mit tudok adni? Jóté-
kony szívet, elfeledett, megbánt ha-
ragot, kibékülést ellenséggel, meleg,
fûtött szívet, törõdést, annak, aki fá-
zik, reszket, szentgyónásban, imában
megtisztult lelket.

És eljön az ünnep. A megérkezés,
a találkozás. Meglátjuk a Gyermeket
és Anyját. Kegyelemmel teli lesz,
mert nem csak mulandó dolgokra,
szabadnapra, megterített asztalra ta-
lálok, de meglátom az értem emberré
lett Jézust is. Összeér ég és föld, és
árad az Isten szeretete. A szentáldo-
zásban a testté lett Jézus hozzám jön,
szívembe költözik.

Szívem szeretetét adom ajándékba
neki, tisztán és fehéren, és kincseimet
ajánlom, mindazt, amit tõle kaptam.

Más úton térek vissza családba,
munkába, más lélekkel, örömmel,
szeretettel, mert ünnepet ültem a
földre szállt, testté lett Jézussal.

Örömteli, szép ünnepet kívánok!
Csorba Tamás plébános

Pásztorok tanyáztak a vidéken kint
a szabad ég alatt, és éjnek idején õriz-
ték a nyájukat. Egyszerre csak ott állt
elõttük az Úr angyala, és beragyogta
õket az Úr dicsõsége. Nagyon meg-
ijedtek. De az angyal megnyugtatta
õket: „Ne féljetek! Mert nagy örömet
adok tudtul nektek és majd az egész
népnek. Ma megszületett a Megváltó-
tok, Krisztus az úr, Dávid városában.
Ez lesz a jel, találtok egy jászolba fek-
tetett bepólyált gyermeket.

Egyszeriben mennyei seregek soka-
sága vette körül az angyalt, és dicsõí-
tette az Istent ezekkel a szavakkal:
»Dicsõség a magasságban Istennek
és békesség a földön a jóakaratú
embereknek!«” (Lk 2,8-15)
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Rorate. Jóízû szó, szép emlékeket
idéz bennem. Kisiskolás voltam, ami-
kor elõször mentem hajnali misére.
Emlékszem a sötét templomra, a
meghittségre, a gyertyák pislákoló
lángjára, na meg a mise utáni kakaóra
és kalácsra... Sõt, arra is, hogy a
„Harmatozzatok, égi magasok” ének-
lése alatt azt hittem, valójában azt
kérjük Istentõl, hogy essen végre a
hó. Ez elég szimpatikus gondolat volt.
Persze hamar megsejtettem, hogy a
felnõttek valószínûleg nem azért kel-
nek hajnalok hajnalán, hogy kikö-
nyörögjék Istentõl, végre lehessen
hógolyózni. Hittanos ismereteimbõl
tudtam, hogy Jézust várjuk, a kará-
csonyra készülünk, na de minek ezért
ilyen korán felkelni? Évek kellettek,
míg a tapasztalás felülírta bennem a
puszta tudást. A választott nép só-
várgó várakozása az Üdvözítõre en-
gem is megragadott az egyház gazdag
liturgiájában.

Ahogyan a hajnali miséken szinte
felsírva énekeljük az introitust, zsi-
gerbõl jövõvé válik a vágy az Eljö-
vendõ szabadítása iránt. Az egyete-
mes várakozás személyessé lesz,
ahogy magamba nézve szívem mélyé-
bõl kérem: „ne haragudj ránk, Urunk,
és ne emlékezzél többé gonoszságunk-
ra...” A hajnali misék neve, a roráté,
az eredetileg latin nyelvû kezdõének
elsõ sorából származik (Rorate, caeli
de super, et nubes pluant iustum!).
Ennek több magyar fordítása is ké-
szült, népénekként is gyakran éne-
keljük adventben. A szentmisék szö-
vegeiben gyönyörû, ahogyan az ószö-
vetségi Messiás-jövendölések, a vára-
kozással átitatott írások összefonód-
nak az evangéliumi történetekkel. Az
egész adventi liturgiát nagyon szere-
tem, de különösen kedvesek szá-
momra az Ó-antifónák, amelyeket a
karácsony elõtti héten énekel az egy-
ház. Mind a hét név, ahogy a válasz-
tott nép szólongatja, dicsõíti a Mes-
siást, beteljesedett Jézusban. Döbbe-
netes erõvel hatott rám annak a felis-
merése, hogy akit évszázadokon át
vártak nálam sokkal-sokkal jobb és
szentebb emberek, minden egyes nap

nekünk ajándékozza magát. Õ, aki
iránt emberek ezreinek, millióinak
lelke sóvárgott, közénk jön egy töré-
keny, kis ostyában. Ezért találom any-
nyira szépnek, amit a rorate-misék
nyújtanak. Az egyéni várakozásom
egyesül az ószövetségivel, és mind-
azokéval, akik lustaságukat legyõzve
Istennel kezdik a napjukat, akik elé-
be mennek az érkezõ Jézusnak.

Most már kicsit keserédes is szá-
momra az advent: az Úrral együtt a
vizsgaidõszak megmérettetései is
eljönnek... Mégis, az Üdvözítõre való
várakozás tölt el ilyenkor minket,
egyetemistákat is. Errõl tanúskodik
legalábbis a csordultig megtelõ temp-
lom itt az utcánkban, a késõn jövõk
sokszor alig találnak helyet. (Ezt saj-
nos tapasztalatból mondom: ahogy
Sík Sándor írja Te Deum c. versében,
én is gyakran „...futva futhatok az Ér-
kezõ elé.”) Gyertyafény van, de kör-
benézve fiatal arcokat látok, a szent-
mise után huszonévesek tömege tölti
meg a templom elõtti kis teret. Pár
perc, és indul a budapesti reggel, vil-
lamosok zakatolása, kukásautók zaja
töri meg a meghitt, tömjénes hangu-
latot. Minket viszont összeköt, hogy
mindannyian Isten tenyerén ébrede-
zünk ezeken a hajnalokon. Mindany-
nyian megtagadtunk aznap egy kicsit

magunktól, odaajándékoztuk elsõ
gondolatainkat, érzéseinket a mi
Urunknak. Milyen szép, hogy a na-
pom elsõ szava ilyenkor az ámen.
Amikor rorátéra megyek, igyekszem
csak az Érkezõre figyelni, csak egy
mosollyal köszönteni, azt, akivel út-
közben találkozom. Szívem csendje
és a napom elsõ szava az övé.

Amikor hazautazom, mindig na-
gyon örülök, ha értem jönnek a vas-
útállomásra. Végre találkozhatom
azokkal, akiket szeretek, megölelhe-
tem azokat, akik már úgy hiányoztak.
Hát még Jézus, aki mindent felülmú-
lóan szeret mindannyiunkat, hogy
örülhet, amikor látja, hogy reggeli
frissességünk teljében, néha kócosan
(sõt, egyes elvetemült egyetemisták
a kabát alatt pizsamában), de kényel-
münket megtagadva jövünk, futunk
elé! Micsoda boldogság ez neki!  Bár,
akik ott vagyunk, gyakran nem ismer-
jük egymást, Isten mégis közösséget
formál belõlünk. Egyesít minket,
akik elfogadtuk ezt a meglehetõsen
korai meghívást. Hideg kezeink és
vacogó fogaink helyett Õ lángoló re-
ményt ad szívünkbe: „Vigasztalódjál,
vigasztalódjál, én népem, hamar eljõ
üdvösséged!”

Várjuk együtt az Urat!
Dömötör Zsóka

„HARMA„HARMA„HARMA„HARMA„HARMATOZZATOZZATOZZATOZZATOZZATOK, MATOK, MATOK, MATOK, MATOK, MAGGGGGASSÁGOS EGEK…”ASSÁGOS EGEK…”ASSÁGOS EGEK…”ASSÁGOS EGEK…”ASSÁGOS EGEK…”
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„Mindenki elhatározásának megfele-
lõen adjon, ne kelletlenül vagy kény-
szerûségbõl, mert az Isten a vidám
adakozót szereti.” (2Kor 9,7)

Közeledik a karácsony. Ilyenkor a
legtöbb emberben fellobban az aján-
dékozási kedv és az adakozás iránti
vágy is. Talán ezért is kezdenek ilyen-
kor adománygyûjtésbe az egyes ka-
ritatív szervezetek, a különbözõ in-
tézmények, alapítványok. De épp
képviselõik panaszkodnak sokszor
amiatt, hogy egyesek az adomány-
gyûjtést nagyon félreértik. Egyfajta
kényszernek, lelkiismeretük meg-
nyugtatásának eszközévé teszik, és
ennek megfelelõen adakoznak. Azt,
amire már nincs szükségük, ami
amúgy is kidobásra van ítélve, hasz-
nálhatatlan, vagy épp csak felesleges.
Elõszeretettel viszik az adomány-
gyûjtõknek az elhunyt hozzátartozó
ruháit. Az idõs nagymama divatja-
múlt, elhasznált holmijait. Amirõl
maguk is tudják, senki más sem tudja
majd használni azokat.

Nyilván annak is van létjogosultsá-
ga, ha a feleslegesbõl adunk a másik-
nak, de gondoljunk Jézus szavaira
Márk és Lukács evangéliuma szerint:
„Bizony mondom nektek, ez a sze-
gény asszony többet dobott be, mint
bárki más. Mert a többiek a felesle-
gükbõl adtak az Istennek ajándékot,
õ azonban mind odaadta, ami a sze-
génységétõl telt. Egész megélheté-
sét.” (Lk 21,3-4) A  Szentírás tulaj-
donképpen a jótékonyságot áldozat-
nak tekinti. „A jótékonyságról és az
adakozásról ne feledkezzetek meg, mert
az ilyen áldozat kedves az Isten-
nek.”(Zsid 13,16) Nem véletlen,
hogy a Biblia nem jótékonykodásról,
hanem jótékonyságról beszél. A jó-
tékonykodásnak van egy kis negatív
színezete. Úgy teszünk mintha jóté-
konyak volnánk, azaz jótékonyko-
dunk. Mögötte azonban vagy van
tiszta szándék, vagy nincs. A jóté-
konyság azonban az, ha valaki önzet-
lenül cselekszik, és cserébe nem kér
semmit, nem számít semmire.
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Bizonyára sokan adakoznak min-
den hátsó szándék nélkül, de nagyon
sokan vannak azok is, akik valamit
várnak érte. Elsõsorban hálát, köszö-
netet vagy elismerést. A jótékonyság
mögött nincs ez a várakozás. Ezért
is tûnik tiszteletre méltóbbnak az az
adományozó, aki névtelenségbe bur-
kolózva segít másokon, mint az, aki
a médiában teszi közzé mikor és
mennyit adományoz.

Szent Pálnál azt olvassuk, hogy a
jótékonyság áldás.

„Ezért tartottam szükségesnek, hogy
felszólítsam a testvéreket, menjenek
elõre el hozzátok, és gyûjtsék össze a
megígért adományt. Minden legyen
készen, hogy a bõ áldás és ne a szûk
alamizsna képét mutassa.” (2Kor
9,5) Segítséget nyújtok másoknak,
abból, amim van, azt, ami nekem is
kellene, amit én is tudnék még hasz-
nálni, de neki nagyobb szüksége van
rá. Áldozatot hozok, lemondok vala-
mirõl, ami nekem is értékes. Ezért
kérik az adománygyûjtõk a gyereke-
ket, akik immár hagyományosan ci-
põs dobozokban adományoznak játé-
kokat más gyerekeknek, hogy csak
olyan játékot tegyenek a dobozba,
ami használható, amit még õk maguk
is szeretnek, de a szegényebb gyere-
kek kedvéért hajlandók megválni tõ-
lük, ezzel is tanítva a kis adakozókat
az önzetlenségre.

Lehet azt mondani, hogy nekem
sincs elég, majd akkor adakozom má-
soknak, ha nekem is meglesz minde-
nem. De vajon lesz-e ilyen? Leszek-e
valaha olyan helyzetben, hogy azt

mondhatom, nekem és szeretteimnek
már elég, most már amim még lesz,
azt szétosztom azok között, akik rá-
szorulnak. Ki tudja? Az adakozás
ezért bizony némi önzetlenséget fel-
tételez. Ahhoz, hogy megértsük mi-
ért is kell önzetlennek lennünk, leg-
jobb ismét Szent Pál intelmeire gon-
dolni: „Mid van, amit nem kaptál? Ha
pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha
nem kaptad volna?” (1Kor 4,7) Mert
valóban, mit adhatunk másoknak
olyasmit, amit magunk is nem kaptunk?
Ha pedig Istentõl kaptuk, amink van,
miért ragaszkodunk hozzá úgy, mintha
kizárólag önmagunknak köszönhet-
nénk mindent? Gondoljunk arra, hogy
abból, amit Istentõl kaptunk, egy kis
részt így átadhatunk azoknak, akik
nem kaptak annyit, mint mi.

Igaz, a cikkem elején azt írtam,
hogy az adományozó nem vár ellen-
szolgáltatást azért, amit ad. Ennek
látszólag ellentmond a Példabeszé-
dekbõl vett következõ idézet: „Van aki
bõvebben ad, mégis gazdagabb lesz, a
másik kapzsi, mégis szegényedik.”
(Péld 11,24) Az ellentmondás persze
csak látszólagos. A más emberektõl
érkezõ hála, köszönet, elismerés az,
amire az igazi jótékonyság nem vár.
Önzetlenül másoknak adni felemelõ
érzés. Ilyenkor nem csak a rászo-
rulókon segítünk, de saját szívünk is
megtelik szeretettel, békével. Önbe-
csülésünknek is javára válik. Biztosan
érezhetjük azonban, hogy az adako-
zás, mint Istennek is szánt áldozat,
nem marad jutalom nélkül. A viszon-
zás ugyan nem az emberektõl, hanem
Istentõl érkezik, de épp ezért annál
kedvesebb.

Azt, hogy mikor érkezik ez a vi-
szonzás, nyilván nem tudhatjuk, de
önmagában az az érzés, hogy máso-
kon segítettünk, mégpedig úgy, ahogy
nekik jó, és nem úgy, ahogy nekünk
kellemes, jó érzést, örömöt és elé-
gedettséget hozhat számunkra. Az
ünnepet pedig melegebbé, meghit-
tebbé teszi.

Kökényes Julianna
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Adventi számunkban arra kerestünk
választ, miként készülnek a kará-
csonyra egyházközségünk tagjai, ho-
gyan telik a várakozás idõszaka, mi-
lyen szokásokat, milyen hagyományo-
kat követnek ebben az idõszakban.

Szökrény Lajos autóbusz-vezetõ

Nálunk a családban a karácsony a
húsvét után a legnagyobb keresztény
ünnep. Az advent, Jézus Krisztus el-
jövetele, a karácsonyt megelõzõ vá-
rakozás idõszaka.

Erre elõre, fizikai és lelki dolgok-
ban is egy évek óta megszokott, jól
bevált rendszer szerint készülünk.

Kezdõdik a fa kiválasztásával, amit
mindig valamelyik ismerõsöm feny-
vesében szoktam megjelölni. Ez min-
den esetben lucfenyõ. Igaz, meleg la-
kásban hamar lehullajtja a levelét, de
ennek van a legjobb illata. Csak né-
hány nappal elõtte szoktuk kivágni,
és vízkeresztig ez is bírja. A követ-
kezõ az adventi koszorú, melynek a
hitet, reményt, örömet és szeretetet
jelképezõ gyertyáit advent idején, va-
sárnapokon lehetõleg közösen gyújt-
juk meg. Ezt igazi kegyelemnek tar-
tom, hiszen abban a szerencsés hely-
zetben vagyunk, hogy egyazon tele-
pülésen, pár száz méteren belül van-
nak az otthonaink a lányunk és fiúnk
családjával. Az ajándékozás nálunk
a felnõttek körében egyszerû, sze-
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rény dolgokat jelent. Az unokáink
ajándékait pedig a szülõkkel egyez-
tetjük. A gyerekek célszerûséget is
figyelembe véve, az általuk elõre meg-
fogalmazott három kívánság egyikét
kapják.

Az ünnepre való lelki felkészülés
számunkra elmaradhatatlan eleme a
gyónás. Ezután tudjuk tiszta szívvel
és lélekkel várni Isten fiának az eljö-
vetelét. Fontosnak tartjuk a Megváltó
várását és a Mária-tisztelet megnyil-
vánulását is jelentõ hajnali roráté
szentmiséken való, lehetõség szerinti
részvételt. Ezeken, valamint a közös
gyertyagyújtáson én sajnos nem min-
dig tudok ott lenni, mert autóbusz-
vezetõként gyakran az ilyenkor diva-
tos adventi vásárokra viszek csopor-
tokat különbözõ nagyvárosokba. Ám
lélekben természetesen én is ott va-
gyok ezeken az eseményeken.

Az ünnep elsõ napján, szenteste az
együtt elfogyasztott korai estebéd
után mindenki megkeresi a feldíszí-
tett fa alatt a saját ajándékát. Az
öröm percei után a gyermekeink csa-
ládjukkal hazatérve folytatják a to-
vábbi ünnepi készülõdést.

A nap kiemelkedõ eseménye az éj-
féli szentmise, ahol együtt ünnepel-
jük Jézus születését. Ezen a család
minden tagja részt vesz, nagyon indo-
kolt esetben, csak elkerülhetetlen
akadályoztatás esetén hiányzik vala-
melyikünk.

Az ünnep további napjain hol az
egyik, hol a másik gyermekünknél
gyûlünk össze egy-egy jó beszélgetés-
re, ugyanis a családdal együtt töltött
minõségi idõnél számunkra nincs fon-
tosabb, és erre a karácsonyi idõszak
kiváltképp alkalmas.

Sólyomné Babati Katalin, a tanács-

adó testület tagja

Számomra ugyanúgy, mint minden
keresztény testvérünknek, húsvét
után a legfontosabb ünnep a kará-
csony.

Ilyenkor mi, szolgálattevõk nem
csak otthon, de a templomban is a
keresztény egyházi év utolsó teendõit
végezzük. Nekem nem csak szép, de
nagyon kedves is ez az idõszak. Az
adventi koszorút én a hálaadás és a
köszönet ajándékaként is nyújtom át

az Úrnak. A gally szedésétõl az ol-
tárra kerülésig szívvel-lélekkel készí-
tem. Ez az öröm és a reményteli vá-
rakozás kísér végig az adventi idõ-
szakban.

Megkezdõdnek a korai roráté
szentmisék is, amikor hajnali sötét-
ségben várjuk a napfényt, a Messiás
megszületését. Ilyenkor nem is vesz-
szük észre azokat a dolgokat, ame-
lyek egyébként máskor nehezünkre
estek volna, esetleg bosszantottak
volna bennünket: a korai felkelést, a
hideggel járó áldozatot. Ezzel a lelkü-
lettel együtt fogyasztjuk el az agapén
felszolgált szerény reggelit, és öröm-
mel, mosollyal az arcunkon indulunk
iskolába, munkába, ki-ki a maga út-
jára. Gyertek, és készüljünk együtt
az Õ eljövetelének ünnepére, hiszen
mindent neki köszönhetünk!

Novák Istvánné sekrestyés

Advent az Úr eljövetele. Szent vá-
rakozás ez, ami megelõzi a Messiás,
a Megváltó érkezését. Négy héten át
várakozunk, hogy karácsony titka
megérlelõdjön bennünk, és méltó
módon tudjuk befogadni a kisgyer-
mekként közénk érkezõ Istent, az
élet urát.

Mivel advent, a karácsonyt megelõ-
zõ négy hét, a bûnbánat idõszaka, a
templomban lecseréljük a terítõket
lila színûre, az oltárokat pedig ilyen-
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kor nem díszítjük virággal. Helyette
az asztalon az adventi koszorút he-
lyezzük el. A fenyõágból font koszo-
rúra elhelyezett négy gyertya az ad-
venti idõszak négy vasárnapjára utal.
A három lila gyertya jelképezi a bûn-
bánatot, a rózsaszín gyertya pedig az
örömöt. A koszorú gyertyáit a vasár-
napi misék elõtt a hívek jelenlétében
a misézõ pap gyújtja meg, rövid szer-
tartás keretében. Advent elsõ vasár-
napján egyet, a másodikon kettõt, a
harmadikon hármat (a harmadik a
rózsaszín), a negyediken mind a négy
gyertya fellobban.

A misézõ pap ruhájának színe lila,
ez alól a harmadik vasárnap a kivétel,
amikor is örvendetes vasárnap lévén
viselhet bíbor színût.

Ebben az idõszakban különleges
misék a hajnali roráté szentmisék.
Ezeken ha tehetem, természetesen
mindig részt veszek. Ez az idõszak
alkalom arra is, hogy ezekben a he-
tekben a lényegre figyeljünk, lelki éle-
tünk kerüljön elõtérbe, visszavegyünk
a mindennapi hajszából, lassítsunk,
elcsendesedjünk, önvizsgálatot tart-
sunk. Erre buzdítok mindenkit. Pró-
báljunk katolikus hitünkben megerõ-
södni, hogy méltóképpen várjuk Jé-
zus születését.

Gyermekkoromban nagyon vártam
a karácsonyt, mivel nagyanyám mesz-
sze lakott tõlünk így csak évente egy-
szer, a karácsonyi ünnepekben talál-
kozhattam vele. Ilyenkor mind össze-
gyûltünk nála, mi is és az ott lakó ro-

konaink is, megértünk mesélni egy-
másnak, örvendezni a szeretteinknek.

Nagyon kedves emlékem a kará-
csony esti kántálás. Szenteste házról-
házra mentünk szebbnél szebb kará-
csonyi dalokat énekelve. Az ott la-
kók csatlakoztak hozzánk, és éjfélre
a templomhoz érve, az egész közös-
ség együtt vett részt a szentmisén. Jó
visszagondolni rá, hogy bár szegény-
ség volt akkor, de annál nagyobb sze-
retetben és nemutolsó sorban mély
hitben éltünk.

Ezt kívánom mindenkinek, hogy
olyan felejthetetlen élményt adjon az
ünnep, mint akkor nekem!

Pataki Józsefné sekrestyés

Az adventi idõszak a várakozás
idõszaka számomra is. A lelki fel-
készülés mellett, ami a minden reggeli
imádkozást és a heti két imaórát je-
lenti nekem, a templomi szolgálat is
egy kicsit más ilyenkor, mint az év
többi idõszakában.

Kiemelném a hajnali szentmiséket,
a rorátét. Mint említettem, minden
reggel imádkozom, de erre ilyenkor
nem mindig jut idõ. Hajnali ötkor in-
dulok, hogy elõkészítsem a templo-
mot és a szentmisét. Így az imára csak
azt követõen kerülhet sor, amikor
már hazaértem. Ám ez nem okoz lel-
kiismeret-furdalást, hiszen örömöm
telik benne, a hajnali mise hangula-
tától hálatelt szívvel mondhatom el
a napi imáimat.

Ilyenkor az adventi idõszaknak
megfelelõen díszítjük a templomot,
kimossuk az oltárterítõket, hogy tisz-
taság várja a Megváltót a lelkünkben
is, de a templom épületében is.

Mielõtt kitört a járvány, a roráték
után plébános úr egy kis agapéra in-
vitálta a híveket. Nagyon bensõséges
alkalmak voltak ezek, zsíros kenye-
ret, lekváros kalácsot, teát készítet-
tünk azoknak, akik ebben a hajnali
órában is az eljövendõ ünnepre gon-
dolnak, és a korai idõponttól nem visz-
szarettenve a templomban kezdik a
napot Isten magasztalásával. Szívesen
vettem és veszek majd részt ebben is,
hiszen a misén résztvevõk mindig
örömmel jöttek, dicsértek bennünket,
köszönettel és szeretettel fogadták ezt
a kedves szeretetvendégséget.

 Karácsony elõtt pedig a templomi
karácsonyfák díszítésében segédke-
zem, díszeket is készítek.

Rigyáci születésû vagyok, ott töl-
töttem a gyermekkoromat. Nagyon
szép és kedves emlékeim vannak az
akkori adventi, karácsonyi elõkészü-
letekrõl is.

Nagyon szerettem a hajnali miséket,
különösen azért, mert kisgyerekként

kántorunk megengedte, hogy én „fúj-
tassak” az orgonánál. Akkoriban ugyan-
is nem volt még elektromos orgona.

Voltak faluhelyen vidám népszoká-
sok is. Ilyen volt például a Luca-napi
kotyolás. vagy lucázás. Ezeken én is
részt vettem idõnként. Végigjártuk
az ismerõsöket, és verses jókívánsá-
gokkal köszöntöttük õket. Õk pedig
cukorral, csokoládéval, süteménnyel
jutalmaztak bennünket.

Karácsonykor az erdõrõl hoztuk a
fát, igazi feketefenyõt. Nem voltak
olyan csillogó díszeink, mint manap-
ság, almával, dióval, gyertyával díszí-
tettük a karácsonyfát, amit a sublótra
állítottunk fel.

Éjféli misére nagyon szerettem
menni. Karácsonykor a faluban levõ
kastélyban színi elõadást is szervez-
tünk, ahol idõnként én is felléptem.
Nagyon szép emlékeim ezek.

Az adventi idõszakot ma is nagyon
szeretem. Többek között ezért is vál-
laltam el a sekrestyési szolgálatot.
Részben mert szívesen teszek is a kö-
zösségért, szeretem a templomunkat,
Tamás atyát pedig nagyon tisztelem,
örömmel segítek neki, és szolgálok
az Úrnak.
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KÉPES  MOZAIKKÉPES  MOZAIKKÉPES  MOZAIKKÉPES  MOZAIKKÉPES  MOZAIK

Június 19-én, az Úr napján körmenetet is tartottunk

Június 19-én került sor a gyermekek elsõ áldozására
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Városunk augusztus 20-án, hagyományosan
templomunkban tartja a város miséjét

Októberben szabadtéren imádkoztuk a rózsafüzért
a város különbözõ pontjain
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A Kaposvári Egyházmegye ismét ako-
litusképzést indított. Tamás atya aján-
lására plébániánkról ketten, Balassa
Balázs és Maresch Dániel vesznek
részt a képzésen.

Az akolitusok feladatai a követke-
zõk lehetnek: közösségépítés, igeli-
turgia-vezetés, áldoztatás és temetés.
A konkrét feladataikat a közösség
igénye és a plébános útmutatásai
alapján végzik.

A mostani képzés is egy évet ölel
fel, mely elsõ részében tartalmaz bib-
likus alapképzést, imaiskolát és lelki
felkészítést, melyet a lektoravatás
követ 2023. április 22-én. A jelent-
kezõk közül az elsõ féléves ismeret
alapján a püspök választja ki azokat,
akik a képzés második részébe lépve
az akolitus-avatásra készülnek, mely
2023. június 17-én lesz a kaposvári
székesegyházban. A képzés második
részében a résztvevõk elmélyítik bib-
likus tudásukat, valamint liturgikus
és lelkivezetõi ismertekre tesznek
szert.

Az egész folyamatban nagy hang-
súlyt kap a résztvevõk lelki fejlõdése
és a közösségépítés.

Az egyházmegyébõl összesen 15 fõ
vesz részt a képzésben, köztük idén
elõször négy hölgy is.

A szeptemberi és októberi alkal-
mak már lezajlottak. Az akolitus-je-
löltek ezeken megismerkedtek a Lon-
car-féle imaiskolával, mely csodála-
tos módszer arra, hogy szívünkben
élõvé váljon a Szentírás. Ezen kívül
meghallgatták Matykó Árpád diakó-
nus elõadását az igeliturgia lényegé-
rõl, Udvardy Márton diakónus és
Rajnics Péter akolitus motivációs
elõadásait, valamint Kocsi György

atya rendkívül alapos szemináriumait
az ószövetségi és újszövetségi alap-
ismeretekrõl.

Az ismeretek átadásán túl nagyon
fontos, hogy az akolitus-jelöltek is
egy összetartó szeretetközösségé
váljanak. A képzés során a szentmi-
sék, a közös imádságok, az étkezé-
sek és az esti beszélgetések is ezt a
célt szolgálják. Eddigi tapasztaltaink
alapján a Szentlélek jósága és ereje
áthatja az egész folyamatot, és bõsé-
ges ajándékaival ellátja az akolitus-
jelölteket.

Kérem a Szent József Plébánia hí-
veit, hogy imádkozzanak a képzésben
részvevõkért, mert egyházunknak a
jelenlegi körülmények között nagy
szüksége van az akolitusok szolgála-
taira!

Maresch Dániel

AKAKAKAKAKOLITUSKÉPZÉSOLITUSKÉPZÉSOLITUSKÉPZÉSOLITUSKÉPZÉSOLITUSKÉPZÉS
EGYHÁZMEGYÉNKBENEGYHÁZMEGYÉNKBENEGYHÁZMEGYÉNKBENEGYHÁZMEGYÉNKBENEGYHÁZMEGYÉNKBEN

Nagyon sokszor kell várnunk az éle-
tünkben akár valami jó dolog megér-
kezésére, akár egy nehézség elmúlásá-
ra. De Isten az idõ felett áll, és Õ látja
vívódásainkat, sõt türelmet is tud ad-
ni, ha kérjük. Íme egy ima Sarah
Young amerikai szerzõ könyvébõl.

Drága Istenem!
Életem ideje kezedben van. A Te

szent kezed teljes mértékben képes
gondoskodni rólam és betölteni a
szükségeimet. Kérlek, segíts megpi-
hennem a mindenható gondviselé-
sedben — és bíznom abban, hogy azt
teszed, ami a legjobb! Tudom, nyu-
godtan letehetem a Te kezedbe, mi
és mikor fog történni az életemben,
mivel Te maradéktalanul megbízható
vagy.

Tisztában vagyok azzal, hogy amíg
a Menny innensõ oldalán élek, alá
kell vetnem magam az idõ való-
ságának. Amikor izgatottan várok
egy jövõbeli eseményt, szívesen elõ-
re tekerném az órát a várva várt na-
pig. A vágyakozásom azonban nem
változtat az idõ múlásán; muszáj
várnom. Amikor pedig szenvedek,
sóvárgom az enyhülést — méghozzá
a lehetõ leghamarabb —, de azt is
ki kell várnom.

Uram, téged nem tart fogva az idõ
zsarnoki uralma. Sõt az idõ a szol-
gálatodban áll. Amikor nehezemre
esik kivárni valamit, bizalomteljes
elfogadással Hozzád kell fordulnom
— nem pedig harcolni az ellen, amin
úgysem változtathatok! Örömmel
tölt el a tudat, hogy Te, az idõ gazdája
tökéletesen megérted a vívódásomat,
és örök szeretettel szeretsz.

A te irgalmas nevedben, Jézus,
ámen.

(777 blog)

IMAIMAIMAIMAIMA, HA VÁRSZ, HA VÁRSZ, HA VÁRSZ, HA VÁRSZ, HA VÁRSZ
VVVVVALALALALALAMIREAMIREAMIREAMIREAMIRE

„Az ádventi várakozás lényege sze-
rint: várakozás arra, Aki van; ahogy
a szeretet misztériuma sem egyéb,
mint vágyakozás az után, aki van, aki
a miénk.”

Pilinszky János
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Úgy 30 éve volt elõször, hogy medju-
gorjei zarándokútra invitáltak. Azóta
számtalan alkalom adódott volna,
hogy elmenjek, de valahogy féltem
mindig az ilyen zarándokutaktól,
mert nem tudtam elképzelni, hogy
mit is fogok én csinálni napokig az
imában edzett zarándokok között?

Napi 1-2 szentmisét már jól bírok,
de a rózsafüzérek és imák egész na-
pos kihívásától nagyon tartottam. A
félelmem nem volt alaptalan, hiszen
az odaút alatt több rózsafüzért mond-
tunk el, mint amennyit én az addigi
életemben összesen. Elsõ meglepe-
tésem éppen ez volt, mert közösen
sokkal jobb mondani rózsafüzért,
mint magamban a figyelemzavarom-
mal küszködve.

Medjugorjében aztán valahogy min-
den más jelentõséget kapott. Az idõ
és a tér, fáradtság és ébrenlét, a tá-
volság és az emberi kapcsolatok vi-
szonya furcsa módon megváltozott.
Az elrévülõ percek óráknak, de egyes
hosszabb szentségimádások vagy a
maratoni gyónások csak rövid má-
sodperceknek tûntek.

Aki ide hitben alacsonyabb töltés-
sel érkezik, az is megérezi, hogy itt
valahogy olyan furcsa és különleges
módon történnek meg az amúgy
szokványos események. Mintha lenne
egy profi fõrendezõ. Sok az étterem,
presszó, de nincs hangoskodó vagy
részeg ember. Teli van a város, de
nem tolakodik senki, sehol. Az ál-
dozáshoz feltorlódott sok száz em-
bert pár perc alatt megáldoztatják.
Nincsenek biztonsági õrök, rend-
õrök, mégis ezrek élik kicsi helyeken
is zökkenõmentesen imaéletüket.
Rengetegen másszák meg a Krizse-
vác szikláit botokkal és mankókkal,
de mindenki épségben visszaér. Még
azok az öregek is, akiket itthon a
boltba se engednek el segítség nélkül.

Lelassul itt a világ. A térerõ nem
telefonokba érkezik, hanem a vá-
gyakozó lelkekbe. A megfizethetet-
len mobilnet miatt senki sem nyom-
kodja a telefonját, mint odahaza. A
derûs arcok ellenére kevesebb az
üres beszéd, a szent helyeket érez-

ZARÁNDOKLZARÁNDOKLZARÁNDOKLZARÁNDOKLZARÁNDOKL AAAAAT MEDJUGORT MEDJUGORT MEDJUGORT MEDJUGORT MEDJUGORJJJJJÉBEÉBEÉBEÉBEÉBE
hetõen körülölelõ abszolút igazság
tükrében a szavak szövevényére
nincs igazán igény, így aztán tudat-
talanul is szépen, lassan elcsende-
sednek az emberek.

Egyébként nem kell sok minden
ide: csak õszinte nyitottság az égiek-
re, alázatos lélek, meg egy jó cipõ és
váltás ruha.

Én a világ vad dolgaiba belefárad-
tan érkeztem. Nem voltak konkrét
elvárásaim, csak õszinte érdeklõdé-
sem és rengeteg kérésem. A Szûz-
anyával azonban nagyon szerettem
volna jobban megismerkedni, mert
az elmúlt évtizedekben csak a Szent-
háromságra koncentráltam igazán,
több-kevesebb sikerrel.

Ahogy a vaksötét szobában látat-
lanul is megérezzük, ha valaki még
ott van rajtunk kívül, éppen úgy a
szentségimádásokon és a szentmi-
séken is finoman érezni lehetett egy
hatalmas gyógyító békességnek a je-
lenlétét, ami nyugalmazó gyöngéd-
séggel öleli át megsebzett szívünket.
Egészen más érzés volt ez, mint a
Szentlélek erõs és konkrét sugalma-
zásai. Ez valahogy puhább, melegebb,
tapintatosabb. Olyasmi, mint az édes-
anyám gyengéd simogatása.

Számos lelki terhet cipeltem ma-
gammal a szent hegyre, és ezeket le
is pakoltam a Szûzanyához közeli
sziklák tövébe, hogy ott maradjanak
mindörökre!

Sokak könnye és kõsziklái marad-
tak ott fenn...

Jó volt felzarándokolni a hegyek
tetejére, a stációk és elmélkedések
között kicsit elkülönülve bandukolni
és dúdolni a Magnificatot.

Egyik helyen sem láttam filmekbe
illõ csodát, de érezhetõ volt számom-
ra valami megnyugtató nagy-nagy
erõtér mûködése. A zarándoklat
alatt áradtak lelkemben és elmémben
a gondolatok. 40-et sikerült belõlük
feljegyeznem papírdarabokra a kü-
lönbözõ helyszíneken, de azóta is
számos célzott gyógyító gondolatot
kapok. Olyanokat, amikre már évek
óta szükségem volt. Némelyike
egyenesen az elevenembe hasít, és a
gyengéimet célozza: kritikusan,
pontosan, jogosan, fájdalmasan.

Az, aki útikönyvbõl, újságból vagy
riportfilmbõl akarja megtudni, hogy
mi történik ott, nem tudja megélni
ezt a leírhatatlant. Aki csupán bá-
mészkodni megy oda, az pont a lé-
nyeget mulaszthatja el. Aki el sem
megy, az pedig nem is fogja sajnos
megérteni, miért akarnak oda eljutni
a keresztények milliói.

Ám az alázatos szívvel ideérkezõk
nem szoktak üres kézzel hazamenni.
Akit ott rendesen átölel a kegyelem,
soha nem fogja elfelejteni az életé-
ben, amit ott kapott, és mindig visz-
szavágyik.

Nagy Attila
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Közép-Európa legnagyobb stadionja,
az új budapesti Puskás Aréna adott
otthont a régió legnagyobb ke-
resztény/keresztyén könnyûzenei
fesztiváljának, az „Ez az a nap!”-nak.
A pandémia után, háború és válsá-
gok közepette két év kihagyás után
ez volt a jubileumi, 20. Ez az a nap!,
melyen 30 országból több mint 40
ezren vettek részt. Az idei nyár egyik
legforróbb napján, 2022. július 23-

án mintegy ötven fõvel utaztunk fel
Budapestre, hogy a különbözõ fele-
kezetekkel együtt dicsérjük, dicsõít-
sük Istent. Sokan érkeztek a Felvi-
dékrõl, Vajdaságból, Erdélybõl, és
sokan kaptak meghívást azok közül,
akik Kárpátaljáról menekültek Ma-
gyarországra a háború elõl. A szer-
vezõk által közzétett információk
alapján úgy tûnt, megtelik a stadion,
de a nagy hõség miatt sokan távol
maradtak a programoktól, illetve
csak napnyugta után érkeztek.

Nekünk a stadion legfelsõ szintjén,
a színpadtól legtávolabbi pontra si-
került csak jegyet szereznünk, de
nem bántuk a lépcsõzés miatti fára-
dalmakat és az elõtetõ alatti hõséget
sem. Csodálatos látvány tárult mind-
végig a szemünk elé: elõttünk az óri-
ási tér, 40 ezer ember.

A programot hazai és külföldi ke-
resztény produkciók adták hatalmas
hangulatot teremtve. A közönség egy
kórusként énekelte a szebbnél szebb
dalokat, nem számított, ki hol kapott

helyet, csak az, hogy kihez száll fel a
hálaének.

Többünkben élt a vágy, hogy jó vol-
na lejutni a küzdõtérre, hogy közvet-
lenül a színpad elõtti részen kapcso-
lódhassunk be a dicsõítésbe. Sikerült
is egy-egy extra karszalagot szerez-
nünk, így a biztonságiak beengedtek
bennünket oda, ahol a magyar lab-
darúgó-válogatott is játszik...

Igen, dicsõíteni jöttünk, és nem egy
koncerten részt venni. A magyar fel-
lépõkkel könnyebb volt együtt éne-
kelni, az angollal azonban sokan már

kicsit nehezebben boldogultunk an-
nak ellenére, hogy az óriáskivetítõkre
kiírták a dalszövegeket is. Sokunk-
nak újaknak tûnhettek a dalok is: mi-
vel a katolikus liturgiába nem feltét-
lenül beilleszthetõek, ezért a gitáros
miséken sem találkozhattunk velük.
Na persze magával a dicsõítéssel is
gondban vagyunk. Mert nem tanul-
tuk, nem igazán tudjuk, hogyan is kell.
Talán az a tévképzet él bennünk, hogy
csak akkor kell dicsõíteni, dicsérni
az Istent, amikor valami jó dolog tör-
ténik velünk, vagy amikor éppen
„hangulatban” vagyunk. Pedig nem
így van.

Már az odaúton is gyakoroltunk
egy játékos alleluja énekkel. Mert
bezárt szívvel nem lehet imádkozni,
a dicsõítõ ének pedig igazán szívbõl
szóló ima lehet. Tele vagyunk gon-
dokkal, problémákkal, melyek folya-
matosan lehúznak, akár szinte re-
ménytelenségbe is taszítanak ben-
nünket. Az Urat magasztaló énekkel
a Mindenható felé fordíthatjuk a te-

kintetünket, áthelyezhetjük a fóku-
szunkat a jelenvalóság nehézségeirõl
az örökkévalóság, a mennyország
örömébe...

Jelenünk nehézségeit még fokozta,
hogy a Budapest felé elromlott a bu-
szon a légkondicionáló. Próbáltam
humorral elütni a dolgot, és azt mond-
tam, direkt kapcsoltuk ki, hogy még
idõben akklimatizálódjunk, és ne a
leszállásnál kelljen a 21 Celsiusból a
40-re kilépni. Sajnos ezt páran fél-
reértették, komolyan vették. Erõsen
bízom benne, hogy azóta már sike-
rült megbocsájtaniuk.

A rendezvénynek este 10 órakor
lett vége. Amire nem számítottunk:
a Népligetnél lerobbant a buszunk.
A kompresszor is elromlott, de sze-
rencsénkre sikerült egy hotel elõtt
lehúzódnunk a hatsávos körútról.
Alle-alle-lu-u-ja... gondoltam ma-
gamban, miközben felmértük lehe-
tõségeinket, igyekeztünk mihama-
rabb megoldást találni:

— Indul még vonat vagy busz a
népligeti autóbusz-állomásról? Ha
igen, akkor felférünk rá ennyien?

— Szerviz kiszállással? De vajon
meg tudják csinálni, és ha igen, akkor
mikorra végeznek?

— Tudnának két kisbuszt indítani
Nagykanizsáról, de körülbelül három
óra, amíg ideér, addig mit kezdjünk
a csoporttal?

— Megszállunk a hotelben, aztán
majd hazamegyünk valahogy holnap
reggel.

— Keresünk egy 50 fõs buszt, de
ez nem is olyan egyszerû szombaton
este 11 után...

Már egy ideje várakoztunk, amikor
eszembe jutott: egész nap énekeltünk,
de még nem imádkoztunk el egy ró-
zsafüzért sem. Szép sorra felajánlot-
tunk minden egyes tizedet. Még be
sem fejeztük az imádságunk, már meg
is érkezett a mentesítõ járat. Hála Is-
tennek a Netta-Pannonia kollégái se-
gítettek, és alig több mint egy óra alatt
kerítettek egy buszt Budapestrõl. A
hosszú, szép, de kellemetlenségektõl
és nehézségektõl sem mentes nap
után, a késõ éjszakai órákban értünk
vissza Nagykanizsára, és jólesõ fáradt-
sággal térhettünk meg otthonainkba.

Lábodi István

EZ AZ A NAP!EZ AZ A NAP!EZ AZ A NAP!EZ AZ A NAP!EZ AZ A NAP!
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Kicsoda Jézus? — olvashatjuk a kér-
dést a könyv belsõ lapján. A kérdésre
Henri Daniel-Rops, a könyv szerzõje
ad választ a Jézus és kora címû, két
kötetbõl álló mûvében. A francia
nemzetiségû író és történészt, aki
1965-ben halt meg, érdemeire tekin-
tettel tagjává választotta a Pápai Tu-
dományos Akadémia, valamint a Hal-
hatatlanok Testülete, a Francia Aka-
démia.

A feltett egyszerû kérdésre adható
válaszok közismerten az egész euró-
pai kultúrát (tudomány, erkölcs, mû-
vészetek, társadalmi berendezkedés
stb.) jellemzik, bár helyesebb a zsidó-
keresztény vallási örökségrõl, a görög
filozófiáról, valamint a római jog má-
ig tartó hatásáról is megemlékez-
nünk. Jézus személyét, életét és taní-
tását a nevezett szerzõ az összesen
27 újszövetségi irat alapján ismerteti,
de a könyv címének megfelelõen (Jé-
zus és kora) alapos történeti hátteret
ad a korabeli zsidó vallásról, a zsidó
életrõl, illetve a római birodalmi vi-
lágról, a vallási hagyományokról. Ér-
tékükön kezelve, súlyuknak megfele-
lõen utal egyes apokrif (a katolikus
egyház által hivatalosan el nem is-
mert) iratok megállapításaira is.
Alapvetõ forrás mindenki számára
Jézus megismeréséhez a négy evan-
gélium — a szerzõ megfogalmazása
szerint: „egy történet négy elbeszé-
lésben”. Külön részletezi a három
(Máté, Márk, Lukács) szinoptikus
(görög szó: „párhuzamba állított” je-
lentésû) evangéliumáról az ismere-
teinket, majd rátér a negyedik (János)
evangéliumra, amely felépítésének
módjában, hangvételében különbözik
az említett elõzõ három evangélium-
tól. A köznyelvben ötödik evangéli-
umnak is emlegetik az Izrael föld-
rajzáról, növény- és állatvilágáról, a
korabeli társadalmi viszonyokról
közölt ismereteket, melyeket Dani-
el-Rops élvezetes stílusban tár elénk.
Nem lenne teljes a kép, ha a történeti
források között megfeledkeznénk az
Apostolok cselekedeteirõl és Szent
Pál leveleirõl Jézussal kapcsolatban.

A szerzõ nem mulasztja el, hogy
egyes közismert bibliai események-
nél, pl. a három királyok látogatása,
az emmauszi tanítványok esete — a
témához kapcsolódó mûvészeti alko-
tásokra: festmény, szobor, zenemû —
is felhívja a figyelmünket. „Valóságos
Isten és valóságos ember: az imádság
e szavai jelzik a vállalkozás egész
természetfeletti nehézségét” — vallja
be a szerzõ. Mindenesetre a felsorolt
források alapján, idõrendben halad-
va: a születésétõl a kereszthaláláig, a
feltámadástól a mennybemenetelig
ismerteti Jézus életét az evangéliumi
tanítások szerint.

Fontos tanácsa a szerzõnek, hogy
az egyes evangéliumok történeti elté-
réseit egymás kiegészítéseként olvas-
suk, mert az evangéliumok nem regé-
nyek, nem történelemkönyvek, ha-
nem Jézus életének vallási értékeit,
tanításait világítják meg.

Szükség esetén átlép az író az idõ-
rendi korlátokon, amikor Jézus a
jeruzsálemi templom sorsáról tanít.
(Mt 24,1-2) A könyvben olvashatunk
a késõbb, Kr. u. 70-ben történt szo-
morú eseményekrõl. Négy római lé-
gió segédcsapatokkal, Titus hadvezér
parancsnoksága alatt, körbezárta a
várost, majd lerombolta a templo-
mot. A nagyhét eseményeit napi bon-

tásban ismerhetjük meg. Szomorúan
olvassuk, hogy Júdás árulásának ju-
talma a harminc ezüstsékel vásár-
lóerejét tekintve az akkori, 1939 elõt-
ti francia körülmények között egy öl-
tözet ruhát ért.

A könyv egyik igen szép és tanul-
ságos része a Mi atyánk kezdetû
imádságunk keletkezésérõl szóló
leírás. Az evangéliumokban két he-
lyen találjuk ezt a tanítást (Mt 6,9-
13 és Lk 12,2-4) A két imaszöveg
közötti néhány formális eltérésre ma-
gyarázatot is kapunk. A szerzõ cso-
dálatosan egyszerûnek minõsíti ezt
az imát, pontosan az ellenkezõje
azoknak a hosszú, komplikált imák-
nak, amelyeket a farizeusok szeret-
tek mormolni. „Közvetlen, a lényegre
irányuló, hat kérésével olyan lelki
útmutató, amely elég az embernek”
— írja Daniel Rops.

Ám Jézus feltámadt halottaiból, és
a keresztény hitnek szegletkövét ké-
pezi ez az esemény — utalhatunk
Szent Pál (1 Kor 15,14.) tanítására.
Jézus mennybemenetele elõtt az
apostolok küldetését határozta meg:
a hit terjesztését az egész világon a
népek között. Ezzel búcsúzott a ta-
nítványaitól: „...én veletek vagyok
mindennap, a világ végéig.  (Mt
28,20)

A könyv végén rövid fejezetekben
a torinói lepel történetérõl, valamint
a Holt-tenger melletti Qumránban
talált tekercsekrõl is olvashatunk a
vonatkozó magyar nyelvû irodalom
megjelölésével.

Végezetül feltehetõ a kérdés: mivel
keltsük fel az érdeklõdést a nevezett
könyv elolvasása iránt?

Egyrészt sûrû szövésû, megalapo-
zott ismereteket nyújt az akadémikus
szerzõ, de mégsem elriasztóan tudo-
mányoskodón, nincs tele felesleges
lábjegyzetekkel. A fentiek mellett a
francia történész, író elegáns stílu-
sával, az ókori keleti világ élvezetes
leírásával, az izraeli táj költõi képei-
vel jutalmazza meg olvasóját, ezért
jó szívvel ajánljuk a könyv olvasását.

Solymár Mátyás

Könyvajánló

Henri Daniel-Rops:Henri Daniel-Rops:Henri Daniel-Rops:Henri Daniel-Rops:Henri Daniel-Rops: JÉZUS ÉS K JÉZUS ÉS K JÉZUS ÉS K JÉZUS ÉS K JÉZUS ÉS KORORORORORAAAAA
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Szeretettel hívjuk felnõtt híveinket,
akik szívesen szerepelnének novem-
ber 26-án, szombaton 18 órára a
templomban szervezõdõ karácsonyi
pásztorjáték próbájára.

December 4-én, vasárnap a 10 órai
szentmise végén a gyerekeket Szent
Miklós püspök megajándékozza

December 11-én, vasárnap a Rózsa-
füzér Társulat 17.30-kor tartja de-
cemberi közös imaóráját a plébánián.

December 15-én, csütörtökön 14
órára szeretettel hívjuk a plébániánk

területéhez tartozó idõs testvéreinket
közös karácsonyi készületre és aga-
péra.

December 16-án, pénteken 16 óra-
kor karácsonyi elõkészület jegyében
kézmûves foglalkozást tartunk fel-
nõtteknek és gyermekeknek.

December 20-án, kedden megláto-
gatnánk a vörsi betlehemet vonattal,
a részleteket honlapunkon, a Face-
book-oldalunkon és a hirdetésekben
tesszük közzé.

LITURGIKUS PROGRLITURGIKUS PROGRLITURGIKUS PROGRLITURGIKUS PROGRLITURGIKUS PROGRAMOK,AMOK,AMOK,AMOK,AMOK,
MISERENDMISERENDMISERENDMISERENDMISEREND

Hajnali szentmisék

Hétfõ, szerda szombat reggel 6 óra-
kor a plébániatemplomban.

Kedd reggel 6 órakor Palinban.
(December 10-én szombaton kivé-

telesen elmarad a hajnali szentmise,
az utolsó hajnali mise december 21-
én szerdán lesz.)

Karácsonyi szentmisék

December 24-én, szombaton, szent-
estén 18 órakor és 22 órakor a plébá-
niatemplomban, 20 órakor Palinban.
(Éjféli mise nem lesz.)

December 25-én, vasárnap, kará-
csony napján 10 és 18 órakor a plébá-
niatemplomban, 8 és 16 órakor Pa-
linban.

December 26-án, hétfõn, Szent Ist-
ván vértanú ünnepén és karácsony
második napján 10 és 18 órakor a
plébániatemplomban (a 18 órai mi-
se gitáros lesz), 8 órakor Palinban.

December 27-én, kedden, Szent Já-
nos apostol ünnepén 10 órakor a plé-
bániatemplomban, 8 órakor Palin-
ban.

December 28-án, szerdán, aprószen-
tek, vértanúk ünnepén 10 órakor a
plébániatemplomban, 8 órakor Palin-
ban.

December 29—30-a szolgálati szün-
napok, szentmisék nem lesznek.

December 31-én, szombaton év végi
hálaadás, 10 órakor a plébániatemp-
lomban, 8 órakor Palinban.

Január 1-jén, vasárnap, újévkor,
Szûz Mária, Isten anyjának fõünne-
pén 10 és 18 órakor a plébániatemp-
lomban, 8 órakor Palinban.

Karácsonyi gyóntatások

December 14-én, szerdán 16 és 18
óra között.

December 18-án, vasárnap 16 és 18
óra között.

Kiadja:
Szent József Plébánia, Nagykanizsa

www.szentjozsefplebania.hu
www.facebook.com/szentjozsefnagykanizsa/

Felelõs kiadó:
Csorba Tamás plébános

Szerkesztõ:
Dr. Kökényes Julianna

Az újságot írták:
Csorba Tamás, Dömötör Zsóka, Kökényes

Julianna, Maresch Dániel, Nagy Attila,
Lábodi István, Solymár Mátyás

A fényképeket készítették:
Göndics Jánosné

Tördelõszerkesztõ:
Lengyák András

Az iroda nyitva tartása:
hétfõn, kedden és szerdán 9—11;

csütörtökön 14—17 óráig.

Cím: Nagykanizsa, Ady E. u. 15.
Telefon — csak nyitvatartási idõben:

(93) 787-965

E-mail:
iroda@szentjozsefplebania.hu

Facebook:
https://www.facebook.com/

szentjozsefnagykanizsa/

Csorba Tamás plébános
elérhetõségei:

E-mail:
plebanos@szentjozsefplebania.hu

Telefon: (93) 783-671
(csak sürgõs esetben — pl. súlyos
beteg hívõ ellátása szentségekkel,

vagy temetéssel kapcsolatos
ügyintézés az iroda rendkívüli

zárva tartása esetén)

Templomaink címe:
Szent József plébániatemplom:

Nagykanizsa, Zárda utca 1/a
Nagyboldogasszony filiális kápolna:
Nagykanizsa-Palin, Alkotmány út 87/a

ELÉRHETÕELÉRHETÕELÉRHETÕELÉRHETÕELÉRHETÕ-----
SÉGEINKSÉGEINKSÉGEINKSÉGEINKSÉGEINK

Kedves olvasóinknak kegyelmeteljes, áldott karácsonyt és
boldog, békés, szeretetben bõvelkedõ új esztendõt kívánunk!


