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KARÁCSONY ÜNNEPE
Talán minden ember legkedvesebb ünnepe
a Karácsony: a hatalmas Isten egészen közelinek, egészen embernek, sőt gyermeknek mutatkozik, - így "ajánlja föl nekünk szeretetét. "
(Róm 5,8). A Karácsonyt sok kedves szokással vették körül a századok. Ami igazán helyes és szép szokás volt, azt ne engedjük elpusztulni, ugyanakkor őrizzük meg az ünnep
vallásos, keresztény tartalmát, s ne hagyjuk,
hogy édeskés polgári-pogány ünneppé váljék.
Mi a Karácsony tartalma?
Jézus hármas születése.
1. Örök születés: a Szentháromságban minden idők előtt született a második isteni Személy, az isteni Ige az Atyától, anya
nélkül. „Kezdetben volt az Ige…”
Erre utal a zsoltár: "Az Úr mondá
nékem: én Fiam vagy Te!"
2. Földi születés: Isten elküldte
egyszülött Fiát az emberiség megváltására. Időben született szűz
anyától, atya nélkül. "Az Ige testté
lőn és miköztünk lakozék." Erre
utal a jövendölés: "Gyermek született nékünk, és Fiú adatott nékünk!"
3. Kegyelmi születés: Jézus születése nem
egy régmúlt történeti tény, melyhez semmi
közünk. Ő a liturgiában minden évben megújítja születését, újból és újból megszületik
hívei szívében, hogy amint ő az Atya egyszülött Fia, úgy mi is elnyerjük a fogadott fiúságot. "Mindazoknak, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek,
azoknak . . . akik Istenből születtek."
Mi jellemzi a karácsonyi lelkületet ?
1. A megtestesülés hittitkába merült tekintettel szemléljük Isten ajándékát - belőle megilletődött tisztelet és ünneplő örvendezés fakad.
2. Felismerjük saját istengyermekségünk
méltóságát - ez örömmel, de egyúttal felelősségérzettel tölt el, hiszen a nemesség kötelez.
3. Felismerjük a keresztény testvériség értékét, hiszen ugyanabban az istengyermekségben részesültünk mindnyájan.
Melyek a karácsonyi ünneplés sajátos
gyakorlatai?
l. Merüljünk bele teljesebben a liturgia
gazdagságába. Karácsonykor az Egyház három különböző szövegű misét engedélyez
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(éjféli, hajnali, ünnepi). Hív a karácsony nyolcada alatt tartott misékre, a templomi, közösségi vagy egyéni zsolozsmázásra. Nem illik,
hogy egyetlen misével elintézzük az ünnepet,
s utána csak eszem-iszomba merüljünk.
2. „Aki szeret, az énekel”. Énekeljük ebben
az időben többet az Úr énekeit. Sőt becsüljük
a társas világi éneklésre való bőségesebb alkalmakat is: ezek kedves öröme is az Úr ajándéka, s átjárhatja a karácsonyi derű.
3. A társas élet krisztusi szellemű gyakorlata is a karácsonyi napokra tartozik. Ápoljuk a
nemes barátságokat, emberi kapcsolatokat
(beszélgetések, a magányosok és betegek látogatása, levelezés).
Melyek a Karácsony szimbólumai?
l. Főképpen az ünnepi örömet
hirdető templom. Hagyományosan
több gyertya ég az oltáron, sőt
szép a gyertyákkal kivilágított
templomhajó. A fehér és arany miseruhák, a nagymise ünnepélyessége is az öröm hírnöke.
2. Visszatér a legszebb karácsonyi ének: a Glória (Dicsőség a magasságban). Énekeljük e napokban
kétszeres örömmel, hiszen a betlehemi angyaloktól tanulta, s a karácsonyi öröm szellemében növelte himnusszá az ősegyház e magasztaló éneket.
3. Sok kedves szokást kapcsolt a népi áhítat karácsonyhoz. Ezek ugyan nem liturgikus
szimbólumok de segítik a karácsonyi lelkületet.
Ilyenek: a betlehem és a betlehemes játék,
mely a gyermekek szeme elé állítja a születés
eseményét. Ilyen a Németországból az újabb
korban elterjedt fenyőfa, mely zöldjével az
örök életre, ajándékaival pedig a Kisded kegyelmi ajándékaira emlékeztet.
(Éneklő Egyház)

Gyermekemért
„Add, hogy ember váljék belőle, gerinces és
boldog,
Bátor és hívő és eszes.
Akit nincs, mi ledönt,
Mert az alap, ahol áll: Krisztus;
Még akkor is, ha talpa alatt megrendülne a
föld.”
Paul Roth
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ÁLDD MEG CSALÁDJAINKAT!
Karácsony örömének fényében ünnepeljük
Szent Család vasárnapját. Nagyon sok templomban ezen a napon megszervezik a családok szentmiséjét, meghívják a jubiláló házaspárokat, és köszöntik őket, vagy a fiatal házasokat találkozóra hívják. Ezekkel és más hasonló összejövetelekkel erősítik a családokat,
és eléjük állítják tanúságtételük és küldetésük
jelentőségét.
Az elmúlt század kiemelkedő eseménye, a
II. vatikáni zsinat okmányaiban számos új tanítást fogalmazott meg. Az évszázadok szóhasználatából kimaradt a "családegyház" fogalma. A Katolikus Egyház Katekizmusa - a
zsinati dokumentumok alapján - így fogalmazza meg ennek tanítását:
Ma egy olyan világban, mely gyakran távol áll a hittől, sőt ellenséges
vele szemben, a hívő családok mint
a hit élő és sugárzó tűzhelyei rendkívül fontosak. Ezért nevezi a II.
vatikáni zsinat a családot ősi kifejezéssel: Ecclesia domestica, `családi
egyháznak´ (1656).
A családi otthonban a hit nevelésének a
legfontosabb eszköze a családi liturgia.
Aranyszájú Szent János (+407) több homíliájában és szentírási magyarázatában részletesen beszél a család vallási életéről. A családfő,
amikor hazatér, két asztalt terít meg háza népének: az egyiket az ételek elfogyasztására, a
másikat a szent olvasmányok számára. Természetesen legyen a családi otthonban Szentírás,
és abból rendszeresen olvassanak is. Sőt, a
családfő magyarázza el a hitvestársának és a
gyermekeknek is az Írások tanítását. Még
ilyen apró figyelmeztetést is elmond, hogy a
mise után ne a barátokat keresse fel a családapa, hanem térjen haza, hogy minél előbb
meg tudja osztani családjával az evangéliumból hallott magyarázatot. Más helyen azt javasolja, hogy az étkezést a zsoltár vagy más
ének hálaadásával fejezzék be. A könyörgés
megszenteli az egész házat. Ezáltal lesz a családi otthon valóban egyház.
A keresztény otthon az a hely, ahol a gyermekek az első hithirdetést kapják. Ezért a családi otthont joggal nevezi "családi egyháznak", a kegyelem és imádság közösségének,

az emberi erények és a keresztény szeretet iskolájának - olvassuk pár sorral lejjebb a Katolikus Egyház Katekizmusában (1666).
Krisztusnak elkötelezett családi otthonokban kialakultak bizonyos családi liturgikus
szokások. Az esti és reggeli közös ima, az adventi koszorúnál végzett közös előkészület,
vagy a hibákért, mulasztásokért való bocsánatkérés, stb. De ezen a szép ünnepen a szentmisén kívül talán valami családi ünneplés is
helyénvaló lenne. Talán azért, mert egészen
személyessé lehet tenni egy ilyen ünneplést.
Ilyen lehetne ez az ünneplés: közös
énekléssel kezdődjön. Az édesapa - aki a
család "papja" - köszöntse a család tagjait, és pár szóval emlékeztesse a jelenlévőket a nap jelentőségére. Tetszés szerint - akár karácsonyi, vagy
más - evangéliumi szakasz felolvasása után a családi életük megszenteléséről, keresztény feladatáról, tanúságtételéről szóljon néhány szót. Mély nyomot hagy a
gyermekek lelkében ez a hitvallás, de a házastársakat is megerősíti egymás iránti elkötelezettségben. Egy kis csend után a résztvevők
- szülők, gyermekek vagy nagyszülők - mondják el személyes kérésüket, amelynek meghallgatását közösen kérjék az Úrtól. A hálaadó
imádságban hangozzék el a teremtő Isten magasztalása a családért, az otthon békéjéért,
szeretetéért és egymás további támogatásáért
kérjék az ő segítségét. Az Úr imádságának elimádkozása után a családfő áldásával és közös
énekléssel fejeződjön be ez a kis családi ájtatosság.
Ma valamennyien az egyház könyörgésével forduljunk a Mindenhatóhoz: Istenünk,
mindenek Teremtője, te már kezdetben férfit
és asszonyt alkottál, hogy házastársakká legyenek. Áldd meg és erősítsd meg családjainkat, hogy Krisztus és az Egyház szeretetkapcsolata mind tökéletesebben megnyilvánuljon
életükben. A Boldogságos Szűzhöz pedig ezzel a fohásszal: Mária, családok királynője,
könyörögj értünk!
Verbényi István
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A trienti zsinat (1545- 1563) a reformáció
által megtépázott katolikus egyház sorait kívánta rendezni, az egyházat megújítani. Ehhez
járult a tudatlan papság intellektuális és lelki
nevelése. E döntést szolgálták a szerzetesrendek megújulásai és a lelkes, buzgó papok tevékenysége. A reform egy új módja, a vidám
római, Néri Fülöp (+1595) által alapított Oratórium. Olyan papi közösség létrehozása,
mely fogadalmat nem tett, világi közösségben
élő papok gyülekezete.
Fülöp már gyermekkorában mindenki kedvence volt, a „Pippo buono” a jó Fülöp. Nyíltság, lelkesedés, vidámság voltak jellemző vonásai. Első oktatását szülővárosában (Firenze)
a domonkosok Szent Márk kolostorában kapta. Szűkös ellátásért és lakásért, egy családnál
a gyermekeket tanítja. Teológiai előadásokat
hallgat az Ágostonrendieknél és a Sapienzan,
ahol két jezsuita tanított. Itt magával Ignáccal
is találkozott (1537), és megtanulta tőle a
„benső imát”. Velük látogatta a betegeket a
Szent Jakab kórházban. Virágot és ennivalót
vitt nekik, felvidította őket, felmosta a padlót,
szellemességével szórakoztatta a betegeket.
Abbahagyta tanulmányait, könyveit eladta, illetve szétosztotta. „Sohasem tanultam sokat,
mert az imával és más lelki gyakorlatokkal
voltam elfoglalva” – mesélte később. Napjait
ezután utcai apostolkodással töltötte. Összeszedte a római utca gyermekeit, a fiatal kereskedőket, a nincstelen művészeket, s vidám
társalgásba kezdett velük Amint megnyílt
előtte a hallgatók szíve, hirtelen nekik szegezte a kérdést: „Mikor veszünk magunknak végre bátorságot, és kezdünk valami jót tenni?
Nem halogathatjuk a végletekig a javulást. A
halál se nagyon halogatja az időt. És aztán? és
aztán? és aztán? – A világi ember is élhet
szentül.” A szavak nem sok újat tartalmaztak,
de hatásuk nem maradt el, mert aki nekik ezt
mondta, szavahihető volt: „Tőlem akár fát is
vághatnak a hátamon, csak ne vétkezzenek.”.
1564-ben alapítja meg az „Oratórium”
(magyarul: „imádságos ház”) gyülekezetét.
Működésüket a pápa 1575-ben jóváhagyta és
templomot, valamint rendházat jelölt ki számukra. Nem tettek ünnepélyes szerzetesi fogadalmat, bár Szent Ágoston szabályai szerint
éltek.
Lelkipásztori munkájukban újítás, hogy a
közös ájtatosságokat nemes szellemi szórakozással kötötték össze. Összejöveteleiken
először közösen és hangosan imádkoztak,
majd csöndesen elmélkedtek. Ezt követően a
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szentek életéből és a Bibliából olvastak részleteteket, aztán prédikációkat, előadásokat
hallgattak, vitaesteket tartottak, s mindezt szavalatokkal és zenével színesítették. Gyakran
maga Palesztrína orgonált az oratóriumban, s
itt született meg az „Oratórium”-nak nevezett
zenei műfaj. Tehát az előadás helyéről (imaterem, kápolna, templom, karzat) nevezett zenemű: „oratórium”, több tételes, vallásos tárgyú,
drámai elbeszélő mű énekkarra, magánének
szólamra és zenekarra. Témája természetesen
csak a bibliából vett, vagy más vallási tárgyú.
Néri Fülöp éjszakáit Istennek szentelte. Elment egy templomba, vagy a földalatti vértanú sírokhoz és imádkozott, közben néhány
órát aludt is. Fülöp „Róma második apostola”
lett. Nem sokat adott a rendkívüliségre, noha
sok látomásban és más kegyelemben volt része. Egyik leghíresebb látomása 1544 pünkösdjén volt, a katakombákban. Tüzes golyót
látott a száján keresztül a szívébe szállni. Egy
másik látomásban, Firenze védőszentje, Keresztelő Szent János buzdította apostoli tevékenységre, el a remete életből: „Az az Isten
akarata, hogy a világba menj és Rómában élj,
de úgy mint a pusztában”- sürgette a belső
hang. Az alapító 1595-ben elhunyt, 1622-ben
avatták szentté.
Néri Szent Fülöp közössége elsősorban Itáliában terjedt el, és vált népszerűvé. Mintegy
száz évvel később, Perre de Berulle révén,
Franciaországban is meghonosodtak az oratoriánusok. Ők sem akartak szerzetesi életet
élni, a közös életre azért volt szükség, mert
így jobban tudtak példamutató élete élni. Pierre de Berulle halála után egy évvel az oratoriánusok már 71 házzal rendelkeztek Franciaországban. A forradalom 1792-ben szétszórta
közösségeiket. 1852-ben sikerült a társulatot
ujjászervezni. A történelmi Magyarország
egyetlen városában, a dalmáciai Spalatóban
volt a rendnek háza.
A későbbiekben az oratoriánus atyák fő
működési területe az egyházi zene művelése,
fejlesztése és terjesztése. A rend alapítója, Fülöp atya írt költeményeket, de csak egy szonett vége maradt meg:
„Miféle rabiga tartja vissza a lelket,
hogy nem tud kiszakadni innen,
lába alá igázva a csillagokat,
hogy meghalva magának Istennek éljen
Gántiné Paulus Noémi

FELNŐTT KATEKÉZIS
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Kerényi Lajos atya:
Az egyház lelki megújulása
Kerényi Lajos piarista atya számos elfoglaltsága ellenére szívesen
jött közénk, s ez nagyrészt köszönhető az őt meghívó Kármán Vera
áldozatos szervező munkájának. A
lelki felfrissülést elősegítette a gitáros zenekar színvonalas szereplése is. Előadásában a rá jellemző pozitív életszemlélettel közvetítette azt a hatalmas tudást
és élettapasztalatból fakadó bölcsességet, ami
a mai ember számára nélkülözhetetlen a hiteles keresztény élet megvalósításához.
A Püspöki Konferencia év eleji körlevelében felhívta az egész egyház figyelmét a lelki
megújulás feltétlen szükségességére. Magyarországon a szomorú látszat ellenére az utóbbi
években hatalmas lelki fejlődés indult meg:
több mint 400 egyházi intézmény létesült,
köztük óvodák és iskolák. Egerszalókon és
Nagymaroson lelkigyakorlatos táborok, máshol lelkigyakorlatos házak működnek.
A megújulás első foka az elmúlás félelemétől való megszabadulás, az örök életben
való hit. Krisztus egyértelműen kimondta,
hogy számunkra helyet készít az Atyánál (Jn
14,).A hit alapja a bizalom. Ha hiszek Krisztusban, akkor bízom benne, elhiszem amit
ígért nekem. A hitletéteményt, a tanítás tisztaságának védelmét pedig a Péteri vonalra, az
egyházra bízta. Tehát Isten működik egyházában, bár ennek tagjai ugyanolyan gyarló emberek, mint azok, akik Isten szeretetét elutasítva akarják leélni az életüket.
Az elmúlt időszakban központilag sulykolták belénk azt a ma is divatos materialista felfogást, miszerint élünk, aztán értelmetlenül és
céltalanul meghalunk. Negyven évig nem volt
vallásoktatás (ma sem egyenértékű a többi
tantárggyal), az emberek többségének a halál
tehát a félelmetes, ismeretlen semmibe hullást
jelentette (jelenti…). Az immanens ideológiák
szerint mindenre van válasz: a materialista az
anyagot, a naturalista a természetet, a racionalista pedig a tudományt teszi Isten helyére. Az
egyház azonban kezdettől fogva tanítja azt,
hogy a teremtett világból egy teremtő intelli
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gencia egyértelműen felismerhető. A tudomány mai állítása szerint van egy általunk
nem ismert, téren és időn túli dimenzió is. Az
egyház tanítása szerint minden egyes személy
öröktől fogva létezik, mint „lét lehetőség”
(potencia), majd Isten létbe hív minket fogantatásunkkor. Minden egyes ember egyedi csoda. A test elpusztulása után a személy megmarad és tovább folytatja útját, kilép a tér és
idő kategóriájából. Azokkal az értékekkel érkezik ebbe az állapotba, amiket itt a földön
szabad akaratával és értelmével összeszedett –
ez által lesz alkalmas vagy alkalmatlan az Isten által neki készített további életre.
Isten a kegyelmet, a kinyilatkoztatást, valamint az egyházon keresztül a tanítást és a
szentségeket adja nekünk. A személy szabad
akaratával dönt arról, hogy ezeket elfogadja,
vagy sem. Továbbá Isten kegyelméből vagyunk, akik vagyunk, ezért senkit sem szabad
megítélnünk.
Krisztus megváltott minket a bűn rabságából, ami rombolja szervezetünket, testileg, lelkileg beteggé tesz. A nyugodt, Isten szeretetében és irgalmában bízó lélek nem szenved attól a nagy mértékű lelki válságtól, ami az Istent tudatosan megtagadó és ez által a lelki
békét nélkülöző embert jellemzi. A bűn lehet
személyes és biogenetikailag és pszichogenetikailag öröklött. Ha valakiben nincs belső
harmónia, az sugározza a benne uralkodó negatív lelkületet és mérgezi a környezetét. Ha
azonban belső béke lakozik benne, békét sugároz maga köré és ezáltal meg is teremti azt.
Aquinói Szent Tamás szerint a boldogság a
meglévő értékeknek és személyeknek az elvesztés félelme nélküli birtoklása. Az a bizonyosság, hogy az értékeknek mindig van utánpótlásuk, a személyek pedig halhatatlanok.
Továbbá állandó fejlődés, értékekben való
gazdagodás. Isten a léttöbbletek végtelensége,
tőle mindig új értékeket kapunk.
Krisztus a szenvedést megváltásunk eszközévé avatta, hogy ezáltal mi is szenvedésünket magasabb rendűvé tudjuk tenni. Ha azt
van erőnk felajánlani egy másik emberért, az
ő megtéréséért, vagy szenvedésének enyhítéséért, akkor a szenvedésünkből élet fakadhat.
Horváthné Kati
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Türelemmel viselt súlyos
betegség után elhunyt

GÖNCZÖL JÁNOS
Az utóbbi években már nyugdíjasként dolgozott, az újpesti főplébánia szolgálatában állt. Tagja volt a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottsága Tanácsadó Testületének. 55 évesen teológiai diplomát szerzett, állandó diakónusnak készült.
Öt gyermeke és öt unokája született.
A Regnum Marianum közösség kora ifjúságától kezdve meghatározó volt az életében,
a közösség ifjúsági munkájának később egyik
vezéregyénisége lett. Újpesten Sebők Sándor
(most fóti plébános) atya indította el a regnumi ifjúsági közösséget, amely Sándor atya elhelyezése után Gönczöl János kitartó és áldozatos munkájának eredményeként gyarapodott
tovább, és több száz fiatal élő közösségévé
vált.
Nevétől elválaszthatatlan a „Hajszoló” országos ifjúsági vezetőképző, amely jelenleg
Kosdon, Pécsett és Győrött működik, s
amelynek munkájában a kezdetektől fogva
részt vett, négy éve pedig vezetője volt. 2003ban Újpestért-Díj-ban is részesült
Szelíd volt és alázatos szívű. Nem nagy
szavakkal, hanem áldozatkész, példamutató
személyiségével, személyes példával, fáradhatatlan szervezőként hatott a fiatalokra.
Gönczöl János 61 éves volt.
Temetése december 15-én, délután 2 órakor lesz az Újpest-megyeri temetőben. A
gyászmise szintén december 15-én, délután 4
órakor lesz az újpesti főplébániatemplomban.
„Adj Uram örök nyugodalmat neki…”
HANGVERSENY lesz templomunkban
dec. 9-én, szombaton este 19 órakor,
melyre szeretettel várunk mindenkit.
Közreműködnek:
Virágh András orgonaművész; Keszthelyi Mária, Demetrovics Eszter, Drucker
Péter, Gerzsenyi Csaba énekművészek;
a Hubay Jenő Ifjúsági Zenekar (művészeti vezető: Sebők Irén) és a Laudate
Kórus. Vezető: Jakabné Kovács Márta.
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Idősebbek teadélutánja
November 25-én délután jöttünk össze. Kezdő imánkat a Katolikus Kör sokunk által ismert gondnokáért, a
váratlanul elhunyt Gönczöl János lelki üdvéért ajánlottuk fel. Az egyházi év végén Krisztust, az örök élet Királyát ünnepeljük, akiben
elnyertük a megváltást, bűneink bocsánatát.
Végső célunk és reményünk az, hogy országába mi is bejussunk. Folytattuk a Főplébánia
2004. évi zarándokútján készített videó film
vetítését, La Salette, Lourdes, Garabandal, és
Santiago de Compostella kegyhelyek bemutatásával. Végül ezúton közöljük, hogy plébániánk idősebb híveiért felajánlott Roráte szentmise december 18-án, hétfőn reggel 6 órakor
lesz.
Mihály Péter

SZENTCSALÁDJÁRÁS
Az adventi időszak szentgyónása és a reggeli Roráté szentmiséi mellett régi népszokásokkal is készülhetünk karácsony színes megünneplésére. Ezek közé tartozik a Szent-családjárás, amelyről Tészabó Júlia így ír „Nagy
karácsonyi képeskönyv”-ében: „A Dunántúlon terjedt el, de másutt is ismert a Szállást
keres a szent család elnevezésű karácsonyi
szokás. Egy-egy faluban tíz-tizenöt család
vesz részt benne. Összefognak és egy festett
szentcsalád képet december hónapban mindennap más házba költöztetnek. Esténként
énekszóval felkerekednek, a háziak pedig feldíszített szobával várják őket.”
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is szeretnénk Szentcsaládjárást indítani. Aki szeretne ebben részt venni, az vasárnap, a 9 órai
szentmise után jöjjön be a pogácsázós hittanterembe, ahol elkészítjük a beosztást. Lehet
több kört is indítani, ha valakinek van Szentcsalád képe, hozza magával.
Aki nem tud eljönni, az email-ben és telefonon is jelezheti a részvételi szándékát.
Gerber Zsuzsa
399-0882, 20-388-1283
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Kertvárosi Krónika

Tanít az élet
Hogy vagy? Kérdezzük egymástól nap
mint nap, sokszor minden megfontolás nélkül.
Nem is várunk rá más választ, mint "kösz jól".
Ha valaki másképp válaszolna, igen meglepődnénk, mert ennél többet sem hallani, sem
mondani nem akarunk. Ezt akarja jelképezni
Örkény István az ő egypercesében:
– "Jó napot." – "Jó napot."– "Hogy van?"
– "Köszönöm jól."
– "És az egészsége hogy szolgál?"
– "Nincs okom panaszra."
– "De minek húzza azt a kötelet maga után?"
– "Kötelet? " - kérdeztem hátrapillantva.
– "Azok a beleim."
Érdemesebb emiatt inkább azt kérdezni:
–"Boldog vagy?" Talán azért is, mert erre sokkal őszintébb válasz érkezhet. Az ember
ugyanis ilyen szembesítésnél vagy a valóságot
mondja, vagy kénytelen hazudni és épp a hazugság terhétől még boldogtalanabbá válni.
Jól van ez így, mert az Isten nem akar bennünket ámításban hagyni.
Boldog vagy? Lehet erre azt válaszolni,
hogy igen. Csakhogy a boldogságnak, eltérően a betegséggel, láthatónak kell lennie. Ha
ugyanis nem látható, akkor elég nehezen tudjuk magunkkal elhitetni annak valóságát. Az
is megtörténhet, hogy más lát bennünket boldognak, önmagunkról viszont tudjuk, hogy
még sok minden ellene szól. Ki hát a boldog
ember?
Mária látogatása Erzsébetnél válaszol a
kérdésünkre. Mária megy Erzsébetnek segíteni. Aki segíteni tud másokon az már boldog.
Mégsem ez a boldogság gyökere. "Boldog
vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz,
amit az Úr mondott neked". Az boldog, aki az
életet elfogadja Istentől, és azt szereti, megszereti. Ezt tanúsítja ez a párbeszéd. Erzsébet
azt mondja "boldog vagy", Mária Isten dicsőítésével hitelesíti Erzsébet észrevételét. A boldogság ugyanis azzal mérhető, hogy összhangban élek-e Istennel és az emberekkel.
Nem csoda, hogy a születendő gyermek felujjong.
A boldog ember örül annak, ha ember születik a világra, boldog emberek közé születni
pedig ajándék. Talán egyesek ezért várják
Krisztus születését.
– És Te? Boldog vagy?
(Virtuális plébánia)

2006 december

Szeretettel köszöntjük
a plébániai közösségünk ez évben
született új tagjait:
Valkóczi Gergőt, Tóth Istvánt,
Márfi Cecíliát, Tóth Bencét, Szilas Eszter Klárát, Martos Gábor
Ágostont és mindazokat, akik neve most nem
került említésre. Kívánjuk nekik, hogy növekedjenek tovább bölcsességben, kedvességben
Isten és kis közösségünk örömére.
Szerkesztőség
FELNŐTT KATEKÉZIS következő
4. előadása 2007. január 18. csütörtök
Előadó: Gaál Endre nagyprépost
Téma: „Szent Pál útjai”.
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!
Hováthné Kati

Kis karácsonyi fejtörő

Pásztorjáték szereplőket várunk!
Jelentkezni lehet a plébánián és a hitoktatóknál.

