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ne féljetek,
b á t r a n
higgyetek!

K ar ácsonyi üzenet
Kik örülnek a Te születésednek? Kinek
vagy te ajándék?
„Ne féljetek! Nagy örömet hirdetek nektek és
az egész népnek: Ma született az Üdvözítő Dávid
városában. Ő a Messiás és az Úr. Ez lesz nektek a
jel: Kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba
fektetve.” Lk 2,11
Azért tartjuk családtagunk, barátunk születésnapját, mert örülünk a születésének,
hogy Ő van nekünk és tőle, vele gazdagabbak, boldogabbak vagyunk.
Karácsony, Jézus születésnapja.
Ő mindenkit meghív, de természetesen csak azok ünnepelnek, köszöntik, örülnek az Ő
születésének, akik elfogadják
szeretetét, életünket kísérő, segítő jelenlétét.
Karácsonynak csak egyféle jelentése van, az Jézus születésének az
ünnepe. Ekkor csak Őt lehet ünnepelni, mert az ünnep róla szól, különben üres
marad az ünnepünk. Ezt az ünnepet az ajándékozás is kifejezi. Az ajándék bennünket jelképez,
amelynek az az üzenete, hogy a szeretett személy
életében én szeretnénk lenni az élet igazi ajándéka.
Isten az első ilyen nagy ajándékozó, amikor Jézus
Krisztusban önmagát ajándékozza nekünk. Ha
nem azt ünnepeljük, ami valójában történt, akkor
az egész csak komédia. A feldíszített karácsonyfa
Jézus Krisztus jelenléte nélkül csak fenyőfa.
A karácsony hármas üzenete:Találkozunk elsősorban az ünnep titkával. Ma a keresztény kultúrában ez az egyetlen ünnep, amelyet minden
ember, minden család igyekszik megtartani, tartalommal megtölteni. Az emberről sok mindent
elárul, hogy hogyan és mit ünnepel. Az ünnepet

is tanulnunk kell, ez az életünkkel együtt alakul
formálódik. Rendkívül fontos, hogy helyet kapjanak benne a hagyomány megtartó erői és az élet
hozta új lehetőségek, amelyek gazdagítják, emberibbé teszik ünnepeinket. Az ünnep nem azonos
a munkaszüneti nappal, vagy a hosszú hétvégékkel. Mindig a szeretetet ünnepeljük, mert szeretet
nélkül nincs ünnep. Akit ünneplünk, az Ő szeretetéért, jóságért mondunk köszönetet, és
megerősítjük a vele való kapcsolatunkat, hogy a jövőben élhessünk
ebben a szeretetben.
Találkozunk a családdal.
Különösen fontos az ünnep egy
család életében. A szeretet első
és végső élménye a családhoz
köt. Minél mélyebb, őszintébb,
megkomponáltabb egy család
ünnepe, annál erősebb a belső
egysége, összetartó és megtartó
ereje. Ezért érdemes ilyenkor különösen megvizsgálni saját családi ünnepeinket,
és mindent megtenni, hogy azok egyre valóságosabbak, megerősítőek legyenek.
Találkozunk Jézus Krisztussal. A világ keresztényei, mint egy nagy család karácsonykor,
Jézus születését ünnepelve, a keresztény szeretet, közösség születését is ünnepli, hisz mindezt
Jézustól kaptuk, kapjuk. Megerősítjük kapcsolatunkat Vele és egymással, hogy az embert és a
világot egyedül formálni képes szeretetet jól éljük
meg és tudjuk azt ajándékozni testvéreinknek
életünkön, szavainkon, tetteinken keresztül.
Isten és a felebaráti szeretetnek életet adó, újjáteremtő örömével kívánok minden embertársamnak életét gazdagító szép karácsonyi ünnepet!
Felföldi László plébános

Az én k ar ácsonyom

K ar ácsonyi vár akozás
A régi karácsonyok emléke elválaszthatatlanul
kötődik minden karácsonyi várakozásunkhoz.
Felbukkannak a gyermekkori emlékek, amikor
izgatottan vártuk a karácsonyi csengő hangját,
amely jelezte, hogy az angyalka meghozta a feldíszített karácsonyfát. De emlékezünk a csikorgó telekre is, amikor vastag hótakaró alól kellett
meggémberedett ujjakkal előkaparni a fagyos
mohát, amely a templomi betlehem zöld alapjául
szolgált, vagy a amikor térdig érő hóban bukdácsoltunk az éjféli misére, végig a városon.
Az adventi várakozás beteljesülése az a pillanat, amikor a téli sötétségben felragyognak a karácsonyfán a gyertyák, s felcsendül a „Mennyből
az angyal”, hirdetve a Megváltó születését. Karácsony titkát, s a Szent Család örömét azonban
csak felnőttként, első közös karácsonyunkon
éreztük át igazán, amikor mi is elmondhattuk,
hogy „Gyermek született nékünk…”, hiszen akkor már három hónapos ikerlányaink voltak.
Természetesen az öröm mellett a felelősséget is
éreztük, hiszen nagy dolog, hogy egyszerre két
élet oltalmazását és szolgálatát bízta ránk a Teremtő. Jelentős változást jelentett életünkben az
is, hogy ettől kezdve nekünk jutott az „angyalka

szerep”, a karácsonyfa díszítése és az ünnepi készület munkája és felelőssége.
Gyorsan elszaladtak az évek, s felnőttek a
gyermekek is (a két lány után két ﬁút is kaptunk,
4 és 11 év várakozás után). Emlékezetünkben
azonban ma is élénken él, hogy milyen jó volt,
amikor fokozatosan a gyermekek is bekapcsolódtak az adventi készületbe, a közös munkába
(pl. a karácsonyi mézes, illetve az ünnepi ételek
elkészítésébe), s a karácsonyfa feldíszítésébe.
Ma már unokáinkkal együtt várjuk a Kisjézus eljövetelét. Külön öröm számunkra, hogy
hosszú évek után először ismét teljes lesz a családi létszám, mert úgy alakult, hogy a külföldön
dolgozó gyermekeink is itthon lesznek.
Karácsony egyik titka és csodája az, hogy az ünnepi készület hétköznapjainak minden fáradtsága és
feszültsége, s az ezzel óhatatlanul járó súrlódások egy
szempillantás alatt szétfoszlanak, amikor kigyúlnak
a karácsonyi fények, s betlehemi jászol előtt túláradó
békesség és jóindulat tölti el az ember szívét.
Ezekkel a gondolatokkal kívánunk kegyelmekben gazdag, áldott karácsonyt a Hírlevél minden olvasójának!
A Cserny család nevében Pista és Ibolya

K AR ÁCSONYI ÜGYELET
December 24-26. Folyamatos munkarendben dolgozó embereknek ezek a napok is olyanok, amikor ha ügyeletes, elengedheti a kollégákat, de neki maradnia kell. Sok munkával, kevés
pihenővel járó ügyeletek voltak.
A Kenézy kórházban annak idején az egyik
ügyeletes minden gyermekosztályra ügyelt és ő
járt a szülőszobára is, ha szükség volt rá, míg a
másik a fertőző betegeknél tartotta a frontot. Persze, igyekeztünk minden beteget haza engedni,
akit csak lehetett, de teljesen kiüríteni az osztályokat soha nem tudtuk. Ha beteg jött az ambulanciára, akkor örültünk, ha annyira nem volt
súlyos, hogy mentővel hozzák, mert így volt esély

rá, hogy hazaengedhettük az ellátást követően.
Ha betegen is, de legalább otthon, a családja körében ünnepelhetett! Hogy mennyire fontos ez a
látszólag csekély momentum, azt akkor érti meg
az ember, ha látott már a délutáni látogatáson
kapott ajándékkal egyedül sírdogáló gyermeket.
Hiába az ápolók kedvessége, hiába a várva várt
ajándék, nincs öröm, mert nincs a család. Menynyire más a szülészeten! Ott, ha megérkezett a
várva várt újszülött, épen és egészségesen, még
azt is könnyebb volt viselni, hogy ott kellett lenni ügyeletben. A születés csodája semmihez nem
fogható az ember tettei közül. Ilyenkor megéli,
hogy Isten társa a Teremtésben! Megérti, milyen

csoda, hogy Jézus is emberré lett, családban nevelkedett,- még ha erről az időszakról kevés szó
is esik a Szentírásban-, azaz nevelték, aggódtak
érte, és mindenek előtt szerették, ahogy ember
csak szerethet. Milyen fontos tudni és egy pillanatra sem szem elől téveszteni, hogy Isten azért
küldte egyszülött ﬁát e világra, hogy tanítson
minket szeretni. Szeretni - első sorban Istent.
Aztán embertársainkat, akár megérdemlik, akár
nem. Nem válogatni, nem szimpátiát érezni, vagy
éppen viszonzást várni. Ezek is igazán emberi érzések, és milyen könnyű úgy gondolni, hogy ez a
szeretet. De Jézus nem erre tanít! A síró, szenve-

dő kisgyermekben meglátni Őt, ez az ő üzenete.
Akkor is, ha újszülöttként „fáj” neki erre a világra
jönni. Hányszor fog még fájni! Számomra a Karácsony üzenete az, hogy csak a szeretet hatására
múlik el ez a fájdalom. Ez a legnagyobb ajándék!
Adjuk hát bőven, mindig, mindenkinek, mert ettől csak több marad nekünk. Sose tudunk többet
adni, mint amennyit kapunk belőle.
Így minden karácsonykor, amikor Jézus születését várjuk, erősítsük ezt, hogy egész évben ez
az öröm töltse el a szívünket, és tudjunk az ő szeretetével élni, azt sugározni és befogadni.
Dr. Szabó Éva

K ar ácsonyok
Pici gyermekkoromtól az adventi gyertyát mistaként a hazautazás boldogságával együtt a
nagy gonddal, csendben gyújtottuk meg, úgy vizsgaidőszak furcsa, izgatott, mégis emelkedett
készítettük a szívünket a Megváltó eljövetelére. hangulata, és az éjféli miséken zúgó hatalmas
Emlékszem, hogy az előszoba mintás üvegén át orgona hangja rémlik, mikor karácsonyra gonhogyan játszottak a karácsonyfa színes fényei, dolok. Mióta a férjemmel egymásra találtunk,
összemosódva. Olyan volt, mint valami igazi tovább gazdagodott a karácsony, közös kis csacsoda. Nagyival mindig vittünk rózsaszínű és ládunk ünnepét áthatja mindkettőnk gyermekvilágoskék szaloncukrot a jászolhoz. Azóta sem kora. Hasonló hittel és szeretettel átitatott karáláttam olyan szép jászolt… Egyszer hirtelen meg- csonyokat hoztunk magunkkal és igyekszünk
változott minden… én még kilenc éves voltam… így tovább vinni a közös utunkon. Anyaként a
azt mondták, hogy apa már otthon lesz kará- csodálkozó szemű, édes gyermekhangon éneklő,
csonykor, de csak anyával és a tesómmal hármas- majd torpedóként működő, ajándék-bontogató
ban mentünk az templomba és kértük a Jóistent, három gyermekem, valamint a magukat és minhogy hozza haza hozzánk a kórházból. Meghall- ket, gyermekeiket, bennük látó nagyszülők kedgatott és három hónap múlva, mikor kopogtak az ves mosolya hatja át a karácsonyt. A világ és vele
ajtón Nagyinál, éreztem, hogy ő az, meggyógyult a karácsonyok változnak, de az érzés a szívemben
az apukám. Akkor nyert bizonyosságot a hitem… mindig ugyanaz maradt….csak nehéz megszokKiskamaszként karácsonykor az egri Bazilika ni, hogy nincs már kék szaloncukor… pedig az,
hittanosaival készültünk a pásztorjátékra, Margit akkor, olyan ﬁnom és édes volt…
nővér áldott keze alatt. Boldogan és teljes átéléssel
Dr. Becsky-Nagy Patrícia, 2012.
vártuk a műsort, tudván,
GYERTYALÁNG
hogy sok kisgyerek azon Odakint minden rideg és fehér,
Hol nyomor,szegénység és magány,
tűnődik, hogy amíg köz- mégis elönt a belső melegség.
az égő gyertya nem csak láng csupán:
tünk van, addig vajon mit A koszorún négy kis gyertya ég,
fény a sötétség kinzó magányában,
világosság a sirók fájdalmában.
hoz neki otthon a Jézuska. jelezvén Karácsony közeledtét.
Kamaszként a vélt vagy va- A kis tűz megvilágitja arcodat.
Köröttünk csupa fény és csillogás.
lós diákszerelmek itatták át Nézem,de nem lelem boldogságodat. De ez nem olyan igazi ragyogás,
a karácsonyi hangulatom, Nem sugároz már régi álmokat
mint az a gyertyaláng a messzeségben,
nem sejtve, hogy ezek csak szemed, s elnyeli az izzó lángokat.
mely reményt ad a reménytelenségben
Nagy Patrícia, 1995.
múló pillanatok. Egyete-

KÖSZÖNŐ GONDOLATOK A MEGTESTESÜLÉS PLÉBÁNIA
ÉS A JÓZSAI SZENT CSALÁD EGYHÁZKÖZSÉG HÍVEINEK
Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött,
megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is.” /Lk 6,38/
KÖSZÖNÖM! ISTEN FIZESSE MEG!
Életünk legcsodálatosabb felismerése, amikor egy
nem várt pillanatban eltölti szívünket az öröm és a
béke, hogy életünk, sorsunk igazi értékeit, gazdagságát
ajándékba kaptuk. Ez az emberi jóság alapja és forrása.
Csak ezzel az alapélménnyel képes az ember jó lenni
másokhoz, közösségéhez, tud adni a sajátjából, mindenéből, amije van. Nagy örömmel és hálával mondok
köszönetet mindazoknak a testvéreinknek, akik adományaikkal, munkájukkal segítették közösségünk életét. Isten csodálatos, gondviselő jóságát látom sok-sok
hívőnk szívében, akik önzetlenül, nagylelkűen tudnak
adni Istennek, egyházközségünknek. Évről-évre egyre
több felajánlást, segítséget kapunk. Természetesen gondolok az anyagi támogatásra, az egyházi hozzájárulások, adományok nagylelkű teljesítésére. De különösen
gondolok azokra, akik rendszeresen vagy alkalomszerűen vállalnak szolgálatot, hogy az egyházközség tagjai
egyre családiasabb, barátságosabb légkörben éljék meg

a közösség örömét, ünnepét. Különös tisztelettel mondok köszönetet azoknak, akik meghallották szívükben
az Isten szólítását, és egy- egy nagylelkű adománnyal
segítették a hétköznapi életünk, munkánk zavartalan
fejlődését. Nem tudok mindent felsorolni, de tudom,
Isten, aki ismeri szívünk szándékait, mindenkit megjutalmaz, kezdve a legnagyobbon, a szegény asszony
két ﬁllérjén, a túlcsordulóan adományozott, pénzben,
munkában, eszközökben, imádságban, szolgálatban
megjelenő szeretetben, amelyek mindnyájunk lelki
javát szolgálják. Az eredményeket, a közösség folyamatos növekedését, a külső belső változásokat hiszem,
hogy örvendező szemmel kísérik a testvérek - tudják,
hogy áldozatuk az ő javukat is szolgálja. Ezért mindezekről tudatosan nem akarok bővebben írni.
Kívánom, hogy Isten, minden jónak forrása jutalmazza szeretetének örömével és békéjével jótevőinket most, és az újesztendőben!
Hálás köszönettel Felföldi László plébános
„Isten elég hatalmas ahhoz, hogy bőven megadjon
nektek minden adományt, hogy mindig és minden
tekintetben bőven ellátva készen legyetek minden
jótettre.” 2Kor. 9,8

Gyermekeknek
Gy
Szép karácsony
Kis karácsony,
Szép karácsony
Jézus születését várom.
várom
m.
Jézust pedig szívből áldom

Mentovics Éva: Szent karácsony éjjelén
Megszólal sok apró csengő, Szent karácsony éjjelén
érces hangjuk lágyan zengő. táncot jár a gyertyafény..
Azt zenélik minden ágon:
Meghittség, és szeretet
Karácsony van a Világon.
melengeti szívedet.

A novemberi feladvány megfejtésének nyertese: Kalocsai Zsóﬁa. 7.o. Gratulálunk!
JÓ, HA TUDJUK. Az Egyházmegyei Papi Szenátus a következő ajánlást fogalmazta meg az egyházközösségi hozzájárulás fizetési rendjével kapcsolatban: Javasoljuk, hogy az igazságosabb teherviselés érdekében a hívek jövedelmi viszonyaik arányában
járuljanak hozzá az egyházközösség fenntartásához. Ennek javasolt mértéke az éves jövedelem fél százaléka (pl.: 50 000 Ft havi
jövedelem esetén évi 3 000 Ft, 80 000 Ft havi jövedelem esetén évi 4 800 Ft) Fizetés lehetséges az irodán és csekken is.
IRODAI ÓRÁK: Minden hétköznap intézhetik kedves híveink ügyeiket (keresztelés, házasságkötés, temetés, szentmise)
a plébánián. Ügyfélfogadási Idő: munkanapokon délután 15-18 óra között. Plébános: Felföldi László, Tel.: 30/9855-640,
E-mail: plebanos@megtestesules.axelero.net Irodavezető: Bakai Berta, Tel.: 30/687-6377 Munkatárs: Gajdos Zsuzsanna,
Tel.: 30/573-6577 Tel.: 52/535-735 e-mail: iroda@megtestesules.axelero.net Honlap: http://megtestesules.info
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