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Karácsony történeti napjának, Krisztus betlehemi 
születésének körülményeit jelentősen meghatározta az 
Augusztusz császár által biztosított ún. Pax Romana, a 
Római Birodalomban ellenőrzött béke, amely Róma 
fennhatósága alatt, a birodalomhoz csatolt és tartomá-
nyokká alakított országok számára részleges közigaz-
gatási, gazdasági, jogi, kulturális és vallási önállóságot 
biztosított. Az adófizetés kötelezettsége ugyan fenn-
állt, aminek mértékét a népszámlálások pontosították, 
de cserébe a birodalom területei számára a ’római béke’ 
a határok védelmét, a háborúk hiányát, a kereskede-
lem fejlődését és a civil 
társadalom nyugalmát és 
jólétét jelentette. A meg-
szállt országokban ugyan 
jelen volt a feszültség az 
idegen hadsereg jelen-
léte vagy épp a római 
szokások, a közös pénz-
nem és az egységes in-
tézményrendszer beveze-
tése miatt, de a Rómával 
együttműködő politikai 
és vallási csoportok vála-
sza minderre változatlan 
volt: ez az ára a békének és a jólétnek, ez szünteti meg 
a nyomort, a zavargásokat, a közbiztonság hiányát, ez 
teremti meg a jogorvoslás lehetőségét a lakosok közt, 
ez teszi háboríthatatlanná a családok életét. A népek-
nek választani kell: háború vagy béke, nélkülözés vagy 
jómód, félelem vagy boldogság. Jézus születése, nevel-
kedése, majd tanítói működése egy olyan társadalmi 
környezetben történt, amikor a Szentföld ugyan nem 
volt független és szabad állam, de nem voltak háborúk 
sem, nem volt általános a szegénység, nem ’kiskirá-
lyok’ harcoltak egymással a központi hatalomért, fé-
lelemben és bizonytalanságban tartva a saját népüket 
és hosszú évekig tartó katonai szolgálatra kötelezve a 

férfiakat. Jézus nem emelt szót a római megszállás el-
len, sőt azt mondta: „adjátok meg a császárnak, ami a 
császáré”. Az Istennel való viszonyt azonban egy más 
síkra helyezte: leválasztotta a politikától a vallást, a hit 
hitelességét egyedül az isteni törvények betartásához 
és a belső, szívbeli meggyőződéshez kötötte. Számára 
a társadalom csak egy hát- és mozgástér volt, amiben 
párhuzamosan megalapította Isten Országát, s amelyre 
joggal mondhatta Pilátus, mint római helytartó előtt: 
az Ő országa nem e világból való, tehát nem is veszé-
lyeztet világi hatalmakat. Nem engedte meg, hogy 

közössége társadalmi in-
tézménnyé váljon, ahogy 
pl. a zsidó papság vagy 
a farizeusi mozgalom. 
Amikor Heródes előtt 
jelentették, hogy meg-
született a zsidók királya 
Betlehemben, a despota 
meg akarta öletni a Gyer-
meket. Jézus azonban 
bizonyította: nem kíván-
ja el egy világi uralkodó 
trónját sem, nem szólít 
harcba, nem követel po-

litikai áldozatot senkitől a saját programja érdekében. 
Egy viszonylag nyugodt korban arra törekedett, hogy 
gyökeret verjen a valódi istenkapcsolat és az egymásért 
felelős szeretet.

A békés világ, egy békés földrész vagy állam csak 
egy háttér, de nem eredmény, egy lehetőség, de nem 
az evangéliumi boldogság. Megélni alázatban a ’Szen-
tet’ és felfedezni Istent a hétköznapokban: ez jelenti az 
igazi áldást. Ez az, ami többet ér mindig és mindenhol, 
mint bármi, ami vagyon, siker, luxus és hatalom.

Liszkai Tamás  
plébániai kormányzó
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Érkezik az isteni Csend, mint üstökös a mindennapi rohanásba… 
Egyre rövidülő nappalok, nagyobb sötétség, keve-

sebb idő, több feladat, rohanás, készülődés, hogy min-
den körülményt megteremtsünk ahhoz, hogy igazán 
ünnep legyen az ünnep. Valóban ez kell csak hozzá? 
Mi az, ki az, amitől/akitől tényleg ünnep lesz a kará-
csony? Tudok-e ünnepelni, vagy ezen az estén is csak 
túl akarok lenni?

Kicsit mintha a körülmények nem nekünk dol-
goznának, nap mint nap rohanunk, versenyt futunk 
az idővel, itt a covid, ami kibillentett minket eddigi 
megszokott rutinunkból. Sok a váratlan helyzet, új ki-
hívás, mégis ebben a felgyorsult, sokszor kapcsolatok 
nélküli, fogyasztói világban kell megtalálnunk a lélek 
csendjét, nyugalmát, az időt arra, hogy tényleg igazi ta-
lálkozás legyen a karácsony, ne csak egymással, hanem 
Vele is, akinek születését ünnepeljük. A külső körül-
mények megteremtésén kívül fontos, hogy lelkileg ho-
gyan hangolódom az ünnepre. Az ünnepi készületben 
a viselkedésem felelősség és tanúságtétel. Mit várok a 
világtól, a többi embertől, ha jómagam is csak másod-
lagosként tekintek Istenre, gyakran csak embertelenül 
„átszaladok” az ünnepen? Nagyon fontos kérdés, hogy 
Istent vagy a rohanást hagyom szóhoz jutni?   Meg 

kell, hogy álljunk, s magunkra tekintsünk: a készülő-
dés ideje alatt sikerült-e Krisztust magamra ölteni? 
Hozott-e változást az életembe az ünnepi készület? 
Éppen csak beestem az ünnepbe, vagy a nagy rohanás-
ban megértettem, hogy mennyire lényeges a csendet 
megteremteni magamban, magam körül, még akkor is, 
ha „kint” zaj van. A csendben, megállva vehetem észre 
az igazi csodát. A csend kell ahhoz, hogy meghalljam 
az angyalok üzenetét. A megállás, figyelem szükséges, 
hogy meglássam, merre, hova is vezet az a bizonyos 
csillag. S, ha megszületik bennem a Csend, hallom az 
üzenetet, látom az irányt, akkor már a rohanó világ, az 
ünnep körülményei másodlagossá válnak, mert a lé-
nyegi találkozás az Istengyermekkel csendben megtör-
tént, s ez ad az ünnepnek igazán értelmet. Ez a találko-
zás nagy hatással tud lenni az emberek életére, reményt 
ad a reményvesztetteknek, túllendít a nehézségeken, 
erőt ad a betegségben, kitartást ad a gyógyulóknak, ér-
telmet a mindennapoknak. A kérdés csupán: sikerül-e 
találkoznom az ünnepi forgatagban az isteni Csend-
del?

Szalainé Milasin Katalin

„Csak a belső táj ne legyen barátságtalan”
December. Ünnepek. Rohanás. Lenyugvás. Időhi-

ány. Ajándék. Ajándék-idő. Szembesülés. Számvetés. 
Furcsa hónap ez a december. Akárhogyan is telik az 

év, akármennyire szeretjük vagy sem, a számvetés ideje 
van. Az eredményeinkkel, a veszteségeinkkel, a kudar-
cainkkal, az örömeinkkel. Magunkkal. A legnehezebb, 
hiszen hiába vagyunk folyamatosan önmagunk társa-
ságában, néha mégis olyan távolról nézzük bensőnket. 

Olykor jó körbevenni magunkat célokkal, felada-
tokkal, határidőkkel azért is, hogy ne kelljen gondol-
kodnunk. És néha az élet nem hagyja.

Aztán ott vannak a fogadalmaink, amelyeket – jó 
esetben – évről évre lajstromba veszünk, kiegészítjük, 
vagy kiradírozunk néhány tételt. Örömmel vállon ve-
regetjük magunkat, vagy ismét lógatjuk az orrunkat, 
amiért nem tudtuk átugrani saját árnyékunkat. Már 
megint nem sikerült lefogynunk, még mindig nem 
raktunk rendet a hátsó fészerben, még mindig nem 
mozgunk eleget, és idén sem lettünk türelmesebbek 
a gyerekekkel, hiába határoztuk el évről évre. Aztán 

eszünkbe juthatnak konfliktusok, haragok, válasz nél-
küli bocsánatkérések.

Mit kezdhetünk hát saját magunkkal? Hogyan le-
gyünk nagyvonalúak a hibáinkkal? Érdemes-e rend-
szeresen elhatároznunk azt, hogy majd „megjavulunk”, 
ha aztán mégis maradunk ugyanolyanok? Hogyan ba-
rátkozzunk össze – önmagunkkal?

„Közeleg amaz idő, amikor az ember a szemétől 
nem lát, a fülétől nem hall, a lábától nem jár, a kezétől 
nem fog” – írta egy rövid levélben a zseniális Weöres 
Sándor saját magáról 66. születésnapjához közeledve. 
Nem kell megvárni az ő korát, s az sem baj, ha már el-
múlt, talán ezt érdemes a legfontosabb célként kitűz-
nünk. „Ekkor végleg befelé kell fordulni, belül sétálni, 
befelé figyelni” – folytatja nagyszerű költőnk: „Csak a 
belső táj ne legyen barátságtalan.”  

Önmagunkkal barátságban eltöltött új évet, Szent-
mihály!

-kka- 
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Mindennapi sóvárgásaink
Advent a várakozás, vágyakozás időszaka, de talán 

a mai felgyorsult, és azonnali, „instant” megoldáso-
kat kínáló világunkban már nem szükségszerű ezeket 
az érzéseket átélnünk, mint régebben, hanem tudato-
san kell lelassulnunk, és lelkünkbe varázsolni a vágyat, 
mint lehetőséget arra, hogy életünk ritmusa visszakap-
ja a gyermekkorunkban megszokottat legalább egy kis 
időre az év utolsó néhány hetében, mielőtt újult erővel 
rohannánk tovább az új esztendő felgyorsult hétköz-
napjaiban.

Ezelőtt néhány évtizeddel a várakozás elkerülhetet-
lenségét maga az akkori élet tempója adta, talán rész-
ben kényszerként éltük azt meg. 

Ma nem kell már hetekig szeretteink üdvözlő ké-
peslapja után áhítozni, és lesni a postást, mint egykor, 
hanem elég csak az internetes postafiókunkat meg-
nyitni, és pár percen belül már választ is küldhetünk. 
Nem kell a boltban órákig sorban állni és sóvárogni, 
hátha jut nekünk is karácsonyra narancs és banán, 
amire  esetleg már napokkal korábban feliratkoztunk, 
hiszen ma az áruházak kínálata bőségesebb, mint kel-
lene. Nem kötelező pénzt gyűjteni a kirakatban már 
rég kiszemelt farmernadrágra hónapokon keresztül, és 
izgulni, hogy más el ne vigye előlünk. Manapság a rek-
lámok azt sugallják, hogy „vedd meg most, amit szeret-
nél, adunk rá kölcsön, és hidd el, hogy a vágyott ruha-
darab azonnal boldoggá tesz téged!”

Ha képzeletben visszakanyarodunk a múlt század 
első felére, amikor a háború sok fiatalt sodort távol egy-
mástól, és a katonában a lány ruha alól kivillanó boká-
jának gondolata, kezének finom érintése utáni epekedés 
fűtötte a reményt a majdani házasságkötésre, elképzelni 
sem lehetett azt, hogy száz év múlva egy kattintással elő 
lehet varázsolni majd a kedves arcát és hangját is. 

Az 1970-es, 80-as évekre sem fejlődött akkorát a 
világ, hogy a seregbe bevonult kiskatona lelkében ne 
a levélre, vagy jobb esetben a heti vagy havi egyszeri 
telefonálásra való áhítozás segített volna betölteni a 
viszontlátás hiánya miatt érzett űrt. Jó érzés lehetett 
elképzelni a találkozást, megtervezni a jövőt, vágyni a 
szemnek a látványra, a kéznek az érintésre! 

Az utóbbi pár évtizedben nagyobbat fejlődött a vi-
lág technikailag, mint korábban száz év alatt. Napjaink-
ban nem jellemző, hogy túl sokat kellene várni egy kap-
csolatban a kivillanó boka látványára, de mintha az sem 
lenne túl gyakori, hogy egy házasság hatvan évig tart-
son, mint például az én nagyszüleimé is tartott. Mintha 
a technika nyújtotta kényelem elvitte volna életünkből 

a vágyaink kielégítésére való várakozást, és ezzel együtt 
a képzelőerőnket, és talán az álomvilágunkat is.  

Életünk, környezetünk, a média azt sugallja, hogy 
azonnal szerezd meg vágyad tárgyát, mert ha nem 
szerzed meg máris, esetleg elmúlhat a kívánság. Már a 
kisgyerekeket is megcélozza az üzletek kínálata a szem-
magasságukban elhelyezett csillogó-villogó játékokkal, 
melyet a gyermek természeténél fogva abban a pilla-
natban, azonnal akar. Ha a szülő máris megveszi neki, 
valószínűleg a játék pár napon belül nem lesz érdekes, 
hiszen nem volt igazi a vágy, csak a hirtelen fellobbant 
akaratot a játékbolt „nyereségvágyból elkövetett” cél-
kitűzése váltotta ki, azaz hogy hasson a gyermek érzel-
meire, ne hagyja azt csendesedni.

Korunk talán legnagyobb hiányt és hamis vágyat 
ébresztő angyalarcú agymosodája az írott, de még in-
kább az online média. Nemcsak azért, mert a közössé-
gi portálokon ismerőseink elénk festett élete gyakran 
jobbnak tűnik, mint a miénk, és olyan dolgokra kez-
dünk el vágyni, ami korábban eszünkbe nem jutott 
volna, hanem azért is, mert egyes csatornákon kötele-
zően végignézetnek velünk egy-két tömegbefolyásoló 
„egypercest”, ezzel próbálva elérni az azonnali nézet-
váltást, mielőtt még vége lenne a lehetőségnek, és le-
maradnánk valami jóról. 

Jó érzés az adventi időszakban átgondolni, mi olyan 
dolog volt már az életünkben, amit türelmetlenségünk 
miatt elkapkodtunk, és hogyan alakulhatott volna, ha 
tudunk várni, és a gondviselésre bízzuk, hogy óhajunk 
megvalósulásának mikor van itt az ideje. Elfogadni, ha 
nem állunk még rá készen, és hinni abban, hogy min-
den akkor jön, amikor a legtöbbet tudja teremteni az 
életünkben.

Talán külső befolyásoltság nélkül, szívből, őszin-
tén átérezve, elcsendesülve kellene visszahozzuk a 
vágyakozást az életünkbe! Lehet, hogy érdemes len-
ne gondolatainkban újra úgy vetíteni magunknak a 
mozit álmainkról, mint egykor, kisgyermekként, csu-
kott szemmel, és reménykedni a beteljesülésükben! 
Nem biztos, hogy helyes elhinnünk azt a manapság 
nagyon elterjedt nézetet, hogy a „most”-ban kell élni, 
most kell minden vágyat kielégíteni! El kellene hin-
ni, hogy ha online postásunk nem hozza ma a szerel-
meslevelet, majd hozni fogja holnap! Bíznunk kellene 
abban, hogy nem maradunk le semmiről, hiszen nem 
mindennek ma, most van itt az ideje!

Molnárné Szekeres Judit
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A tékozló…

„Egy embernek volt két fia. A fiatalabbik egyszer így 
szólt apjához: Apám, add ki nekem az örökség rám 
eső részét! Erre szétosztotta köztük vagyonát. (Lk 
15, 11-12)

Nehéz minden esetben azt az utat járni, amit az 
őseim mutattak. Egyedi vagyok, szabadságra teremtett 
személy, megismételhetetlen. Egyébként sem szeretem, 
ha bárki megmondja, mi a helyes és a megfelelő, a mér-
tékletes és a követendő. Járom a magam útját, legyen 
ennyi elég; élek a saját törvényeim, a saját hitem, a saját 
elképzelésem szerint. Legyen ennyi elég. Engem ne ok-
tasson ki a tanárom, a barátom, még a szüleim se. Töké-
letesen tisztában vagyok vele, mi a jó nekem.  Senki ne 
vesse a szememre, hogy eltékozlom a kapcsolataim.

Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte min-
denét és elment egy távoli országba. Ott léha életet 
élve eltékozolta vagyonát. Amikor már mindenét el-
pazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s nél-
külözni kezdett. (Lk 15, 13-14)

Kellemetlen a magány, nem vagyok hozzászokva. 
Bár tudok magamról gondoskodni, de minden köny-
nyebben menne, ha csapatban teljesítenénk. Tart a 
pénz, van, aki mellettem áll, nincs gond, de nagyon 
üres ez az egész. Tart a pénz, a cimborák is bíztatnak, 
hogy ne legyek smucig, vegyek még ezt-azt az esti bu-
lihoz. Nehéz a másnap, igazi kóválygós már több hete, 
de nem baj, ma este ismét összejövünk. De mégis, 
mintha a kevesebb lenne a fény körülöttem, eltékozol-
tam a múltam.

Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. Az 
kiküldte a tanyájára a sertéseket őrizni. Örült vol-
na, ha éhségét azzal az eledellel csillapíthatta vol-
na, amit a sertések ettek, de még abból sem adtak 
neki. (Lk 15, 15-16)

Kiszolgáltatott lettem, lekoptak a cimborák, el-
fogyott a pénz. Az aktuális trend bármit leerőszakol 
a torkomon, legyen az divat, ideológia vagy idegen 
akarat. A pláza mosléka a terítetlen asztalon. Nem ér-
dekel, minden kapaszkodóra szükségem van, mert el-
sodor az áradat, amit nemcsak, hogy irányítani nem 
tudok, de még csak föl sem ismerek. Lassan erőt kell 
vennem magamon, hogy a víz fölé kerüljek. Be kell is-

mernem, hogy ezt most nagyon elszúrtam. Van még 
remény egyáltalán? Nincs becsület…

Ekkor magába szállt: Apám házában a sok napszá-
mos bővelkedik kenyérben – mondta –, én meg 
éhen halok itt. Útra kelek, hazamegyek apámhoz és 
megvallom: Apám, vétkeztem az ég ellen és teel-
lened. Arra, hogy fiadnak nevezz, már nem vagyok 
méltó, csak béreseid közé fogadj be. (Lk 15, 17-19)

Ez, így nagyon nem jó, ez nem vezet sehova. Ta-
lán még bízhatok a régiekben, esetleg van visszaút. Mi 
lenne, ha megpróbálnék visszakanyarodni az ismert 
ösvényre? Nem érdekel, hogy ciki ismét a szülőkre tá-
maszkodni, ismét felkeresni a régi barátokat, sőt, azt 
sem, ha segítséget kérek. Nem érdekel a büszkeségem. 
Voltam már fenn, most leszek lent. 

Csakugyan útra kelt és visszatért apjához. Apja már 
messziről meglátta és megesett rajta a szíve. Eléje 
sietett, a nyakába borult és megcsókolta.

De nehéz az első lépés, de nehéz a belátás, de nehéz 
az elhatározás. Nincs más kiút. Elrontottam, és egye-
dül nem tudom megoldani. Szükségem van segítségre, 
el kell végre ismernem, hogy áll valaki felettem. Áll va-
laki előttem, méghozzá ölelésre nyitott kezekkel, aki 
tudja azt, amit én nem. Segít nekem, talán szeret is.

Olyan ez, mint a megérkezés élménye. Megérkez-
tem, mert belátom, hogy ez a megfelelő út, belátom, 
hogy nem játszhatom tovább a főnököt. Ekkor érzem 
és értem meg, hogy Ő az, aki van. Ő, aki egyformán 
árasztja fényét mindannyiónkra. A tékozló Isten…

-kkn-
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Egész jól hangzik, nem?
Hiszem, hogy az Úr mindenkivel dolgozni szeretne. 

Megtisztelő „felkérésnek” érzem, hogy engem is meghív 
a Vele való munkálkodásra. Egy olyan építkezésre hív – 
az Ő Országának építésére –, amelynek a szegletkövét 
a Mennyei Atya már kétezer éve letette Jézus Krisztus-
ban. Ehhez a munkához minden szükséges feltételt biz-
tosít, tőlem pedig csak egy „igenre” van szüksége.

Karácsonyra, Jézus Krisztus megtestesülésének ün-
nepére készülünk. Életem során már sokszor megfogal-
mazódott bennem a kérdés: Miért lett Isten emberré?

Ez a kérdés újabbakat vet fel bennem: Mi köze hoz-
zám annak, hogy Jézus Krisztus megtestesült? Hogyan 
érint engem – családapát, dolgozó embert – karácsony 
története? Dolgom-e eltűnődni azon, van-e üzenete 
számomra annak, hogy Isten Fia valóságos emberként 
magára vette földi terheinket, hogy Ő is átélte a szemé-
lyes fejlődés állomásait, a hétköznapok örömeit, fára-
dalmait, kiszolgáltatottságát, létünk bizonytalanságait?

Igen, talán dolgom nekem is eltűnődni ezeken a 
kérdéseken.

Hiszem, hogy karácsony története, az isteni szere-
tet, emberi méltóságomat helyreállító állomása. Mi, 
akik a keresztség által részesültünk Jézus Krisztus lelki 
és szellemi örökségéből, karizmájából, az év minden 
napján arra törekszünk, hogy a körülöttünk élőknek 
– az irántuk érzett szeretetből –, visszaállítsuk emberi 
méltóságukat, önmagukkal, egymással, Istennel való 
kapcsolatukat. Ezáltal leszünk mindannyian Isten tár-
sai a teremtés csodálatos folyamatában.

Advent estéin olyan megható, erőt adó volt hall-
gatnom gyermekeim, feleségem beszámolóját a min-
dennapjaikról, amelyben sajátos, rájuk jellemző kifeje-
zéseikkel – végső soron - hálát adtak azért, hogy Isten 
egész héten gondoskodott róluk. Biztattam őket, s így 
köszöntem meg nekik a bizalmat, amellyel megajándé-
koztak ezeken az estéken. De, úgy érzem ezáltal meg-
erősítettem önbizalmukat, családon belüli kapcsolatai-
kat, egymáshoz és Istenhez való ragaszkodásukat is. 

A jövő legnagyobb veszélyei, legizgalmasabb le-
hetőségei nem a külső körülményeinkben, hanem az 
emberi szívekben rejlenek. Tegyük fel magunknak a 
kérdést: Mennyire tudok megbékélni azzal a világ-
gal, amelyet saját magam teremtettem magamnak, 
kollégáimnak, családtagjaimnak? Mennyire barátsá-
gos, befogadó, fejlődésre serkentő, másokat ösztönző, 
együttérző és békét sugárzó az általam alkotott világ?

Bár a bennünket körülölelő valóság sokszor ad okot 
a rémüldözésre, a kétségbeesésre, a méltatlankodásra, a 

szomorúságra, de megadja a rácsodálkozás, az öröm, a 
hála, a nyugalom, a béke, a remény lehetőségét is. 

Isten, a Fia által Szentlelkét is küldi a világba, hogy 
rajtunk keresztül érjen el másokhoz is, de ehhez szük-
sége van a mi beleegyezésünkre. Arra kér, hogy járjunk 
nyitott szemmel és szívvel; vegyük észre, ahol szükség 
van a segítségre, és a kapott lelki adományok használa-
tával szolgáljunk másokat. 

Az Örök Győztes oldalán állok, ezért nincs félni-
valóm. A jutalomról pedig annyit tudunk, hogy min-
denki, aki válaszol az Úr meghívására, „százannyit kap, 
most ezen a világon (…), az eljövendő világban pedig 
örök életet” (MK 10,30). Egész jól hangzik, nem?

Kívánom nektek és szeretteiteknek, hogy legyen 
minél több alkalmatok megérezni, átélni, hogy a szere-
tő, gyengéd, védelmező, megújító, munkátokra áldást 
adó Isten gyermekei vagytok!

Kívánom nektek és szeretteiteknek, hogy minden 
testet és lelket megnyomorító betegség távozzék tőletek!

Kérem Jézust, szülessék meg a szívetekben is! Adja 
meg nektek az Ő bátorságát, erejét, reményét! 

Szakál Zsolt

Hogyan voltam jelen az adventben?

Elhatároztam, hogy amikor csak tudok elme-
gyek Rorate-ra apukámmal és felajánlom a fáradt-
ságomat a misén, azoknak az embereknek a számá-
ra, akiket a szívemre helyez az Úr.

Csodálatos volt átélni, hogy már kora reggel 
gyönyörű dolgokat tárt elém Isten. Volt amikor 
misére menet esett a hó, igazán mesés látvány volt.

Ahogy mondtam, minden szentmisét felaján-
lottam egy-egy emberért és szép volt látni, hogy az 
értük mondott mise nagy erőt adott nekik a min-
dennapokban és visszajeleztek, hogy mennyire há-
lásak Istennek az Ő ajándékaiért, amiket minden 
nap kapnak Tőle.

Egy szívemhez közel álló ember egy megható 
gondolatot mondott nekem, ezzel fejezem be az 
én gondolataimat is.: „Idén nem túléltem az ad-
ventet, hanem átéltem.” Remélem, hogy akik most 
ezt olvassák hasonló érzések töltik el Őket is.

Áldott Karácsonyt Mindenkinek!
Szakál Anna
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Az ajándék
A karácsonyi vacsoránk egy kicsit zajosabb szokott 

lenni, mint más alkalmakkor. Ilyenkor együtt van az 
egész család. A széthúzható asztalt üljük körbe, a fino-
mabbnál finomabb ételek lekötik figyelmünket, majd 
ahogy telik az idő egyre inkább lesz az étkezésből be-
szélgetés, a vacsorából kellemes társalgás.

Gyerekeink mesélik önálló életük apró-cseprő dol-
gait, vidám kis történetek kerülnek elő, viccelődés te-
szi kacagóssá a társaságot.

Feleségemmel, egymással szemben, az asztal két vé-
gén ülünk. Bele-beleszólunk a gyerekek beszélgetései-
be, de egyre inkább csak figyeljük őket. Örömmel. Jó 
hallani, ahogy beszélnek, ahogy fűzik a mondatokat, 
ahogy egy-egy témát kibontanak, gyakori nevetéssel 
fűzik tovább. Jó látni, hogy örülnek egymásnak, és an-
nak, hogy együtt lehetünk. 

Csak nézem őket, és nyílt tekintetükben lelkük 
tisztaságát látom tükröződni. Büszke vagyok rájuk. 
Néha-néha összenézünk feleségemmel. Szemében a 
boldogság csodálatos fényét látom villanni. Összemo-
solygunk. Mindketten ugyan azt érezzük.

A vacsora végén összecsukom az asztalt, a tetejét 
helyére teszem, és valamiféle ösztönös mozdulattal vé-
gigsimítom kezem az öreg deszkákon.

A falon lévő apró ezüst keresztre pillantok, közben 
hallhatatlan suttogással hálaimát mondok Neki. Olyan 
ajándékot kaptam Tőle, aminél szebb, jobb nincs: a 
családomat.

yanosh

Legyünk olyanok….
Mint ahogyan az elmúlt két évben, idén is sok bi-

zonytalanság és izgalom árnyékolja be a karácsonyi 
készületet. Jól tudjuk, mennyire nem természetes ez 
az állapot. Sokan a szokottnál is nagyobb várakozás-
sal léptek az adventbe, imádságos lélekkel készülve a 
Megváltó eljövetelére. Sokan azonban elhagyatottnak, 
kiszolgáltatottnak érzik magukat, reményvesztettek 
ebben a zavaros időkben. Vezetőink mindeközben az 
„új világrend” kihívásaira próbálnak megnyugtató le-
hetőségeket vázolni. Én biztos nem tudom, hogy mi-
lyen lesz a világ 10 év múlva, de még azt sem, hogy jö-

vőre milyen lesz. Azt viszont tudom, hogy a gyerekek 
ugyanolyanok, mint voltak! Őszinte örömmel és lelke-
sedéssel várják Mikulást, nagy örömmel készítik el az 
adventi koszorút, és igazán lelkesen vállalják a pásztor-
játék szerepeit. Ők mindenben a lehetőséget, az öröm-
forrást – a szépet látják! Van kedvük, van idejük, van 
bizalmuk. Bennünk felnőttekben bíznak! Olyanok 
lesznek, amilyen példát tőlünk látnak

Ne okozzunk csalódást!
Legyünk olyanok, mint ők; Lássunk mi is min-

denben lehetőséget, bízzunk és reméljünk, keressük a 
szépet és örüljünk min-
den új napnak, ami új 
lehetőséget kínál, hogy 
jobbak legyünk-mond-
juk olyanok, mint a gye-
rekek. Azt hiszem Jézus 
is valami ilyesmire gon-
dolhatott amikor tanít-
ványai arról kérdezték, ki 
a legnagyobb a mennyek 
országában (Mt 18,3)

Szeretettel Kívánok 
Áldott Ünnepeket!

Gilice Attila
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Dr. Fülöp Pál szobra és a Fülöp család  adományából megújult kereszt

Templombúcsú és terményáldás
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Dr. Liszkai Tamás
plébános elérhető a szentmisék

előtt és után a templomban.

Anyakönyvi hírek
2021. október–december

KERESZTSÉGBEN RÉSZESÜLT

Őzse Szabolcs és Komlósi Mária Zsófia fiai, Sza-
bolcs és Mátyás

Jaurik Viktor Bálint és Hazadi Melinda leánya, 
Janka

Csányi Endre és Vasas Dóra Katalin leánya, Regi-
na Dóra

Both Szilveszter és Fábián Regina fia Sámuel

ELHuNyTjaiNK

Sóti Valentina
Somogyi Ferencné Jovánovics Etelka
Csipay László
Lévai Istvánné Kovács Erzsébet
Kovács Imre

Adj, Uram örök nyugoldalmat nekik, és az 
örök világosság fényeskedjék nekik

A temetéssel, a harangozással és a liturgikus renddel 
kapcsolatban bizalommal keressék 

Fejes Ferencet a Hasító u. 6. szám alatt
vagy telefonon: 20/562 8557,

aki a megyéspüspöktől engedéllyel rendelkezik
temetés végzésére és áldoztatásra.

a szeged-szentmihályi Szent Mihály Plébánia hírlevele
 6710 Szeged, Palánta u. 2. Tel.: 30/490-10-80 

Felelős kiadó: Dr. Liszkai Tamás; tördelő-szerkesztő: Bauer Ferenc
 Nyomtatás: SIGILLUM 2000 Bt., Szeged, Vám tér 6.

Hivatali rend a Szent Mihály Plébánián

Plébániai hivatalos ügyintézés esetén kérjük, 
keressék a plébániagondnokokat, ill. a templom-
gondnokot a megadott telefonszámokon
Templomgondnok és liturgikus munkatárs:  

Fejes Ferenc (mobil: 20/562-85-57)
Hitoktató: Gilicze attila (mobil: 20/323-81-70)
Családi Napközi megbízott ügyvezetője:  

Szendrényi Marietta (mobil: 30-249-77-50)
a plébánia mobilszáma: 30/490-10-80
a plébánia e-mail címe: 

plebania@szentmihaly.net
a plébánia honlapja:  

http://plebania.szentmihaly.net

MiSERENd

Vasárnap 10:30
Keddenként 17:30

Évvégi hálaadó szentmise: 31-én 17 órakor.

Plébániai foglalkozások

Kedd: 18:00: Bibliaóra felnőtteknek.
Szerda: 19:00: Énekkar
Csütörtök 18:00: Felnőtt katekumenátus
Péntek: 19:00 Ifjúsági est
Szombat: 9:00-10:00 játékos foglalkozás 6-8 éves 

korosztály részére.
 10:00–11:00 elsőáldozási előkészítő
 14:00–15:30: íjászat minden érdeklődő számára

ÉNEKKaR

Énekkarunk immár 17 éve szolgál a szentmisé-
ken, és alkalmanként a falu ünnepein is. 

Ezért bátorítunk kicsit és nagyot is, hogy a jár-
ványhelyzet elmúltával jöjjön el a próbáinkra szer-
dánként este 19 órára. 

HáZSZENTELÉS

A járványhelyzet a házszentelést is érinti. Lelki-
pásztori munkatársaink csak kifejezett kérésre ke-
resik föl a családokat (Fejes Ferenc: 20/562-85-57; 
Bauer Ferenc: 30/322-29-67). Amint a járvány-
helyzet megengedi, a hagyományok szerint folytat-
juk a családok látogatását.


