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K A R Á CSO N YI K Ü LÖ N SZ Á M
Ady Endre:
Kis, karácsonyi ének
Tegnap harangoztak,
Holnap harangoznak,
Holnapután az angyalok
Gyémánt-havat hoznak.
Szeretném az Istent
Nagyosan dicsérni,
De én még kisfiú vagyok,
Csak most kezdek élni.
Isten-dicséretére
Mégis csak kiállok,
De boldogok a pásztorok
S a három királyok.
Én is mennék, mennék,
Énekelni mennék,
Nagyok között kis Jézusért
Minden szépet tennék.
Új csizmám a sárban
Százszor bepiszkolnám,
Csak az Úrnak szerelmemet
Szépen igazolnám.
(Így dúdolgattam én
Gyermek hittel, bátran
1883
Csúf karácsonyában.)

Dicsıség az Istennek és békesség az embernek!
Karácsony éjszakáján az angyalok örömteli himnuszára figyelve, felcsendül
a Második Isteni Személy megtestesülésének dicsıítésére és a megváltás
boldogságának kifejezésére a hívek éneke, amellyel magasztalják Istent, de
egyúttal megemlékeznek az Istentıl ajándékként elnyert emberi belsı békérıl. Az
Advent készületi idıszaka ezt az örömet és békét volt hivatva kialakítani
bennünk. Öröm, mivel Istent szemlélni; kegyelmeiben, irgalmában és szeretetében
részesülni, mindig valódi – lélekben átformáló – boldogságot jelent az embernek.
Ha tudjuk, hogy ezt az örömet, nem saját érdemünkbıl és tehetségünkbıl nyerjük
el, akkor rá kell eszmélnünk, hogy a tökéletes öröm nem embertıl, nem emberi
közösségtıl, hanem attól a Személytıl származik, akit mint Szentet mindenki a
szíve legmélyén hordoz. Isten felismerésének és az irányában megnyilvánuló
viszontszeretetnek kitüntetett ideje a Karácsony ünnepe, hiszen hittel valljuk,
hogy Jézus Krisztus eljött az emberek közé, és várva-várjuk második eljövetelét,
melynek sem a napját, sem az óráját nem ismerjük. İt magát azonban igen: - mint
kisded, - mint tanító, - mint gyógyító, - mint példaadó, - mint szenvedı, - és mint
meghaló, de feltámadó. Ez ad örömet, és csalja a dicsıítés szavait ajkunkra, mert
Neki kijár a dicsıítés és a dicsıség. Ez az örömteli magasztalás kiemel minket
evilági problémáinkból, és felkorbácsolt lelkünkbe a béke nyugalmát ülteti el,
mert „velünk az Isten”. Nagyon nehéz átérezni a Karácsony örömét és az
ajándékozó szeretetet, a Krisztusba vetett hit nélkül. Így a mindennapokban
bármennyire is kikopó félben van egyházi ünnepnapjaink tartalma, mégis egy
pillanatra elgondolkodva fürkésszük a karácsonyi éjszaka sötétjét, a gyertyák
lángja által megjelenített tiszta fényt, mert megsejtjük lelkünkben annak a
háromszemélyő Egyistennek a szeretetben megszólaló szavát, aki békét hozott a
világra a megváltással, egyszülött Fia megtestesülésével. Van okunk tehát örülni,
van okunk Istent dicsıíteni, mert az ı igaz, jó és szép teremtményei számunkra
Isten szeretetét hordozzák, amelyet túláradó módon tudunk továbbadni
embertársainknak. Ekkor tapasztaljuk meg azt a békét, amelyet szívükben a
pásztorok átéltek az elsı Karácsonykor; azt a békét, amit megtapasztaltak a
történelem különbözı korszakaiban életükkel példát adó szentek; azt a békét, amit
mi is meg tudunk találni, ha képesek vagyunk evilág mulandóságai közepette az
örök értékekhez ragaszkodni, a bőnt kerülni, és Isten túláradó kegyelmére,
irgalmára és szeretetére összpontosítani. Ez az az ajándék, amely egyedülállóvá
teszi a Karácsony ünnepét, és ami nem kötıdik anyagi értékhez, hanem sokkal
több annál: Teremtınk, Megváltónk és Éltetınk szeretetének visszatükrözése
embertársaink felé.
Anzelm atya

Szent Család ünnepe
Ahogy Isten a szeretetet a kezdetektıl belénk teremtette, úgy a család pedig az ember általánosan elfogadott,
természetes létezési formája lett. A szeretet és a család, különösen így együtt, a pogányoknak is természetes fogalom általában:
a feleséget, a férjet, a gyermekeiket a pogányok is tudják szeretni.

Ú jlaki H angok

2

2009. karácsony

A házasság és a család a mai korban sok oldalról támadott lett a világban. Nem gondolta volna az ember, hogy a
korábbi századok néhány filozófusnak kikiáltott zavarkeltıje, mint például Engels, aki a családot „a társadalmi elnyomás
eredeti és egyben legveszedelmesebb eszközének, és így elvetendınek” tartotta, ennyi lelkes követıre talál késıbb is. A 68-as
nemzedék egyes alakjai radikálisan családellenes nézeteket vallottak, szerintük a kommunák lennének hivatva a család
kiváltására, amelyben a szexuális szerelem a legnagyobb szabadságot kapná bármilyen viszonylatban és értelemben, a
homoszexualitást is ideértve. Mostani századunk egyes „szellemi mőhelyei” pedig tudományos köntösbe bújtatva próbálja
eladni a feminizmust, genderizmust. A jelen kor tehát nem egyszerően a katolikus családok ideáljait, a házasság szentségét, az
életre szóló elkötelezıdést, a gyermekek vállalását támadja, hanem általában a házasságot, a családot, azt, ami a pogányok
számára is természetes érték. Tipikus érveik: Nem kell összeházasodni, nem kell döntést hozni ilyen téren, amíg jó, addig jó.
Ha gond lesz, majd találsz valaki mást, nem jó az elkötelezıdés. Jobb megtartani a függetlenséget. Egyébként is, hogy valaki
milyen nemő és hogy milyen nemő iránt vonzódik, az csupán szubjektív érzése által dıljön el, lesz, ami lesz, ezeket a
szerepeket ı akár szabadon újra is írhatja. És ahhoz, hogy egy nı gyermeket vállaljon, immár férfi sem kell, technikai kérdés
csupán. Mindezeket az alantas érveket elvetjük.
A családokról mi, keresztények sem állítjuk, hogy azokban köznapi, földhöz ragadt értelemben mindig minden rendben
kell, hogy legyen. A Szent Család története ebbıl a szempontból szinte ijesztı. Melyik asszony fogadná nyugodt beletörıdéssel
a jelentkezı szülési fájdalmakat idegenben, kényelmetlen, elhagyott helyen? Aztán a szülés után nem sokkal menekülni a
gyermekkel, gyilkosok elıl, szamárháton, idegen vidékre. A visszatérés után ugyan nyugodtabb évek jöttek, de azért volt
aggódás a gyermek miatt: például amikor kezdett kamaszodni, egyszer önállósította magát, úgy kellett visszamenni érte. Aztán
a férfi meg is halt és csonka lett a család. A felnıtt gyermek pedig saját úton kezdett járni, veszélyes irányt választva. Az anya
végül ott volt a gyermeke kivégzésénél is, ami egy anya számára rettenetes érzés lehet. A Szent Család története tehát földi
értelemben elég kudarcosnak tőnik: tekinthetjük ıket ezek után példának?
Igen, tekinthetjük. Mert voltak más, elfelejthetetlen események is a Család életében, olyanok, ami a földi életet is bearanyozták.
A Gyermek fogantatása körüli események az ígéretekkel. A rokon asszony felkiáltása a látogatáskor. A Gyermek
megszületésekor a csodálatos ünneplés és ajándékok. A próféciák a Gyermek templomi bemutatásakor. És „a Gyermek pedig
nıtt és erısödött, bölcsesség töltötte be, és az Isten kegyelme volt rajta”, a szeretet tetten érhetı volt a családban. Az anya a már
felnıtt isteni Gyermek mellett ül egy menyegzın és látja csodáját. És tanúja lesz a Fiú megdicsıülésének. Kisebb léptékben, de
hasonlóan szélsıséges helyzeteket élhetünk meg mi is a családjainkban: jöhetnek gondok, lesújtó események, de azok mellett
gondviselés vigasztaló ígéretei, a szeretet csodái is bekövetkeznek. E csodák egy része diszkrét dolog, nem kiabáljuk el, szinte
titkosak, másokat büszkeséggel elmondunk. A gyermekek növekedése, a bennük felfedezett ígéretek lépésrıl lépésre való
megvalósulása pedig nagy élmény.
A plébániai házaspárok és családjak sorsa, története így példa lehet egymás számára is. Ezek követésére tartjuk számon
a házasságok évfordulóit. A Szent Család idei ünnepén, december 27-én, vasárnap a 2009. évben éppen kerek 5-10-15-20 (és
így tovább) éve templomi esküvıt kötött házaspárokat köszöntjük a ½ 11 órai szentmise után a Szent István teremben tartandó
ünnepségünkön, ahova az évfordulós házaspárokon kívül az ıket ünneplıket – minden újlaki hívınket - várjuk egy koccintásra,
süteményre és beszélgetésre.
Harmat Péter

Ünnepi

Programok

Miserend
Újlaki plébániatemplom:

December 24.:
630,éjfél
December 25.:
900, 1030, 1800

December 26.:
900, 1030, 1800

Decmber 31.: 630 és 1800
Január 1.: 900, 1030, 1800
Szent Mihály kápolna:

December 24.: 1600
December 25.: 1100
Január 1.: 1100
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KARÁCSONYI HANGVERSENY
December 20-án, advent IV. vasárnapján, templomunk Sarlós
Boldogasszony Kórusa szeretettel vár mindenkit vasárnap az esti
szentmise után 19.00 órakor kezdıdı Karácsonyi koncertjére és
az azt követı agapéra a Szent István hittanterembe
KARÁCSONYI SZÍNDARAB
December 21-én (hétfın) du. fél 5 kor karácsonyi pásztorjáték
elıadása és a gyermekek megajándékozása. A program szervezıje: Kovács Bernadett és
Lasetzky Krisztina
CSALÁDOK ÜNNEPE
December 27-én Szent Család vasárnapján szeretettel várjuk jubiláló családjainkat, vagyis
mindazokat akiknek a házassági évfordulója 5-el osztható. Szervezı: Dr. Raisz Ildikó és Dr.
Harmat Péter.
ÚJLAKI SZILVESZTER
December 31-én este 9 órától Szeretettel hívunk minden kedves
újlaki fiatalt a plébániára (Felhévizi u. 2. zöld kapu) hogy együtt
kezdjük a 2010-es évet!
A plébánia minden termében lesz valami: a Szent István
teremben különbözı táncok, a felsı hittantermekben teaház,
társasjátékok... Belépı: lányoknak süti, fiúknak ital!

az Újlaki Katolikus Plébánia lapja, megjelenik havonta. Kiadja: Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébánia,

1023 Budapest, Bécsi út 32. Felelıs szerkesztı: Dr. Beran Ferenc plébános, cikkeket-híreket az ujlakiplebanos@gmail.com címre,
vagy a Felhévízi úti postaládába várjuk, lapzárta: minden hónap 20-a. www.ujlakitemplom.hu

