
 

 

 

 

 

 

 

 www.ujlakitemplom.hu 2012. karácsony

 
 

 

„Békesség a földön a jóakaratú embereknek” 
 

Az utóbbi időben egyre többször idézik Angelus 

SILESIUS a XVII. században élt, német származású költő 

sorait:"Jézus ezerszer megszülethetett Betlehemben, ha a te 

lelkedben nem született meg". Ennek valószínűleg az oka 

az, hogy fel kell fedeznünk: Jézus 

megszületése lelkünkben nem 

csupán egy misztikus élmény 

számunka, hanem feladatot, 

küldetést is jelent. Egy olyan korban 

élünk, amikor a válságban levő 

világ epedve várja ezt a lelki 

megújulást. Korunk embere ugyanis 

lassan már kezd lemondani arról, 

hogy bizalmát a gazdasági 

növekedésbe vesse, amely békét 

eddig sem adott számára, csak 

csalfa biztonságérzetet, mely 

biztonságérzet az utóbbi években 

erősen megrendült.  
Korunk embere – még akkor is, 

ha nem vallásosos –, ha őszintén 

végigtekint a történelmen, és 

támpontot keres arra, hogy mi volt 

az az esemény, amely egységbe 

fogta, és megújította a világot, eljuthat Jézus jászolához. 

Az evangélisták szerint a betlehemi barlangistállóban 

mindenki egymásra talált. Jelen voltak az egyszerű 

pásztorok, a távoli népeket jelképező bölcsek, az istálló 

állatvilágot képviselő borjai, az égen ragyogó csillag, és az 

angyalok, akik a Isten dicsőségéről és a békéről énekeltek. 

„Dicsőség a magasságban Istennek és a földön békesség a 

jóakaratú embereknek”. (Lk 2,14) 

Ezzel az üzenettel kell a 

keresztény embernek a világ felé 

fordulnia. Ezt pedig csak akkor tudja 

megtenni, ha ő maga befogadja az 

Üdvözítőt. Ezt a folyamatot 

készítette elő az Ádvent. Ezért 

jártunk a hajnali szentmisékre, ezért 

törekedtünk arra, hogy visszafogjuk, 

zabolázzunk ösztöneinket, 

végeztünk szentgyónást, ezért 

gyűjtögettük apró jócseleke-

deteinket, és vásároltunk figyelmes 

szeretettel ajándékokat. Ezek az 

előkészületek voltak szükségesek 

ahhoz, hogy kitakarítsuk és 

feldíszítsük a lelkünket Jézus 

befogadásra. Tekintsük ezt az időt 

ajándéknak, engedjük, hogy Ő 

megszülessen bennünk, és ennek 

örömét osszunk meg családunkkal, 

környezetünkkel, bízva abban, hogy annak tüze, melege 

még szélesebb körben is terjedni fog. 

 

Ferenc atya 

 

 

Imádság a családokért 
 

Urunk, Te, aki velünk élsz és laksz, a családunkért 

imádkozunk Hozzád. Segíts bennünket, hogy jobban 

megismerjük és megértsük egymást, hogy mindegyikünk 

biztonságban érezze magát a másik szeretetében. Tégy 

minket képessé arra, hogy a megfelelő pillanatban 

hallgassunk és beszéljünk, illetve, hogy a megfelelő 

hangnemben szóljunk egymáshoz, hiszen a dolgok 

megbeszélése nem választ szét, a túl sok hallgatás pedig 

nem idegenít el bennünket egymástól. Szabadíts meg miket 

mások parancsoló követeléseitől, hogy saját véleményünk 

szerint gondolkodjunk és éljünk. Bocsásd meg nekünk, ha 

megfeledkezünk arról, hogy a Te fiaid és barátaid vagyunk, 

és hogy a Te házadban élünk, úgy, mintha Te nem volnál 

ott. Oltsd ki bennünk a félelmet és az önzést, amely 

zárkózottá tesz minket; a mi családunk álljon a rokonok 

rendelkezésére, a barátok felé legyen nyitott, mindenki 

számára vendégszerető, valamint érzékeny az igazságosság 

és a béke szükségleteit illetően. Urunk, örökre tarts össze 

bennünket a Te templomodba vezető úton: mert a Te 

arcodat együtt látjuk a családban, valamint a tökéletes 

közösségben. 

(Olaszból fordította Bajnai Zsófia)
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Beszéd az Úr születésére 
 

Az Úr születésnapjának nevezzük, amikor Isten 

bölcsessége beszélni nem tudó csöppségként mutatkozott 

meg, és Isten Igéje szavak nélkül hangot hallatott, a testet. 

Ám benne az istenség rejtőzött, és a mágusoknak az ég 

tanúsítása jelezte, és a pásztoroknak angyali szózat 

hirdette. 

Évenként visszatérő ünnepélyességgel üljük meg tehát 

ezt a napot, amelyen beteljesedett a prófécia, amely így 

szól: „Az igazság fölülről kélt, és az igazságosság a 

mennyből tekintett le” (Zsolt 84,12) 

Az Igazság, mely az atya keblén volt a földről kélt fel, 

hogy még az anya ölén is legyen 

Az Igazság, mely a világot magában foglalja, földről 

kél, hogy női kéz hordozza 

Az Igazság, amely – anélkül hogy fogyatkozna – 

táplálja az angyalok boldogságát, a földből sarjadt, hogy 

testi emlőkkel szoptassák 

Az Igazság, amelynek az ég sem elég, a földről kél fel, 

hogy jászolba fektessék. 

Kinek a javára jő ily nagy fenség, ekkora alázatban?  

Szent Ágoston

 

 

Dutka Ákos:  

Karácsonyi beszélgetés az Úr Jézussal 1923-ban 

 

Ha e beteg, bolond világra 

Uram, még egyszer megszületnél, 

Bár milliónyi templomod van, 

Kezdhetnél megint Betlehemnél. 

 

Szalmajászolnál rangosabb hely 

Uram, tenéked ma se jutna: 

Soha messzibb a Te országod, 

,,Miatyánkod'' bár mindenki tudja. 

 

Ha így jönnél Názáretből 

Sápadtan, fázva, december este, 

Az ügyefogyott szenvedőkhöz 

Párizsba, vagy Budapestre, 

 

S leülnél az éhezők közt 

S abból, amit valaha mondtál 

Mesélnél új vigasztalásul - 

Elfognának a tizedik szónál. 

 

Mondjál csak új Hegyibeszédet 

S amit mondtál a gazdagokról 

S ha gyűlnének az elhagyottak 

S szólnál az Írás-forgatókról 

 

S ha megpróbálnád Uram még egyszer 

Az Embert rávenni Szeretetre - 

Internálnának, esküszöm rá, 

Ha nem is vernének mindjárt keresztre. 

 

Karácsonyi programok 2012 
 

MUNKATÁRSAK KARÁCSONYA  

December 21-én (pénteken) 19 órától. Szervező: 

Németh Anikó 

KARÁCSONYFÁK DÍSZÍTÉSE 

December 22-én (szombaton) délelőtt 9 órától. 

Szervező: Udvary Gergely 

KARÁCSONYI SZÍNDARAB 

December 22-én (szombaton) du. fél 5 kor karácsonyi 

pásztorjáték előadása és a gyermekek megajándékozása 

a templomban. Szervezője: Lasetzky Krisztina és 

Kovács Bettina 

ÉJFÉLI MISE 

December 24-én. A templomot 23 óra 30 perckor 

nyitjuk.  

CSALÁDOK ÜNNEPE 

December 30-án (Szent Család vasárnapján) 9 órakor 

kezdődő szentmisét követőn a Szent Családot ünnepelve 

szeretettel várjuk jubiláló családjainkat, vagyis 

mindazokat, akiknek a házassági évfordulója 5-el 

osztható. Plébániánkon ez egyben a Családok Évének 

lezárása is. Szervező: Harmat Péter dr. 
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