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Isten gyermekei vagyunk
A gyermek Jézusnak és
édesanyjának, Máriának egymásra
irányuló szeretete sok költőt és
festőt megihletett. Ebben a
szeretetben sajátos módon felragyog Isten és az ember
találkozása, ugyanakkor visszatükröződik benne az a szeretet is,
amellyel egy édesanya kezébe
veszi gyermekét, gyönyörködik
benne, becézgeti, dajkálja őt.
Pázmány Péter szavakat keresgélve
tűnődik arról, hogy mit érezhetett
Mária, mikor rátekintett fiára,
amikor "nagy böcsülettel bétakargatá Atyját, Urát, Istenét".
A flamand mester itt látható
képének az a sajátossága, hogy
Jézus nem is az édesanyjára néz,

hanem mintha más tekintetét
keresné. Talán Józsefét, talán a
pásztorokét, vagy talán a miénket.
Igen, ránk néz. Nekünk akarja
elmondani, hogy értünk született
meg, hogy Isten mosolyát megossza
velünk, hogy megszabaduljunk
nyomasztó terheinktől, a jövőtől
való félelmeinktől, hogy mi is
istengyermeki
örömmel
éljük
hétköznapjainkat. Ahogyan Szent
Pál apostol tanítja: "… a fogadott
fiúság Lelkét nyertétek el, általa
szólítjuk: Abba, Atya! A Lélek
maga tesz tanúságot lelkünkben,
hogy Isten gyermekei vagyunk"
(Róm 8,16).
Ferenc atya
Rogier van der Weyden (1399 - 1464):
Madonna a Gyermekkel

Angelus Silesius (1624–1677):
IN DIR MUSS GOTT GEBOREN WERDEN
Wird Christus tausendmal zu Betlehem geboren
Und nicht in dir: du bleibst noch ewiglich verloren.

BENNED SZÜLESSEN ISTEN
Megszülethet Krisztus ezerszer Betlehemben –
Örökre veszve vagy még, hogyha tebenned nem.

Dsida Jenő: Itt van a szép, víg karácsony
Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi finom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?

Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhítat
minden szívet átitat.

Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.

Pásztorjátszók be-bejönnek,
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.

Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született.
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Amit karácsonyra kapunk

… gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk; az
uralom az ő vállán lesz, és így fogják hívni nevét:
Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örökkévalóság
Atyja, Béke Fejedelme. Uralma növekedésének és a
békének nem lesz vége Dávid trónján és királysága
fölött, hogy megszilárdítsa és megerősítse azt joggal és
igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A Seregek
Urának féltő szeretete műveli ezt. (Iz 9, 5–6)
A fa alatt csupa csillogó-villogó, divatos, egy-évmúlva-már-nem-is-nagyon-emlékszünk-rá holmi, szépen csomagolva. Így kívánja ezt tőlünk a már hónapok
óta folyó agymosás: vásárolj-vásárolj-vásárolj, jön a
fenyőünnep, na jó, neked karácsony. Tényleg elhisszük,

hogy csak tárgyakkal tudunk örömet szerezni
egymásnak? Holtfáradt, kiköltekezett családtagok
ülnek, és már beszélgetni sincsen kedvük. Az ördög is
ismeri azt a mondást: Ha nem tudod megakadályozni,
állj az élére! Mire ünnepelnénk, addigra feltehetjük a
kérdést, miért is ez az egész.
Az igazi ajándék az a piciny gyermek, akit Isten ad
nekünk. Hogy bennünket, a szolgákat megmentsen,
saját fiát adta értünk. Kis gyermekként, kiszolgáltatottan jött közénk az Erős Isten, az Ő vállán volt,
van és lesz az uralom. Béke lesz, jog lesz és igazság
lesz. Uram, jöjjön el a Te országod!
Balthazár Zsolt

Hurrá, itt voltam! – Hurrá, itt vagyok!
avagy a vándorbölcső vándorlása
A plébánia első vándorbölcsője 2018. szeptember 9- kismamához, várva a hamarosan érkező gyermeket. A
én, Kisboldogasszony másnapján indult útjára. bölcső tehát utazik, s utaznak benne a kis jövevények is,
Szeptember második vasárnapján minden mise végén életük első heteiben ringatja őket. Először úgy
beszéltem a kezdeményezésről a kiállított bölcső gondoltam, hogy a plébánián vár majd a bölcső a
mellett. A fél tizenegyes misén
következő családra, de a decemberi
egy akkor hat hónapos kismama
átadás, amely közvetlen a két
rögvest fel is vette a kapcsolatot
család közt valósult meg, és
velem, örömmel fogadva a
aminek kísérője voltam, lehelehetőséget. A hatos misén hallott
tőséget
adott
ismerkedésre,
róla először az alig három napos
tapasztalatcserére, visszajelzésekre,
Vince
édesapja
is,
akinek
sőt, egy rövid imára is, meggyőzött
másodszülött fia, mint rövid
róla, hogy ez még jobb út. Így a
beszélgetés után eldőlt, a bölcső
következő lakóhoz is – már van is
első lakója lett. Minthogy ilyen
jelentkező! – hasonlóan szeretném
rövid határidős szállításra nem
eljuttatni.
igazán készültünk, kézben vittük a
Jónás Iza
bölcsőt a közeli lakásig, így a
kórházból hazaérkező gyermekkel
Újabb hír: Jézus születésének
egy időben a bölcsője is
ünnepe előtt egy héttel megérkezett
megérkezhetett.
Benedek, az újlaki vándorbölcső
December 8-án, Szeplőtelen
második lakója. Isten áldja meg őt
Fogantatás ünnepén, a Vince által
és szüleit, használják örömmel a
már kinőtt bölcső a következő
bölcsőt!
helyére került, a korábban említett
A szerk.
Vince és büszke bátyja

Kegyelmet és kedvet, boldogságot,
békét adjon Isten karácsonyra
minden kedves olvasónknak!
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