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Gyermeki várakozás  
- hívő vágyakozás
Az Úr eljön. Már eljött és is-

mét el fog jönni. Ezt a bizo-

nyosságot a próféták épp úgy 

hangoztatták, mint maga 

Krisztus, és az ő nyomán a 

jelenések könyvének utolsó 

mondata: „Maranatha! Jöjj 

el, Urunk Jézus!”

Jézus a figyelés kultúrájára fi-

gyelmeztet, amikor azt mondja: 

„Ügyeljetek, hogy hogyan figyeltek.” 

(Lk 8,18) Majd így folytatja: 

„Mert akinek van, annak még ada-

tik, akinek nincs, attól még az is 

elvétetik, amiről azt gondolta, hogy 

az övé.” (Lk 8,16-18)

 Még a hívők is nagyon sze-

retnék e jézusi szavakat elsősor-

ban anyagi dolgokra értelmezni. 

Ám tudjuk, hogy Jézus tartja 

magát az igazsághoz és így a 

gondolatai, szavai, cselekedetei 

és elhatárolódásai egy azon va-

lóságból fakadnak. Jézus azért 

jött, hogy helyreállítsa az ember 

és Isten között megbomlott 

kapcsolatot, lerombolja az ör-

dög országát és helyette felé-

pítse Isten Országát. Benne az 

Isten Országa van jelen.

 Mi az első, amit helyre kell 

állítani magunkban az advent 

idején? 

A KÖRNYEZET: 

A fizikai környezetből eltávolí-

tani azokat az akadályokat, 

amelyek megakadályozzák a 

gyermeki várakozást. A vára-

kozás az üresség egy fajtája. Az 

adventi várakozás pedig Istenre 

váró üresség fenntartását je-

lenti. A gyermeki várakozás 

tiszta várakozás, azaz drog és 

bálványimádás mentes állapot. 

(Pl.: alkoholtól, shoppingolás-

tól, törvénytelen szexualitástól, 

számítástechnikai eszköztől meg-

vont idő.) Egy olyan lelkiállapot 

kikönyörgése Istentől, amiben 

az Istenre irányuló szomjúságot 

vágyakozássá alakítja a jóaka-

rat, és féltékeny csendességben, 

rejtettségben őrzi a lélek. 

 Elég jól hasonlít arra, mint 

amikor valami vágyott dolgot 

szeretnénk megvásárolni. Ezért 

elkezdünk apránként spórol-

gatni, félretenni, elkülöníteni, 

megvonni, átcsoportosítani, más 
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dolgok iránti vágyunkat is arra 

az egyre fordítani. Lelkileg is 

éppen erről van szó. 

LELKI ÁTCSOPORTOSÍTÁS: 

Az emberi lélek legprimitívebb 

szinten csak élményekkel tartja 

fenn életkedvét. A mélyebb lel-

kű emberek képesek az élmény-

ipartól elszakadva saját belső 

lelki hangjuk meghallására – ez 

sem élménymentes, de legalább 

saját élmény. Ez már párbeszéd 

a bensőnkkel. Ahhoz hasonlóan 

kezdődik, mint amikor valaki 

kinyit egy Ped-palackot, ami 

nyomás alatt tartja a szénsavas 

folyadékot. Akkor elkezd fel-

bugyogni, gyöngyözni, kiszel-

lőzni. A lélek is hasonlóan mű-

ködik a hétköznapok nyomása 

alatt, ha azonban elkezdjük 

visszautasítani a kizárólag él-

ményalapú életet, akkor talál-

kozni fogunk saját érzéseinkkel, 

gondolatainkkal, indíttatása-

inkkal és ezek bizonyosan meg-

lepetést fognak okozni, hiszen 

ez valami új út kezdete. 

ÉLMÉNY-VÁKUUM: 

A következő lépés egyfajta él-

mény-vákuum állapot, amibe 

belekerül a lélek és így módja 

lesz saját szükségleteit, üressé-

gét, pusztaságát is megtapasz-

talni, ami azonban sokak szá-

mára már nemkívánatos, hiszen 

ebben a szakaszban elkezdődik 

az önkiüresítés, egyházi kifeje-

zéssel élve a kenózis. A kiüre-

sedés nem jár azonnal lelki vi-

gasztalással, hanem sokszor va-

lódi kínlódás. Farkasszemet néz 

a bárány a farkassal az: érte-

lmetlenség-érzés, mihasznaság-

önvádak, kitörés-vágy fenye-

gető területein. De előugorhat-

nak – a szabadulás fokának 

megfelelően – más érzések, 

képek és indulatok is a lélek 

mélyéből. Ha elég eltökélt az 

ember és ezen a szinte szólásra 

képtelen (afáziás) állapotban is 

kitart a kezdeti cél mellett, 

akkor halványan elkezdenek 

felcsillani az eddig észre nem 

vett dolgok, események, folya-

matok. 

HITÉRZÉK ÉS VALÓSÁG-

TAPASZTALAT: 

Kiderül, hogy a világ egy más-

fajta isteni megelőlegezett jelen-

léttel van behintve. Ez a jóság, 

amiről a bölcsesség szól: „Hisz 

mindent azért teremtett, hogy le-

gyen, és a világ teremtményei az 

üdvösségre szolgálnak. Nincs ben-

nük pusztító méreg, és a földön nem 

az alvilág uralkodik.” (Bölcs 10, 

14) 

 És óvatosan érzékelni kezd a 

testi felfogóképesség mellett a 

szellem és a lélek is a maga 

nemében. Érzékeli az isteni jó-

ság lehajlását. Ez maga a ke-

gyelem. Erre csak azok jutnak 

el, akik hajlandók önmagukat 

kellemetlenségeikkel együtt is 

elviselni az imádságban. Ebben 

az állapotban a lélek kap egy 

vagy több olyan érzékelőké-

pességet, amivel hozzáférhet a 

béke és a remény vigasztalása-

ihoz, mert Isten nem adomá-

nyozza szűken a Szentlelket. 

Az üresség egy részére tehát a 

kegyelem válaszol, míg egy má-

sik részében kezd megjelenni a 

földi vágyak helyett a Szentre 

való vágyakozás még mélyebb 

üressége. 

ISTEN UTÁNI VÁGY

KEZDETE: 

Ez a lélek szerelmes állapota, 

önmaga szükségleteinek kissé 

bódult lecserélése, hogy felvál-

lalhassa egyedüli szükségletét 

Isten színe előtt. "Isten után vá-

gyódik a lelkem, az élő Isten után. 

Mikor mehetek el, hogy megjelenjek 

Isten előtt?" (Zsolt 43,3) 

 Ekkor kezd el a lélek megba-

rátkoznia azzal, amit a lelki 

hagyomány „Istenért való bal-

gaság”-nak nevez. Az Istenért 

balgatag ember lecseréli a kul-

túráját és lelkét átadja az evan-

gélium kovászának. Például el-

felejt önérzetes, indulatos, elé-

gedetlen, megszóló, öntörvé-

nyű, jólértesültnek tűnő lenni, 

de egyben eszébe jut, hogy 

hálás legyen, hogy megköszönje 

a jót, hogy megtanulja méltá-

nyolni a számára kevésbé fon-

tos dolgokat. Megelégszik az-

zal, hogy a világ un. legégetőbb 

kérdéseire elsősorban ne a sza-

vai, hanem a dicsőítő, a köz-

benjáró, az engesztelő imádság 

eszközei válaszoljanak, továbbá 

a böjt, az imádság és az ala-

mizsna.

ÖNÁLLÓ BENSŐ ÉLET: 

A vágyakozás csak ezután válik 

„automatikussá”, ahogy kezde-

nek lecserélődni a lélek szükség-

letei egy elemibb szinten, ahol a 

látszat a valóságba el kezd 

visszaalakulni. A megváltás kez-

dete ez, amiről Malakiás pró-

féta így beszél: „Nézzétek, elkül-

döm hírnökömet, hogy elkészítse 

előttem az utat. Hamarosan belép 

szentélyébe az Úr, akit kerestek, és a 

szövetség angyala, aki után vágya-

koztok. Lám, már jön is! - mondja a 

Seregek Ura.” (Mal 3,1)

MEGTISZTULÁS MINDEN 

ÖNÉRDEKTŐL: 

Az isten utáni vágyakozás nagy 

kincs. Miközben sokat kell érte 
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tűrni önmagunk benső világá-

ban, mégis csak alapvetően 

isteni ajándék. A hit kezdete is, 

ahol az Isten létezésében való 

vélekedés helyett áttér a lélek 

az Isten jelenlétében való járás 

állapotára. Ez maró, mint a sav 

és a lúg, rétegről rétegre lemarja 

a szívről a hamisságot és a go-

noszságot, az öncsalást és a fél-

revezetést. Mert Malakiás erről 

is tud: „De ki fogja tudni elviselni 

jövetele napját? És ki maradhat 

állva, amikor megjelenik? Mert 

olyan, mint az olvasztók tüze és a 

ványolók lúgja.” (Mal 3,2)

 Minden érzés ellenére ez 

nem valami szertelen isten bün-

tetés, nem harag. Ez csupán a 

méltóvá válás evilági ára: „Leül, 

mint az ezüstolvasztó és -tisztító 

mester. Megtisztítja Lévi fiait, meg-

finomítja őket, mint az aranyat és 

az ezüstöt, hogy méltóképpen mu-

tassák be az áldozatot az Úrnak.” 

(Mal 3,3) 

Ebben az állapotban a lélek már 

tud örüli Isten győzelmének, 

ami olykor éppen a saját kára 

árán történik. Hálát kezd adni 

nemcsak a jókért, de a kedve-

zőtlen, fájó, bántó eseménye-

kért és annak szereplőiért. E 

pedig már a komoly érdemszer-

zések ideje!

A KEGYELEM 

MEGTARTÓ EREJE: 

A szent vágy további ajándé-

kokkal kecsegtet. Bár sokan 

mondják, hogy milyen nehéz 

ellenállni a bűnnek és milyen 

könnyű kiegyezni, megalkudni 

vele és leragadni benne, mégis 

kevésszer hangzik el, hogy a ke-

gyelem állapotából sem könnyű 

kiesni! Mert nagy erőket moz-

gósít a hívő ember védelmére az 

Úr, a Szűzanya, az őrangyalok, 

és a védőszentek, de templo-

maink titulus-szentjei is.

AZ ALÁZATOSSÁG: 

A gyermeki lelkület újrafelfede-

zése a lelki vágyódás megőrzé-

sének feltétele lesz és ezzel már 

nem csak egy, hanem több érték 

védelme alatt folytathatja a 

lélek az útját Istenben.

 Isten ugyanis saját gazdagsá-

gából ajándékoz. Szeretetét nem 

függeszti fel, hanem egyre érté-

kesebb és törékenyebb ajándé-

kokkal lepi meg a lelket. Itt leg-

többször a következő ajándék 

az alázatosság. Ebben a lelki 

állapotban már nem csupán egy 

felvett, később pedig „kabát-

ként ledobott magatartásforma 

az alázatosság”, hanem már 

saját új, mintegy „második ter-

mészete”. Már nem is akarja 

kiérdemelni magának a meg-

tiszteltetés rivaldafényét, ha-

nem sokkal inkább elkezd örül-

ni, ha valami Istennek szól, Is-

tenről szól. Ha vele együtt mun-

kálkodhat titkos-, szent és jó 

küldetésben. 

 Az ilyen lélek már nem szám-

lálja a rózsafüzéreket, amiket 

mások megtéréséért végzett, 

nem is hivalkodik se mások, se 

maga előtt imádságos teljesít-

ményével. De Istentől sem szed 

sápot, adót; a követeléseket 

nem hajt be Rajta. Nem is akar 

„hűha-élményt” okozni, még 

egy szemöldök mozdítás erejéig 

sem. Inkább elkezd együtt gyűj-

teni kincseket a mennybe.

 Csendesen, kitartóan és de-

rűsen végzi kötelességét. Mert 

belátja és egyetért vele, hogy az 

örök élet: az Élet. Ezekkel 

együtt pedig napról-napra őszin-

tébben esdekel a zsoltárossal 

együtt: „Rejtett bűneimtől tisztíts 

meg engem, hogy a gőg ne legyen úr 

rajtam! Tiszta leszek akkor egészen 

és a nagy bűnöktől megszabadulok.” 

(vö.: Zsolt 18.b.) Így az ember 

bensője elkezdi utolérni szent 

vágyait.

ISTEN ÉS A VILÁG: 

A lélek felismeri, hogy Istenben 

lakozása csak látszólag távolí-

totta el a világtól. Ezek után 

már sokkal átfogóbban – az 

örök távlatokban látja a lelki-

élet célját –, amihez eddig csak 

betanult idézetek segítségével 
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volt képes a félműveltek pon-

tosságával hozzászólni.

AZ ISTENGYERMEKSÉG

AJÁNDÉKA JÉZUSBAN:

Advent végére, mire mind a 

négy erény sarkalatos és isteni 

erény gyertyája világít elérkez-

het a lélek is arra az állapotra, 

amiben az a szeplőtelen fogan-

tatás (immaculata conceptio) 

értelmében elnyerheti az Is-

tentől a megtisztulás, és az Is-

tengyermekség ajándékát, mert 

mi: „… akik nem a vérnek vagy a 

testnek a vágyából s nem is a férfi 

akaratából, hanem Istentől szület-

tek.” (Jn 1, 13) megkapjuk az 

üdvösség útjával együtt a böl-

csesség teljességét is.

 A lélek mintegy újjászületik 

szentségben és igazságban, saját 

– megszenvedett és új módon 

végig-örvendezett – útjának 

minden tapasztalatával együtt. 

Megerősödik a lélek az okosság, 

az igazságosság, a lelkierősség, 

mértékletesség magatartásfor-

máiban. Közben nem felejti a 

természetfeletti hit, remény és 

szeretet és irgalom csodáit. 

Elkezdődött a csodálatos csere 

a lélek mélyén, jóval a tudat 

alatt. Az ember átadja magát az 

Eljövendő Úrnak, közben pedig 

megkapja a krisztusi emberség 

tulajdonjogait. 

A „negyedik isteni erény” az 

irgalmasság, lüktető erővel veszi 

birtokba az ember természetét 

és az „új bor új tömlőbe kerül”. 

(vö.: Lk 5,39)

KIMERÍTHETETLEN

MISZTÉRIUM: 

Jézus egy alkalommal így fejez-

te be tanítását: „Sok mondaniva-

lóm volna, de nem vagytok hozzá 

elég erősek.” (Jn 16,12)

 Igyekezzünk, hát megerő-

södni a kegyelemben, hogy Jé-

zus örömmel teljesíthesse be 

vágyát: „Azért jöttem, hogy az én 

örömöm legyen bennünk és ezzel 

örömük teljes legyen.” (vö.: Jn 15,11) 

ADVENTI IMÁDSÁG: 

„Ó, Bölcsesség, ki a Fölségesnek 

szájából származol, ki a min-

denséget egyik végétől a má-

sikig erősen átfogod s szelíden 

el is rendezed: jöjj el, s mutasd 

meg nékünk az okosság útját!” 

(december 17. Ó-antifóna)

Mért fekszel jászolban, ég királya? 

Visszasírsz az éhes barikára. 

Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt: 

mégis itt rídogálsz, állatok közt.

Bölcs bocik szájának langy fuvalma 

jobb tán mint csillag-ür szele volna? 

Jobb talán a puha széna-alom, 

mint a magas égi birodalom?

Istálló párája, jobb az neked, 

mint gazdag nárdusok és kenetek? 

Lábadhoz tömjén hullt és arany hullt: 

kezed csak bús anyád melléért nyult…

Becsesnek láttad te e földi test 

koldusruháját, hogy fölvetted ezt? 

s nem vélted rossznak a zord életet? 

te, kiről zengjük, hogy „megszületett”!

Szeress hát minket is, koldusokat! 

Lelkünkben gyujts pici gyertyát sokat. 

Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk 

törékeny játékunkat, a reményt. 

BABITS MIHÁLY:

Karácsonyi ének
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Készülődés a karácsonyi pásztorjátékra
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Szent Ferenc ajándéka
Összeállította: Cs.E

795 évvel ezelőtt, 1223-ban az 

olaszországi Umbria tartomány 

kicsi városkájában Greccioban 

Szent Ferenc atyánk állított 

először betlehemet. 

 Isten szegénykéje egészen je-

lenvalóként akarta átélni - az 

ünnepek ünnepét - Betlehem-

nek, Jézus születésének örömét. 

Megkérte János nevű barátját, 

hogy rendezzenek be Grecció-

ban egy barlangot, állítsanak fel 

ott egy jászlat, hozzanak szal-

mát, szamarat és ökröt, s hívják 

oda a pásztorokat, élő alakok-

kal elevenítsék fel Jézus születé-

sének szent eseményeit. 

 Örvendező lélekkel megér-

keztek a környék lakói, férfiak 

és nők, gyertyával, fáklyával a 

kezükben. Készen állt a jászol, 

volt ott a széna, odavezették az 

ökröt és a szamarat, Greccio 

mintegy új Betlehemmé alakult 

át. A greccioi éjszaka eseménye-

it így foglalja össze Szent Ferenc 

életrajzírója, Celanoi Tamás: 

 „A jászol fölött kezdetét vette az 

ünnepi mise… Szent Ferenc prédi-

kálni kezdett a körülálló népnek, és 

mézédes igéket mondott a szegény 

Király születéséről és Betlehem ki-

csiny városáról. Mikor Krisztust 

Jézusnak akarta mondani, a szere-

tet szertelen lángolásában többször 

betlehemi kisded néven említette…  

 És íme, megsokasodtak a Min-

denható ajándékai: egy erényes fér-

fiú elé csodálatos látomás tárult.   

A jászolban ugyanis egy élettelen 

gyermeket látott feküdni; amikor azon-

ban Isten szentje odalépett hozzá, 

úgy tűnt, mintha a gyermeket mint-

egy álomból új életre támasztotta 

volna. És nem is volt egészen alap-

talan ez a látomás. Mert lám, a 

kisded Jézus sokak szívében egészen 

feledésbe merült; most ellenben Isten 

kegyelméből szolgájának, Szent Fe-

rencnek segítségével megint életre tá-

madt, és kitörölhetetlenül mélyen 

belevésődött az emberek emlékeze-

tébe. Az ünnepi virrasztás végezté-

vel ki-ki örvendezve tért vissza ott-

honába.” 

 Szent Ferenc halála után, 

1228-ban kolostort és kápolnát 

állítottak a barlang köré. A vá-

roska zarándokhellyé vált, pápai 

kiváltságot kapott, mely szerint 

az év bármely szakában lehet 

itt karácsonyi szentmisét bemu-

tatni: Greccioban mindennap 

karácsony van! Azon a grecciói 

éjszakán, Szent Ferenc megvál-

toztatta a karácsonyok hangu-

latát, újra megajándékozta ka-

rácsony ünnepével a keresz-

ténységet. 
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Ünnepelt a Szombathelyi Egyházmegyei
Karitász!                 Furján Zoltánné

Mint ismeretes a karitász csoportok Szent 

Erzsébet életéből, jótékony szeretetéből me-

rítenek példát. Az ő életvitelét próbálják a 

mai kornak megfelelően megvalósítani. Épp 

ezért Erzsébetnap közeledtével többet hallat-

nak magukról e csoportok. 

November 17-én a város többi plébániáján mű-

ködő karitász csoportokkal karöltve ünnepelni 

indultak a Jézus Szíve Ferences Plébánia tagjai is. 

Igen, ünnepelni a Szombathelyi Egyházmegye 

többi karitász csoportjaival, értékelve az elmúlt 

évek jótékonyságait. A különjáratú autóbuszon 

mind a három csoport magával vitte a zászlójuk 

mellett a szeretetüket is.

 A szombathelyi Jézus Szíve templomban gyü-

lekeztünk.  Mire a szentmise kezdődött nemcsak 

a templom piroslott a ruháinktól, hanem arcunk 

is kipirult az izgalomtól. Az egyházmegyéből 

érkezett karitászosok megtöltötték a templomot. 

Nem maradt üresen egy szék sem. Több csopor-

tot is elkísért a plébánosuk, lelkivezetőjük.        

 A szentmisét Székely János püspök úr velük 

együtt celebrálta. Beszédében Benedek pápától 

idézte, hogy egy társadalom embersége elsősor-

ban azon mérhető le, hogyan bánik a betegekkel, 

az idősekkel, a gyöngékkel, a szegényekkel. 

Árpád-házi Szent Erzsébet életéből is idézett 

történeteket, hisz ő a karitászosok védőszentje, 

példaképe. 

 A szentmise végén kezdetét vette a várt ün-

nepség. Székely János püspök úr sorra vette a 

karitász csoportokat, és ismertette, melyik cso-

port tevékenysége mire terjed ki a leginkább.      

A rászorultakon való segítségnek nagyon sok 

módja van. Melyik csoport mivel, s hogyan segíti 
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a rászorultakat, az attól is függ, hogy annak a cso-

portnak milyen adottságai vannak. Van, amelyik 

házkörüli munkában, vagy betegápolásban is 

segíti az elesetteket. Ahol van raktározásra alkal-

mas hely, ott ruhaneművel is meg tudják ajándé-

kozni a rászorultakat. 

 Ezeket a tevékenységeket értékelte az Egyház-

megyei Karitász igazgatósága, és eszerint jutal-

mazták a legtöbbet, legjobban segédkező karitá-

szost, illetve csoportot. Az Egyházmegye két 

megyéjét a megyei Közgyűlés elnökei képviselték, 

és ők is köszöntötték a karitászosokat. 

 Vas megyéből érkezettekhez Majthényi László 

szólt. Nagyra értékelte, hogy az adományozások 

mellett, táborokat is szerveznek a karitászosok, a 

szegénysorsú gyermekek részére, így az ő számuk-

ra is lehetőség nyílik a nyaralásra. Zala megye 

karitászosait Pácsonyi Imre köszöntötte. Elisme-

rését fejezte ki, hogy milyen szakavatottan és 

profin dolgozó szervezetek vannak. Újabb és 

újabb lehetőségeket vállalnak a segítés megvaló-

sítására. Az ünnepségén a Caritas Hungarica 

díjasait is köszöntötték, akik korábban Budapes-

ten vehették át elismerésüket. 

 Az egyéni és a csoportos dijazottak között a 

Jézus Szíve Ferences Plébánia karitász csoportja is 

elismerést kapott. Mind a két megyéből két-két 

csoportot emeltek ki erre a jutalmazásra. Min-

denki névre szóló oklevelet és egy könyv ajándé-

kot vehetett át Székely János püspök úr és Pá-

csonyi Imre gratulációs szavai kíséretében. 

 A szentmise és ünnepség után minden je-

lenlévő a fűtött óriás sátorban az Egyházmegyei 

Karitász vendége volt egy finom ebédre. Meg kell 

említenem Tuczainé Régvári Mariettát, a Szom-

bathelyi Egyházmegyei Karitász igazgatói tevé-

kenysége mellett, a meghitt ünnepség megrende-

zése, és szervezése is neki köszönhető. A sok 

munka mellett kedvessége, figyelmessége is kisu-

gárzott a jelenlévőkre.

 A zalaegerszegi Jézus Szíve Ferences Plébánián 

működő karitász csoport tagjainak nagyon szép 

napjuk volt, és a további szolgálatukhoz sok erőt 

nyújtott, hogy munkájukat nem csak a 

rászorultak, hanem az Egyhámegyei Karitászban 

is megköszönték, elismerték.

Üzenet Medjugorjéból 

 Medjugorje, 2018. december 2.

 „Drága gyermekek! Amikor hozzám, mint édesanyához tiszta és nyitott szívvel jöttök, tudjátok, hogy 

meghallgatlak, bátorítalak, vigasztallak benneteket, de mindenekfelett közbenjárok értetek Fiamnál. 

Tudom, hogy erős hitre vágytok, és hogy igaz módon tudjátok azt kifejezni. 

Amit a Fiam kér tőletek, az az őszinte, erős és mély hit - és akkor ennek 

minden kifejezésmódja helyes. A hit csodálatos titok, amelyet a szívünkben 

őrzünk. A hit a Mennyei Atya és minden gyermeke között él, a gyümölcseiről 

és az Isten minden teremtménye iránti szeretetről ismerhető fel. 

 Szeretetem apostolai, gyermekeim, legyen bizalmatok Fiamban. Segít-

setek, hogy minden gyermekem megismerje az Ő szeretetét. Ti vagytok a re-

ménységem - ti, akik törekedtek őszintén szeretni Fiamat. A szeretet nevé-

ben, a Mennyei Atya akaratából a ti üdvösségetekért, és Fiam által vagyok itt 

köztetek. Szeretetem apostolai, az ima és az áldozat mellett ragyogja be 

szíveteket Fiam szeretete és világossága. Ez a fény és szeretet ragyogja be 

mindazokat, akikkel találkoztok és vezesse vissza őket Fiamhoz. Veletek vagyok. Különös módon vagyok 

pásztoraitok mellett. Édesanyai szertetemmel beragyogom és bátorítom őket, hogy a Fiam által felszentelt 

kezükkel áldják meg az egész világot. Köszönöm nektek."

 Mária, Béke és Kiengesztelődés Királynője, könyörögj értünk és az egész világért!
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Hogyan végzi szolgálatát a Jézus Szíve 
Ferences Plébánia karitász csoportja?               Furján Zoltánné

A Katolikus Egyház hivatalos segélyszer-

vezetének ingyenes lapjában, az ADÁSIDŐ-

ben az ország más plébániáin működő 

karitász csoportok tevékenységét, munkáját is 

megismerhetik a kedves hívek.  Úgy érezzük, 

hogy a saját plébániánkon működő csoport 

munkáját közelebbről is meg kell ismerte-

tnünk a Jézus Szíve Ferences plébánia hí-

veivel.

A csoport, mint a többi karitász csoportok is, 

több éves múltra tekint vissza. Kezdetben kisebb 

létszámmal tevékenykedtek. Kezdetektől odafi-

gyeltek, és felkarolták a plébániához tartozó 

rászorultakat. A hívektől kapott adományokat 

szétosztották, átadták a szegényebb és rászoruló 

embertársaiknak. 

 A jelenlegi a csoport létszáma jóval nagyobb. 

Nemcsak ünnepek alkalmával, hanem egész 

évben folyamatosan figyelemmel kísérik azokat, 

akik tudomásuk szerint nehéz anyagi helyzetben 

élnek. A huzamosan beteg családtaggal lévő csa-

ládokat, a több gyermekes családokat, az egyedül 

nehéz helyzetben lévőket segítik. Iskoláztatási 

utalványokkal, tüzelő vásárláshoz segítséget nyújt-

va, vagy felajánlásból kapott élelmiszer tovább-

adásával segítik a plébániához tartozó ínségben 

élőket. Például liszt, alma, burgonya adományo-

kat osztanak szét. Felkutatják és figyelemmel kí-

sérik, kik azok, akik valami miatt nehéz helyzet-

ben élnek. Folyamatosan összegyűlnek és közösen 

döntenek mérlegelve ki az, aki a leginkább rá-

szorul a segítségükre. Részt vesznek az Egyház-

megyei Karitász által szervezett rendezvényeken, 

segítséget nyújtanak a táboroztatás lebonyolí-

tásában. Így például egyik alkalommal több, mint 

500 palacsintát sütöttek a táborozó gyermekek-

nek. 

 A plébánián lévő rendezvények, Családi nap, 

nyári táborok lebonyolításában is kiveszik ré-

szüket. Az adakozásra a hívek figyelmét jótékony-

sági koncert rendezésével hívják fel. Meg kell 

keresni kik azok, akik ellenszolgáltatás nélkül 

fellépnek a műsorban. Hála Isten mindig vannak 

ilyen emberek, csoportok. A múlt hónapban is így 

sikerült megtartani a Jótékonysági koncertet. 
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A jó gyónás sokkal hamarabb kezdődik, mint 

gondolnánk. Az Úr Jézus látja azt a nyomorúsá-

gos állapotunkat, amelybe kerültünk azzal, hogy 

a szeretetét visszautasítottuk. Ez a szörnyű álla-

pot a bűn állapota. Jézus utánunk jön, és belülről 

megszólít: „Én vagyok a Szabadító Orvos, az 

Újjáteremtő Isten… Akarsz-e újra szabad lenni, és 

a dicsőségemre élni?”

 Ez nem biztos, hogy ilyen tudatossággal 

jelentkezik bennünk, de azt látjuk, hogy egyre 

jobban szorít a cipő, vagyis egyre szeretetle-

nebbek lettünk, egyre önzőbbek, egyre inkább a 

magunk feje szerint élünk, és ennek sokszor 

A jó gyónásról…
fr. Szikszay Leopold OFM

Nagy köszönet minden adományozónak, hisz 

csak az ő segítségükkel lehet hatékony a csoport 

munkája. 

 Szent Erzsébet életét nemcsak ismerik, hanem 

megünneplik és megélik. Szent Erzsébet ünnepe 

előtt kilenceden vettek részt többen is a csoport 

tagjai közül, kérve a szent segítségét munkájukra. 

Ünnepnapján a plébániához tartozó filián Szent 

Erzsébethegyen ünnepi szentmisén vettek részt.  

Majd a szentmise végén „Erzsébet kenyeret” osz-

tottak a jelenlévőknek, emlékeztetve őket Szent 

Erzsébet egyik jótékony cselekedetére. 

 A csoportban szinte családias hangulat van, 

hisz az éppen aktuális névnaposokat is megkö-

szöntik az összejövetelek alkalmával. Mindig jó 

hangulatban telnek az ilyen találkozók, csak ak-

kor szomorodnak el, amikor szembesülnek, hogy 

valamelyik rászorultnak nagyobb segítségre lenne 

szüksége, mint amire lehetőségük van. A három 

éve megújult csoportot Kovács Erzsébet tartja 

össze. Derűje mindenkire kisugárzik, precizitá-

sával a nehezebb helyzeteket is könnyedén meg-

oldja a csoport. Figyelmessége nem csak a karita-

tív munkára, hanem a tagok problémáira is ki-

terjed. 

 Isten egyszülött Fiát adta nekünk 

ajándékba, aminek ez évben is 

hamarosan eljön az ideje: a 

KARÁCSONY, Jézus születésének 

ünnepe. Erre emlékezve, ilyenkor 

szokás egymásnak meglepetést, 

ajándékot adni. Mindenki azt 

tudja tovább adni, amilye van. 

Szeretetét, kedvességét, idejét fel-

áldozva, vagy anyagi támogatását. 

A Jézus Szíve Ferences Plébánia 

karitász csoportja ezeket lehe-

tőségéhez mérten megéli, a hét-

köznapokon épp úgy, mint ünne-

pek alkalmával. 
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súlyos következményei vannak, egyre inkább 

eldobjuk a keresztjeinket, és így a Keresztrefe-

szített vádló tekintetével találkozunk.

 A baj lehet ennél jóval nagyobb is, amikor azt 

érezzük, hogy alapvetően rendben van az éle-

tünk, tulajdonképpen igazi nagy bűneink nin-

csenek is, mégis valami nyugtalanít, ha igazán 

őszinték vagyunk magunkhoz, akkor azt kell 

megállapítani, hogy ez a mélyben mégsem igaz. 

De félünk szembenézni az igazsággal, és bebo-

rítjuk ezt egy kezelhetetlen homállyal. 

 A jó gyónás jó készülettel kezdődik. Az Urat 

felhatalmazzuk arra, hogy a Szentlélek által min-

dent megtehet annak érdekében, hogy a valóság 

szemével lássuk a lelkünket, a bűneinket is a 

maguk utálatosságában. 

 A jó gyónás alapfeltétele, hogy az igazság fé-

nyében lássuk a múltunkat. Ehhez elő kell ven-

nünk a Szentírást, és nem a saját elképzeléseinkre 

hagyatkozunk. Vannak ebből a szempontból kü-

lönösen fontos részek: Mt 5-7, a Hegyi beszéd, a 

keresztény ember alapvető lelkülete, 1Kor 13; a 

Szeretethimnusz, 1Kor 15; a feltámadásba vetett 

hit, 2Tim 2,1-17; 1Tim 6-10; Jakab levél, 1Jn 

1,8-10; 1Jn 2,3-6. Ezeket a részeket figyelmesen 

végig kell venni, éberen ügyelve arra, hogy bárhol 

megérint bennünket, azt fel kell jegyeznünk, mert 

ott vannak az igazi bűneink. Ez kicsit hasonló ah-

hoz, amikor a harkály kopogtatja a fát. Itt nagyon 

elszántaknak kell lennünk, mert az ördög arra 

akar majd rávenni, hogy mentegessük magunkat, 

retusáljuk azt a sötét képet, amely kezd kirajzo-

lódni előttünk. 

 A másik dolog, amelyet meg kell fontolnunk, 

hogy a bűneink nagysága nem feltétlenül arányos 

azzal a lelkiismereti fájdalommal, amelyet okoz-

nak. Általában a rossz cselekedeteink, esetleg 

szavaink fájnak, de a mulasztásaink és a rossz 

gondolataink sokszor egyáltalán nem. Ezért ne 

vegyük át a gyóntató pap szerepét a bűneink sú-

lyosságának a megítélésében. 

 A készületünkben végig kell gondolnunk azt a 

tényt, hogy a keresztségünkben titokzatos módon 

meghaltunk és föltámadtunk Krisztussal. Ezután 

már nem a magunk életét éljük, hanem a Krisz-

tushoz kapcsolódott új embernek az életét. Krisz-

tus rajtunk keresztül akarja folytatni a földi 

működését. A bűneink lényege, hogy Krisztus 

nem tudta megtenni rajtunk keresztül azt, amit 

szeretett volna. Megkérdeztem-e minden nap, 

hogy mit szeretne tenni? Adtam-e neki lehetősé-

get arra, hogy ezt megértesse velem a Szentírás 

olvasásán, a csendes személyes imán, az igehirde-

tés figyelmes hallgatásán és az emberi kapcsola-

taimra való odafigyelésen keresztül, és a lelkipász-

torokkal, mint Isten embereivel való konzultáción 

keresztül? 

 A jó gyónás következő tényezőjét a szentség-

hez való személyes hozzáállásom jelenti. A gyón-

tatószékben magával Jézus Krisztussal, a Föltá-

madottal találkozom, aki a pap személyén keresz-

tül van jelen. Ha a pap személyére figyelek, a 

szolgálata helyett, könnyen az ítélkezés csapdá-

jába eshetem, amely meghiúsítja a jó gyónást. A 

papot a Szentlélek vezeti ebben a szolgálatában, 

hogy Jézus szemével lássa a gyónóit, és segíteni 

tudja őket a Krisztussal való személyes kapcsola-

tuk gyógyulásában és növekedésében. 

 Következő tényező, hogy a megtérés őszinte 

szándékával megyek gyónni, vagyis tényleg szakí-

tani akarok a bűneimmel, és így új életet akarok 

élni. Tehát a gyónás nem lelki kozmetika, hanem 

igazi szabadulás, újjászületés. Ehhez viszont a 

gyónás előtt végig kell gondolnom, hogy a gyónás 

után hogyan fogok új emberként élni azokon a 

területeken, ahol elbuktam. 

 A következő tényező, hogy a gyóntatószékben 

őszintén és keményen vádoljam magam Jézus 

előtt. Nagy kísértés, ha engedek a szégyenér-

zetemnek, és emberi tekinteteknek akarok meg-

felelni. 

 A pap szavain keresztül maga Jézus fog vissza-

jelzést adni. Lehet, hogy rámutat olyan bűneimre, 

amelyeket nem vettem észre, vagy nem vettem 

komolyan, esetleg el akartam kenni. Itt talál-

kozom Jézussal, a Bíróval és az Orvossal. 

 Nagy vakság, ha valaki vitatkozik a gyóntató 

pappal, vagy ha befolyásolni akarja, hiszen ezt 

Jézussal akarja tenni, aki kiszolgáltatta magát ne-

künk…

 Az utolsó és el nem hanyagolható tényező a 

gyónás utáni hálaadás, és az új életem megbe-

szélése Jézussal a csendes imában.

 Advent ideje van, Jézus mindnyájunkat újjá 

akar teremteni egy jó gyónás által. Éljünk ezzel a 

lehetőséggel!
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KARÁCSONYI ÁLDÁS

Hirdetések

 • Három napos triduumot tartunk december 13-

15-ig Kornél testvér vezetésével az esti 6 órás 

szentmisében. Gyónási lehetőség is lesz.

 • December 24-én 16 órakor lesz a Jézuska 

várás. Aznap este 23 órától a templomunk kórusa 

karácsonyi koncertet ad, 23.30-kor ünnepélyes 

zsolozsmát végzünk, majd következik az éjféli 

szentmise.

 • December 25-26-án vasárnapi miserendet tar-

tunk.

 • Az év utolsó napján, 31-én 17 órakor lesz a 

hálaadó szentmise, majd 23 órától virrasztást 

tartunk, melyet éjféli szentmise követ. 

 • Január 1-jén, Újév napján, mely kötelező, pa-

rancsolt ünnep, vasárnapi miserendet tartunk. 

 • Január 6. Vízkereszt ünnepe, szintén paran-

csolt ünnep. A házszenteléseket kérésre végezzük.

Amikor a Betlehemben született

gyermekre emlékszel, hajolj meg

a tulajdon szívedben élő gyermek

előtt, és kövesd álmaid csillagának

fényét, s tudd, Isten veled van, bárhová mész is.

Hagyd, hogy az istállóban született

remény megmutassa neked, hogy az

Úr egy kisgyermeken át is képes 

megváltoztatni a világot. 

Karácsony szelleme egész évben melengesse 

lelkedet!

Béke és kegyelem kísérjen utadon az Atya,

a Fiú és a Szentlélek Isten nevében a világ 

végezetéig!  Amen

Ferenc és Testvérei 2018. december


