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Szent József
szegénysége
Adventi várakozásunk
beteljesedett. Krisztus
Urunk,
Megváltó Istenünk
születésének magasztos
napját üljük. A mai ünnep új erővel szítja fel
bennünk a hitet, reményt és szeretetet, hiszen az
Isten megtestesülése, a kegyesség nagy titka
feltárta előttünk az örök életre vezető utat, az
igazság és jóság diadalával. „Az Ige testté lett, és
közöttünk élt.” (Jn 1, 14) E nagy misztérium
jelentőségét közelebb hozhatjuk magunkhoz, ha
megpróbáljuk a Születés eseményét szívünk
egyszerűségével szemlélni. Szent József szemével
kell néznünk a betlehemi jászlat. Urunk nevelő
atyja elhozhatja hozzánk az Úr születésének
titkát, mélységét és nagyságát. József, akit Isten
Szent Fia védelmezőjévé rendelt és kiválasztott, e
feladat szépségét és nehézségét egyszerre érzi. A
Szentírásból jól ismert eseményt hallgatva –
mely
leírja
a
betlehemi
szálláskeresés
történetét–, ráérezhetünk a Szent József lelkében
lejátszódó ellentmondásokra. Egyrészt az
aggódás, szorongás és félelem jellemezhette őt,
hátterében azzal a valósággal, hogy nem fogadta
be őket senki, ahol nyugovóra hajthatták volna
fejüket, leginkább mégis az szorongatta szívét,
hogy Mária szülésének ideje elérkezett.
Ugyanakkor ott volt az isteni ígéret, hogy
mellettük marad a Teremtő a megpróbáltatások
és viszontagság idején is, megóvja, védelmezi
őket. Ez a bizalom éltette, sürgette és buzdította,
hiszen élete folyamán már oly sokszor tapasztalta
az Úristen szeretetét és segítségét. A
nehézségeiben, a problémáiban magára hagyott
ember képe jelenik meg Szent József
személyében,
a
magány
érzése
gyötri,
ugyanakkor a remény csillaga világítja meg
szívét: az Isten soha nem hagyhatja el, sőt az ő
családjába születik bele az Isten Fia.
Karácsonykor a világ elcsendesedik, nincs
tömegközlekedés, bezárnak a nagy áruházak is,
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és az emberek családi körben töltik az estét.
Mégis vannak nagyon sokan, akik ezen a napon
kiáltanak a megértés, a szeretet után, akár csak
egy meleg tea reményével. Karácsony éjszakáján
valami megérinti a szíveket egész biztosan:
legyen ez az öröm, a szeretet vagy az
elégedetlenség és hiányérzet. A mai szép
ünnepen nagy a veszély, hogy visszahúzódva
fűtött otthonainkba éppen mi keresztények
feledkezünk meg a szükséget szenvedőkről. A
biblia
szavai
figyelmeztetnek
bennünket:
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel
20, 35) Hozzátartozóinknak személyre szóló
ajándékot adunk, ez természetes. Ám a
kereszténység lényege éppen az, hogy Isten az Ő
Fiában mindent nekünk adott, és nekünk ezt a
„jézusi stílust” kell követni. Még fontosabb, hogy
ne csak ebben a pár napban gyakoroljuk az
önzetlen szeretetet, hanem az év minden napján.
Az Ige megtestesülésével minden embert meg
akar ajándékozni Isten, egyúttal arra ösztönözve,
hogy tanuljon önzetlenül adni is. Az ortodox
egyház
egyik
szentje,
Cherszoni
Szent
Innokentyij azt mondja: „Ahhoz, hogy méltóak
legyünk az Úr és Üdvözítő Születésének
fogadására, teljes lényünkkel egyesülnünk kell
Vele, engednünk kell, hogy beköltözzön
értelmünkbe és szívünkbe, el kell kezdenünk az
Ő szentséges életével élni”.
Az Úr Jézus szeretete és kegyelme szülessék
meg lelkünkben, úgy, hogy meg is küzdünk érte.
Szent József átélte, hogy a világ nem fogadja be
családját. Ne feledkezzünk meg az ünnep örömét,
melegét és békéjét nélkülöző embertársainkról.
Az
már
az
egyéni
lehetőségeken
és
felelősségtudaton múlik, hogy ki mit tehet kora
és környezete szegényeiért.
„Ó, emberek, gondoljatok ma rá,
Ki rómaihoz, barbárhoz, zsidóhoz,
A kerek föld mindegyik gyermekéhez
Egy üzenettel jött: Szeressetek!”

HÍRLEVÉL

2. oldal

Adventi készülődés a gyerekekkel

2009.november-december

Karácsonyi
pásztorjáték
A csépai, szelevényi és tiszasasi
hittanosok előadásában.
2009. december 24. 20 :30
szeretettel várnak mindenkit
a gyerekek.

Egyházközségi események
♪ December 05. Advent második vasárnapja,

A szelevényi és csépai gyerekekkel adventi
koszorút készítettünk.

ANYAKÖNYVI HÍREK

ELHUNYTUNK:
Papp Istvánné Balogh Erzsébet (élt 80 évet)

szentmise reggel 8:30
♪ Adventi lelkigyakorlat december 13. (vasárnap)
08:30 lelkigyakorlatot tartja Balla Barnabás pálos
szerzetespap.
E napon a gyermekeknek a csépai plébánián
tartunk karácsonyi ajándék készítést du. ½ 15:00
♪ Advent harmadik vasárnapja, szentmise reggel
8:30
♪ December 24. Karácsonyi vigília Szenteste,
szentmise 21:00
♪ December 25. Karácsony ünnepi
szentmise 8:30
♪ Szent Család vasárnapja, december 27.
szentmise 8:30
♪ Év végi hálaadás december 31. 15:00
♪ Szűz Mária, Isten anyja ünnepén január 1.
szentmise 8:30

Minden kedves olvasónknak
áldott Karácsonyt és békés,

boldog új évet kívánok
a szerkesztőség nevében!

Lengyel Zsolt
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