
Kedves Testvérek!  
Karácsony az Isten emberszeretetének ünnepe!  
 

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen.  

Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje, hanem hogy általa üdvözüljön a világ.”  
(Jn 3,13-17) 

 
 Az Úr Jézus Krisztus megígérte – és Ő szavatartó -, hogy ha ketten-hárman összejövünk az Ő nevében, ott 
lesz közöttünk. Karácsony a találkozás, az összejövetel ideje, főképp a Szenteste. Mindmegannyi alkalom, 
hogy Vele legyünk. A kérdés csak az, hogy az Ő nevében jövünk-e össze, legalább e szent időben. A temp-
lomi ünneplésben részvétellel, a családi és a baráti asztalnál az ima, az ének, a Szentírás által hívjuk meg 
közénk az Ünnepeltet! 
 Karban kell tartani a lelkünket, hogy Jézus Krisztussal a kapcsolatunk mindig élő legyen és ez a kapcsolat 
egyre meghittebbé váljon. (Néha-néha betérni egy templomba, netalán évente egy éjféli szentmisét „meglá-
togatni” – kevés). 
 A lélektan szakemberei (pszichológusok) állítják, hogy nagyon sok ember sohasem nő fel, azaz nem lesz 
érett ember, ami lényegében azt jelenti, hogy egész életében én-közközpontú, más szóval önző ember marad. 
(Az önzésnek nem csak durva, hanem kifinomult módozatai is vannak!) A másik ember csak annyira érdekli, 
amennyire önző életmódját (jólétét, kényelmét) kiszolgálja. Alkalmatlanná tették, vagy tette magát a szere-
tetre, ami elsősorban nem érzelem, hanem az a szándék, hogy másokért akarok élni. Azt akarom, hogy a 
másik élete boldog és örök élet legyen. Ezzel persze saját szeretetet-képességem, boldogságom is növekedik. 
Nem elég betartani az ezüstszabályt: ne tedd azt a másiknak, amit nem szeretnél, ha veled tennének. Még az 
aranyszabálynál (tedd azt a másiknak, amit szeretnél, ha veled tennének) is többet kíván Urunk Jézus Krisz-
tus: „Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek benneteket.” És a szeretet koronája: „Senki sem szeret 
jobban annál, mint aki életét adja a barátaiért.” Ő megtette. 
Megjegyzendő, hogy az életünk odaadása történhet egy pillanat alatt, de tarthat egy egész életen át. 
 
 Szentatyánk, XVI. Benedek pápa meghirdette a Hit Évét. Ez minden hívő(!) katolikus keresztény számára 
felhívás arra, hogy az Örömhírt, az Evangéliumot örömmel és felelősséggel hirdesse az életével és szavával, 
elsősorban a környezetében. Még a gyermekek is hirdethetik az Evangélium lényegét:  

Van Isten, szeret az Isten, velünk az Isten, hazavár az Isten. 
 

 Az emberarcú Isten közénk jött egy szegényes istállóbarlangban; szeretett, csodáival gyógyított, halottakat 
életre keltett, tanított, szenvedett, meghalt értünk, de feltámadt, megmutatta sebeit a feltámadt testén, visz-
szament Abbához (Atyánkhoz), de mégis köztünk maradt, amint megmondta:  

„Én veletek vagyok a világ végéig.” 
Szeressük Őt, szeressük felebarátainkat (embertársainkat) megújult lélekkel! 
 
                                                                                                                                               Sz.Im. 
 Szeretettel kívánunk minden kedves Olvasónak  
áldott Jézus Krisztus Születésünnepet, és a Szentlélekben boldog új esztendőt!  

 
                                                                                                                        Kovács Károly 
                                                                                                          c. esperes-plébános, 
                                                                                                             és munkatársai  

KARÁCSONY 2012/5. 57. 



Karácsonyi történet 

   Komor gótikus épület az ódon püspöki palota, falai salétromtól nyirkosak, gyötrelmes hely téli éjszakákon. 
A szomszédos székesegyház pedig hatalmas, csak körüljárni is kevés egy élet; kápolnáknak, sekrestyéknek 
olyan szövevényét rejti, hogy miután évszázadokig elhagyatottan álltak, némelyik úgyszólván máig sincs 
felderítve közülük. Mit csinál majd itt a Szentestén a szikár érsek egymagában, míg a város ünnepel? – kér-
dezik az emberek. Hogy tudja leküzdeni a mélabút? Mindenkinek van valami vigasza: a fiúcskának kisvonat 
és fenyőtoboz, a húgának játékbaba, az anyának a gyermekei, a betegnek egy új reménység, az agglegénynek 
az ivócimborája, a rabnak egy másik rab hangja a szomszédos cellából. De mit fog csinálni az érsek? A buz-
gó Valentino tiszteletes, őexcellenciája titkára csak mosolygott az ilyen beszédek hallatán. Az érseknek 
Szenteste ott van Isten. Magányosan térdelni a jéghideg, üres katedrálisban első látásra keservesnek tűnik, 
pedig ha tudnák! Nem magányos, nem fázik, és nem érzi elhagyatottnak magát. Karácsonykor Isten az érsek 
kedvéért szétárad a templomban, a hajókban valósággal túlcsordul, olyannyira, hogy csak üggyel-bajjal lehet 
becsukni tőle az ajtókat; és bár nincs kályha, akkora a hőség, hogy az antik fehér kígyók életre kelnek tőle a 
hajdani apátok sírboltjaiban, felkúsznak az altemplom szellőzőnyílásain és kecsesen nyújtogatják fejüket a 
gyóntatószékek oszlopairól.  
   Ilyen a Dóm ezen az estén: csordultig tele van Istennel. Don Valentino, bár tudta, hogy nem az ő dolga, 
túlságosan is szívesen időzött ott, hogy elrendezze a prelátus térdeplőjét. Még hogy karácsonyfa, pulyka és 
pezsgő! Ma Szenteste van! Így elmélkedvén kopogtatást hallott.  
   – Ki veri Szenteste a Dóm kapuit? – gondolta don Valentino. – Nem imádkoztak még eleget? Miféle mánia 
ez rajtuk? – Így morgolódott magában, de azért odament és kinyitotta a kaput, amin hirtelen szélroham kísé-
retében belépett egy rongyokba öltözött koldus.  
   – Micsoda bősége Istennek! – kiáltott fel mosolyogva, amint körülnézett. – Csodálatos! Már kint is érezni. 
Monsignore, nem adhatna belőle egy kicsit? Gondolja meg, Szenteste van.  
   – Őexcellenciájáé, az érsek úré – felelte a pap. – Neki lesz szüksége rá pár óra múlva. Őexcellenciája máris 
úgy él, mint egy szent, nem kívánod tán, hogy most Istenről is lemondjon! Én meg soha nem voltam 
monsignore.  
   – Egy kicsit sem ad, tisztelendő úr? Itt annyi van belőle! Őexcellenciája észre se venné.  
   – Mondtam, hogy nem… Távozhatsz… A Dóm zárva van a nagyközönség előtt. – És egy ötlírás bankjegy-
gyel útjára bocsátotta a koldust.  
De alighogy kilépett a szerencsétlen a templomból, Isten abban a pillanatban eltűnt. Don Valentino rémülten 
nézett körbe, a homályos boltíveket is végigfürkészte pillantásával: Isten odafent se volt. Az oszlopok, szob-
rok, baldachinok, oltárok, katafalkok, kandeláberek, redőzetek bámulatos, máskor oly rejtelmes és hatásos 
pompája egycsapásra kietlenné, baljóslatúvá vált. És pár óra múlva lejön az érsek!  
   Don Valentino felindultan nyitotta ki a külső kapu egyik szárnyát, kinézett a térre. Semmi. Bár Szenteste 
volt, Istennek kint se látta nyomát. Az ezernyi kivilágított ablakból kacagás, pohárcsengés, zene hangjai ér-
tek el hozzá, sőt még káromkodás is. De se harangzúgás, se ének.  
   Don Valentino kiment az éjszakába és elindult a szentségtörő utcákon, féktelen dáridók lármája közepette. 
Ő azonban tudta a megfelelő címet. Amikor belépett a házba, a baráti család asztalnál ült. Mindegyikük nyá-
jasan nézett a többiekre és körülöttük volt egy kevés Istenből.  
   – Áldott Karácsonyt, tisztelendő úr – szólt a családfő. – Tartson velünk.  
   – Sietek, barátaim – felelte. – Egy meggondolatlan cselekedetem miatt Isten elhagyta a Dómot és őexcel-
lenciája hamarosan imádkozni megy. Nem adnátok nekem a tiéteket? Ti úgyis társaságban vagytok, nincs 
olyan égető szükségetek rá.  
   – Don Valentino, kedves barátom – felelte a családfő –, úgy látom, maga elfelejti, hogy Szenteste van. 
Éppen most maradjanak Isten nélkül a gyermekeim? Csodálkozom, don Valentino.  
De alighogy kimondta ezt az ember, Isten kisiklott a szobából, a derűs mosolyok kihunytak, és a sült kappan 
homokként csikorgott a fogak közt.  
   Ismét útnak indult hát az éjszakában, végig a kihalt utcákon. Ment, egyre csak ment Valentino tiszteletes, 
és végre újból meglátta. A város kapuihoz érkezett; előtte tágas szántóföld terült el a sötétségben, derengőn 
fehérlett a hótól. A rétek és eperfasorok fölött ott hullámzott Isten, mintegy várakozóan. Don Valentino térd-
re hullott.  
   – De hát mit csinál, tisztelendő úr? – kérdezte egy paraszt. – Meg akar betegedni ebben a hidegben?  
   – Nézz le oda, gyermekem. Nem látod?  



   A paraszt csodálkozás nélkül pillantott oda. – A miénk – mondta. – Minden Karácsonykor eljön megáldani 
a földjeinket.  
   – Hallod-e – szólt a pap –, nem adnál belőle egy kicsit? A városban híjával maradtunk, még a templomok 
is kiürültek. Adj egy keveset, hogy legalább az érsek illendően megünnepelhesse a Szentestét.  
   – Szó se lehet róla, kedves tisztelendő uram! Ki tudja, miféle undok bűnöket követtek el maguk a városuk-
ban. Maguk tehetnek róla. Hozzák rendbe nélkülem.  
   – Persze, vétkeztünk. De hát ki nem vétkezik? Te viszont, gyermekem, igen sok lelket tudnál megmenteni, 
annyi az egész, hogy igent mondasz.  
   – Elég nekem a magamét megmenteni! – nevetett fel a paraszt, és amint ezt kimondta, Isten felemelkedett a 
földjeiről és eltűnt a sötétben.  
   Tovább haladt, egyre kutatva. Isten egyre ritkulni látszott, és akinek volt belőle valamicske, nem volt haj-
landó átadni (de abban a pillanatban, amint nemet mondott, Isten eltűnt, egyre messzebb távolodva).  
Irdatlan, kopár síkhoz érkezett, és ím, a távolban, a horizonton lágyan felfénylett Isten, hosszúkás felhő for-
májában. A kis pap térdre vetette magát a hóban. – Várj meg, ó, Uram – esedezett. – Az érsek az én hibám-
ból magára maradt és ma Szenteste van!  
   A lába elfagyott, belegyalogolt a ködbe, térdig elmerült, többször elvágódott, teljes hosszában elterült a 
földön. Mit kell még kiállnia?  
   Mígnem áradó, ünnepi kórust hallott, angyali hangokat, fénysugár szűrődött át a ködön. Kinyitott egy kis 

faajtót: hatalmas templomban találta magát. Kö-
zepén pár kis olajmécses között egy pap imádko-
zott. És a templomot betöltötte az Éden.  
   – Testvérem – nyöszörögte don Valentino, ere-
jének végső határán, hegyes jégcsapoktól borítva 
–, könyörülj meg rajtam. Az érsekem az én bű-
nöm miatt magára maradt és szüksége van Istenre. 
Adj belőle egy keveset, könyörgök.  
   Az imádkozó lassan megfordult. Don Valentino, 
amint ráismert, ha lehet, még jobban elsápadt.  
   – Áldott Karácsonyt, don Valentino! – kiáltott 
fel az érsek, és elindult felé, Istentől körülfontan. 
– Hát te hol kujtorogtál, drága gyermekem? Sza-
bad tudnom, mit kerestél odakint ebben a farkas-
ordító hideg éjszakában?  
 

Dino Buzzati (1906-1972)  
Fordította: Kitlei Ibolya 

Mi a szeretet? 

Egy tudományos felmérés részeként kutatók megkérdeztek néhány 4 és 8 év közti gyermeket arról, hogy sze-
rintük mi a szeretet.  

    „Amikor nagyinak begyulladtak az izületei, nem tudott már előrehajolni, hogy kifesthesse a lábán a kör-
meit. Most mindig a nagypapa festi a nagyi körmeit, pedig neki is izületgyulladása van. Ez a szeretet.” (Re-
beka – 8 éves)  
    „Amikor szeret valaki, akkor máshogy mondja ki a neved. Valahogy érzed, hogy az ő szájában biztonság-
ban van a neved.” (Zsolti – 4 éves)  
    „Ha nem gondolod komolyan, akkor nem is kéne kimondanod, hogy szeretlek. De ha komolyan gondolod, 
akkor szerintem sokszor ki kell mondani. Az emberek hamar elfelejtik.” (Júlia – 8 éves)  
    „A szeretet az, amikor anyu a legfinomabb csirkehúst odaadja apunak.” (Eszter – 5 éves)  
    „A szeretet olyan, mint amikor egy kicsi öreg néni és egy kicsi öreg bácsi még mindig barátok, még az-
után is, miután jól megismerték egymást.” (Tomi – 6 éves)  



    „A zongoravizsgámon egyedül voltam a színpadon és nagyon féltem. Odanéztem a közönségre, és apu ott 
mosolygott és integetett. Csak ő mosolygott. Ezután már nem féltem.” (Csilla – 8 éves)  
    „A mamim jobban szeret engem mindenkinél. Senki más nem ad nekem esti puszit, mielőtt elalszom.” 
(Klári – 6 éves)  
    „Ha jobban szeretnél szeretni, akkor egy olyan baráttal kezdd, akit utálsz.” (Nikolett – 6 éves)  
    „A szeretet az, ami Karácsonykor a szobában van. Ha egy pillanatra abbahagyod az ajándékok kicsomago-
lását, akkor lehet meghallani.” (Robi – 7 éves)  

Forrás: KOINÓNIA 2007. január 
 
 
„A hitetlenek lelke sokkal nagyobb vakságban szenved, mint azok, akiknek nin-
csen szeme. Úgy vagyunk a világban, mint a ködben, a hitünk a szél, amely elfújja 
a ködöt, hogy a lelkünk felett csodálatosan ragyogjon a nap. Nézzétek, milyen 
borongós a hitetlenek élete! Ott mindig hosszú tél uralkodik. Nálunk minden ra-
gyog, telve vigasztalással és örömmel. Az Úr Jézus mindmáig ugyanazokat a cso-
dákat teszi, mint amiket Júdeában tett. Az emberek mégsem akarnak hinni.” 

 
Vianney Szent János 

 
 
 
 
 
 
 
 

Baja Mihály 
Karácsony 

Te most is az vagy, áldott szent Karácsony,  
Mi Betlehemben legelőször voltál:  

Újjászülője a kerek világnak,  
Hitünk napfénye, a szívünkben oltár.  

Az angyaloknak ajkán a hozsánna  
Ma is elhat a pásztorok füléhez,  

s koldust, királyt vezet ma is a csillag  
Az idvezítő jászol-bölcsőjéhez.  

Te most is az vagy, csak mi változánk meg,  
Csak nekünk ócska minden ami régi.  
Nem hallgatunk az angyalok szavára,  
Nem kell nekünk a csillag se, ha égi.  

Mennek, mennek a pásztorok seregben,  
de nem a Jézus jászol-bölcsőjéhez.  

Mennek, mennek a bölcsek és királyok,  
De nem az élet örök kútfejéhez.  

Ó, szent karácsonyéj csillagvilága…  
Ragyogj, ragyogj csak változatlan újra.  
Az én lelkem csak téged vár, s tetőled  

száz lidérc fény közt el nem tántorodna.  
A gyermekhitnek hófehér palástját  
Borítsd reám csak egy éjszakára,  

És én megáldlak, síromig követlek  
Ó, szent Karácsonyéj csillagvilága. 

 
Karácsony vigíliáján – december 24-én – a szentmise a szigligeti templomban este 8 órakor 

kezdődik. Az éjféli misét Badacsonytördemicen tartjuk. 
 Karácsony napján és másnapján a szentmisék délelőtt 10 órakor kezdődnek Szigligeten. 
 Év végi hálaadás december 31-én, 15:30-kor kezdődik a szigligeti templomban. 
 Újév napján a szentmisét 10 órakor tartjuk a szigligeti templomban. 

HIRDETÉSEK 


