
Életet a léleknekÉletet a léleknek
látta. Miközben ezen gondolkodott, tele-
fonon hívták és közölték vele a szomorú
hírt, hogy az édesapja meghalt.
Nagyon megdöbbent!
Amikor elkezdte intézni a temetés körüli
teendőket, elment az apja házába, mivel
szüksége volt néhány hivatalos papírra.
Amint belépett a házba szomorúság és
megbánás fogta el. Apja iratai között ke-
resgélve megtalálta azt a Bibliát, amit ka-
pott tőle. Érintetlenül ott volt az asztalán,
ahogy azt ő ott hagyta.
Könnyes szemmel nyitotta ki, és az első
oldalon a Máté 7:11 szerepelt apja
kézírásával: 
,,Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó
ajándékokat adni gyermekeiteknek, men-
nyivel inkább ad jókat a ti mennyei Atyá-
tok azoknak,akik kérik tőle?"
És ahogy olvasta ezt az igét, a Biblia
hátuljából kicsúszott egy slusszkulcs.
Annak a sportkocsinak a kulcsa, amit
apjától kért. A bilétáján a szalon neve,
ahol átveheti, és egy megjegyzés:
"*FIZETVE*".

Milyen sok alkalommal utasítjuk vissza
az élet ajándékait, csak azért, mert nem
abban a csomagolásban kapjuk, mint
amiben elképzeltük!

Ünnepeink, hirdetések

30. hétfő: SZENT ANDRÁS APOSTOL
(ünnep) 
3. csütörtök: XAVÉRI SZENT FERENC 

1. Dec.2-án, szerdán a reggeli roráté után

2009. November 29. A Szentlélek templom lapja      Ádvent 1. vas

Abban az időben kisarjasztom Dávid igaz sarjadékát 

Útra kelni

A betlehemi csillagot sokan látták az égen,
de mit használt azoknak,
akik nem mentek utána?

Ott van a kereszt templomainkon is,
de mit használ azoknak,
akik fel sem figyelnek rá?

24 órás szentségimádás lesz a Szent
Anna Otthon kápolnájában.

2. Dec. 3-án, csütörtökön az esti szent-
misét a Rózsafüzér Társulat szándéká-
ra mutatjuk be, várjuk a tagokat a ti-
tokcserére és a közös rózsafüzérre a
szentségimádás keretében.

3. Dec. 4-én, elsőpénteken háromnegyed
hatkor Irgalmasság rózsafüzér, mise
végén Jézus Szíve litánia.

4. Dec. 5-én, elsőszombaton fél hatkor
engesztelő rózsafüzér lesz a fatimai
Szűzanya szándékára, 6 órakor
gyertyagyújtás és szentmise.

5. Dec. 10-13 között adventi lelkigyakor-
latot tartunk baráti lelkigyakorlatos
házunkban melynek témája az imád-
ság. Jelentkezni a plébánián személye-
sen vagy telefonon lehet (419-588).

6. Előre jelezzük, hogy december 8-án,
Szeplőtelen Fogantatás ünnepén dél-
után fél ötkor Tóth László szalézi szer-
zetes nádszegi esperes plébános tart
adventi előadást az Apor-iskola kápol-
nájában.Ezen a napon a rózsafüzér
sem templomunkban, hanem az
előadás előtt négykor az iskola kápol-
nájában lesz.Szeretettel várjuk templo-
munk híveit és a Szent Anna Otthon
lakóit is!

7. Hétfőtől minden reggel hatkor roráté
lesz a Szt Anna Otthon kápolnájában.

Békés adventet,szép lelki karácsonyi
készülődést kívánunk minden kedves
testvérünknek!



Olvasmány: Jer 33,14-16

Íme, jönnek napok, -- mondja az Úr, -
- amikor valóra váltom azt a jó igét,
amelyet Izrael házáról és Júda házáról
mondottam. Azokban a napokban és
abban az időben igaz sarjat sarjasztok
Dávidnak, aki majd jogot és igazságot
szolgáltat az országban. Azokban a
napokban megszabadul Júda, és
Jeruzsálem biztonságban lakik; így
fogják nevezni: Az Úr a mi igazsá-
gunk. 

Szentlecke 1Tessz 3,12 - 4,2

Titeket pedig gyarapítson, és tegyen
gazdaggá a szeretetben egymás és
mindenki iránt, ahogyan mi szeretünk
titeket, s így szívetek erős legyen, fed-
dhetetlen és szent Istenünk és Atyánk
előtt, amikor Urunk, Jézus eljön min-
den szentjével. Ámen. Egyébként,
testvérek, az Úr Jézusban kérünk és
intünk titeket arra, amit tőlünk tanul-
tatok, hogy hogyan kell élnetek és Is-
ten kedvében járnotok. Éljetek is úgy,
hogy előrehaladásotok mind nagyobb
legyen. Hiszen ismeritek a parancso-
kat, amelyeket az Úr Jézus által adunk
nektek. 

Evangélium Lk 21,25-28.34-36

Jelek lesznek akkor a napban, a hold-
ban és a csillagokban, és a földön a
népek kétségbeesett rettegése a tenger
zúgása és háborgása miatt. Az embe-

rek megdermednek a rémülettől, és
annak várásától, ami a földkerekség-
gel történik, mert az egek erői meg-
rendülnek. Akkor meglátják az Em-
berfiát, amint eljön felhőben, nagy
hatalommal és dicsőséggel [Dán 7,13].
Mikor pedig ezek elkezdődnek, húz-
zátok ki magatokat és emeljétek fel a
fejeteket, mert közel van a ti megvál-
tástok.'' Vigyázzatok hát magatokra,
hogy el ne nehezedjen szívetek a tob-
zódásban és részegségben, s az élet
gondjai között, és az a nap meg ne
lepjen titeket hirtelen. Mert mint a
csapda, úgy fog lecsapni mindazokra,
akik az egész föld színén laknak. Vir-
rasszatok tehát, és minden időben
imádkozzatok, hogy megmenekülje-
tek mindattól, ami be fog következni,
és megállhassatok az Emberfia előtt.'' 

„...emeljétek föl fejeteket, mert
elérkezett megváltásotok.” 

Íme, újra itt van a készülődés ideje, a vá-
rakozásé.  Ebben nem vagyunk világbaj-
nokok, mi, „modern” emberek. Inkább a
türelmetlenség jellemző ránk. Más is
megnehezíti a derűs, szemlélődő vára-
kozást, tudniillik félelmeink és szorongá-
saink. Amióta kiderült, hogy ez jó üzlet,
sokan házalnak a szorongással: az egész
katasztrófairodalom és annak hátborzon-
gató filmváltozatai, a horoszkópok, és a
mindenféle álpróféciák, lánclevelek és
jövőkutató-intézetek. Így a napokban egy
a dalai lámának tulajdonított lánclevél-
ben ígértek nagy szerencsétlenséget, ha

Tanulságos történet 
- a valódi gazdagságról

Egyszer egy jól kereső apa úgy döntött,
elviszi vidékre 7 éves kisfiát azzal a cél-
lal, hogy megmutassa neki, milyen sze-
gény emberek is vannak, és hogy a gyer-
mek meglássa a dolgok értékét, és felfog-
ja azt, hogy milyen szerencsés családban
él.
Egy egyszerű falusi család házában száll-
tak meg, ahol egy napot és egy éjszakát
töltöttek. Amikor a vidéki út végén tartot-
tak, az apa megkérdezte fiát.
- Nos, mit gondolsz erről az útról?
- Nagyon jó volt, apa!
- Láttad, hogy némelyek milyen szükség-
ben és szegénységben élnek?
- Igen.
- És mit láttál meg mindebből?
- Azt, apa, hogy nekünk egy kutyánk van,
nekik négy. Nekünk egy medencénk van
otthon, ők meg egy tó partján laknak. A
mi kertünket lámpák árasztják el fénnyel,
az övékére pedig csillagok világítanak. A
mi udvarunk a kerítésig tart, az övéké
addig amíg a szem ellát. És végül láttam,
hogy nekik van idejük beszélgetni egy-
mással, és hogy boldog családként élnek.
Te és anyu viszont egész nap dolgoztok,
és alig látlak titeket.
Az apa csak fogta a kormányt, vezetett
csöndben, mire a kisfiú hozzátette:
- Köszönöm apa, hogy megmutattad,
milyen gazdagok is lehetnénk."

A könyv

Egy végzős egyetemista fiú már hónapok
óta kinézett magának egy sportkocsit az
egyik autószalonban. Tudta, apjának nem
okozna gondot, hogy megvegye neki,
ezért volt olyan bátor, és ezt kérte magá-
nak ajándékba annak örömére, hogy
befejezi az egyetemet.
A fiú véletlenül megtalálta az apja íróasz-
talán a kocsi megrendelőlapját.
Nagyon megörült, hogy meg fogja kapni
a kocsit, és izgatottan várta a diplo-
maosztó napját.
Amikor végre eljött a nagy nap, és
megkapta a diplomát, édesapja behívta az
irodájába, és ezt mondta:
- Fiam! Büszke vagyok rád, és nagyon
szeretlek! Örülök, hogy ilyen jól helyt
álltál az egyetemen, és most elkezdheted
a nagybetűs életet. Hadd nyújtsam át sok
szeretettel ezt az ajándékot - és erre egy
szép díszdobozt vett elő.
A fiú izgatottan kezdte el kinyitni a
dobozt, és döbbenten látta, hogy egy
Biblia volt benne, melybe arannyal bele
volt gravírozva a neve. Nagyon mérges
lett és ezt üvöltötte:
- Apám! Van egy csomó pénzed és erre
csak egy Bibliát vagy képes ajándékba
adni !? - végül mérgében elrohant, és ott-
hagyta a Bibliát a kis díszdobozban.
Évekkel később a fiú nagyon sikeres lett
az üzleti életben. Volt egy jó állása, cso-
dálatos családja és mindenki egészséges
volt. Egyik nap eszébe jutott az édesapja,
hogy meg kellene látogatnia, mivel már
idős volt. A diplomaosztó napja óta nem



nem továbbítom… Jézus adventi üzene-
te, hogy ha valóban eljön az ideje, nincs
okunk megdermedni a rémülettől, hanem
emelt fővel nézzünk a dolgok elébe: néz-
zetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert
elérkezett megváltásotok. Ami a kataszt-
rófaváróknak fenyegetés, nekünk örö-
münk forrása, hisz tudni fogjuk, hogy vé-
ge a robotszerű életnek, eljöttek a vigas-
ság napjai. Persze, van, aki felemelt fővel
is csak áruhegyeket lát, vennivalót és en-
nivalót. Róluk beszél Jézus, amikor a
szív tobzódásától, a fogyasztói mámortól
óv minket. Szorongásaink elől ugyanis
„részegeskedésbe” menekülünk: ki alko-
holba, ki „enyhe”, ki „kemény” drogok-
ba. Még a munka is lehet ilyen kábítósz-
er, hát még a hírnév, a címek és rangok! 

„Imádkozzatok szüntelenül,” ez nem
tűnik valódi alternatívának. Kinek van
„erre” ideje?  Nemde, a határidőnaplód-
ban nincs már szabad hely? Ha ember,
egészen ember akarsz lenni, próbáld egy-
szer elképzelni a világot nélküled. Fáj-
dalmas felismerés, de nélkülünk is megy.
Bonnban, amikor még főváros volt, volt
egy kávézó, a tulajdonos a falakat
egyetlen nap újságainak címlapjaival bo-
rította be.  Ott volt az egész világsajtó. Az
a nap, melyen valamennyi dekorációkét
szolgáló nap megjelent, Sztálin halálának
a napja volt.  El tudjuk ma képzelni, hogy
a legnagyobb nyugati lapok is megren-
dülten siratták? Hogy el se tudták képzel-
ni a világot nélküle? Ilyenkor édesapám
mondása jut eszembe: A temetők tele
vannak nélkülözhetetlen emberekkel.

Tedd hát magad nélkülözhetőve, és ma-
gadra találsz.  És Istenre. Vonulj félre, le-
gyen az advent a te lelkigyakorlatod. Ha
csak napi negyed órát rászánsz, az kará-
csonyig egy munkanapnyi idő. Ennyi
kell, hogy ember legyél. Ezt jelenti, hogy
„megállhatsz az Emberfia előtt.” Mert ha
te nem vállalod magadat, ő ugyan miért
vállaljon téged? Kiss Ulrich SJ

Törődj a szíveddel!

A szíveddel többet gondolkodol, mint az
eszeddel. Az embereket és a dolgokat a
szíveddel érzékeled. Mindent a szíveddel
látsz. A környezetedhez fűződő viszo-
nyod a szíveden múlik. Amit a szíved
szeret, amellett eszeddel és minden erőd-
del kiállsz. Eszmék, világnézet, politika -
a szíved választja meg, miért harcolsz. A
szív világosítja meg, vagy homályosítja
el az értelmedet. A szív igazi mértéke: a
szeretet.
Ha a szív bizalmatlansággal és önzéssel
van tele, akkor az ész soha nem talál rá a
békéhez vezető útra. Egyébként ez az
egyetlen válasz minden kérdésre, mely a
kerek- és zöldasztaloknál folytatott vég
nélküli békekonferenciák eredményeit
mérlegeli. Az emberek nem szeretik egy-
mást, tehát nem egyeznek meg. Mindaz,
amit elérnek, csupán a kölcsönös bizal-
matlanságból eredő hatalmi érdekek ké-
nyes egyensúlya. Nem kellene békének
nevezni, ha semmi mást nem jelent, mint
hogy a népek kényszerűen együtt ülnek
egy forrongó vulkán tetején, vagy a rossz
lakók módjára, ingerülten élnek egy fedél

Ima a Szentlélek hét ajándékáért

Szentlélek Úristen áraszd reánk a mai
napon hét ajándékodat!
Bölcsesség Lelke! Gyújts bennünk vilá-
gosságot, hogy az "egy szükségest" sze-
münk elől soha el ne vétsük, hogy a földi
élet eseményeit az örök igazságok fé-
nyében ítéljük meg, és a múló javak
használatában örök szempontok vezes-
senek!
Értelem Lelke! Tárd fel előttünk a kinyi-
latkoztatott igazságok értelmét. Adj az
igazságok megértésén felül érzéket is
Egyházad szelleme iránt, és őrizz meg a
hitben való eltévelyedéstől!
Jótanács Lelke! Add, hogy meglássuk
mindenben és kövessük Isten akaratát!
Erősség Lelke! Adj nekünk erőt a kí-
sértésben, béketűrést a szenvedésben, áll-
hatatosságot a bűn elleni harcban, és len-
dületes odaadást hivatásunk követé-
sében!
Tudomány Lelke! Mélyítsd el bennünk a
megismerést, hogy tudjuk, mit miért kell
hinnünk, képesíts az Úr igazságainak hir-
detésére és megvédelmezésére!
Jámborság Lelke! Alakítsd ki bennünk
Krisztust! Alakíts minket isteni finomsá-
goddal, hogy gyermeki egyszerűséggel,
összeszedettséggel és komolysággal,
szent örömmel és kedvességgel és az
Isten fiainak szabadságával tegyünk
bizonyságot az Evangéliumról!
Istenfélelem Lelke! Önts belénk szent
tiszteletet az isteni Fölség és az Ő ke-
gyelmei iránt!

Forrás: Rózsafüzér imakönyv

Az Isten számít rád!

Egyedül az Isten tud a teremtés csodájá-
val élni, de rád bízta, hogy két kezeddel
gondoskodj róla.
Egyedül az Isten képes új életek forrása
lenni, de neked kell elfogadnod ajándé-
kát.
Egyedül az Isten hívhat meg az örök élet-
re, de te neveled gyerekeidet az Isten-
szeretetre.
Egyedül az Isten tud valóságos hitet adni,
de neked kell imádkoznod érte.
Egyedül az Isten tud erőt adni minden-
hez, de neked kell kérni, hogy Vele tudj
maradni.
Egyedül az Isten tud igazi békét adni.
De neked kell az Isten békéjére vágyni.

ismeretlen szerző

A Szűzanya 2009. november 25-i üze-
nete Medjugorjéban

"Drága Gyermekek! Ebben a kegyelmi
időben arra hívlak mindnyájatokat, hogy
újítsátok meg családi imáitokat. Öröm-
mel készüljetek Jézus eljövetelére. Gyer-
mekeim, szívetek legyen tiszta és befoga-
dó, hogy szeretet és melegség áradjon ál-
talatok minden szívbe, mely távol van az
Ő szeretetétől. Gyermekeim, legyetek az
én kinyújtott kezem, a szeretet keze min-
dazok számára, akik eltévedtek, akiknek
már nincs hitük és reményük. Köszönöm,
hogy válaszoltatok hívásomra.

Medjugorje 2009. november 25-én



alatt. Béke, öröm, boldogság a világban -
ezek nem az ész kötötte üzletek, ezek
szívügyek. Akár pogány, akár keresztény
az ember - ingatag lesz életének alapja,
ha nem ép a szíve. Mindenkinek tehát
elsőrendű feladatként ajánlom: Törődj a
szíveddel! (Phil Bosmans)

Uram, hadd kapaszkodjak Beléd!

Légy oly jó, és jöjj segítségemre! Sze-
retlek és hálát adok Neked, dicsőítelek
Téged, mert megengedted, hogy megis-
merjem Nevedet, és így én is védelmet
nyerhetek.  Nagy szeretetedben mindig
válaszolsz nekem, amikor segítségül hí-
vom Nevedet. Istenem, nagy a Te hatal-
mad, tartani kell Tőled, de mutasd meg
jóságodat is, amikor bajba jutok! A Te
mosolyod tükröződjön rajtam, hadd lás-
sák meg a nemzetek, hogy Te velem
vagy.” 

Kozma László
Az első gyertya

Meggyújtottuk az első gyertyát 
Ragyog a szeretet-titok.
Az életeden úgy dereng át
Van még egy teljes hónapod.

A tetteidben ami jó van,
Gyűjtsél össze gondolatot.
Szíved a gyertyafénybe lobban
Van még egy teljes hónapod.

És árnya nincs ennek a fénynek
Lángol a szeretet-titok.
Mit viszel a karácsony-éjbe?
Van még egy teljes hónapod.

XAVÉRI SZENT FERENC 1506-ban
született Spanyolországban, Javier (Na-
varra) várában. Apja a királyi tanács el-
nöke volt. Ő maga előkelő megjelenésű
és büszke magatartású volt, nagy tu-
dományos karrierről álmodott, erre min-
den adottsága meg is volt.
Párizsban tanult, és csak nehezen tudta
meg-ldani, hogy egy rosszszándékú taná-
ra hatására az erényes életútjáról le ne
térjen. Szerencséjére egy másik tanára
keze alá került, aki nagyon nagytudású és
jámboréletű volt, az ő vezetésével egye-
temi tanár lett.
Lelki fejlődését szobatársai is segítették,
ott ismerkedett meg Loyolai Szent Ig-
náccal, akivel mély barátságba került, és
lelki vezetését elfogadva társai közé lé-
pett. A barátságuk nyomán ő is a jezsuita
rend egyik alapítója lett, 1534. augusztus
15-én a montmartre-i Chapelle du Saint
kriptájában ő is megfogadta, hogy a
Szentföldre zarándokol, majd onnan visz-
szatérve minden erejét és tehetségét a pá-
pa rendelkezésére bocsátja.
A zarándokút elején Velencében pappá
szentelték 1537-ben, de a török-velencei
háború miatt nem mehetett a Szentföldre.
Bolognában, majd Rómában volt lelki-
pásztor, ekkor a szeretetszolgálatban dol-
gozott eredményesen. A lelkekért min-
denre kész volt, tudott mindenkinek min-
dene lenni. Állandó imája volt: "Lelke-
ket, lelkeket adj nekem Uram!" Nagy
buzgósága és kiváló szervező tehetsége
sokat használt az induló rendnek.
A portugál király kérésére és Loyolai
Szent Ignác döntése alapján hosszú fá-

rasztó és veszélyes utazással Indiába uta-
zott. Missziós tevékenységével óriási
eredményeket ért el Indiában, Indonéziá-
ban, Japánban. 1541-től tíz éven át dol-
gozott a misszióban. Tanította a gyerme-
keket, gyóntatott, kollégiumot szervezett
misszionáriusok képzésére. Egész falva-
kat térített meg, a keresztelésbe sokszor
belefájdult már a karja, torka berekedt a
sok szertartásba és imatanításba.
Kínába is elindult, mert látta, hogy a ja-
pánok teljesen a kínaiak hatása alatt áll-
nak, azonban a csempész aki a kínai ha-
táron kellett volna, hogy átvigye, cserben
hagyta, egyedül maradt Sancian szigetén,
és ott halálos betegségben meghalt 1552
–ben. Teste Goában nyugszik. A missziók
védőszentje. 
Példája: tanulj, légy szorgalmas!

Pilinszky János adventi gondolata

Advent a várakozás megszentelése. Ro-
kona annak a gyönyörű gondolatnak,
hogy "meg kell tanulni vágyakozni az-
után, ami a miénk". Gyermekkorunkban
éltünk így. Vágyakoztunk arra - ami biz-
tosan megjött. Télen: az első hóesésre. És
várakozásunk ettől még semmivel sem
volt kisebb, erőtlenebb. Ellenkezőleg:
nincs nagyobb kaland, mint hazaérkezni,
hazatalálni - beteljesíteni és fölfedezni
azt, ami a mienk. (...)
Az a gyerek, aki az első hóesésre vár, - jól
várakozik, s már várakozása felér egy
hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki hazaké-
szül, már készülődésében otthon van. Az,
aki szeretni tudja azt, ami az övé, szabad

és mentes a birtoklás minden görcsétől,
kielégíthetetlen éhétől-szomjától. Aki pe-
dig jól várakozik, az időből éppen azt
váltja meg, ami a leggépiesebb és legel-
viselhetetlenebb: hetek, órák, percek kat-
togó szenvtelen vonulását. Aki valóban
tud várni, abban megszületik az a mély-
séges türelem, amely szépségében és je-
lentésében semmivel se kevesebb annál,
mint amire vár. (Szög és olaj 371)

Ima a papok évében

Mindenható Isten! Te elküldted Fiadat a
világba, hogy Megváltónk és örök
főpapunk legyen, és kiárasztottad a
Szentlelket, hogy működjön Egyházad-
ban. Kérünk, erősítsd és vezesd az élet-
szentség útján püspökeinket és papja-in-
kat, akikkel megajándékoztad Egyhá-za-
dat! Ébressz papi hivatásokat! Adj bátor-
ságot fiataljainknak, hogy igent mondja-
nak hívásodra, és állhatatosak maradja-
nak küldetésükben! Adj áldozatkész buz-
góságot minden hívőnek, hogy imával és
tettekkel segítsék papjaikat és egymást a
Hozzád vezető úton! Vezesd családjain-
kat és közösségeinket a hit, a remény, a
szeretet és az egység hiteles megélésének
útján, hogy életük példájával sokakat
Hozzád vonzzanak! Szentséges Szűz
Mária, Egyházunk Anyja és Istennek
minden szentjei! Támogassátok imáinkat
hathatós közbenjárásotokkal, hogy az
Egyház a Szentlélek segítségével, a pa-
pok és a hívek életszentsége által meg-
újuljon, s így egyre tökéletesebben tölt-
hesse be hivatását a lelkek üdvösségének
munkálásában! Amen. 


