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Kérem, ha elolvasta, adja tovább másnak is! 
Magyar katolikus Rádió: AM 1341 kHz – érdemes hallgatni, jól fogható!

Karácsony 
Közeledik Karácsony szent ünnepe. Éppen 
ezért, érdemes elmélkedni egy kicsit az egész 
lényegén, mert más a valóság, és más a látszat. 
Mit ünneplünk Karácsonykor? A világ 
Megváltója, Jézus Krisztus születését. 
Legalábbis ezt kellene ünnepelni. Ha viszont 
körülnézünk, mit látunk? Mivé süllyedt le a 
gyakorlatban ez a nagy és szent ünnep? A 
vásárlás, kereskedés, hitel-felvétel, nagy evészet 
és ivászat alkalmává. Előtte, az adventi, vagyis 
a készületi időben is szinte csak a vásárlásról 
esik szó. Hol itt az Isten? Teljesen száműzik a 
társadalomból. Tényleg teljesen? Hát igen. Na, 
de azért egy kis látszatja van. Hiszen a 
vásárokban ott vannak a havas angyalkák, a kis 
kerámia betlehemek mindenféle változatban, a 
lényeg: hogy el lehessen adni, minél több 
legyen a haszon. Lehet, hogyha Karácsonykor 
nem lenne ajándékozás, sokan meg akarnák 
szüntetni, hiszen sok ember előtt értelmetlen 
lenne. Nem az a baj, hogy van külsőség, hanem 
az, hogy többnyire csak külsőségek vannak. Na 
meg a megkereszteltek nagy százaléka ilyenkor, 
évente egy alkalommal letudja Istent és a 
kereszténységet azzal, hogy elmegy az éjféli 
misére; ezzel hamisan próbálják a rég elaltatott 
lelkiismeretüket megnyugtatni. Azt hiszik, hogy 
ekkor ezzel el van intézve az Isten. Nem tudom, 
mit szólna az ilyen ember, ha egy évben csak 
egyszer kapna enni. 
 Nem akarok túl depresszív lenni, de a 
fentebb leírtak olyan tények, amiket a vak is lát. 
Ezért is szeretném felhívni mindenki figyelmét, 
hogy a Karácsony nem egy egyszerű falusi 
hagyomány, nem csak üres alkalom az 
evészetre-ivászatra, hanem élő valóság. Hiszen 
Krisztus megváltott minket, és úgy akarunk 
részesülni ebben, hogy megtesszük, amit a mi 
érdekünkben kíván tőlünk. Nem az üdvözül, aki 
emlegeti, hanem aki meg is teszi, amit kell. 
Karácsonykor Isten emberré lett, hogy  
 

 
felemeljen minket. Az advent a készület ideje: 
lélekben, szentgyónást elvégezve, magunkat 
belülről kitisztítva. Ha valaki nem így készül a 
Karácsonyra, akkor az egész csak egy nagy, 
hamis látszat. A betlehemi jászolban Isten 
jósága mutatkozik meg. Szívből kívánom, hogy 
tartalmas lelki készületben, a sokáig, régóta 
elmulasztott szentgyónások elvégzésében 
tudjon mindenki megújulni adventben, és 
IGAZI, Isten szándéka szerinti legyen a 
karácsonyi ünneplés! – Kallós Péter 
 
Híreink 
Nagyon szépen megköszönöm mindenkinek az 
egész évben nyújtott anyagi támogatását és kétkezi 
munkáit, amiket az egyházközségek érdekében 
tettek. Hiszen az egyházközségeknek SEMMI más 
forrása nincs, CSAK a hívek adományai, hiába 
állítanak egyesek bármi mást hazug módon.  
 
Karácsonyi miserend 
December 24. Csütörtök 
18.00. Alsószentiván 
20.00 Vajta 
22.00 Sáregres 
December 25. Péntek 
0.00 Cece 
8.30 Vajta 
10.00 Cece 
12.00 Sáregres 
16.00 Alsószentiván 
December 26. Szombat 
8.30 Vajta 
10.00 Cece 
12.00 Sáregres 
16.00 Alsószentiván 
December 27. Vasárnap 
8.30 Vajta 
10.00 Cece 
12.00 Sáregres 
   
 



MIKET MONDOTT A PAPOKNAK (Vianney Szent János) 
 
Több pap közösen látogatta meg Ars-ban a szent plébánost. Egyikük Devatine atya elmondta 
társaimnak, hogy nemigen hisz abban, hogy a szent plébános a jövőbe, és a lelkekbe lát. Amikor a 
szent a templom felé ment, az atya egy félreeső helyen állt. De mekkora volt a meglepetése, mikor a 
szent odament hozzá, és vállára tette a kezét. Így szólt: „Barátom, higgyen” Lefranc atya arról számolt 
be, hogy mit mondott neki a plébános a szentgyónás után. „ Hamarosan készüljön fel a halálra. 
Nemsokára egyik válla beteg lesz, és attól fog meghalni. „Lefranc hozzáfűzte, hogy bár felkészült, 
mégsem hitt ebben a jövendölésben, mivel kitűnő egészségnek örvendett. Néhány hónappal később 
azonban valóban a szent által megjövendölt betegségben halt meg. 
 

SZELLEMIDÉZÉS 
Antonine Sabin 15 éves volt, amikor az édesanyja meghalt. Bár keresztény szellemben nevelkedett, 
hamarosan minden vallásgyakorlattal felhagyott. Nem volt rossz fiú, a szívében a hamu alatt még ott 
parázslott a hit. Amikor 27 éves lett, több olyan családdal is kapcsolatba került, akik spiritizmussal 
foglalkoztak. Ekkor szörnyű halluciációk kínozták. Elhatározta, hogy felkeresi a szent plébánost. A 
Szent – Filoména kápolnában találta meg őt, ahol a breviáriumot szokta imádkozni. Antonie várt, aztán 
türelmetlen lett.” Ha ebben a papban valóban Isten lelke lakik, ahogy mondják róla, pontosan tudná, 
hogy beszélni szeretnék vele, és nem érek rá”- gondolta.  A plébános ebben a pillanatban megfordult, 
és így szólt. „Egy kis türelem, barátom, mindjárt a rendelkezésére állok” amikor aztán elmondta, hogy 
miért jött, így válaszolt. „Mindezek a hallucinációk a sátán szemfényvesztései, hogy Önt 
megtévesszék” Ne látogassa ezeket a házakat. Tartson kilencedet a Fourviere-i Szűzanyához, és ezek a 
dolgok meg fognak szűnni. A fiatal férfi máris békét érzett, de a lelkét még a bűnök súlya nyomta. „Ne 
gyónjak most?” kérdezte a szentet. „Majd Fourviere-ben válaszolta a plébános, ott talál majd egy jó 
papot, aki meg fogja mondani Önnek, hogy mit tegyen! Ez 1839. elején történt. Szent József ünnepén a 
fiatal férfi belépett a Miasszonyunk trappista szerzetesei közé, ahol a Joahim testvér nevet kapta. 
Később egy halálos betegségből felgyógyult, amikor a szent plébános ereklyéit ráhelyezték. Végül 
szentekhez illő halállal halt meg. 
 
Gyerek-sarok 
Benedek Elefánt – Krisztus Király ünnep 4.
…A Tisztelendő bácsi ezután egy nagyon szép 
aranyból készült trónusra helyezte az 
Oltáriszentséget, és elmondta, hogy most 
Szentségimádás kezdődik. A kedves nővérek sok-
sok virággal díszítették a trónust, és gyertyákkal. 
Először a kedves nővérek imádkoztak, majd nekünk 
elefántoknak is volt külön imaóra, és a 
gyerekeknek. A gyerekek nagyon sok szép verset 
tanultak, mellyel a Szentségi Jézust köszöntötték. 
Ezután még színdarab is következett. Az egyik 
kedves nővér tanította be a gyerekeket, és az Utolsó 
vacsora jelenetét adtak elő. A kisfiúk apostoloknak 
voltak öltözve, a kislányok pedig felszolgáltak. Az 
Úr Jézust a Tisztelendő bácsi személyesítette meg. 
Erre az előadásra olyanokat hívtak meg, akik nem 
szoktak templomba jönni, vagy más vallásúak. 
Nagyon sokan eljöttek, és őszintén megtapsolták a 
jól sikerült színdarabot. Estefelé pedig sok idős 
beteget hoztak el a templomba, akiknek a 
Tisztelendő bácsi külön Szentmisét, és 
Szentségimádást tartott. Nagyon szép ünnepség 
volt. Hát képzeljétek mikor befejeződött az ünnep, a 
kedves nővérek papírtálcán forró virslit kínáltak 
mindenkinek, meleg ropogós kiflivel, és mustárral. 

Mivel hideg volt, forró teával is kedveskedtek az 
ünnepen résztvevőknek. Nagyon sok virsli és tea 
fogyott. Nagy fazékban főzték a virslit, és 
kemencében sütötték a friss kiflit. A gyerekek, és 
mi elefántok még egy –egy szelet csokit, és banánt 
is kaptunk. Olyan szép ünnep volt, és olyan sok 
kegyelmet kaptunk az Úr Jézustól, hogy el nem 
tudom mondani. Mindenkinek ajánlom, hogy 
vegyen részt temploma búcsúnapján, mert nagyon 
sok kegyelmet, erőt kap az élet nehézségeinek 
elviselésére. 

 


