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Kérem, ha elolvasta, adja tovább másnak is!

MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ: FM 96,1

Adventi készület
Krisztusban Kedves Testvérek, Kedves
Olvasók! Szalad az idő, egy egyházi év véget
ért, és az adventi idővel beköszöntött egy új.
Az idő Isten ajándéka az érdemszerzésre, ezért
hálával tartozunk Neki, másfelől pedig az idő
múlása figyelmeztet is, hogy helyesen kell
felhasználni. Az advent a készület és a
várakozás időszaka. Igen ám, de hogyan
készülnek az emberek? Megveszik az
ajándékokat, sütnek-főznek az ünnepi ebédre /
vacsorára, díszítik a karácsonyfát, válogatják a
szaloncukrokat, stb… De erről szól a
karácsony? Nem az a baj, hogy valaki
megadja az ünnep módját külsőségekkel,
hanem az, hogy többnyire már csak üres
külsőségek maradtak. A Karácsony Jézus
születésének az ünnepe, az Ég ajándéka a
földnek. Ennek ellenére a médiában a
legtöbbször nincs szó az adventi lelki
készületről: vagyis a plusz jócselekedetek
végzéséről, a SZENTGYÓNÁS elvégzéséről,
esetleg 1-2 hétköznapi szentmisén való
részvételről. Ünnepelhet valaki külsőleg
gazdagon, kiadós ebéd mellett és drága
ajándékok közepette, ha a lelkében sötétség
honol. Azért, mert oda nem akarja az Istent
beengedni. Isten éppen azért született meg
emberként, hogy a lelki sötétséget a kegyelem
világosságával oszlassa szét. Az emberen
múlik, hogy ezt elfogadja vagy elutasítja.
Azért vannak a társadalmi problémák, a sok
idegesség, depresszió és igazságtalanság, mert
az emberek félnek Istent az életükbe
beengedni. Azt hiszik, hogy akkor rosszabb
lesz. NEM IGAZ! Jobb lesz, mert Isten mégis
jobban tudja, mi a jó nekünk. Kérdés: az
egyéni ember hajlandó-e ezt beismerni, vagy
azt mondja, hogy én jobban tudom, mint az
Isten?! Akinek van igazi hite, elfogadja az

Isten vezetését, akinek nincs vagy nem elég
erős, az másként gondolkodik.

Szívből kívánom minden kedves
olvasónak, hogy ez az adventi időszak az igazi
lelki megújulás ideje legyen, és Isten bőven
áradó kegyelmét befogadják! - Kallós Péter

Nagy híresztelése van az állítólagos
2012.12.21.-es világvégének; szerintem nem
lesz akkor. Isten egyszer meg fogja újítani a
világot, de hogy mikor és hogyan, egyedül Ő
tudja. A jó keresztény MINDIG az Isten
szeretetében él, legfőképpen úgy, hogy a
szentgyónásban gyakran megújul lélekben.

Karácsonyi miserend
Nap / Hely Időpont
December 24. hétfő
Alsószentiván 16.00
Vajta 18.00
Sáregres 20.00
Cece 22.00
December 25. kedd
Vajta 8.30.
Cece 10.00
Sáregres 12.00
Alsószentiván 16.00
December 26.
szerda(nem
parancsolt ünnep!)
Vajta 8.30.
Cece 10.00
Sáregres 12.00

Isten nem csak karácsonykor, hanem
MINDEN vasárnap vár minket!!! Ne

várjon hiába!



A hitehagyott rorátéja

Ahmed, az egykor katolikus főúr először
protestánssá, később mohamedánná lett. Ezért is
változtatta a nevét Ahmedre. Azzal volt megbízva,
hogy Bécs városát kikémlelje, és a törökkel
szövetkezett Thökölynek átadja ennek a tervrajzát.
Amikor dicstelen szerepét teljesítette, 1682.
december 5.-én, hajnalban, egy katolikus templom
mellett vitt el az útja. Egyszer csak hallotta, hogy
megszólal a csengő, aztán az orgona, és sok
torokból felhangzik a közismert magyar adventi
ének: „Harmatozzatok, égi magasok, Téged vár
epedve, a halandók lelke, jöjj el édes Üdvözítőnk!”
Ahmed megállt. Már régen hallott ilyen szép éneket.
A bécsi magyarok temploma volt ez, ahol a helyi
magyarok minden reggel összegyűltek adventban a
hajnali misére (vagyis rorátéra). Ahmed bement a
templomba. Eszébe jutottak gyerek és fiatal évei,
amikor még ő is katolikus volt, és buzgón
gyakorolta a vallását. Akkor sokszor volt ő is
roráte-misén. Komoly szégyen-érzet támadt benne,
mert a szép ének és annak tartalma olyan hatással

volt rá, hogy megváltoztatta, és elhatározta:
hitehagyását jóvá teszi.

Megvitte a tervet a török fővezérnek, aki
nagy jutalmat helyezett kilátásba, ha sikerül a várost
elfoglalni. Ahmed azonban nem kért mást, csak azt,
hogy ő vezethesse az ostromot, ebbe a fővezért
készségesen beleegyezett. Az aknák mind visszafelé
sültek el, vagy csütörtököt mondtak; az ostrom
lassan és gyengén haladt. Ez Ahmed műve volt.
Közben 1683 szeptember 12.-én megérkezett
Szobieszky János felmentő seregével, és elkergette
a törököt a város alól. A megtért Ahmed bűnbánóan
betért a bécsi magyarok templomába, és így
imádkozott: „Uram, hálát adok Neked, hogy a
pogány hatalom nem lett úrrá szent hajlékodon.
Rajtam kívül csak Te tudod, Uram, hogy ebben
nekem is részem volt. Ott, a török táborban én is
keresztények ellen küzdöttem korábban. Uram,
elfogadod-e ezt sok-sok tévelygésem csekély
jóvátételéül?” Ezután hivatalosan is visszatért az
Egyházba, és szentgyónását elvégezve lélekben
megtisztult.

Történet az öreg feszületről

Ez több mint 300 évvel ezelőtt történt. Kronseder
György alaposan eltervezte a dolgot. Igaz, hogy nem
„hivatásos” tolvaj, de egyszer már betört egy
templomba, és kelyheket zsákmányolt. Árukat már
rég elköltötte. György a hideg ellenére több órát ült a
székesegyházban, hogy mindent kikémleljen. Terve
azt volt, hogy a kriptában lévő Krisztus-szobor
aranykoronáját ellopja. De nem könnyű a
templomrablás, főleg, ha az illető lelke mélyén még
valami halvány hit pislákol. Tudja ezt Kronseder
György is, ezért az egyik fogadóban némi pálinkával
bátorságot önt magába. A lopást úgy tervezte, hogy az
éjféli mise alatt, amikor mindenki a templomban van,
lemászik a kriptába, és feltűnés nélkül el tudja lopni a
koronát. Mindenki úgyis a misére figyel. A város
felett közben nagy pelyhekben hullik a hó, az
emberek igyekeznek a szentmisére. Az oltár
gyertyafényben úszik, az énekkar már felállt, a padok
tele vannak imádkozó hívekkel. Megszólal a csengő,
felbúg az orgona, az oltárnál megjelenik a püspök a
papokkal és a ministránsokkal. György egy darabig
belebámul a fénytengerbe, és különös érzés ébred a
szívében. „Dicsőség a magasságban Istennek, és a
földön békesség a jóakaratú embereknek…” György
összerezzen. Mire való ez az ábrándozás? Cselekedni
kell. Már lent is van a kriptában. A sötétben

kitapogatja az életnagyságú Krisztus-szobrot.
Meglehetősen fel kell ágaskodnia, hogy a koronát
elérje. Egy pillanatra fénysugár vetődését érzi az
arcára a véres Krisztus ábrázatból, mintha azt
kérdezné: „György, mit csinálsz?” „Képzelődés az
egész - nyugtatja magát – gyerünk tovább!” Feláll a
szögre, ami a Krisztus-szobor lábát a kereszthez
szögeli, átöleli a szobrot, hogy másik kezével elérje a
koronát. De mit érez? A szobor jobb karja leválik a
keresztről, és magához öleli! Egyre jobban, erősebben
szorítja. Álmodik vagy megbolondult? De nem!
Megpróbálja magát kiszakítani a kőkar öleléséből, de
nem megy! A kar nagyon erősen szorítja magához.
Kronseder György sírni kezd, mint egy gyermek,
reszket, és szívét félelem üli meg. Meddig tart ez a
szörnyű ölelés? Félelmében segítségét kiáltozik.
Odafent már az Úrfelmutatás következik. És ekkor, a
csöndben hallják meg az emberek a segélykiáltást.
Bátor emberek fáklyákkal lemennek a kriptába. Amit
látnak, őket is megdöbbenti. Nagy nehezen kihúzzák
a tolvajt a kőkar öleléséből. György fölvánszorog a
templomba, és leborul az oltár előtt. A csoda
megváltoztatta lelkületét, ezért a bíró is eltekintett a
büntetéstől. Ezt a feszületet ma is őrzik egy dél-
németországi templomban. Jobb karja mintha ma is
magához szorítana valakit.

Krisztus lélekben minket is Magához akar ölelni. Legfőképpen akkor, amikor a szentgyónásban
megtisztul a lelkünk, és új erőt kapunk Tőle. Ne féljünk elvégezni a karácsonyi gyónást, hiszen

a bűnbocsánatban Istennel találkozunk, Ő megbocsát, és szeretetében is megerősít!
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