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Advent – Karácsonyi készület
A születésnap ünnep, örömteli dolog. Krisztus
születésnapja azonban, amit Karácsonykor
ünneplünk, kiemelkedik a többi közül, mert az
üdvösség történetének fontos állomása, így bennünket
is személyesen érint. A Karácsonynak szép és jó a
hangulata, a bensőségessége, de nem ez a
legfontosabb, hanem az, hogy Isten a világnak
ajándékozza Magát, és a Megváltás művében ezért ez
fontos fordulópont. Isten úgy váltott meg minket,
hogy szeretetből vállalt engedelmességből emberként
meghalt értünk. Ehhez azonban emberré kellett
válnia. Ezért Karácsony ünnepe a Húsvét lényeges
előzménye. Az adventi decemberi idő sötétsége és
hidege is jól szimbolizálja, hogy milyen rossz az
ember lelki világa Isten nélkül. Mivel Isten a
legnagyobb ajándékot adta nekünk Karácsonykor
(saját Magát), ennek emlékére mi is meg szoktuk
egymást ajándékozni. Ez szép és jó dolog, de nagy
bajjá válik akkor, ha valaki csak ezt tekinti Karácsony
lényegének. Hiszen mit ér az embernek, ha az egész
világot megnyerné is, de a lelke kárát vallja? A média
többnyire csak arról számol be, hogy hányféle
szaloncukor kapható milyen árakon, hányféle bejgli,
hal, egyéb hozzávalók a karácsonyi menühöz, és
persze milyen ajándék-vásárok, akciók vannak.
Döbbenetes, hogy egyes üzletekben már október
végén kiteszik a karácsonyi díszítést. Én ezért arról
szeretnék pár szót ejteni, ami viszont ilyenkor a
legfontosabb: az adventi elmélkedés, jócselekedetek,
ima, SZENTGYÓNÁS, esetleg hétköznapi misén
való részvétel lehetőség szerint. Mert lehet szép a
karácsonyfa, gazdag az ajándék és bőséges az ünnepi
ebéd, ha a lélekben nem ragyog a megszentelő
kegyelem (mert már évek óta elmaradt a gyónás,
elmaradtak a vasárnapi szentmisék), akkor nem lehet
igazi az ünnep. Aki Istent és a Megváltásunkat

ünnepli, legyen lélekben is Isten barátja, méghozzá
úgy, ahogy Isten kéri. Ha Ő saját Magát ajándékozta
nekünk az első Karácsonykor, mert annyira
végtelenül jó, akkor érdemes Rá hallgatni! Ne
engedjük, hogy a készületek és a külsőségek
eltereljék a figyelmünket az ünnep lényegéről, és
halhatatlan lelkünk örök értékéről. Újuljunk meg
lélekben, legfőképpen a szentgyónásban! Így kívánok
kegyelmekben gazdag, a szentgyónásban megtisztult
lélek örömével ünnepelt boldog Karácsonyt, és áldott
újévet minden kedves olvasónak! - Kallós Péter

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

Az esetleges változás a templomokban hirdetve
lesz.

Isten nem csak Karácsonykor, hanem
MINDEN vasárnap vár minket!!! Ne várjon

hiába!



Karácsony esti felismerés

Havas karácsonyeste volt. A meleg házban
vidáman ragyogtak a karácsonyfa fényei, alatta
ott sorakozott tucatnyi ajándék. Az anya és a
gyerekek ünneplőbe öltözve készülődtek a
templomba. - Gyere velünk- kérték az apát, mert
nagyon szerették. - Én aztán nem! - csattant fel. -
Én nem hiszem el ezt a sok vallásos szemetet! - A
felesége évek óta próbált neki Jézus Krisztusról
és az általa felkínált üdvösségről beszélni. Arról,
hogy Isten Fia hogyan lett emberré, hogy
megmutassa nekünk az utat a Mennybe. –
Ostobaság! - mondta erre mindig a férfi. A család
elindult a templomba, és a férfi egyedül maradt
kényelmes kis vidéki házukban. Egy pillantást
vetett az ablakon át a hideg havas tájra. Aztán a
tűz felé fordult, hogy melegedjen. Ahogy
azonban elfordult, szeme sarkából valami
mozgást észlelt kinn a hóban. Újra odapillantott.
Cicák! Három kiscica sétált el lassan az ablaka
előtt. - Az ostobák! - gondolta - Meg fognak
fagyni!- Felvette kalapját és kabátját, és kinyitotta
az ajtót. A jeges téli szél megborzongatta. -
Gyertek ide, cicuskák! Gyertek be ide, ahol meleg
és étel vár benneteket! Odakinn elpusztultok. -A
cicák azonban elfutottak, megijedve az ajtóban

álló idegentől. Ő kiment. - Gyertek vissza! Ne
féljetek! Meg akarlak menteni titeket! A cicák
azonban eltűntek. Túl késő volt. - Nos, én minden
tőlem telhetőt megtettem értük - motyogta
magában a férfi. - Mit tehettem volna még?
Nekem is macskává kellene válnom ahhoz, hogy
elérjem és megmentsem őket. Ha macskává
válnék, elmondhatnám és megmutathatnám
nekik. Akkor hinniük kellene nekem, hacsak nem
bolondok. - Ahogy visszaért az ajtóhoz, a
távolban megkondultak a harangok. A férfi egy
pillanatra megállt és hallgatózott. Aztán bement a
tűzhöz, letérdelt, és sírva fakadt.

Pontosan erről szól a Karácsony. A világmindenség
Teremtője annyira szeretett bennünket, hogy lejött
a Földre ember alakban megmutatni nekünk, hogyan
menekülhetünk meg. És ha hallgatunk Rá, és követjük
Őt, akkor nem fogunk elkárhozni, hanem örök életet
kapunk. A történetbeli férfi is a 3 cica példáján
döbbent rá, hogy Karácsony története és a
kereszténység nem mese, hanem valóság, ami érint
minket. Ő is olyan, mint a cica: menekül Isten elől,
nem akar Rá hallgatni, mert nem hisz benne.
Imádkozni kell a hit kegyelméért, hogy legyen
bátorságunk hinni, templomba menni, szentségekhez
járulni.

A SZENTMISE ÉRTÉKE

Halálod óráján az lesz a legnagyobb vigasztalásod, hogy Szentmisét hallgattál.
Minden Szentmisét magaddal viszel az ítéletre, és ezek lesznek közbenjáróid.
Minden Szentmisével buzgóságod szerint többé-kevésbé csökkentheted ideiglenes földi büntetésedet.
Amikor jelen vagy a Szentmisén, a legnagyobb hódolatot mutatod be az Úr Jézus Szent Emberségének.
A Szentmise sok mulasztásodat, hanyagságodat pótolja.
A Szentmise letörli bocsánatos bűneidet, amelyeket soha sem gyóntál meg.
A sátán gyengébb lesz veled szemben.
A Szentmise-hallgatással a lehető legnagyobb segítséget nyújtasz a tisztítótűzben szenvedő lelkeknek.
Egyetlen Szentmise melyet életedben hallgattál, többet használ neked, mint számos, melyet halálod után mutatnak
be, (hallgatnak) érted mások.
Sok veszélytől és szerencsétlenségtől szabadulsz meg, amit különben nem kerülhetnél ki.
Minden Szentmise új dicsőséget szerez neked az égben.
Minden Szentmise-hallgatással megrövidíted a tisztítótűz szenvedéseit, melyek különben rád várnának.
A Szentmisében, a pap áldásában részesülsz, amit Isten megerősít az égben is.
A Szentmisén a szent angyalok seregei között térdelsz, akik féltő tisztelettel vannak jelen az Isteni Áldozatnál.
A Szentmiséről Isten áldását viszed haza minden ügyedre (anyagiakra is)


