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Advent 

Advent első vasárnapjával, november 30-val kezdődik az egyházi esztendő. A soron következő négy hét 
egyben a várakozás időszaka is, a lelki felkészülés ideje karácsonyra, Jézus születésére. (2008. november 
30. - december 21.) A keresztény kultúrkörben a december 25-ét, Jézus születésének napját megelőző 
négy hét az adventi időszak.
Az advent szó jelentése eljövetel - a latin „adventus Domini” kifejezésből származik, ami annyit tesz: „Úr 
eljövetele”. A hagyományt valószínűleg – a római liturgiától eltérő – gallikán szertartásrend honosította 
meg a 4. században: a hívők vízkeresztkor keresztelkedtek, a megelőző három hét pedig a felkészülésről 
szólt. Az 5. században az ádventi időszak karácsony elé került, kezdetben hat héten át tartott, majd később 
a négy hétre csökkent.
A karácsonyt megelőző várakozás az eljövetelben éri el jutalmát. Régebben egyes vidékeken nevezték ezt 
az időszakot „kisböjtnek” is.
Az adventi koszorú általában fenyőágból készített kör alakú koszorú, melyet négy gyertyával díszítenek. 
A gyerták színe katolikus körökben egy rózsaszín kivételével lila. A gyertyákat vasárnaponként gyújtják 
meg,  minden  alkalommal  eggyel  többet.  A világító  gyertyák  számának  növekedése  szimbolizálja  a 
növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor. Minden gyertya szimbolizál egy 
fogalmat: hit, remény, szeretet, öröm. Egyben a katolikus szimbolika szerint egy-egy személyre (vagy 
közösségre) is utalnak:

• Ádám és Éva – mint akiknek elsőként ígérte meg Isten a megváltást (hit) 
• zsidó nép – akinek megígérte, hogy közülük származik a Messiás (remény) 
• Keresztelő Szent János – aki hirdette Jézus eljövetelét, és készítette az utat az emberek szívéhez 

(szeretet) 
• Szűz Mária – aki megszülte a fiút (öröm – rózsaszín gyertya)

Forrás: Wikipédia, és http://www.unnep.eu/kereszteny-unnepek/dvent-az-egyhazi-ev-kezdete.html

Cikkajánló

„Egyre nagyobb szükség van a világi hívek apostolkodására” 
XVI. Benedek pápa szombaton délelőtt a Konzisztórium Teremben kihallgatáson fogadta a Világiak Pápai 
Tanácsa  plenáris  ülésének  90  résztvevőjét.  Hozzájuk  intézett  beszédében  hangsúlyozta,  hogy  nagy 
szükség van az elkötelezett világi hívek tanúságtételére. 
A november 13-tól 15-ig tartó összejövetelt II. János Pál pápa 20 évvel ezelőtt közzétett, „Christifideles 
laici” kezdetű, szinódus utáni buzdításának szentelték. Benedek pápa beszédében hangsúlyozta: a laikus 
hívek feladata, hogy tanúságot tegyenek az igazság szépségéről és a keresztény örömről a családban, a 
társadalmi élet minden területén, és a fiatalok körében. Ismételten leszögezte, hogy sürgető szükség van 
az evangélium megismertetésére, valamint a politikai életben elkötelezett katolikusok új nemzedékének 
lelkipásztori gondozására. 
A világi  hívek  a  közéletben  is  tegyenek  következetes  tanúságot  hitükről,  éljenek  erkölcsös  életet, 
legyenek szakmailag képzettek és szolgálják szenvedélyesen a közjót. XVI. Benedek hangsúlyozta a nők 
szerepét az egyházi és társadalmi életben. A férfiak és nők egyenlő méltósággal rendelkeznek – állapította 
meg a pápa. Arra kaptak meghívást, hogy kölcsönösen gazdagítsák egymást a házasságban, a családban és 
a társadalmi élet minden területén. A keresztény nők tudatosan és bátran nézzenek szembe a rájuk váró 
igényes feladatokkal – mondta a pápa, majd hozzátette: soha nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy az 
egyház  milyen  nagyra  értékeli  a  nők  részvételét  az  evangélium  szolgálatában.  
Stanisław  Ryłko  bíboros,  a  Világiak  Pápai  Tanácsának  elnöke  a  Szentatyához  intézett  beszédében 
kifejtette,  hogy  korunkban  sokan megfeledkeznek  Istenről.  Sok  megkeresztelt  számára  mintegy 
elhalványult a hit, ezért rendkívül nagy szükség van a keresztények új nemzedékére, akik lelkes hittel és 
missziós lendülettel merészen szembenéznek a jelent uraló szekularizált kultúrával. 
Vatikáni Rádió/Magyar Kurír
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Talentumainkat nem tarthatjuk meg magunknak 
A  november  16-i  Úrangyala-imádság  alkalmából  mondott  beszédében  a  Szentatya  a  vasárnapi 
evangéliumi szakaszhoz kapcsolódva arra buzdította a hívőket, hogy jól gazdálkodjanak az Istentől kapott  
talentumokkal. A pápa megemlékezett a közlekedési balesetek áldozatairól is.
A mai  evangéliumi  szakasz  arra  figyelmeztet  bennünket,  hogy  életünket,  egészségünket,  erőnket  és 
tehetségünket  nem  azért  kaptuk,  hogy  megtartsuk  magunknak.  Az  a  feladatunk,  hogy  a  kapott 
talentumokkal jól sáfárkodva, láthatóvá tegyük Isten jelenlétét a világban – fogalmazott Benedek pápa. 
Az ENSZ javaslatára minden év november harmadik vasárnapja a közlekedési balesetet  szenvedettek 
emléknapja. A Szentatya imádkozott az elmúlt évben balesetben meghalt áldozatokért és családjaikért. 
Arra  kérte  az  utakon  közlekedőket,  hogy  legyenek,  józanok  és  éberek  az  utakon,  érezzék  azt  a 
felelősséget, amit másokkal szemben viselnek a közlekedés során. A Szűzanya óvjon mindenkit a világ 
útjain és autópályáin – fohászkodott Benedek pápa. 
http://www.magyarkurir.hu/?m_id=1&m_op=view&id=24605&rovat=1

H2Onews  Magyarországon: A H2Onews  multimédiás  hírszolgáltató  a  világegyház  életér l,  olyanő  
társadalmi és kulturális eseményekr l tájékoztat, amelyek közvetlenül érintik a különböz  kontinensekő ő  
katolikusainak életét. M ködésének megkezdése után egy évvel most már magyar nyelven is elérhet .ű ő
Erd  Péter bíboros,  Magyarország prímása kedvez en fogadta a kezdeményezéstő ő :  „Remélem,  hogy a 
H2Onews, amelynek neve a víz kémiai képletéhez kapcsolódik, Magyarország számára – mint a víz az 
élet  számára  − nélkülözhetetlen  hírforrássá  válik,  amelyb l  sokan  nyerhetnek  alapvet  és  szükségeső ő  
információkat.  Arra  hívom  az  újságírókat,  hogy  ismerkedjenek  meg  ezzel  az  innovatív  
tömegkommunikációs eszközzel és híreit használják fel más médiákban, különböz  rádiós és televízióső  
csatornákon, vagy az írott sajtóban. Arra is buzdítom a sajtó munkatársait, hogy váljanak aktív részesévé 
ennek a kezdeményezésnek és küldjék el hír- és képanyagaikat a H2Onews-nak, hogy egyházunk jobban  
jelen lehessen a világban.”
A H2Onews célja, hogy gyakorlati választ adjon a Szentatya felhívására, amely szerint „a kommunikációs 
eszközöket  a  népek  közötti  megértés  szolgálatára  használják  fel”  (Üzenet  a  Tömegtájékoztatási 
Világnapra,  2005.  május  8.).  Továbbá  hozzá  kíván  járulni  az  evangélium  üzenetének  hirdetéséhez, 
valamint a szolidaritás és az egész emberiség együttm ködésének el segítéséhez. ű ő
Az információs szolgáltatások, amelyek különböz  formátumban készültek, ingyenesen hozzáférhet k aző ő  
interneten. Jelenleg a világon naponta már 1600 katolikus televízió és 2000 internetes portál, valamint 
rádió veszi át a H2Onews híreit. A H2Onews egyetlen szerkeszt i kritériumot tart szem el tt: a valóságrólő ő  
alkotott  katolikus  világkép  és  a  Katolikus  Egyház  hivatalos  képvisel i  által  a  különböz  témákbanő ő  
megfogalmazott  álláspont  közvetítése.  A H2Onews szolgáltatásai  angol,  olasz,  francia,  spanyol,  arab, 
portugál, német, kínai és magyar nyelven is érhet  el.ő
Budapest, 2008. november 17.
MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA TITKÁRSÁGA

Tudományos konferencia az evolúcióról - a katolikus egyház rendezésében
Darwin születésének 200. évfordulója alkalmából a Vatikánban rendezik meg jövőre azt a nemzetközi 
konferenciát, amelynek célkitűzése, hogy tudományosan megvizsgálják Darwin munkásságát és feloldják 
a darwinizmus és a teológia közötti "félreértéseket". A katolikus egyház képviselői nem látnak alapvető 
összeférhetetlenséget  az  evolúcióelmélet,  a  bibliai  tanítások  és  a  teológia  között,  amennyiben  az 
evolúcióelméletet tudományos és nem ideológiai szempontból vizsgálják.
A katolikus  egyház  álláspontja  meglehetősen  sokat  változott  Darwin:  A  fajok  eredete  természetes 
kiválasztás útján című könyvének 1859-es megjelenése óta. Előtte az egyház ideológusai többé-kevésbé 
elfogadták a bibliai Genezis történetét. (Bár természetesen már akkor is sokan vallották, hogy a Bibliának 
ezt  a  fejezetét  -  több  más  résszel  együtt  -  csak  szimbolikusan  szabad  értelmezni.)  A kreacionizmus 
képviselői azonban a mai napig nem szakadtak el attól az állásponttól, hogy a Biblia minden része szó 
szerint értendő.
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A kreacionizmus, azaz a "tudományos teremtéstan" elmélete mellett főképp az amerikai Teremtéskutató 
Intézet (Institute for Creation Research) tagjai kardoskodnak. Ők a Föld korát mindössze 6000 évesre 
becsülik, a tudományosan elfogadott 4,6 milliárd évvel szemben. Hatezer év természetesen nem elegendő 
még a legalapvetőbb evolúciós folyamatokhoz sem, de a kreacionisták szerint nincs is szükség semmiféle 
evolúcióra az élőlények sokféleségének kialakulásához. Szerintük minden élőlényt Isten teremtett úgy, 
ahogy a  Bibliában  le  van  írva.  Az  ősmaradványok létére  is  van  magyarázatuk:  ezek  az  Özönvízben 
elpusztult állatok maradványai, és nem az evolúció "termékei". Az evolúció cáfolatára sokszor hozzák föl 
az átmeneti formák hiányát, ezért is fontos ütőkártya az evolucionisták kezében minden olyan fosszilis 
lelet, amely fejlődési állapotok közötti átmenetet bizonyít.
Az evolúcióelmélet fokozatos elfogadása
Amikor Darwin könyve megjelent, IX. Pius pápa állt a katolikus egyház élén. Ő és az akkori katolikus 
gondolkodók arra az álláspontra helyezkedtek, hogy nem bírálják nyíltan Darwin munkásságát, inkább 
nem is nyilatkoznak róla. A pápa azonban fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy nem vallhatja magát hívő 
embernek és a katolikus egyház tagjának az, aki megkérdőjelezi az isteni teremtés tényét. Arról viszont 
nem nyilatkozott,  hogy  Isten  eleve  olyannak  teremtette-e  a  világot,  amilyennek  most  látjuk,  vagy  a 
teremtéssel csak "elindította" a világ fejlődését és a többit az evolúcióra bízta.
A következő pápa, X. Pius 1909-ben kibocsátott dekrétumában már különválasztotta az ember és a többi 
élőlény teremtését. Csak az ember létrejöttét sorolta a "speciális kreáció" kategóriájába, azaz ragaszkodott 
ahhoz a bibliai tanításhoz, hogy Isten az embert a saját képére teremtette, de a többi élőlény esetében már 
nem zárta ki a folyamatos változás, illetve a fajképződés lehetőségét.
http://www.origo.hu/tudomany/20081116-tudomanyos-konferencia-az-evoluciorol-a-vatikanban-a-
katolikus-egyhaz-rendezeseben.html

Fontos lenne a fiatalokat vallásos értékekre oktatni
A zsidó és a katolikus vallás komoly kihívásokkal néz szembe a szekularizált  társadalomban, mert  a 
vallási  értékek  ma  már  nem  mindenki  számára  elfogadottak  -  írta  közleményében  csütörtökön  a 
Katolikus-Zsidó Kapcsolatok Nemzetközi Bizottsága (ILC).
Az ILC megállapította: minden társadalomnak tisztelnie és védelmeznie kell az emberi méltóságot és az 
emberi  jogokat.  A vallási  szervezet  elismerte  a  képviseleti  demokrácia  pozitív  értékeit,  ugyanakkor 
hangsúlyozta az állam felelősségét a közösségek védelmezésében a szélsőségekkel szemben, "beleértve 
az érzéketlenséget a vallási és erkölcsi hagyományok értékei iránt". A bizottság vallási vezetői ezért "arra 
hívják a két vallás követőit, hogy vállaljanak szerepet a tisztelet és a közös egyetértés előmozdításában".
Mint  írták,  a  katolikusoknak  és  zsidóknak  egyaránt  erkölcsi  kötelezettségük  demonstrálni  a  vallásos 
felelősséget a táradalomért, és a jövő generációját a vallásos értékekre oktatni. "Ez különösen fontos a 
mai  időkben,  amikor  idegengyűlölő,  rasszista  és  antiszemita  megnyilvánulások jelennek meg Közép-
Kelet-Európa különböző részein" - tették hozzá.
http://www.stop.hu/articles/article.php?id=410731

Példátlan világkampány az abortusz ellen!
A Katolikus Család és Emberi Jogok Intézete minden eddiginél szervezettebb nemzetközi aláírás-gyűjtési 
kampányt indít annak érdekében, hogy a világszervezet emberi jogként ne ismerje el az abortuszt.
A petíció szövege a következő:
„Mi, az ENSZ tagállamainak polgárai, ebben az évben, amikor az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 
kihirdetésének  60.  évfordulóját  ünnepeljük,  s  mely  nyilatkozatot  az  ENSZ  1948.  december  10-i 
közgyűlésének 217 A (III) határozata fogalmazott meg és hirdetett ki, emlékezve arra, hogy az Egyetemes 
Nyilatkozat egy közös eszmény minden nép és nemzet számára, figyelmet fordítva arra, hogy az emberi 
jogok, az emberi méltóság, szabadság, egyenlőség, szolidaritás és igazságosság képezik azt a szellemi és 
erkölcsi örökséget, melyen a nemzetek egysége alapszik, hangsúlyozzuk, hogy megfelelő megfontolásban 
kell részesíteni az alábbiakat:
1. Minden emberi lénynek joga van az élethez a fogantatástól a természetes halálig. Minden gyermeknek 
joga van a férfi és a nő házasságán alapuló családban megfoganni, megszületni és nevelést kapni, mivel a 
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társadalom természetes alapegysége a család. 
2. Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy saját szülei neveljék fel, akiknek elsőbbségi és alapvető 
joguk  megválasztani  azt,  hogy  gyermekeik  milyen  neveltetésben  részesüljenek.
Ezért  felhívást  intézünk minden kormányhoz annak érdekében, hogy megfelelő módon értelmezze az 
Emberi  Jogok  Egyetemes  Nyilatkozatát,  mely  szerint:
Minden személynek joga van az élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz. (3.cikk)
Mind a férfinak, mind a nőnek a házasságra érett kor elérésétől kezdve joga van fajon, nemzetiségen vagy 
valláson alapuló korlátozás nélkül házasságot kötni és családot alapítani. (16. cikk) 
A család a társadalom természetes és alapvető alkotó eleme és joga van a társadalom, valamint az állam 
védelmére. (16. cikk)
Az  anyaság  és  a  gyermekkor  különleges  segítséghez  és  támogatáshoz  adnak  jogot.  (25.  cikk)  
A szülőket  elsőbbségi  jog illeti  meg a  gyermekeiknek adandó nevelés  megválasztásában.  (26.  cikk)"
A  kezdeményezés  magyar  nyelven  is  elérhető  és  aláírható  elektronikus  úton  a  www.c-
fam.org/publications/id.105/default.asp honlapon. 
http://www.hetivalasz.hu/cikk/0811/pedatlan_vilagkampany_az_abortusz_ellen

A pápa szerint a katonai kiadások, a korrupció és a spekuláció okozza az éhezést
A katolikus egyház vezetőjének üzenete szerint a világon elegendő élelmiszer áll rendelkezésre mindenki 
számára, mégis sokan éheznek a katonai kiadások, a korrupció és a spekuláció miatt. 
XVI.  Benedek pápa  az  élelmezési  világnap alkalmából  küldte  csütörtökön ezt  az  üzenetet  az  ENSZ 
Élelmezési  és  Mezőgazdasági  Szervezetének  (FAO),  amely  egy  konferencián  megerősítette,  hogy 
eltökélten harcol az éhezés ellen.
"Az eszközök és források elegendőek a növekvő szükséglet kielégítésére mindenki számára" - írta a pápa. 
Az élelmiszerhiányért az árakat felhajtó "lázas spekulációt", "a közélet korruptságát" hibáztatta, valamint 
azt,  hogy "az elsődleges  szükségletek kielégítése kárára  nőnek a  fegyverekbe és  a  bonyolult  katonai 
technológiába való befektetések".
A római konferenciát megnyitó Jacques Diouf, a FAO vezérigazgatója ismertette a legújabb adatokat, 
amelyek szerint 2007-ben 923 millióra nőtt az éhezők száma, s az idén év végére további 25 millió ember 
kerül ebbe a helyzetbe. Diouf emlékeztetett arra, hogy a világ országai még csak a tíz százalékát adták 
össze  annak  a  22  milliárd  dollárnak,  amelyet  2008-ra  ígértek  az  éhezés  elleni  küzdelemre.
Az Oxfam brit segélyszervezet ennél is több éhezőről tud: az élelmezési világnaphoz időzítve elkészült 
jelentésében közel 120 milliós növekedésről adott hírt, s szerinte már csaknem egymilliárd ember nem jut 
elegendő ennivalóhoz.
http://www.debreceninapilap.hu/index.php?id=15329

Négy új szentet avatott a pápa
Négy új szentet adott október 12-én a római katolikus egyháznak XVI. Benedek pápa, köztük egy indiai 
nőt, akinek szentté avatása egyben erkölcsi  támogatás a  hindu szélsőségesek erőszakos támadásainak 
kitett indiai keresztény közösség számára.
Alfonsa nővér (polgári nevén Anna Muttathupandathu, 1910-1946) az első indiai nő, akit szentté avattak. 
Alfonsa nagyon sok fizikai és lelki szenvedést állt ki hitéért - mondta az egyházfő az indiai apácáról, akit 
XVI.  Benedek  elődje,  II.  János  Pál  avatott  boldoggá  1986-os  indiai  utazásán.  
A további három új szent:  Gaetano Errico (1791-1860) Nápoly környéki pap, aki misszionárius rendet 
alapított  a  XIX.  században,  a  svájci  Maria  Bernarda  Bütler (1848-1924),  aki  Ecuadorban  és 
Kolumbiában végzett  misszionáriusi  tevékenységet,  valamint  az ecuadori  Narcisa de Jésus Martillo 
Moran (1832-1896), aki önfeláldozóan segítette a betegeket és a szegényeket. 
"Példájuk adjon nekünk biztatást, tanításaik adjanak útmutatást és vigasztalást" - mondta szentbeszédében 
az egyházfő.
XVI.  Benedek  elítélte  szentbeszédében  az  indiai  és  az  iraki  keresztények  ellen  elkövetett 
erőszakcselekményeket.  35  halálos  áldozata  volt  a  kicsiny  indiai  keresztény közösség  ellen  irányuló 
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erőszaknak augusztus óta a dél-ázsiai ország Orisza államában.
http://www.zoom.hu/cikk.php?cikk=28612

A világ összeomlik, ha nem fogadja el Isten országát 
A vasárnapi Úrangyala-imádság alkalmával XVI. Benedek pápa arról beszélt, hogy az utolsó ítéletkor 
tevékeny szeretete alapján fog megméretni az ember. Megemlítette a 188 japán vértanú holnapi boldoggá 
avatását, valamint a 75 évvel ezelőtti éhínséget, melynek során több millióan haltak éhen Ukrajnában.
Jézus királysága nem a nemzetek fölötti uralom, nem e világból való, hanem „benne teljesül be mindaz a 
jó, ami – Istennek hála – jelen van az emberben és a történelemben. Isten országa akkor jön el közénk, 
amikor az evangélium üzenete szerint a felebaráti szeretetet gyakoroljuk. Ám ha mindenki csak a saját 
érdekeivel  törődik,  elkerülhetetlen  lesz  a  világ  összeomlása"  –  fogalmazta  meg  Krisztus  Király 
ünnepének üzenetét a pápa a mai Angelus alkalmával a Szent Péter téren összegyűlt 30 000 zarándok 
számára.
„Krisztus  királyságában  az  Atya  uralma  nyilvánul  meg,  aki  szeretettel  és  igazsággal  kormányoz 
mindeneket. Az Atya a Fiúra bízta, hogy a végső áldozatot is vállaló szeretetével örök életet szerezzen az 
embernek, és neki adta az ítélkezés hatalmát, hiszen ő az Emberfia, aki mindenben hasonló lett hozzánk 
(vö. Jn 5,21–22, 26–27)" – folytatta a Szentatya, majd Máté evangéliumát idézve – „éhes voltam, és 
ennem  adtatok,  szomjas  voltam,  és  innom  adtatok,  idegen  voltam,  és  befogadtatok"  (Mt25,35)  – 
hangsúlyozta:  „Ez végső sorsunk igazsága,  eszerint  fognak megítélni.  Ez határozta  meg a keresztény 
népek történelmét, értékrendjét, intézményeit, karitatív és társadalmi tevékenységét." 
Az imádság és a zarándokok köszöntése után a pápa megemlítette, hogy holnap Nagaszakiban boldoggá 
avatják azt a 188 japán vértanút, akiket a 17. század elején végeztek ki hitükért. „Lelkileg ott leszek ezen 
az eseményen, amely mind a katolikus közösség, mind a Felkelő Nap országa számára oly jelentős" – 
idézi XVI. Benedek szavait az AsiaNews. 
Végül a pápa megemlékezett a kommunista rezsim által szándékosan előidézett nagy éhínségről, melynek 
során 1932-33-ban több millióan haltak éhen Ukrajnában és a Szovjetunió más országaiban. „Hangot 
adva az élő reménynek, hogy egyetlen politikai rendszer sem tagadhatja meg többé semmiféle ideológia 
alapján az emberi személy jogait,  szabadságát és méltóságát, imádkozom e hatalmas tragédia ártatlan 
áldozataiért,  és  Isten  Szent  Anyjának  segítségét  kérem,  hogy  a  nemzetek  a  kiengesztelődés  útján 
haladjanak, és egymás iránti tiszteletben, őszinte békevággyal építsék a jelent és a jövőt." 
Magyar Kurír november 23. 17:11

Az olasz diákok nagy része a katolikus vallásoktatást választja
Az egyre  inkább  soknemzetiségű  és  multikulturális  irányba  haladó  olasz  társadalomban  a  katolikus 
hitoktatás  segítheti  a  külföldieket  a  beilleszkedésben.  Ezáltal  ugyanis  közelebb  kerülnek  különböző 
kultúrájú bevándorlók az Olaszországban ősidők óta jelen lévő hagyományosan keresztény értékekhez.  
Az Olasz Püspöki Konferenciának a 2009-2010-es tanévre kiadott üzenete szerint idén a tanulók több 
mint  91  %-a  választotta  a  katolikus  hitoktatást.  A  püspökök  szerint  az  iskola  nagymértékben 
meghatározza mindenki személyes sorsát. A fiatal nemzedékek számára fontos a keresztény nevelés, mint 
minden hiteles társadalmi és kulturális fejlődés biztos alapja. 
Vatikáni Rádió
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 „Vers mindenkinek”

Gárdonyi Géza: Írás a Bibliába
– Az Újszövetség Könyve elé –

Ez a könyv a könyvek könyve, 
Szegény ember drágagyöngye. 

Égi harmat lankadtaknak, 
Világosság földi vaknak. 
Bölcsességnek arany útja: 

Boldog, aki rátalál! 
Szomjas lelkek forrás-kútja, 

Hol pohárral Krisztus áll.

Ez a könyv az örök törvény, 
Királyon lánc, rabon napfény, 

Tévelygőnek hívó harang, 
Roskadónak testvéri hang. 

Elhagyottnak galambbúgás, 
Viharvertnek ereszet, 

Haldoklónak angyalsúgás: 
„Ne félj: fogd a kezemet”

Gyermeknek is: „Mily szép rege”, 
Bölcsnek: „Rejtelmek tengere!” 

Fal, – s túl rajta élő hangok, 
Köd, s benn zengő hárfák, lantok. 

Templomok közt legszebb templom: 
Csak megnyitom s benn vagyok. 

Ablakán a Paradicsom 
Rózsáira láthatok.

Minden fakul, minden romlik, 
Márványvár is összeomlik. 

Bíborleplek ronggyá málnak, 
Dicsőségek füstbe szállnak. 

Csak ez a könyv nem tér porba, 
Mintha volna élő lelke!… 

Ez a könyv a Mózes bokra: 
Isten szíve dobog benne.

IMA

Szentírás olvasás előtt:
Mennyei  Atyám!  Szentlelked  által  nyisd  meg  szívemet,  világosítsd  meg  érzelmemet,  erősítsd  meg 
akaratomat,  hogy  élő  és  hatékony  szabad  gyökeret  verjen  bennem,  átjárja  életemet  és  irányítsa 
cselekedeteimet.  Legyen  a  Te  igéd  világító  lámpás  számomra  és  segítsen,  hogy  mind  jobban 
megismerjelek Téged és befogadjam ajándékaidat. Szólj, Uram, hallja a Te szolgád. Ámen.

Szentírás olvasás után:
Megköszönöm Neked, Atyám világosságot adó szavadat, lelkem táplálékát. Hálát adok a Veled töltött 
időért, azokért a tanításokért és felismerésekért, amelyekkel életem útján vezetsz és bátorítasz. Igéd örök 

6



HÍRLEVÉL
2. szám – 2008. november 30.

életet adó tanítás. Így fogadom én is szavaidat, és teszem azt életem alapjává, hogy egykor részese legyek 
örök barátságodnak. Ámen.

Minden kedves Emmának, Katalinnak, Andrásnak és mindenkinek, aki a héten 
ünnepelte névnapját, sok boldog névnapot kívánunk. 

Isten kegyelme vezérelje lépteiket.

TÁJÉKOZTATÁS

Szentírás még korlátozott példányszámban 2.500 Ft/db áron megvásárolható!
Érdeklődni: Vargáné Marika néninél

Jézus panasza

Ti Mesternek hívtok – és nem kérdeztek engem.
Útnak neveztek – és nem jártok rajtam.

Világosságnak hívtok – és nem néztek reám.
Életnek neveztek – és nem kerestek engem.

Hatalmasnak neveztek – és nem kértek engem.
Bölcsnek hívtok – és nem követtek engem.

Irgalmasnak hívtok – és nem bíztok bennem.
Igazságnak neveztek – és nem féltek tőlem.

Ha egyszer örökre elvesztek – ne okoljatok engem.
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(NEM CSAK) GYEREKEKNEK

Az internetnek köszönhetően összegyűjtöttem néhány Istennel kapcsolatos „gyerekszájat”:

Kedves Isten! Sosem érzem magamat egyedül, amióta hallottam Rólad! Nora

Kedves  Isten!  Lefogadom,  hogy nagyon  nehéz  neked mindenkit  szeretni  az  egész  világon.  Mi  csak 
négyen vagyunk a családban, és mégse megy. Jon

Komolyan gondoltad, hogy csak azt szabad tenni másokkal, amit magunknak is szeretnénk? Ha igen, 
akkor megvigasztalom a kisöcsémet. Darla

A nyaralás alatt végig esett. Apa nagyon mérges volt, és olyan dolgokat mondott Rólad, amit nem szabad. 
Remélem, nem fogod bántani. A barátod (nem mondom meg ki vagyok) 

Kedves Isten! Lehet, hogy Káin és Ábel nem ölte volna meg egymást annyira, ha külön szobájuk lett 
volna. Nálunk ez működik a bátyámmal. Larry 

Kedves  Isten!  Nem  gondoltam,  hogy  a  narancssárga  megy  a  lilával,  amíg  kedden  nem  láttam  a 
naplementét, amit Te készítettél. Klassz volt. Eugene 

Kedves Isten! Néha még akkor is gondolok rád, amikor nem imádkozom. Elliot 

8

Impresszum:
Felelős kiadó: Ruszki Gábor
Szerkeszti: Dr. Kádár Brigitta
Megjelenik: Fehérgyarmaton, minden 
vasárnapi szentmisén


	A pápa szerint a katonai kiadások, a korrupció és a spekuláció okozza az éhezést

