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Karácsonyi pásztorjáték 
 
A betlehemesek, mint építmények Assisi szent Ferenc lel-
kiségének egyik gyümölcse. Ehhez a grecció-i betlehem-
csoda volt a történeti kiinduló pont. Szent Ferenc lelke vi-
gasztalására szerette volna látni testi szemeivel is, mint di-
akónus, az éjjeli-mise evangéliuma (János prológus) ün-
nepélyes eléneklése közben, hogy miként is történhetett 
az örök Ige test szerinti születése. A legenda szerint, amikor 
a Kisded szobrát a jászolba helyezte, megelevenedett kezei 
között Jézus, és hatalmas fényesség sugárzott a környékre, 
ami miatt sokan azt hitték, hogy tűz ütött ki Greccio hatá-
rában. Mi is, kései ferencesek, ennek emlékére állítottunk 
a templom egy zugában állandó Betlehemet és rendezünk 
betlehemes színjátékot. Ezt szintén ferences hagyományból, 
a Csíksomlyói Ferences Iskoladrámák anyagából válogattuk. 
A díszlet egy eredeti méretekkel is vetekedő székely kapu 
volt, mely kis és nagykapujával szimbólumként szolgált a 
szűk úton és a széles úton járó igaz és gonosz szereplők 
számára. Mária trónja némileg szűkítette a széles kapubejárót, 
és az előtte fekvő jászol megtorpanásra késztette a sze-
replőket. A próbákról így vallott Szűz Mária szerepéből 
Kóta Rita: „Decemberben elkezdtünk próbálni a betlehemes 
előadásunkra. Bár idén kicsit későn fogtunk bele, mégis si-
keresen megtanultuk és bemutattuk. A szövegkönyv alapját 
a csíksomlyói betlehemes párbeszédei, énekei alkották. Jó 
hangulatú próbáink voltak, fegyelmezni is csak párszor 
kellett, de nem okozott gondot. A próbák mennyisége 
elég kevés volt, így szerintem nem csoda, ha esetleg jobban 
aggódott akár szereplő, akár szervező. Az előadás előtti 
feszültség szokásos szorongató érzése, mint ahogy mindig 
is, ott volt bennünk, ellenben mindenki ügyesen vette ezt 
az akadályt és a lehető legjobban teljesített. Remélem 
nem csak én éltem át hasonló módon az ünnepet.”  
 
 
 
 
 
 
 

                                          (folytatás a 2. oldalon) 

 
Engeszteljünk az abortusz égbekiáltó bűnéért 
 
Évente a világon kb. 50 millió gyermek életét veszti azon a 
helyen, ahol számukra a legbiztonságosabb lenne, vagyis 
az anyaméhben. Kalkuttai Teréz anya számtalanszor hang-
súlyozta, hogy a béke és a szeretet legnagyobb pusztítója 
az abortusz. Aprószentek ünnepén szeretnénk köszönetet 
mondani minden Tőled, a szeretet és az élet Istenétől ál-
dásként és ajándékba kapott gyermekért, és teljes szívből 
bocsánatot kérünk, amiért gyakran elutasítottuk ezt az 
ajándékot és áldást. 
Bocsánatot kérünk azok helyett a szülők helyett, akik le-
mondtak a terhességgel járó felelősségükről, és lehetővé 
tették, vagy akár kiprovokálták az abortuszt. A férfiak 

helyett, akik nem támo-
gatták gyermekeik any-
ját és nem harcoltak 
gyermekeik életének 
megmentéséért! Bocsá-
natot kérünk azok he-
lyett a nők helyett, akik 
megtagadták hivatásu-
kat, hogy szerető édes-
anyák legyenek, és az 
abortuszt, mint a halál 
bélyegét választották! 
Bocsánatot kérünk 

mindazok helyett, akik nyomást gyakoroltak a nőkre, hogy 
megfogant gyermekük halála mellett döntsenek, és akik 
nem támogatták őket a gyermeknevelésben! Bocsánatot 
kérünk azok helyett az orvosok és egészségügyi dolgozók 
helyett, akik a legkisebb élet megmentése helyett közöm-
bösen álltak hozzá az élet és halál kérdéséhez és a halál 
mellett döntöttek! Bocsánatot kérünk azok helyett a tör-
vényhozó politikusok helyett, akik inkább hallgatnak az 
emberekre, mint Rád (ApCsel 5,29), és akik emberi életeket 
veszélyeztetnek azzal, hogy tolerálnak egy igazságtalan 
törvényt, amely nem védi meg mindenki életét. Bocsánatot 
kérünk a tudomány emberei, a közvéleményt formáló, az 
emberi élet értékét lealacsonyító emberek helyett! Bocsá-
natot kérünk mindazok helyett, akik bármilyen módon 
hozzájárulnak a halál lelketlen civilizációjához! Bocsánatot 
kérünk mindazok helyett, akik semmit sem tettek a legse-
bezhetőbb, önmagukat megvédeni nem tudó gyermekek 
védelméért! Végül bocsánatot kérünk, amiért életünk ta-
núságtétele nem vonz másokat Krisztushoz és az ő hívásának 
teljesítéséhez: „Amit a legkisebb testvéreim közül eggyel 
is tettetek, velem tettétek”! (Mt 25,40) Ó Mária, Isten Anyja, 
aki teljes mértékben elfogadtad a méhedben megfogant 
gyermeket, mint ajándékot, esdd ki számunkra Fiadtól a 
megbocsátás kegyelmét bűneink miatt, melyeket a meg 
nem született gyermekek ellen elkövettünk! Irgalmasság 
Istene, elénk állítottál „életet és halált, áldást és átkot”. (5Móz 
30,19) Kérünk, ne vond meg tőlünk áldásodat! Imádkozunk, hogy 
Ezekiel könyvéből való Igéd testté váljon bennünk: „Új szívet adok 
nektek, és új lelket adok belétek. ... 
           (folytatás a 2. oldalon) 
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(folytatás az 1. oldalról) 
 
A templom ez alkalommal is zsúfolásig megtelt gyerme-
kekkel, kísérő szülőkkel. A tartalmas forgatókönyvet a fel-
csendülő klasszikus és kötelező betlehemes zenei tételek 
tették emelkedettebbé, amiket mindenki énekelt, aki csak 
ismerte. Az igényes szimfonikus zenei kíséretet magam 
készítettem kottázó program segítségével. Így mindegyik 
ének saját bevezetőt és színpadi hangképet kapott! Az 
ünneplők percekig tartó tapssal jutalmazták a szereplőket. 
Ezek után Tokár János plébános atya köszönetet mondott 
minden közreműködőnek és szervezőnek. Soli Deo grati-
as!  

       (P. Kercza Csaba Asztrik OFM) 
 
Családok megáldása Szent Család ünnepén 

 
Istenünk, aki nép-
ed Teremtője és 
irgalmas megújí-
tója vagy, azt 
akartad, hogy a 
házasságkötéssel 
létrejött család  

Krisztusnak és az  Egy-
háznak szentségévé le-
gyen.  Áraszd bőséges 
áldásodat erre a neved-
ben összegyűlt családra, 
hogy mindazok, akiket 
ebben a családban az 
egy Szeretet kapcsol össze, legyenek lélekben buzgók, az 
imádságban állhatatosak, kölcsönösen viseljék gondját egy-
másnak, vállaljanak közösséget a szükséget szenvedőkkel, 
hogy szavukkal és példájukkal egyaránt a hit hírnökeivé vál-
janak. Krisztus a mi Urunk által. Ámen. Az Úr Jézus, aki csa-
ládjával Názáretben élt, maradjon mindig családotokkal, vé-
delmezzen minden bajtól, és adja meg nektek, hogy mindig 
egy szív és egy lélek legyetek. Ámen. 
 
Az újbor megáldása  
 
Könyörögjünk! Urunk, Istenünk! Ajándékozó kezeddel áldd 
meg és szenteld meg ezt a bort. Szent János apostol ése-
vangélista közbenjárására áldd meg és oltalmazd mindazokat 

a benned hívőket is, akik 
ebből a borból isznak.  
És miként Szent Jánosnak 
nem ártott meg a neki 
adott mérgezett ital, 
ugyanúgy mindazok, akik 
Szent János tiszteletére eb-
ből isznak, az ő érdemeiért 
maradjanak mentesek 
minden  mérgező és ártó 
hatástól. Add, hogy akik 

ezt megízlelik, azok szent neved segítségül hívására erőt és 
üdvösséget nyerjenek. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.  
És a mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak és a Szentlé-
leknek áldása szálljon erre a borra, és mindazokra, akik azzal 
Isten szándéka szerint élnek, és ez az áldás maradjon velük 
mindenkor. - Ámen.  

 
 
(folytatás az 1. oldalról) 
 
Kiveszem testedből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Lelkemet 
árasztom belétek, hogy parancsolataim szerint járjatok, és rendel-
kezéseimet megtartsátok és megtegyétek. (36,26) Vigasztaló 
Szentlélek, Igazság Lelke, vezess minket, hogy tiszteljük minden 
gyermek méltóságát, akiket fogantatásuktól kezdve meghívott 
Isten az ő dicsőségére! Adj nekünk bátorságot és bölcsességet, 
hogy mindig az életet válasszuk a halál helyett, hogy Teremtőnk 
szándéka szerint állandóan az igazságosság és a szeretet útjain 
járhassunk. Ámen.  
(ford. Ferenc atya; Forrás: https://credo.pro/2021/12/308232) 
 
Ima a választásokig 
 
Keresztény közéleti szereplők, írók, művészek, orvosok, 
papok szólítottak meg mindannyiunkat Szent István király 
ünnepén, hogy a 2022-es választások vasárnapjáig: 
“Imádkozzunk mindennap azért, hogy a parlamentbe olyan 
képviselők kerüljenek, akik a tízparancsolat szellemében –
annak minden pontját komolyan véve – igyekeznek végezni 
képviselői munkájukat!  
Könyörögjünk hazánkért és azokért, akik a közhatalmat 
gyakorolják, hogy „a magyarság saját útját járva, a tágasabb 
jövő reményében az ég felé építkezzen, és múltjában,  
keresztény gyökereiben biztos talajt érezzen a lába alatt! ” 
 

Hirdetések 
 
Január 2-án egész napos Szentségimádást tartunk temp-
lomunkban.  
 
Január 6-án Vízkereszt, Urunk megjelenése parancsolt 
ünnepe. A szentmiséket hétköznapi rend szerint ünnepel-
jük. 
 
Január 4-től, keddtől folytatódik a Baba-mama klub. 
 Szeretettel várjuk a kicsinyeket. 
 
Január 8-án, szombaton, délután 4 órakor ismét lesz ovis 
mise, melyre szeretettel várjuk a kisgyermekes családokat. 
 
Év-eleji házszentelésre lehet jelentkezni a sekrestyében és 
az irodában. 
 
A Plébániánkon februárban induló jegyesoktatásra lehet 
jelentkezni az irodában, ill. a plébánia honlapján keresztül.  
 
A Fülemüle kórusban szeretnénk, ha minél többen nemcsak 
énekelnének a szentmiséken, hanem zenélnének is, ezért 
kérjük azokat a testvéreket, akik szívesen zenélnének temp-
lomunkban, hogy jelentkezzenek kántorunknál, Farkas Pat-
riknál, vagy hitoktatónknál, Kinga néninél. Jelentkezés 
január hónapban ,majd január utolsó vasárnapján a 10 órai 
szentmise után lesz az első próba.  
 
Az idei évre a szentmise előjegyzési naplóban még sok 
szabad hely van.  
Bátorítjuk a testvéreket, hogy akár élő, akár elhunyt szeretteikért, 
betegekért, bajban lévőkért ajánljanak fel szentmiseáldozatot. 
Szentmiséket az irodában lehet íratni.  

 
MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK KEGYELMEKBEN 

GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! 
 

  


