


A Baja Belvárosi Egyházközség hírlevele

Advent 1. vasárnapja...
„Testvéreim! Ismeritek az időt. Itt az 
óra, hogy fölébredjünk az álomból: 
üdvösségünk közelebb van, mint ami-
kor hívők lettünk. Múlóban az éjsza-
ka, a nappal pedig közel. Vessük hát 
le a sötétség tetteit, és öltsük fel a 
világosság fegyvereit. Éljünk tisztes-
ségesen, mint nappal, ne evés-ivás-
ban és részegeskedésben, ne kicsa-
pongásban és tobzódásban, ne civa-
kodásban és versengésben. Inkább 
öltsétek magatokra Urunkat, Jézus 
Krisztust, és ne dédelgessétek teste-
teket, nehogy bűnös kívánságokra 
gerjedjen.”           (Róm 13,11-14)

Kedves Rómaiak!
Saját tapasztalataitokból mindannyi-
an ismeritek azt az érzést, amikor az 
ember már ébren van, de még nem 
nyitja ki egészen a szemét; megkí-
sérli az alvásidőt egy kicsit „meghosz-
szabbítani”, jóllehet ez már nem iga- 
zi alvás, még kevésbé pihenés, és a 
vonakodással eltöltött minden pillana-
tot sietéssel kell később megfizetni…
Itt csak egy megoldás van: felkelni és
nem az ágyban maradni! Még akkor 
is, ha az nem kifejezetten kellemes, 
és bizonyos önlegyőzést kíván, mert 
különben fennáll a veszély, hogy az 
ember újra elalszik, és elmulasztja a 
hajnalt…
Ebben a helyzetben az ébresztőóra 
nem vétkes. Ő megtette a maga szol-
gálatát pontosan és lelkiismeretesen. 
Jól lehetett hallani a hangját. Hogy 
figyelmen kívül hagyták, arról a leg-
kevésbé sem tehet.
Nos, már bizonyára tudjátok is, hogy 
mit akarok ezzel mondani. Ami a hi-
tet illeti, ugyanígy áll a helyzet: Az 
ember – bár tudja, hogy mit kellene 
tennie – még egy kicsit húzni akarja 
az időt. De itt is csak egy megoldás 
van, és ezért írtam nektek: „Itt az óra,
hogy felkeljünk az álomból.”
„Felkelni” – mondtam, és nem feléb-
redni, mert már régen felébresztettek 
bennünket, és fel is ébredtünk! Vagy 
talán mégsem? - kérdezi önmagát és 
titeket... a ti Pálotok!

Felújítások helyzete…
- a Szent János kápolnánál megtör-
tént a harangszerkezet mechanikus és
elektronikus felújítása, a kápolna kis 
fatornyában ismét működik a harang.

-  a Rókus kápolna tornyát festik. Fel-
került az elülső óralap is a helyére. 

Szt. Erzsébet napi körlevélből...
Kedves Testvérek!
Huszonnégy év – ez kevesebb, mint 
egy emberöltő. Mindössze ennyi ada-
tott az egyik legismertebb magyar 
szentnek, a szolgálatkész fiatalok, az 
édesanyák és az özvegyek példaképé-
nek, Árpád-házi Szent Erzsébetnek. 
A tevékeny szeretet földi megtestesí-
tője mégis teljes életet élt. Abban a 
rövid időben, ami itt a Földön adatott
neki, volt vidám gyermek, szerelmes 
feleség, szerető édesanya, gyászoló 
özvegy, de mindenekelőtt az elesette-
ken segítő ember. Olyan, aki meggyő-
ződésből és teljes odaadással tette a 
jót. Életszentsége kortársai számára 
teljesen nyilvánvaló volt, ezért is volt
lehetséges, hogy alig három évvel a 
halála után már a szentek között 
tisztelték.
Szent Erzsébet élete maga volt a tanú-
ságtétel. Tanúságtétel Krisztus mel-
lett, tanúságtétel a szeretet határtalan-
sága mellett. Vagyonát teljes egészé-
ben a szegények, rászorulók támoga-
tására fordította. Csodái, legendái 
évszázadok óta adnak világszerte 
iránymutatást kereszténységből és 
emberségből mindenkinek. Életének 
megrendítő mozzanata, hogy egyszer
a templomban, Szűz Mária előtt levet-
te fejéről a koronát és arccal a földre 
borult, mert úgy érezte, nem lehet 
díszesebb korona a fején, mint égi 
Édesanyjának. Ebből az apró cseleke-
detből is láthatjuk, hogy szolgálata 
nem pusztán öncélú segítés volt, 
hanem Isten Országának tettekben 
megnyilvánuló hirdetése.
Ez az a lelkület, amelyet igyekszünk 
megvalósítani Egyházunk karitatív 
tevékenységei során is. Ne feledjük, 
hogy Krisztus követőinek a rászoru-
lókat segítő szolgálata már a kezdeti 
időkben kivívta a pogányok csodála-
tát is, és figyelmüket a keresztény 
közösségre irányította. Kétezer éves 
történelmünk során az Egyház tagjai 
minden történelmi korban törekedtek 
szeretettel segíteni a rászorulókon, 
így téve tanúságot arról, hogy Krisz-
tushoz tartoznak.
A Katolikus Karitász munkatársai, 
önkéntesei azon dolgoznak, hogy a 
Szent Erzsébet életében megnyilvá-

nuló tevékeny szeretet ma is része 
legyen Egyházunk mindennapjainak. 
Az ő példája nyomán a Katolikus 
Karitász is magáénak vallja Ferenc 
pápa gondolatát, amelyet idén októ-
ber 19-én a Világélelmezési Fórum 
résztvevőihez címzett: „magát az 
embert kell a figyelem középpontjába
állítani, teljes valóságában és minden
valós szükségletével együtt, főként a 
nélkülözőkre gondolva”. Február óta 
a nélkülözők új csoportjával találko-
zunk. Hazánk igyekszik minden olyan
eszközzel segíteni, ami a leginkább 
rászorulók és a béke érdekében áll.  
A Katolikus Karitász munkatársai a 
Magyar Katolikus Püspöki Konferen-
cia szándéka szerint folyamatosan 
jelen vannak a magyar-ukrán határ-
nál, segélyszállítmányokat juttatnak 
el Kárpátaljára és a háborús öveze-
tekbe is. Komplex segítséget adnak a 
hazánkban letelepedni vágyóknak: 
gyorssegély mellett albérleti támoga-
tással, jogi ügyekben vagy munka-
hely- és iskolakeresésben nyújtott 
tanácsadással, ám a legfontosabb, 
hogy személyes jelenléttel, ember-
séggel, krisztusi szeretettel fordulnak
a rászorulókhoz. 
Nem is kell azonban hazánkon kívül-
re néznünk, hogy nehéz helyzetben 
lévőket találjunk. Itthon is szembesü-
lünk az energia és az élelmiszerek 
drasztikus áremelkedésével, tapasz-
taljuk hétköznapjainkban is, hogy 
számos családnak, közösségnek, isko-
lának vagy vállalkozásnak jelentenek
súlyos nehézséget a megemelkedett 
költségek. Szent Erzsébet példáját 
követve arra buzdítunk mindenkit, 
hogy az előttünk álló nehéz időkben 
legyünk hasznos eszközök Isten 
kezében, vegyük észre a környeze-
tünkben segítségre szorulókat és lehe-
tőségeink szerint vegyünk részt a 
krisztusi cselekvő szeretet gyakorlá-
sában. Ferenc pápa erre buzdított szep-
tember 27-én, Páli Szent Vince szava-
it ajánlva követői figyelmébe a közös-
ségi médiában írt bejegyzésében: 
„Kérjük az Egyház és a magunk szá-
mára a kegyelmet, hogy meglássuk 
az éhező, szomjazó, idegen, ruháitól 
és méltóságától megfosztott, beteg, 
rabságban lévő emberben az Úr 
Jézust”.
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia


