


A Baja Belvárosi Egyházközség hírlevele

Advent 3. vasárnapja...

Kosztolányi Dezső írása az 
egyházi ünnepeinkről:

„Ti nem is sejtitek, milyen széppé 
és változatossá tettétek az életet, 
amely magában fárasztó és 
unalmas. Ti ünnepeitekkel 
részekre bontottátok az évet. 
Szolgálatába állítottátok fel a 
csúcsokat: építészetben, szobrá-
szatban, festészetben, zenében, 
költészetben egyaránt.
...Amikor megjön a december, 
hajnali misét tartotok. A hajnali 
kék ködben lámpásos emberek 
bandukolnak a kivilágított kis 
falusi templomok felé, és teli 
torokkal énekeltetitek az „Ó 
fényességes szép hajnal”, kezdetű 
ódon ádventi éneket. A nappalok 
egyre rövidebbek lesznek, a 
sötétség egyre sűrűbb és hosz-
szabb. És ti azt mondjátok: nem 
kell félni. Majd jön valaki, aki 
elűzi a sötétséget, és sose látott 
fényt gyújt a világnak. Az ádventi 
emberek remélnek, és várják a 
fényt. A várakozásban kicsordul 
az ajándékozási kedv. Titokban 
vásároljátok szeretteiteknek az 
emléktárgyakat, hogy szeretettel 
ünnepeljétek együtt a fény szüle-
tését. És a sötétség mélypontján, 
december 24-én, amelyet „szent-
estének” neveztek, megrendezitek
Jézus születésének mámorában azt
a hallatlan és páratlan karácsonyi 
tűzijátékot, amelynek sziporkái 
New Yorktól Tokióig látszanak. 
Akkora az öröm, hogy a világ 
táncra perdül... 
Olyan szép mindez, hogy az Egy-
házhoz akkor sem volna szabad 
hozzányúlni, ha Isten nem volna 
sem égben, sem bennünk. Ha 
valami szörnyű hatalom kipusz-
títaná a világból a virágokat, a 
színeket, és hamuszürkévé tenné  
a földet, vagy eltörölné a modern 
ember játékszerét, a sportot, nem 
okozna akkora kárt, mintha az 
Egyházat törölné el.” 

A 23. zsoltár modern változata
(korunk hajszolt embereinek)

A munkám ritmusát az Úr szabja
meg. 

Nem szükséges hajszolnom magam. 
Újra és újra találok egy csendes

percet, 
Egy lélegzetvételi szünetet, 
melyben magamhoz térek. 

Olyan látomásokat ad, 
amelyek láttán összeszedem erőmet 

és derűs nyugalom tölt el. 
Olykor nagyobb erőfeszítés nélkül is

sikerül valami. 
Ezáltal ráeszméltet, hogy
bizakodónak kell lennem. 

Sokszor észreveszem, 
hogyha az Úrban bízom, nyugodt

marad a szívem. 
Jóllehet nagyon sok a munkám, 

nem kell elvesztenem nyugalmamat. 
Ő jelen van minden órámban és

minden dolgomban. 
Ezért az események elvesztik

fenyegető arcukat. 
Gyakran a zűrzavar közepette is
olyan élményben van részem, 

amely bátorságot ad. 
Úgy érzem, mintha valaki frissítőt

nyújtana, 
amelyben békesség és védelem van. 
Ilyenkor érzem, hogy növekszik az

erőm, 
kiegyensúlyozott leszek 

és sikerül a munka. 
Mindezeken túl, egyszerűen jó

tudnom, 
hogy az én Uramnak nyomdokaiban

járok 
és hogy most és mindenkor 

otthon vagyok Nála. 
(Toki Mijasina japán lány írása)

Hirdetéseinkből…
Jövő vasárnap családi vasárnapot 
tartunk a plébánián a 9 órai szent-
mise után. Karácsonyi kézműves 
dolgokat fogunk készíteni. Kérjük,  
a gyerekek hozzanak cipősdobozt   
a kézműves foglalkozáshoz.

December 17-én, jövő  szombaton 
kezdődnek a Hajnali Roráté szent-
misék, reggel 6 órakor! Alattuk 
gyóntatás is lesz. Jövő vasárnap 
kivételével minden nap tartunk 
Rorátét, december 24-ig. 

Adventi lelkigyakorlat lesz a hé-
ten a Barátok templomában de-
cember 15-16-17-én, CS-P este 6, 
SZO este 5 órakor. A szombati 
szentmisét Varga László kaposvá-
ri püspök úr tartja. A lelkigyakor-
lat miatt a héten csütörtökön és 
pénteken templomunkban nem 
lesz ESTI SZENTMISE! 
A lelkigyakorlat napjain de. 9 
órától egész napos gyóntatás is 
lesz a Barátoknál! 

Templomunkban az  idei  évben
december     26-án  ,     Karácsony     más-  
napján, hétfőn lesz pásztorjáték a
de. 9 órai szentmise keretében. A
családokat,  gyerekeket  különösen
várjuk erre az alkalomra!

Kérjük a kedves testvéreket, hogy 
folyó évi vagy elmaradt egyházi 
hozzájárulásukat   rendezzék  , akik 
még nem tették meg!

Karácsonyi  gyónáshoz  kérjük  a
betegek  bejelentését  a  plébánián.
Betegekhez a  Karácsony  előtti
napokban megyünk.

A következő Bibliaórát felnőttek-
nek december 12-én, hétfőn  az 
esti szentmise után  ¾ 7 órakor 
tartjuk a plébánián!

Karácsonyvárás

Ha egyszer kitörő örömmel
tudnálak dicsérni, Uram!
És nemcsak hűvös köszönöm-mel,
melynek már szegett szárnya van,
repülni nem bír magason,
elakad porban, szavakon. 

Tudnék úgy ujjongani Néked,
mint gyermekből ha hang kitör,
midőn játékot, édességet
átvesz anyja kezeiből.
Lehet-e, Uram, édesebb ajándék,
mint a szeretet?

Törj fel, öröm! Közel Karácsony,
a szív ilyenkor ifjodik!
Hadd lássak túl fenyőn, kalácson,
jussak el mind a jászolig!
Zengjek angyali éneket:
Eljöttél! Dicsőség neked!


