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A Titok kapuja előtt…
2020. december
Utaidat vágyva kerestem,
S utaid megtaláltak engem.
Csodáidat látni akartam,
S ámulok rajtuk szakadatlan.
Titkaidat bogoztam egyre…
Fejes Ádám: Adventi örvendezés

Ajánlás:
Advent van, születésnapra készülődünk, Urunk érkezésére várunk. Az
Eljövendő az Isten Fia – megilletődve és zavartan állunk a nagy titok előtt.
Hogyan lehetséges ez? Miközben értelmünkkel boncolgatjuk a felfoghatatlant, szívünket az érkező befogadására nyitogatjuk.

Plébániai füzetek

Beköszöntő
Kedves Testvérek!
A liturgikus évhez igazodva sorozatunk második füzetében adventi
gondolatok témakörével foglalkozzunk. Új egyházi év kezdődött, amit a
végidőkről szóló szentírási részletek átelmélkedése előzött meg. Krisztust,
mint a Mindenség Királyát ünnepeltük. A következő időkben pedig újra az
eljövetelére készülődünk. A második eljövetel árnyékában most a 2000 évvel
ezelőtti megtestesüléséről elmélkedünk. Helyet készítünk számára
szívünkben, életünkben. Keresztelő Szt. János figyelmeztetését akarjuk
megvalósítani: „készítsétek az Úr útját…”.
Ahogy a természetben látjuk a ciklikus körforgást, liturgikus
gondolkodásunk is ezt mintázza, valaminek a végével valami új veszi
kezdetét. Az adventi idő ilyen értelemben életünkben is újrakezdés, új
indulás. Új lehetőség Isten-kapcsolatunk elmélyítésére…
Hogy valóban az legyen, teremtsünk magunkban, magunk körül
csendet. Ehhez a jelen vészhelyzet még segítséget is nyújt, segít olvasni „az
idők jeleit”.
Ez a füzet is ehhez szeretne segítséget nyújtani…

Ezen imaórát 2019 decemberében tartottuk,
plébániánk honlapján a 2019-es imaórák között:
http://szentanna.extra.hu/imaora/2019_dec.mp3

2020. december
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meghallgatható

A Titok kapuja előtt… – 2019. december
A szentség kitétele és közös énekünk után László atya köszöntötte a
jelenlévőket, majd pár gondolattal bevezette imaóránkat.
Szent vagy, Uram, szent vagy, minden fölött szent vagy.
Jézus kenyér színében, az Oltáriszentségben.
Kedves Testvérek!
Adventi időszakban vagyunk, Krisztus születésére készülünk. Egy
olyan titkot akarunk megünnepelni, amelynek a jelentését emberi ész,
elme nem is tudja igazából fölfogni. Mégis érdemes erről a titokról
elmélkedni!
Ádvent a várakozás, a készület, az elcsendesedés időszaka. De mire is
várunk, mire készülődünk, miközben a pörgésünkből kiszakított csendjeinkben el-elgondolkodunk?
Úgy gondolom, a dolgok mélyén Istenképűségünk van. Mert az Ő képére
és hasonlatosságára teremtődtünk. Most, ebben az időszakban is ez motoszkál
bennünk, próbáljuk kibogozni a felfoghatatlant: hogy Isten velünk, mi több
bennünk van, bennünk akar élni. Az Ő életére hív meg bennünket. De tudja,
hogy felfogóképességünk korlátozott. Szabad akaratunk révén, a gonosz
csábítása miatt is ezt nem értjük, vagy eleve elutasítjuk.
Ezért küldte el Szent Fiát, hogy segítsen nekünk mégiscsak valahogy
felfogni, megérteni, azután megélni.
Isten tehát emberré lett. A történelem adott pillanatában emberi alakban
eljött közénk. Ez a tény – a feltámadásához hasonlóan – az értelem számára
titok marad. Az ész ennek a felfogásához kevés, ehhez szív kell, hit kell.
Ma este úgy gondolkodjunk a megtestesülés titkáról az értelem, a szavak
szintjén, hogy ez segítsen belső kapukat is nyitogatni a szívünk, az érzéseink
felé.
Tudjuk, hogy Őnélküle semmit sem tehetünk, még imádkozni is csak az
Ő segítségével tudunk. Imaóránk elején kérjük tehát a segítségét.
Urunk, Jézus Krisztus! Te belépsz szegényes emberi világunkba, hogy
jöveteleddel és jelenléteddel megújítsd életünket, örömet és békességet hozz
nekünk. Emberré válásod ténye elgondolkoztat minket: mivel érdemeltük ki
és méltók vagyunk-e arra, hogy így mutasd ki végtelen szereteted irántunk?
Nem emberi érdemeink jutalmaként történt mindez, hanem mert letértünk
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Isten útjáról, a szeretet és a bizalom útjáról, és te így akarsz minden embert
visszavezetni a helyes útra. Bűneink térítettek le minket az útról, Istentől
való elfordulásaink, engedetlenségeink és hűtlenségünk. Segíts minket,
Urunk, hogy felhagyjunk bűneinkkel és engedjük, hogy az irgalmas Atya
magához vonzzon bennünket! Ámen.

A bevezetőben felvázolt hozzáállásunk, mentalitásunk minden értelmes
emberre jellemző – valamilyen szinten. Sokan meg is osztják ez irányú
gondolataikat, tépelődésüket. Pilinszky János is ez utóbbiak közé tartozott.
Pilinszky János: Sarokkő
Jézus megtestesült. Nem megjelent, vagy belépett a világba, hanem
gyermekként megszületett a világban. Akár a többi magzatot, anyja kilenc
hónapon át hordozta méhében. Mivel senki, még maga Isten se tud, és nem is
akar másként részt venni a teremtésben, mint így – különben szétvetné időbeli
és térbeli kereteit, mint majd a Végítélet, az Apokalipszis Báránya.
De addig „ember és Isten, teremtés és Teremtő, anyag és forma kölcsönös
és maradéktalan engedelmessége folytatódik”.
Isten nem belépett a világba, hanem beleszületett, semmivel se másképp
és különbül, mint ahogy a földbe rejtett és hó alatti mag megmozdul, kikel,
és szárat hajt tavaszkor. Semmivel se másképpen – de hogy ez a másképp
önmagában is mekkora csoda, arról ma még alig tudnak valamit. Amikor
Szent Pál azt írta, hogy az egész mindenség áhítozik a megváltás után,
mélységesen többet tudott a mindenség természetéről, mint azok a „naiv”
tudósok, kik gőgjük és depressziójuk csúcsán úgy vélték, hogy a mindenség
egy nagy, üresjáratú mechanikus szerkezet, afféle kozmikus vekker, aminek
anyagában, mint holmi kondérnyi ehetetlen masszában, véletlenül és főként
szervetlenül teng-leng a parányi emberiség.
Ilyen értelemben Jézus születésének és fogantatásának csodája nemcsak
önmagában szívmelengető titka létünknek, de egyúttal arra is ösztökéli az
embert, hogy igyekezzen minél mélyebben, minél szervesebben és minél
organikusabban érteni és szeretni az univerzumot, a teremtés egészét. Régi
gondolatom, hogy például a görög templom, a román templom vagy a gótikus
katedrális lényegében egy-egy világmodell, s mint ilyen mérhetetlenül több
(szervesebb) a tizenkilencedik század bármelyik vekker-modelljénél. Persze
rettenetes, hogy még a hívők is Märklin-utópiákkal igyekeznek igazolni
hitüket. Ahelyett, hogy elgondolkoznának azon, mi is egy élő sejt, mi is egy
élő és megmozduló csecsemő. Hogy a látszatra élettelen, de királyian létező
kövek és csillagok között ugyan mi is az összekötő vonal, az a közös áhítozás,
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amiről Pál beszél? Hogy vajon mi is az a tűz, ami Istent teremtő Istenné és
megtestesült Istenné tette – alacsonyította – emelte? Hogy miért is képesek
egyes korok valódi világmodelleket emelni, míg más korok nem? Hogy a
nagy csoda valójában egy „közönséges” csecsemő megszületése. Mert az,
hogy Isten megszületett Betlehemben, igazán nem titka, rejtélye a
teremtésnek, hanem ennyi titok, születés, rejtély után egyetlen világos szava,
sarokköve, magyarázata.
(Új Ember, 1975. december 21.)
Úgy látszik, mai világunk nem nagyon akar erre a sarokkőre építeni.
Kapaszkodókat keres a mai ember is, de rossz helyen. Ez a világ nem képes
megadni sem a külső sem a belső békét.
Pakocs Károly: Születnie kell valakinek!
Kínlódik a világ. Anyakínokat érez. Szülnie kell Valakit.
Mert nyugtalan a föld. Haragot morognak a Vezúvok, az Etnák;
füstöt, tüzeket köhögnek s fojtogatják a családban a békét.
Láz rázza a nagy-hegyeket s a völgyekben reszket az ember.
Vajúdás ez: a föld vajúdása. Szülnie kell Valakit.
Mély ember-sóhajok szakadnak fel a földből,
bosszú liheg s haragok cikáznak át a világon.
Láz rázza az emberi lelket: harag-láz, gyönyöröknek láza.
Vajúdás ez: ember vajúdása. Szülnie kell Valakit.
Rongyba dugott gyermek vánszorog fel piszkos pince-odúkból.
Levegőt akar inni s napsugár-kehelyért nyújtja nyakát.
Sápadt, erőtlen; szederjes az ajka; rázza nyomorláz.
Vajúdás ez: nyomor vajúdása. Szülnie kell Valakit.
Haragszik az Ég is. Halállal kaszálja az embert,
jéggel aratja vetését és kenyerét tűzzel emészti.
Láz rázza egünket: a haragvás isteni láza.
Vajúdás ez: az Ég vajúdása. Szülnie kell Valakit.
E minden-vajúdásból Valakinek születnie kell,
aki csendesedése leszen a hegyek méhében a láznak,
a völgyekben az ember-remegésnek;
aki a bosszú testvérre-indult villámait pokolba lövi
s kiissza sóhajaink keserű kelyhét;
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aki levegőt ád a tüdőnek, fényt a szemeknek
és meghímezi ruhának a rongyot;
aki Isten-tüzeket gyújt megint a szívekben
s az Ég haragos szavát áthangolja allelujának.
Vajúdik a Minden.
Krisztust készül újra leküldeni a földnek az ég.
Jézus születésének a történetét szinte minden ember ismeri. A karácsonyi
időszakban minden keresztény közösségben újra és újra fel is idézzük. Mi
most éppen egy 1956-ban született dallal:
Réges-régen, Betlehemben / – a Bibliában áll:
Mária Fia megszületett, /Jézus a földre szállt.
Refr:
Az angyal szól, halljad hát, ma eljött az Új Király, hát
Hála néked Jézusunk, ránk örök élet vár!
Angyal kórus, égi fény, halld a glóriát, és
Áldjad ember Istenünk, ránk örök élet vár!
Csillagfényes éjszakában / a pásztor nyájra figyel,
Feltűnik az égi jel, / s rá angyalszó felel.
Azon éjjel Mária / Betlehembe érkezett,
De nem volt hely a városon, / hol Fia megszülethet.
Refr:
Város-széli istállóban, mely / zord, sötét, hideg,
Az Istengyermek világra jött, és / Mária anya lett.
Réges-régen, Betlehemben / – a Bibliában áll:
Mária Fia így született, / Jézus a földre szállt.
Refr:
Jester Hairston: Mary's Boy Child

Magyar énekszöveg: Ny.L.

Úgy gondolom, minden gyerek életének egyik legszebb, legizgalmasabb
élménye pont a karácsonyhoz kapcsolódik. Ez az emlék, élmény elkísér
azután egész életünkben.
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Sándor Ernő: Adventi hajnal
Alföldön, fákon zúzmara,
adventi hajnal zápora,
ezüst mezők, ezüst világ...
Szobánkban csend és béke van,
karácsonyt vár a kisfiam.

Bús tájon íme zeng a szó:
Istennel élni volna jó
az ég alatt, a föld felett,
s üdén, miként a kisfiam,
Jézusra várni boldogan.

Ezüst mezők, ezüst világ,
ti visszatérő szent csodák,
ó, szép adventi hajnalok!
Lelkemben halkan zengenek
rég elfelejtett énekek.

Az ég alatt, a föld felett
pusztítva jár a gyűlölet...
Adventi hajnal zápora
e csendes téli reggelen
nyugodj meg fájó lelkemen.

Ó, szép adventi hajnalok,
Istent dicsérő angyalok,
bús tájon, íme, zeng a szó:
az éjszakának vége már,
megtartó Krisztus erre jár...

Adventi hajnal zápora,
új boldog élet mámora
ó, hullj reám, ó, hullj reám!
Hozzátok el a nagy csodát
ezüst mezők, ezüst világ!

Gyerekkori szép élményeink még inkább felértékelődnek, amikor mai
világunk visszásságaival, káros tendenciáival szembesülünk.
Négyesy Irén: Karácsony
Karácsony,
bizony –, hogy kellenél!
Gyertyafényes malasztok,
fehér kalácskenyér
mit Nagymamám dagasztott,
halk lámpa öble,
szaloncukor édessége,
aranydió gömbje,
az esti béke – a lelki béke.
Elgurult minden a múltba,
nem a jövőbe
s aminek értelme volt régen
annak ma nincs értéke.
A materiális valóság
ronda ökle

dörömböl a fülekbe.
Oda a jó,
a szép, a színes illúzió!
Az Élet beteg lett,
jónak hívják a Rosszat
s a Jóság nem kell senkinek.
Szaladgálunk,
mint megzavart hangyaboly
nyáron
egy süllyedő világon.
Az Igazság kidülledt szemekkel
fetreng a porba',
fojtogatja az Önkény.
Hol van a Jóság meleg
misztériuma?
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A lelki szépség elveszett,
helyette halálos örvény
kevereg.
A Csoda – oda van! Oda.
A holnap zsebe
bombával tele.
Amit oly régen
a Sorstól
vártam, reméltem:
nem jött mint Érdem.
Ferde szemszögével
oly idegen nékem.

De valahol fenn
dereng már a Csillag,
közeleg a Jászol –
sok új jövendő Karácsony ontja
fényeit arcomba,
felemelem fejem
s mielőtt elragad
Korom pocsolyája,
az Égi Kegyelem világot
mozgató cérnaszála
felránt a Magasba,
a Lét ölén szunnyadó
fényességes új Karácsonyokba!

Látjuk a karácsonyhoz kapcsolódó pörgést, nyüzsgést, ami gyakran
bennünket is elsodor. Látjuk az emberekben – legalább is a józanabb
testvéreinkben munkáló vágyat valami értékesebb után. Látjuk a
nagypolitikában (legalább is Magyarországon) a keresztény értékekre,
keresztény gyökerekre való hivatkozást, ami csak egy értékrend felvázolása
– gyakran annak komolyan vétele nélkül. Látjuk, mennyire szükség van
életünk újragondolására, mindennapos újrakezdésére. És azt is belátjuk, hogy
ez önerőből nem megy. Imádkozzunk ahhoz, aki ebben a segítségünkre siet:
Uram és Üdvözítőm, Jézus Krisztus! Adj nekem kedvet és lehetőséget,
hogy téged mindinkább megismerhesselek, mindjobban megszeresselek, és
egyre hívebben kövesselek. Buzdító kegyelmed hívása nálam ne süket
fülekre találjon, hanem legyek mindenkor kész, hogy akaratodat
odaadással teljesítsem! Szembefordulok önszeretetemmel és önzésemmel, s
követlek a gyalázatban, szegénységben és üldöztetésben. Teljesen újjá
akarok születni, a régi magamat levetkőzni, hogy már ne én éljek, hanem
te énbennem. Ámen.

Ádventi időben tehát különösen is Jézusra tekintünk, az Ő egész földi
életének történetére. Ha teljes mértékben nem is tudjuk felfogni Isten titkát,
szándékait önmagunkkal kapcsolatban, azt azért elfogadjuk, belátjuk, hogy
az Ő útján érdemes járnunk. És amit felfogtunk végtelen szeretetéből, azt kell
megélnünk, továbbadnunk.
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Nagy Kornélia: Adventi szolgaság

Máté 24,45-46

Adós-börtönből szabadított szolga,
a sötét odú elmaradt mögöttem,
kiváltó Gazdám kihozott a fényre,
kegyelmesen múltamat eltörölte.
Kezem bilincsét összeroppantotta
s tennivalókat Ő rakott beléjük:
kiket rámbízott, segítsem, szeressem
és ne unjam, ha elfáradok vélük.
Szemem, hogy lásson, és fülem, hogy halljon,
Ő gyógyított meg, s nem hagyott magamra.
Igyekezzél, hogy jól végezd a dolgod,
bíztat Szentlelke, visszajön a Gazda!
Uram, segíts, hogy jól értsem Igédet,
s Te légy a Fény, hogy szemem is jól lásson,
maradj velem a földi út hosszában,
hogy az az óra munkában találjon!
Életünket, tevékenységünket, gondolkodásunkat, szolgálatainkat
Jézusra, a sarokkőre, a gyökérre akarjuk építeni. Emberi világunkban
ugyanúgy megvannak az alapkövek, a gyökerek, most csak egyet említek: az
anyanyelvünk. „A szív bőségéből szól a száj”- mondja Jézus.
Fekete István: Roráte
Olyanok ilyenkor a csillagok, mint az álmos gyerek szeme. Kicsit
hunyorognak, és még nem tudják: sírásra vagy nevetésre nyíljanak-e, vagy
aludjanak tovább. Hát, csak pislognak.
Enyhe az idő, a szél csak a kerítések mellett lézeng, ámbár elég hűvösen.
Az ablakok néhol nézik már a hajnalt, néhol nem, és a csizmák nem kopognak
a gyalogjárón, inkább csak cuppognak.
Néhol egy halk szó, néhol az se. Néhol csak árnyak járnak, néhol kis
lámpások imbolyognak, és mutatják, hova kell lépni, ámbár hiszen sár van
mindenütt.
Az ég még sötét, s a nappal ágyát csak hinni lehet a keleti égen, s ez elég.
Egyébként nem gondol rá senki, mert a búzák kikeltek már, a krumpli a
veremben, s a jószág betelelt.
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Ajtó nem csattanik, kiáltás nincs, a tegnap gondja, mintha aludna, a mai
még nem ébredt fel, s a falu csak tiszta önmagát viszi hajnali misére.
A külső mozgás befolyik a templomba, és megnyugszik. Suttog még egy
kicsit, vár, s amikor már a gyertyák lángja is megnyúlik a várakozástól,
felkiált az időtlen vágy: „Harmatozzatok, égi Magasok…”
Mise végére egészen bemelegedett a templom; majdnem otthonos lett,
legalábbis így érezte ezt Baka Máté az alszegből, de így érezte Hosszú Illés
is – ugyanonnan –; bár, ha tudták volna, hogy most egy véleményen vannak,
hát inkább nem érezték volna. Nagy harag volt ugyanis a két öreg között,
kitartó, régi harag, aminek már formája sem volt, nem is emlékeztek, hogy ló
volt-e az oka vagy asszony, mindenesetre ragaszkodtak hozzá, mint beteg
szilva a fához.
És most bóbiskolva várják, hogy kiürüljön a templom. Az ajtóban még
mozgás van, hát csak ülnek, sőt Illés a lábát is kinyújtja, mert úgy
kényelmesebb. Illés nem szereti a tolongást, de amúgy is ráér. Fél szemmel
odasandít Mátéra, hogy mozdul-e már, de Máté nem mozdul… Amilyen
kutya konok ember volt világéletében – gondolja Illés –, azt akarja, hogy én
menjek előbb, de abból nem eszel, pedig már a gyertyákat is eloltogatta a
dékány, azaz a harangozó, szóval a sekrestyés. Azután: csend.
Illés gondol erre, gondol arra, állát belesüllyeszti a meleg nyakravalóba,
és szeme szép lassan lecsukódik.
– Nem! – ijedt meg. – Ezt igazán nem szabad – és Mátéra néz, aki – úgy
látszik – elaludt.
– Ez hát el, a híres – mosolyodik el –, pedig három hónappal fiatalabb.
Nem nagy idő, az igaz, de mégiscsak fiatalabb. Aztán milyen sárga a füle…
akár a halotté…
– Jóságos Isten, csak nem lett vele valami?!…
Harag ide, harag oda – a rothadt szilva is lepottyanik egyszer a fáról –
csendesen odamegy, és kicsit borzongva megérinti Máté vállát:– Hallod-e,
Máté?
Máté felhorkan:
– No! – és néz Illésre, mint a csodára. – Te vagy az, Illés?
– Én hát, mondom megnézlek, mert olyanformán ültél…
És nézi egymást a két öreg.
A templomban meleg csend, a kőszentek mosolyognak.
– Kicsit megszédültem – hazudja Máté, de áhítattal, mert tele van a szíve,
és szereti most Illést így közel látni –, már elmúlott.
– Na, hál Istennek, hát akkor menjünk.
És egymás mellett kicsoszognak a templomból.
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– Mi volt ez, Szentatyám? – néz fel az egyik kis pufók angyal Szent
Péterre, amikor az ajtó becsukódott. – Olyan meleg lett a szívem egyszerre.
– Két ember kibékült – mondja a főszent, és melegen sóhajt.
– Csoda! – suttog a kis angyal.
– Hát bizony a mai világban…
– És most mit csinálnak?
– Nézz utánuk, fiam.
A két öreg már Illés háza elé ért. Az utca üres, a kémények lágy selymet
füstölnek a reggelnek, s a kertekben puhán békét álmodnak a fák.
– Gyere be, Máté, régen voltál nálunk – mondja Illés –, lángost sütött a
lányom…
A kis angyal kérdőn néz a főszentre:
– Mi az a „lángos”, Szentatyám?
A toronyban ekkor ütött hetet az óra, s ettől a földi hangtól megmerevedtek
újra a szobrok, de a mosolygás mintha ott maradt volna az arcukon.
Úgy gondolom, ilyenkor a meghitt családi együttléteken sok ilyesféle
régi emlék felbukkan, amit el-elmesélünk gyerekeinknek, unokáinknak.
Bizony, mi idősebbek gyakran nosztalgiázunk. Most éppen egy Bojtorján
dallal – éppen a szentestéről…
Éjfél előtt

Zene: Pomázi Zoltán - Vörös Andor
Szöveg: Drosztmér István

Múlik a nap, lassan halad,
Olyan különleges ez a délután.
Titkos zajok, jó illatok
Csendben szivárognak szobám ablakán.
Néhány gyerek, tíz évesek A folyosóról hallom az énekük.
Tovább halad a srác csapat,
Kicsi betlehemben papír Istenük.
Refr.: Éjfél előtt majd elindulunk, és a többiekkel együtt leszünk,
És az esti csendben halkan száll hálaadó énekünk.
A ház udvarán kintorna áll
És a hulló hóban felhullik a dal.
Anyám kezén, tűzhely tüzén
Lassan ünneplőbe öltözik a hal.
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Refr.:
Este van már és a szobán
Csillogó csillagok, csengők hangja száll,
Két gyertya ég, s a messzeség
Minden emlékünkre rátalál,
Minden emlékünkre rátalál.
Karácsonyi készületünk kiemelkedő mozzanata, eseménysora a roráte
szentmisék. Az olvasmányok, az evangéliumi részletek Krisztus eljövetelére
figyelmeztetnek. A születésnapi eseményeken túl a második eljövetelre is. A
nagy találkozásra fel kell készülnünk, – ahogy az iménti vers is
figyelmeztetett: „hogy az az óra munkában találjon”.
A roráte szentmiséknek különös hangulata van. Ezt mindnyájan
megtapasztaltuk.
Juhász Gyula: Rorate
A kéklő félhomályban
Az örökmécs ragyog,
Mosolygón álmodoznak
A barokk angyalok.
A gyertyák rendre gyúlnak,
A minisztráns gyerek,
Mint bárány a mezőben
Csenget. Az árny dereng.
Hideg kövön anyókák
Térdelnek. Ifjú pap
Magasba fölmutatja
Szelíden az Urat.
Derűs hit tűnt malasztját
Könnyezve keresem.
Ó gyönyörű gyerekség,
Ó boldog Betlehem!
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Ádventi várakozásunkban, készületünkben az észen túl tehát a szívünket
akarjuk kitárni az Érkező előtt. Erre buzdít a liturgia. Erre buzdít sok-sok
keresztény műalkotás. Hol az események művészi megjelenítésével, hol
szavakkal, tanítással.
Angelus Silesius: Karácsony készület
Föl, te juhász-nép, és szórjad a pálmát,
S a leggyönyörűbben díszítsd az utat!
Hordjad olajfák és mirtuszok ágát:
A Békekirály jő, hű, drága Urad.
Éberen őrködj, az őrhelyen állva,
Most rest, aluszékony, jaj, lusta ne légy!
Nagy figyelemmel készülj a csodára:
A Földre alájő rögvest a nagy Ég.
Fényljen a lámpás, ékesre díszítve,
Szíved kapuját már szélesre kitárd!
Száz gyönyörű vers most jusson eszedbe,
Ujjongva siess, és zendíts muzsikát!
Jézus, a mátkák hű, drága reménye,
Óh, süss fel, öröklét szép Napja, reánk!
Bánatos éjnek vigaszteli Fénye,
Jöjj, jöjj, csak utánad száll, szárnyal a vágy.
Üdvözítő Úr, jöjj, végre szüless meg,
Óh, csak Te vagy Úr ég és Föld élte fölött.
Nélküled itt nem vetnénk le bilincset:
Jaj, minket a Sátán úgy megkötözött!
Harmatos égbolt, óh, add az esőben
Őt, Őt, ki Igazság, s ki mennyei szép!
Nyílj ki, te Föld is, nyílj, és remegőben
Az emberek Üdvét már adjad elénk!
Drága Királyom, bús életem Üdve,
Védő Jegyesem, fő Jóm, Kezdet, a Vég!
Jöjj, magamat most hadd adjam örökre:
E lélek, e szív és vér, mind a Tiéd!
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Igen mi mindnyájan az övé vagyunk, az övé akarunk lenni, hogy a
megkötözöttségeinkből szabadulni tudjunk, hogy eljövetelével, megszületésével mi is újjászülethessünk. Ezért imádkozzunk, mielőtt mára
elköszönünk Tőle:
Ó, Jézus! Gyermekként jöttél emberi világunkba. Gyenge,
magatehetetlen gyermekként születtél meg, miként minden ember.
Gyermekként szükséged volt a szeretetre, a gondoskodásra, a törődésre. Oly
módon szeretnék hozzád közeledni, ahogyan az édesanyák gyermekükhöz.
Szeretettel, gyengédséggel, odafigyeléssel. Alázattal meghajolva a születés
titka előtt, az élet titka előtt, a gyermek titka előtt. Rácsodálkozva arra,
hogy minden új élet, minden újszülött gyermek az Isten ajándéka. Hiszem,
hogy születésed új lehetőségeket, új utat nyit meg számomra. Születésed
adjon nekem bátorságot és erőt az újrakezdéshez és a lelki újjászületéshez!
Ámen.

Ének szentségbetételre:
Térdet, fejet hajtok, néked áldást mondok.
Hiszem, itt vagy valóban, e nagy szakramentomban.
Áldás
csengetés
Tebenned remélek, szívemből szeretlek.
Készebb vagyok meghalni, mint Téged megbántani.
Mai imaóránkon próbáltuk a szívünket nyitogatni az Érkezőnek, hogy ne
csak az otthonaink, templomaink utcáink díszlete legyen méltó a találkozásra,
a fogadásra, hanem hogy ahova Ő szeretne, a szívünkbe is megérkezhessen.
Ezen szándékunkat, mai imaóránkat Nagy Gáspár szavaival foglalnám össze:
Nagy Gáspár: Jegyezvén szalmaszállal
– … mindig és mindig:
bűnökben édesült, iramult napok
habjaiban fuldokló emberek,
egy szalmaszállal, tudjátok-e?
talán a menthetetlent mentitek.
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– … kívül és belül:
poklosan örvényült, háborult világ,
de a remény sohasem meghaló,
ha minden utolsó szalmaszál
ABBÓL A JÁSZOLBÓL VALÓ!
Záróénekünk legyen a roráte misék egyik éneke:
Ó jöjj, ó jöjj üdvözítő,
beteljesült már az idő.
Törd át az ég zárt ajtaját
vár a világ sóvárgva rád.

Föld virulj ki, völgyön, halmon
viruló zöld had fakadjon,
Nyílj ki földnek szép virága,
Dávid házának királya.

Megnyílt az ég harmatozva
megváltónkat hogy lehozza.
Ég felhői nyíljatok szét
hozva Jákob fejedelmét.

Ó fényes nap,ó szép csillag
téged vágyunk mi látni csak.
Kelj fel napunk fényességed
űzze el a sötétséget!
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