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FOTÓ: BALÁZS KATALIN

Felszegben korábban érkezett az ajándékozó 

püspök. Vasárnap a Munkás Szent József plébá-

nián 110 gyerek kapott Mikulás-csomagot, majd 

a fehér szakállas a Szent Erzsébet Öregotthont 

látogatta meg 157 ajándékkal.

Édesség és gyümölcs volt 
minden csomagban, tá-
mogatók, cégek és a hí-

vek jóvoltából – számolt be Ko-
rom Imre plébános, az ötletgaz-
da. Elmondta azt is, hogy az el-
múlt hetekben több vállalkozót 
is megszólított az ügy pártolá-
sát kérve, és „senki nem zárkó-
zott el. Mindenki ígért, és adott 
is.” Sőt, a körút során folytatott 
beszélgetések hosszú távú tá-
mogatásra is felcsillantották a 
reményt. Az egyik szentmiklósi 
vállalkozó ígért támogatást, 
aminek már tudja is a helyét Ko-

rom Imre: „Amióta én vagyok a 
Munkás Szent József plébánia 
plébánosa, a ministránsok min-
den alkalommal kapnak valami 
finomságot. Van, hogy nénikék 
hoznak egy-egy tányér tésztát, 
olyan is, hogy saját forrásból ál-
dozunk édességre, üdítőre. A 
cégvezető, ígérete szerint, ah-
hoz járul hozzá, hogy a szent-
misék után mindig legyen egy 
kis agapé a ministránsoknak.”

A vasárnapi Mikulás-járáskor 
is nagy volt az öröm. „Ilyen él-
ményben mostanig nem volt ré-
szem: a várakozás, ami a gye-

rekek szemében csillogott, majd 
az idősek hálája, hogy megláto-
gattuk, szóba álltunk velük, so-
kat jelent nekem” – fogalma-
zott Korom Imre. Mint mondta, 
minden otthonlakónak szemé-
lyesen adták át a csomagot, és 
érezték, milyen sokat jelent ez 
a gesztus a magányosan élők-
nek. Nem feledkeznek meg to-
vábbra sem róluk – ígérte, a Mi-
kulás-járás kapcsán pedig kije-
lentette: idéntől Felszegben egy 
hagyomány vette kezdetét. Le-
het, az Angyal is tiszteletét te-
szi legalább a legkisebb hívek 
körében. 

Karácsonyig rorátékra várják 
a felszegieket, hétfőn, szerdán 
és pénteken a Munkás Szent Jó-
zsef templomban, kedden, csü-
törtökön és szombaton a Szent 
Erzsébet Öregotthon kápolná-
jában 6.30-tól kezdődik a haj-
nali mise.

BALÁZS KATALIN

Hagyományteremtés kicsik és nagyok ajándékozásával

Mikulás járt Felszegben

Az idős emberek is örvendenek a Mikulás-csomagnak

Az ajándékozás reggele volt
A szerdai gyermekroráté vé-

gén, bár a miséről lekésve, de 
megérkezett Mikulás a Szent 
István templomba. A legkiseb-
beknek hozott ajándékcsoma-
got, a gyerekeknek, akiknek 
„a lelke és tenyere olyan tisz-
ta, hogy bele lehetne helyez-
ni a világot” – fogalmazott a fe-
hér szakállas, megjegyezve: 
„én ajándékot adok, ti örömöt 
hoztok.”

A felnőttek sem távoztak 
„üres kézzel” a hajnali szent-
miséről. Sajgó Balázs lelki-
pásztor az ajándékozás regge-
lén javasolta, érdemes ajándé-
kozáskor megnézni, mire van 
szüksége a másiknak. A leg-
jobb, ha magunkat adjuk. Az 
adakozást ő kezdte, jókíván-
sággal: „Adjon nyitott szemet 
és szívet az Úr Szent Miklós 
püspök ünnepén!”

BALÁZS KATALIN
Hajnalban templomban járt a Mikulás

Isten forrásai 
Már elindultunk adventi 

utunkon, amelyen haladva lé-
lekben felkészülünk Jézus szü-
letésének karácsonyi ünnepére. 
A vágy: ó jöjj, Üdvözítőnk! 

Örömteli, szent idő ez, amely 
mindannyiunkat lelki megúju-
lásra hív meg. Hogy is lehetne 
elképzelni a teljesség felé kö-
zeledő lelki életünket, ha nem 
úgy, hogy mélyebbre evezve ke-
ressük, kutatjuk azt, hogy vá-
gyainkon keresztül hogyan tud-
nánk megérteni, melyek azok 
az Istentől kapott kegyelmek, 
amelyek mélyebbre viszik éle-
tünket. Jézus az Út, az Igaz-
ság és az Élet. Az átimádkozott, 
őszinte, életet adó vágyaink ál-
tal megtalálhatjuk azt a forrást, 
amely maga az Úr Jézus. 

A fényem, Jézus, te vagy, ó jöjj, 
és ragyogj be az éjben – szoktuk 
énekelni. Az Istennel való ki-
engesztelődés kegyelméből új-
ra helyreáll a Vele való szere-
tetkapcsolatunk. Nekünk, akik 
kapcsolatban vagyunk a Te-
remtővel és teremtményeivel 
igen fontos ajándék ez. Vágya-
ink olyanok, mint azok a forrá-
sok, melyeket ha megtalálunk, 
és egységesítjük, kúttá alakul-
hatnak. Igen, kérnünk kell az 
Istentől ilyen kegyelmi forrá-
sokat, amelyek gazdagítják jel-
lemünket. 

A hegy ajándéka 

Az Isten életében lévő gaz-
dagság, érték hegyként is elkép-
zelhető. Olyan hegy ez, amely 
ajándékba adja nekünk azokat a 
tiszta vízforrásokat, melyekből 
soha ki nem apadó kutat „hoz-
hatunk össze”. Vannak-e olyan 
Istentől kapott vágyaink, me-
lyek kúttá akarnak formálódni? 
Felismerem-e azokat a szent 
vágyakat a szívemben, melyek 
a teljesség felé, az egység felé 
akarják vezetni lelki életemet? 
Ó jöjj, Üdvözítőnk!

A megújult lelki élet gyümöl-
cse az, hogy ismételten kapcso-
latban lehetek a Szeretet forrá-
sával, az Istennel. A kiengeszte-
lődés szentsége által közelebb 
kerülünk a forrásokat ajándé-
kozó hegyhez, az Istenhez. Így 
nemcsak mi, hanem azok is, 
akikkel együtt élünk, akikkel 
kapcsolatban vagyunk, akikhez 
kötődünk, megtapasztalják az 
új élet ajándékait. 

A szamariai asszony példájá-
ból  (Jn 4,5-42) megértjük Jézus 
önkinyilatkoztatását, illetve fel-
ismerjük azt, aki az elmúlhatat-
lan örök élet adományozója. Az 

Úr Jézus az asszonyt elvezeti a 
teljesebb élet felé. Megmutat-
ja neki a Kutat. Világosságot bo-
csát életére, és megmutatja neki 
azokat a szívében lévő szent vá-
gyakat, melyek segítségével ki-
teljesedhet. De jó lenne, ha meg-
találnánk szívünkben az Isten 
életéről szóló vágyainkat, a fent 
említett forrásvizeket, mert ak-
kor egy csodálatos kutat tud-
nánk magunkban.  

Néha a szívnek is jó a víz

„Én is szomjas vagyok. Keres-
sünk egy kutat” – mondja a kis 
herceg a sivatagban kényszer-
leszállást végrehajtó repülő-
gép-vezetőnek Antoine de Saint 
Exupéry jól ismert regényében, 
A kis hercegben. A pilóta már 
nyolcadik napja hiába próbálja 
megjavítani a repülő elromlott 
motorját, vízkészlete fogytán 
van. A gyermek ötletére felnőtt-
ként azt gondolja, hogy képtelen 
vállalkozás vaktában elindul-
ni a határtalan sivatagban ku-
tat keresni, de azért mégis elin-
dulnak. Csendben vándoroltak 
órákon át, lement a nap, és fel-
ragyogtak a csillagok az égen. 
A kis herceg egyszer csak azt 
mondta: „Néha a szívnek is jó a 
víz.” Majd hozzátette: „Az teszi 
széppé a sivatagot, hogy valahol 
egy kutat rejt.” Mivel a kis her-
ceg elaludt a fáradtságtól, a pi-
lóta a karjába vette, és így foly-
tatta tovább útját, mígnem haj-
nalra rábukkant a kútra. Ami-
kor felhúzták a friss vizet, a 
kis herceg így szólt: „Éppen er-
re a vízre szomjazom. Adj in-
nom.” S ekkor a pilóta megértet-
te, hogy milyen vizet keresett a 
gyermek. A kis herceg „ajkához 
emelte a vödröt. Hunyt szemmel 
ivott. Olyan volt ez, mint egy ün-
nep. Ez a víz más volt, több volt 
puszta italnál. A csillagok alatti 
vándorlásból született. Olyan jó-
lesett a szívnek, mint egy aján-
dék.”     

Szabad remélnünk

Újra itt van advent, az újra-
kezdések időszaka. Úgy lát-
szik, újra szabad mindent re-
mélnünk. A  karácsony ünne-
pe helyreállítja majd valami-
nek a jelenlétét, amit most még 
nagyon nélkülözünk. Bárcsak 
megtelne életünk Krisztus fé-
nyével! De jó lenne, ha ez a Fény 
vezetne, de jó lenne, ha ez For-
rásom lehetne! 

PUSKÁS ATTILA 
GÖDEMESTERHÁZI PLÉBÁNOS

FOTÓ: MUNKÁS SZENT JÓZSEF PLÉBÁNIA

Csaba testvér gondolatai

Szeretem magam elé képzelni a csendes, egyszerű betlehemi bar-
langot, benne a Szent Családot, a kis Jézussal. Milyen döbbenetes 
egyszerűség! A Világmindenség Ura üres kézzel jön a világra! Nem 
hoz semmit, mert Ő az Áldás, az Ajándék!
Isten nemcsak az Igazság, hanem a Szeretet és az Irgalom Istene 
is. Látja a pályát, amelyet meg kellett volna futnunk, de jól ismeri 
adottságainkat, tudásunkat, tudatlanságunkat, körülményeinket. 
Világosan megmutatja nekünk, amikről nem tehettünk, és azokat 
is, amik valóban a mi felelősségünk alá tartoztak.
Nem abban bízom, hogy én keresem Istent, hanem abban, hogy 
Isten keres engem. A kettő között lényeges különbség van.
Azáltal amit én teremtek, önmagamat teremtem meg. Tudom azt, 
hogy én nem belerokkantam, vagy kiégtem abban, hogy gyerme-
keket neveltem, hanem megszülettem egy teljesebb életre.
December 17-én, vasárnap délután Borszékon lesz adventi gyer-
tyagyújtás, én is tartok e szép város kultúrházában egy előadást... 
Szeretettel várunk e csodaszép tájban, Fluei Szent Miklósról elne-
vezett otthonunkban!
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