
„Jézus nem Dior-cuccokban
jött közénk, hanem meztelenül”

„A karácsonyt nem kell kitalálni, a karácsony készen van, nem megterem-
teni, hanem megélni kell” – vallja Kémenes Lóránt Zoltán kolozs-dobokai 
főesperes. A kolozsvári Szent Mihály-templom – sokak által becenevén 
Lóripapként emlegetett – plébánosa a Krónikának adott interjúban hangsú-
lyozta: a csendre való vágyakozás bennünk van, csak el kell fogadni Jézus 
meghívását és „lenézni” az Istent. A főesperes úgy hangsúlyozta: az isteni 
vállalkozásban az volt a legszebb, hogy emberarcúvá alakult az Isten. La-
punkban közzétesszük az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetőinek 
karácsonyi pásztorleveleit is.

Felelősséget vállalt
az Orban-kabinet
Kormányzati felelősségválla-
lással terjesztette a bukaresti 
parlament elé a jövő évi központi 
költségvetést, a társadalombizto-
sítási költségvetést és a „kap-
zsisági rendeletként” elhíresült 
adóügyi jogszabályok módosí-
tását a bukaresti kabinet. A PSD 
„fontolgatja” a bizalmatlansági 
indítványt.  4.»

Imádsággal békét
teremteni
Hálás vagyok, hogy megtapasztal-
hattam 1989 decemberében a tö-
mény eufóriát, szabadság érzést, és 
hálás vagyok azoknak az emberek-
nek, akik 30 évvel ezelőtt mertek 
álmodni – mondta el a Krónikának 
Böjte Csaba ferences szerzetes, 
a dévai Szent Ferenc Alapítvány 
alapítója, aki a forradalom idején 
harmincévesen Désen teljesített 
szolgálatot segédlelkészként. Csaba 
testvér azt is felidézte, december 
22-én a Miatyánkot románul és 
magyarul is elmondták az emberek, 
akik megfogták egymás kezét, úgy 
imádkoztak. 3.»

Folytatódik a várfal
alatti dübörgés
Megeshet, hogy nem készül el a 
Segesvárt elkerülő körgyűrű, így 
továbbra s ott dübörögnek a jár-
művek a várfal alatt – mondta el a 
város alpolgármestere. A Brassó és 
Marosvásárhely közötti forgalom 
nemcsak hogy végigszeli a várost, 
de az UNESCO-örökséget képező 
középkori vár és annak fala alatt 
halad el.  2.»

 » „Jézus meg-
teremti az átjá-
rót, megtestesül. 
Idejön, hús-vér 
emberré lesz 
és mer választ 
adni”. 
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H I R D E T É S

Tisztelt olvasóink!
Következő lapszámunk

a karácsonyi munkaszüneti
napok miatt december 27-én,

pénteken jelenik meg.

Áldott karácsonyi ünnepet!
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