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1 223 karácsonyát Assisi Szent Ferenc 
úgy akarta megünnepelni Greccióban, 
hogy testi szemével is láthassa a bet-

lehemi barlangot az újszülött kis Jézussal, 
a Szűzanyával és Szent Józseff el. Celanói 
Tamás, Szent Ferenc egyik első követője és 
életrajzírója így emlékezik meg az esemény-
ről: „Boldogságos Ferenc, mint már azelőtt 
is többször megtette, karácsony előtt vagy 
tizenöt nappal magához hívatta János urat, 
és így szólt hozzá: »Ha azt akarod, hogy az 
Úr közelgő ünnepét Greccióban üljük meg, 
úgy siess, és szorgalmasan tégy meg min-
dent, amit mondok neked! Meg akarom 
ugyanis eleveníteni a betlehemi kisded em-
lékezetét, és tulajdon testi szememmel aka-
rom szemlélni gyermeki korlátoltságának 
kényelmetlenségeit, látni akarom, hogyan 
helyeztetett a jászolba, és hogyan feküdt 
azt ökör és a szamár előtt a szénán.« A de-
rék és hűséges ember a parancs hallatára 
elsietett, és a kitűzött helyen előkészített 
mindent, amit a szent kívánt tőle... Készen 
állott a jászol, ott volt a széna, odavezet-
ték az ökröt és a szamarat. Ünnepelt itt az 
egyszerűség, vigadozott a szegénység, fel-
magasztaltatott az alázatosság, és Greccio 
mintegy új Betlehemmé alakult át.” 

Azóta mi is betlehemet állítunk a kará-
csonyfa alá. Segít áhítatunkban, hogy job-
ban beleéljük magunkat Megváltónk szü-

letésének titkába. A jászolban és a jászol 
körül ott van az egész Szent Család! Hány-
szor fohászkodunk őseink imájával: „Jézus, 
Mária, József, nektek ajánljuk szívünket, 
lelkünket. Jézus, Mária, József, álljatok 
mellettünk végső küzdelmünkben. Jézus, 
Mária, József, segítségetekkel békében köl-
tözzék el lelkünk. Ámen.” 

Nem csoda, ha Ferenc szentatyánk – aki 
Assisi Szent Ferenc nevét választotta első 
pápaként pápai névnek – már 2016. janu-
ár 4-én pápaként zarándokolt el Grecció-
ba magánúton. Idén december 1-jén ismét 
elzarándokolt nyilvánosan Greccióba, és 
apostoli levelet írt Isten népének a „jászol” 
jelentőségéről.

Mivel főünnepeink olyan gazdagok témá-
ban, szükségesnek látta az Anyaszentegy-
ház, Keleten és Nyugaton egyaránt, hogy a 
főünnepek mellékszereplőinek – vagy egy-
egy témának a főünnep után – külön ünne-
pet vagy emléknapot szenteljen. Ezért van 
az érvényben lévő naptárunkban is a ka-
rácsonyt követő vasárnapon Szent Család: 
Jézus, Mária és József vasárnapja. A Szent 
Család minden katolikus keresztény család-
nak az eszményképe.

Aquinói Szent Tamás összekapcsolja a 
karácsonyt és az Oltáriszentséget: „Az Oltá-
riszentség a megtestesülés kiterjesztése, Jé-
zus az Oltáriszentségben éli megtestesülé-

sének titkát, betlehemi életét.” Ezért nevezi 
számos lelki író az Oltáriszentséget „örökös 
karácsonynak”.

 Örvendünk, hogy 2020. szeptember 13–
20. között a katolikus világegyház az 52. 
nemzetközi eucharisztikus kongresszust 
Budapesten tartja.

Az Úr Jézus az utolsó vacsorán nem em-
lékképet osztott, hanem megalapította az 
Oltáriszentséget, saját szent teste és vére 
szentségét és az egyházi rendet – „Ezt cse-
lekedjétek az én emlékezetemre.”  Azóta ott 
van érvényes Oltáriszentség, szentmiseál-
dozat, ahol érvényes egyházi rend/papság 
van. A kettőt pedig összekötötte a szeretet 
új parancsával. Azért új, mert új mértéket 
adott: „Szeressétek egymást, ahogy én sze-
rettelek titeket.” 

Amikor kegyelemteljes karácsonyt és 
boldog új esztendőt kívánok kedves testvé-
reimnek, ugyanakkor azt is kívánom, hogy 
újuljatok meg az Oltáriszentség iránti tiszte-
letben: gyakori szentáldozással, szentség-
imádással és az úrnap méltó megünnep-
lésével. Így készüljünk részt venni az 52. 
nemzetközi eucharisztikus kongresszuson, 
akár személyesen, akár lélekben – otthon.

 » JAKUBINYI GYÖRGY

gyulafehérvári római katolikus érsek

A karácsony eseményeinek a leírásá-
ban van valami költői, idilli, valami 
nagyon szép, megható, nagyon mély. 

Hogyha az ember a karácsonyra gondol, va-
lahogy felemelkedik a lelke.

 Vajon miért van ez így? – Hiszen a való-
ság ott helyben egy kicsit másként mutatott. 
A Szent Család holtfáradtan, Mária áldott 
állapotban, megérkezik Betlehembe, ahol 
senki nem fogadja be őket, ott vannak az 
idegenben, az éjszakában. Semmi nem mu-
tat arra, hogy valami fennkölt, költőien szép 
lenne ott. De jó, ha egy kicsit arra fi gyelünk, 
hogy van egy nagyon kemény életvalóság, 
amiben mindannyian benne élünk: hogy 
néha elfogy a pénz, néha elfogy az egészség, 
néha elfogy a türelmünk, néha elégedetle-
nek vagyunk saját magunkkal és másokkal, 
hogy néha fáradtak vagyunk, az élet rövid… 
Ez mind egy valóság. És hogy lesz ez a ke-
mény valóság egy megélt szép élet?

 Pontosan Jézus születésével megkap-
tuk azt a képességet, hogy a dolgok mögé 
lássunk. Azt mondja az Írás: „Mindannak, 
aki befogadta, hatalmat adott, hogy Isten 
fi ává (gyermekévé) legyen – annak, aki hisz 

Benne.” Aki befogadta, aki hisz benne, az a 
dolgok mögé lát, a dolgok mögé érez, jó érte-
lemben. Meglátja mögöttük a szépet, a költő-
it, az Isten szeretetét, azt, amit ő ajándékba 
kapott, amit számára ajándéknak szántak.

 Megvan-e nekünk a hitnek a szeme? Ez 
az a képesség, amely a dolgok mögött látja, 
hogy itt nemcsak az van, hogy az emberek 
keményszívűsége nem fogadja be őket, hogy 
fáradtság meg szenvedés van, hanem felfe-
dezi a nagyobb valóságot, azt, hogy az Isten 
szeretete most nyilvánult meg. Eljött közénk 
a Mindenható Isten. Karácsony kinyitja a 
szemünket erre a valóságra. Ettől annyira 
szép. Most valahogy nemcsak azt a kemény 
valóságot látjuk, amiben benne élünk, ha-
nem ezt a másik valóságot is, amit eleinte 
csak a hit szemével látunk. Eleinte, mert 
aztán később, nagyon sokszor, meglátjuk 
testünk szemével is, ahogy kezdi Mária és 
József is meglátni: jönnek a pásztorok, an-
gyalok, jönnek a bölcsek… itt valami történt, 
itt valami elindult. De ehhez kellett az a hit, 
amely nem a látáson alapszik, amely több, 
mint a látás. Utána jön majd a látás, miután 
hittel válaszoltam Isten hívására.

 Jézus Krisztus születését ünnepeljük. És 
minden mögött, mindenen túl lássuk meg 
a köztünk élő Emmanuelt, az Istent, aki itt 
lakik, itt él az ő népében!

 Nagyon meg tud változni az életünk, ha 
ezt a látást nem veszítjük el.

 Mi tudatában vagyunk-e annak, hogy a 
Messiás valóban köztünk van? Ezért jött, 
hogy közöttünk legyen. Van-e szemünk 
hozzá felfedezni, hogy itt lakik talán a má-
sik emberben, bennünk is? Itt akar lakni a 
kapcsolatainkban is. Azért lett ember, hogy 
velünk legyen, és azért, hogy megmutassa, 
milyen az Isten. Egészen kicsivé lett. Olyan 
kicsivé, hogy mások le tudtak hajolni hozzá, 
segíteni tudtak neki, szerethetővé lett. Azóta 
is itt van közöttünk, nyitogatja a szemünket, 
hogy felfedezzük jelenlétét, nyitogatja a szí-
vünket is, hogy egészen betöltsön, és azután 
egész életünk egy szeretetválasz legyen.

 Ezekkel a gondolatokkal kívánok kedves 
híveimnek áldott karácsonyi ünnepeket!

 » PÁL JÓZSEF CSABA

temesvári római katolikus megyés püspök

„Lelkesen tudjunk
haladni a lelki 
megújulás útján”

K evés olyan nap van az életünkben, 
amikor ne kapcsolnánk be a rádió- 
vagy tévékészüléket, amikor ne 

böngésznénk a világhálón, hogy a leg-
újabb hírekről értesüljünk. A híráradat 
bekapcsol bennünket a világ történéseibe. 
Sokszor elhangzik a megállapítás: napja-
inkban már alig lehet jó híreket hallani, 
rosszakat viszont annál inkább. Alig lehet 
olyan híreket hallani, amelyek erősítenék 
a bizalmunkat és elköteleződésünket egy 
jó ügy mellett. Ráadásul ezeket a híreket 
legtöbbször rendkívüli történésként mu-
tatják be. Ezzel szemben a rossz hírek a 
hétköznapjaink részévé váltak, és azt su-
gallják, hogy egész életünk az árnyékban 
zajlik, a negatív dolgok a normalitáshoz 
tartoznak. Viszont ez nem új jelenség. Így 
volt ez mindig, csak az információáradat 
sebessége változott, és pillanatok alatt 
értesülünk arról, ami a minket körülvevő 
világban történik.

A Szent Lukács evangélista által meg-
örökített karácsonyi esemény is magában 
hordozza ezt a kettősséget: bár egy örven-
detes eseményt közöl, a negatív körülmé-
nyekről is tájékoztat bennünket.

Ott találjuk a szomorú megállapítást 
„nem kaptak helyet a szálláson”. Meny-
nyire valós élettapasztalatról van itt szó: 
nincs hely a világban a jó, az erény szá-
mára, nincs idő, nincs érdeklődés, nincs 
elfogadás, mert nem kifi zetődő, mert ide-
gennek tűnik, mert talán lekéstük az alkal-
mas időt. Karácsonykor a Szent Családdal 
együtt át kell élnünk ezt a kitaszítottságot, 
amely sokszor sújtja mindazokat, akik 
még hisznek Isten szavában, és fi gyelnek 
az ő üzenetére. 

Biztatóbb dolgok is vannak a karácso-
nyi híradásban. „A környéken pásztorok 
tanyáztak a szabad ég alatt, és nyájukat 
őrizték az éjszakában.” Ők kerülnek előtér-
be a karácsonyi éjszakában, mert egysze-
rűségükben nyitottak, szabadok tudnak 
maradni Isten és emberek előtt. Jó volna 
megragadni ennek a szabadságnak a lehe-
tőségét, hogy Istennel találkozva, a fölös-
leges feszültségeket, káros függőségeket és 
sértődéseket elengedve a megújulás útjára 
léphessünk.

A karácsonyi híradásnak egy másik 
pozitívuma az angyalokat állítja előtér-
be. „Ne féljetek – nagy örömet hirdetek 
nektek!” Az angyalok nem hétköznapi 
látogatók, és nem hétköznapi üzenettel 
érkeznek a betlehemi pusztában tanyá-
zó pásztorok elé. A karácsonyi esemény 
azért annyira vonzó, mert önzésünk és 
kényelmünk homályában mi is a meg-
másíthatatlan Igazságot keressük, az 
Igazságot, amely örömünknek és boldog-
ságunknak a forrása. Ott él bennünk a re-
mény, hogy a mi életünkben is megvaló-
sul a csoda, az Igazság, a Boldogság, a mi 
életünkben, szívünkben is megszületik 
Jézus Krisztus.

Kedves ünneplő testvéreim! Ilyen gon-
dolatok fényében igyekezzünk mi is he-
lyet találni magunknak a betlehemi pusz-
tában. Egy olyan helyet, ahonnan látjuk 
őt, és értjük őt, és ahonnan fenntartás 
nélkül a nyomába szegődhetünk. Ezt kí-
vánom mindenkinek: egy jó helyet a já-
szol közelében, amely örömet, békét és 
biztonságot jelent számunkra. Kívánom 
ezt azért, hogy lelkesen tudjunk haladni 
a lelki megújulás útján saját magunk és 
környezetünk javára. 

 » BÖCSKEI LÁSZLÓ

nagyváradi római katolikus megyés püspök

„Újuljatok meg az Oltáriszentség iránti tiszteletben!”

„Lássuk meg a köztünk élő Emmanuelt!”
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