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Az eredeti 

Ideje, hogy túltegyük magunkat a nosztalgiázáson, ki kell 

csomagolnunk az ünnepet, meg kell tisztítanunk attól, ami 

rárakódott, hogy láthassuk az igazit, hogy felfogjuk a valódit! Az 

első karácsonykor a közénk születő Jézus Krisztusban az élő Isten 

ránk bízta magát, és kincsünkké vált, éltünk része lett. A világ 

keresztény fele erre emlékezik, ennek örül 2020 karácsonyán is. 

Karácsony nem egyszerűen a szeretet ünnepe vagy a család 

ünnepe, hanem az Isten ember-szeretetének az ünnepe. Az igazi 

karácsony tőlünk független, nem mi „csináljuk”, és ugyanakkor 

mélységesen tőlünk függő is, mert miattunk, értünk van. 

Az első karácsony szereplői, valami olyan örömöt tapasztaltak 

meg, ami nem a körülményekben rejlett, és ezt a tudományt mi, 

vagy észre se vesszük, vagy sűrűn elfelejtjük. 

Karácsonykor az igazi öröm forrása, hogy vendég jött a 

világba és érkezőben van most is. Ez volna a mostani Karácsony 

titka is, ez az ünnep nekünk szóló üzenete. Az Isten közeledik 

felénk, hogy találkozhassunk vele. Nem egy gyors vizitre jön, 

hanem szeretne életünkben helyet, időt kapni. Figyeljünk oda, 

hogy ez az ünnep ne elmúljon, hanem beteljesedjen! 

Isten emberré, törékeny kis gyermekké lett. Ez a valódi csoda. 

Isten úgy ment meg minket, hogy közénk költözik, velünk lesz. A 

karácsonyi evangélium, amely Jézus születését beszéli el 

örömhírként egyedülálló leírás. Örömével ma is megörvendeztet, 

reményével ma is értelmet ad a kilátástalan helyzetekben és 

erejével ma is hat a világjárványtól megbénult életünkben is. 

Világ Ura, akinek uralma feltétlen és egyetemes, úgy akarta, 

hogy az egyszerű nép, a pásztorok állják körül trónusát, amely 

egy jászol. Milyen szerencse, hogy az Isten egyszerű pásztorokra 

bízta az örömhírt, ami máig hat! A pásztorok nemcsak hűségesen 

beszámoltak az eseményről, még háttér-információval is 

szolgáltak: elmondták, amit korábban megtudtak a gyermekről, 

és Istent magasztalták a hallottakért és a látottakért. 

A pásztorok híradása segít minket el az ünnep valódi 

tartalmához. Mit is láttak a pásztorok? Egy gyermeket és szüleit. 

Van-e ennél hétköznapibb történet? Ez a hír azonban ma is 

milliókat mozgat meg. Elsőként Mária, Jézus édesanyja értette 

meg Jézus születésének valódi jelentőségét, vagyis azt, hogy 

Jézusban Isten jött közénk, vándorlásunk társa lett, a Mindenség 

Ura belevonódott emberi életünkbe, hogy gazdaggá tegyen 

minket. 

Mária a mintánk, ő a tökéletes befogadó. Elgondolkodva 

fontolgatja a történetet, a pásztorok szavait. Nem csak szívébe 

vési, hanem gyakran elgondolkodik rajtuk. Íme, a kettős tanulság: 
Az igazi tudás kevesebb hírből, és több töprengésből születik.

   

Ima a járvány megfékezéséért 

Hortobágyi T. Cirill OSB főapát 

Imádkozzunk minden emberért, akiket a koronavírus járvány 

érint! Azokért, akiket a vírus megfertőzött, 

azokért, akit attól félnek, hogy elkapják a fertőzést, 
a mozgásképtelenekért, az idősekért és a szociális otthonok 

lakóiért, 

az orvosokért és a betegápolókért, akik gondoskodnak a 

betegekről, 

a hatóságokért, járványügyi szakemberekért és mentősökért, 

a kutatókért, akik a megelőzés és a gyógyítás útjait keresik. 

Imádkozzunk, hogy az Úr óvó jobbját a krízis idején is fölöttünk 

tartsa! 

Mindenható Istenünk, te vagy menedékük és erősségünk. 

Nemzedékek tapasztalták segítő hatalmadat minden bajukban. 

Állj most minden ember mellett, akit érint ez a baj! 

Erősítsd bennünk a hitet, hogy mindannyiunknak továbbra is 

gondját viseled! 

Erre kérünk Krisztus a mi Urunk által. Ámen. 

Szűz Mária, Isten anyja, könyörögj érettünk! 

Szent Márton püspök, könyörögj érettünk! 

Szent Benedek atyánk, könyörögj érettünk! 

Szent István király, könyörögj érettünk! 

Magyar nyelvű szentmisék közvetítése 

December 25. 16.00 szentmisét ünneplünk Rómában,  a 

Szt. István körtemplomban. Figyelem! Ez a szentmise lesz a hó 

végi mise a Celio dombon! A szentmisét közvetítjük FB 

segítségével. 

Vasárnaponként 9.00 órától a római Pápai Magyar Intézet 

kápolnájában szentmisét ünneplünk, amelybe a FB-on online be 

tudtok kapcsolódni. A FB keresőben ezt kell beírni: 

@katolikus.misszio.italia 

 

Magyar nyelvű szentmisék 2021-ben tervezett időpontjai 

Rómában minden hónap utolsó vasárnapján 11.00 órakor Szt. 

István körtemplomban. 

Február 7, március 7, április 11, május 2, június 6. 16.00 Milano 

(Istituto di San Ambrogio kápolna, Via Copernico 9, 20125 

Milano) 

Február 7, május 16. 12.00 Firenze (Piarista nővérek  kápolnája, 

Via Faenza 4, 50123 Firenze (FI) miséző atya: Jávorka Lajos) 

Március 14. Velence 

Március 21. 11.00 Bologna (Chiesa di San Biagio, szentségi 

kápolna, Via della Resistenza 1/9, 40033) 

Április 17. 16.30 Palermo Parrocchia Maria SS della Lettera 

(Piazza Acquasanta, 2, 90142 Palermo PA) 

Április 18. 11.30 Catania Forza D'agroban 11.00 órától 

gyülekezünk. 
Május 1. 16.00 Parma (Chiesa del Corpus Domini, oldalkápolna, 

Piazza G. Rolla 3, 43123 Parma) 

Május 9. 11.00 Loreto (Casa di Accoglienza „San Serafino” 

kápolna, Via Asdrubali 100, 60025 Loreto) 

Május 23. 11.30 Torino (Chiesa di San Rocco, Via San Francesco 

d’Assisi 3, 10122 Torino) 


