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„Meg kell tanulnunk vágyakozni az után, 

ami a miénk.” (S. Weil) 
Az advent voltaképpen egy ébresztő (énekeljük is egyik 

templomi énekünkben: „Ébredj ember mély álmodból…”, s 
boldog lehet, akihez eljut ez a kiáltás az éjszakában: 
ébredjetek, mert Ünnep közeleg, az Élet Ünnepe, a születésé, 

az Isten közeledésének az ünnepe. Isten ugyanis számtalan 
módon és szakadatlanul jön, de csak az ébren levőkhöz. Ő 

nem dörömböl, nem erőszakos. Csak a nyitott emberekkel 
kezd párbeszédet, akiknek van idejük számára. 

Ez az idei ádvent is karácsonyra készít fel, ami ugyanazt 

üzeni most is, Isten megelégelte a tőlünk tönkretett világot, 
összeszedte minden erejét és szeretett! Tette mindezt oly 
szépen, oly tapintatosan, minket annyira szabadon hagyva, 

oly sok időt engedve, hogy azt nem lehetett nem észrevenni, 
csakis érte rajongani. 

Az első karácsonyon közénk jött az Isten, gyermekként 
ránk, emberekre bízta magát. Istennek ez a látogatása, 
köztünk léte nem valami kis vizitet jelentett pár órára, 

hanem valódi velünk létet azóta is. Jézus nélkül nincs 
karácsony. Vele viszont minden új erővel és reménnyel telik 

meg. Isten új neve: Emmanuel, vagyis „velünk az Isten”. Ez 
karácsony öröme és konkrét, személyre szabott üzenete. 

Ezt, az „eredetit” kellene nekünk, itt és most, áttenni az 
életünkre, a családunkra és a közösségünkre. Össze kellene 
szednünk minden erőnket és szeretni. 

A kereszténység nem egy a sok vallás közül. A vallás az 
ember csúcsteljesítménye, a Föld fiának vágya az Ég felé. A 
kereszténység ennek a fordítottja: az Ég lehajlása, az Isten 

közeledése. Ma is, köztünk is vannak, akik ezt észreveszik, 
elfogadják. Megszépül tőle az életük. Ez hogyan történhet 
meg velünk is? Ehhez hadd adjak egy kis segítséget, házi 
feladatot az idei ádventi időszakra. Ehhez olvassuk el Lukács 
Evangéliumában (Lk 2, 1-20) Jézus születésének történetét! 

Milyen szerencse, hogy az Úr a pásztorokra bízta az 
örömhírt! Azok nem csak hűségesen beszámoltak az 

eseményről, még háttér-információval is szolgáltak: 
elmondták, amit korábban megtudtak a gyermekről. És 
amire nem is gondolnánk egy beszámoló esetén: Istent 

magasztalták a hallottakért és a látottakért. A stílusuk 
egyedülálló és példát vehetnénk róluk! 

Ha belegondolunk a pásztorok az első evangélisták, az 
elsők, akik az örömhírt terjesztették. Jó mesélők, jó 
elbeszélők voltak, amit hosszú éjszakákon a tábortüzek 
mellett egymást ébren tartva sokat gyakoroltak, mielőtt ilyen 

mesélnivalójuk támadt! Ez az első, amire fel szeretném hívni 

a figyelmet: gyakorolnunk kellene az elbeszélést! A sok 
számítógépezés, okos eszköz használat és tévénézés miatt 

elszoktunk attól, hogy meséljünk. A második pedig ez: 
tanúságtételük kollektív, közösségi! A narratíva, a történet 
kollektív, mindnyájuk közös kincse. Így van ez ma is, 

legalábbis így kellene lennie: s volna mit mesélnünk! Nem 
csak karácsonykor! A harmadik pedig ez lenne: a történet 

nem öncélú, hanem Isten dicsérete lenne a cél. 
 Pedig milyen egyszerű is a történet magva! Mit is láttak 

a pásztorok: egy gyermeket és szüleit! Van ennél 

hétköznapibb történet? De a sok szenzáció, azok is, amelyek 
a korabeli közvéleményt izgatták, a sok korabeli bulvárhír 
felejtésbe merült. Ez a hír azonban ma is milliókat mozgat 

meg. 
 A különbség nem csak a híradók, mondhatnám a média, 

szintjén van. A befogadók szintjén is. Mária a tökéletes 
befogadó. Szemlélődve fontolgatja a történetet. Nem csak 
szívébe vési - azaz nem felejti - mint mi, és persze joggal, a 

legtöbb „hírt” - hanem gyakran elgondolkodik rajtuk. Íme, a 
kettős tanulság: Az igazi tudás kevesebb hírből, s több 

töprengésből születik. 
Urunk, segíts, hogy úgy ünnepelhessük születésedet, 
- mint a pásztorok: 
hogy riadjunk fel magányos sötétségünkből, amibe 

önfejűségünk és rövidlátásunk taszított; 

- mint a bölcsek: 
hogy emeljük szemünket a csillag felé, amelyet csak azok 

látnak, akik rátermettségük bölcsességéhez mindig 

hozzáfűzik alázatos imájukat is; 
- mint Mária: 
hogy mi is szeretni tudjuk a titokzatos, gyenge 

Gyermeket, amennyiben az Egyházat szeretjük 
megmagyarázhatatlan és sokszor elesettnek látszó 

valóságában. 
 

Hírek az Olaszországi Magyar Misszióból 
 

Október 31-én este Szentmisét ünnepeltünk 

Doberdóban Mindenszentek ünnepe alkalmából és az 
elesett magyar katonák emlékére. 

A Pápai Magyar Intézetben november 1-én ünnepi 
szentmisében kértük a szentek pártfogását, majd a Római 
Magyar Közösség részvételével meglátogattuk a falakon 
kívüli Szent Lőrinc-bazilika mellett található Verano 
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temetőt. Imádkoztunk az egykor Rómában élt magyar 
papokért, szerzetesekért és világi Krisztushívőkért. 

Elhelyeztük a kegyelet virágait és mécsest gyújtottunk a 
Máltai Lovagrend, a Római Magyar Akadémia, a lateráni 
bazilika kanonokjainak és a Jezsuita-rend magyar 

szerzeteseinek, valamint a Rómában elhunyt magyarok 
sírjánál. Végül a hatalmas Verano temetőt uraló 

monumentális Feltámadt Krisztus szobra előtt 
megemlékeztünk saját elhunyt szeretteinkről is. 

2022. november 1-jén Harsányi Ottó O.F.M ferences 

atya magyar nyelvű szentmisét mutatott be Veronában, a 
San Bernardino templomban. A szentmisén Dr. Németh 
Norbert atya olaszországi magyar főlelkész koncelebrált. 

November 2-án Mons. Domenico Pompili veronai 
püspök úr, továbbá Pintér Lajos veronai tiszteletbeli konzul 

úr jelenlétében emlékeztünk meg hősi halottainkról a 
veronai központi temetőben és az osztrák-magyar katonai 

temetőben, valamint megkoszorúztuk a veronai buszbaleset 
áldozatainak emlékművét és imádkoztunk az immár 5 éve 
elhunyt magyar fiatalokért. 

November 11-én megünnepeltük a magyar szentek és 
boldogok ünnepét a Pápai Magyar Intézetben. Ahogy Dr. 

Németh Norbert rektor fogalmazott köszöntőjében, 
szentnek lenni nem egyesek kiváltságos feladata, hanem 
mindannyiunk közös meghívása. „Mindannyian arra 

vagyunk hivatottak, hogy a szentség útján járjunk. A magyar 
boldogok és szentek, akiket ma ünneplünk, nem születtek 

tökéletesnek, ők is olyanok, mint mi, mint mindannyian, 
olyan emberek, akik mielőtt eljutottak volna a mennyei 
dicsőségbe, normális életet éltek, örömökkel és bánatokkal, 

nehézségekkel és reményekkel. A különbség az emberiség 
többi részétől abban rejlik, hogy "amikor megismerték Isten 
szeretetét, teljes szívvel, feltételek és képmutatás nélkül 
követték azt; életüket mások szolgálatában töltötték, 
elviselték a szenvedést és a csapásokat, gyűlölet nélkül, a 

rosszra jóval válaszolva, örömet és békét terjesztve.” 
Az ünnepet megtisztelte jelenlétével Exc. és Főtisztelendő 
Mons. Benoni Ambarus római segédpüspök, az 
egyházmegyei Migráns Iroda igazgatója, Őexcellenciája 
Eduard Habsburg-Lothringen, Magyarország szentszéki 

nagykövete, Őexcellenciája Kovács Ádám, Magyarország 
quirinális nagykövete. Jelen voltak a pápai egyetemek és 
kollégiumok rektorai, a PMI Felügyelő Bizottságának tagjai, 

az Intézet hallgatói és munkatársai. 
 November 20-án a palermói magyar közösségnek 

Sebö László atya mutatott be magyar nyelvű szentmisét. 
Hálát adtunk az Istennek, mert a palermói magyarok egy éve 
nem ünnepelhettek az anyanyelvükön. 

 November 26-án a római magyar közösség lelki 
napot tartott a Szent István Házban. Együtt készültünk a 

közelgő adventre. Délután az érdeklődők adventi koszorút 
köthettek, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász 
együttműködésének köszönhetően. 

November 27-én, a hóvégi magyar szentmise előtt 
megtekintettük a „A magyar katolikus jelenlét a világban” c. 

 utazó kiállítást a Szent István Vértanú Körtemplomban, 
amelyet Érszegi Márk, a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium vallásdiplomáciai főtanácsadója nyitott 
meg.  

A november 27-i szentmisén az Alba Regia 

Szimfonikus Zenekar kamaraegyüttese játszott kortárs 
Mária darabokat Rajk Judit énekművész, a 

Zeneakadémia tanára, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti 
Akadémia címzetes tagja és Dobri Dániel zeneszerző, az Alba 
Regia Szimfonikus Zenekar kortárs művészeti vezetőjének a 

közreműködésével. A kiállításmegnyitón és a szentmisén is 
részt vett Soltész Miklós a Miniszterelnökség egyházi és 
nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, aki átadta 
Szentmártoni Mihály S.J atyának a 2022. évi Fraknói Vilmos 
díjat továbbá Dr. Németh Norbert atyának a Magyar 

Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetést. 
Nagyon sok szeretettel gratulálunk ezekhez a fontos 

elismerésekhez! 
 

Magyar nyelvű szentmisék Olaszországban 

 
December 4.: Milánó, Firenze, Bari 

December 11.: Bologna 
December 26. HÉTFŐ. 16.00 Róma Szt. István 

körtemplomban. Figyelem! Ez a szentmise lesz a hó végi 

mise a Celio dombon! 
Rómában minden kedden 8 órakor magyar nyelvű 

szentmisét ünneplünk a Szent Péter Bazilika Magyarok 
Nagyasszonya Kápolnájában. Várunk mindenkit szeretettel! 

 

A római Szent István Ház eseményei: 

• Folytatódik a magyar táncház. A dátumokról kérjük 
érdeklődjenek az alábbi email címen: 
szih@katolikus.hu 

• A következő Morzsa kocsmára december 17-én 

szombaton kerül sor. Bemutatásra kerül Somogyi 
Viktória és Jeff MacIntyre: Foreclosing on Faith – 
A hit kiárusítása c. dokumentumfilmje. Az etnikai 
és az amerikai plébániák aggasztó méretekben 
zárnak be az USA egyes részein. Ez érinti az 

amerikai magyar közösséget is. Az USA számos 
területén kis magyar vallási közösségek harcolnak 
spirituális otthonaik megóvásáért egy modernkori 

Dávid és Góliát történetben. A dokumentumfilm 
feltárja a templombezárások mögött húzódó 

igazságot és megoldási lehetőségeket kínál a 
templomok megmentésére annak érdekében, hogy 
a közösségek megőrizhessék kulturális és etnikai 

identitásukat, valamint e fontos közösségépítő erőt. 
A pontos programot e-mailben fogjuk kiküldeni, 

aki érdeklődik a Szent István Ház programjairól, az 
alábbi email címen jelentkezzen: 
magyarklub.roma@gmail.com 
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