I. évf. 2. szám, 2013. Advent

__________________________________________________________________

ADVENT – KARÁCSONY

Sandro Botticelli: Angyali üdvözlet
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Bevezető gondolat

Bevezető Gondolat
Az Advent (adventus Domini – az Úr eljövetele) a karácsony
előkészületi ideje. Jézus eljövetelére készülünk. Az egyház
adventben Urunk hármas eljöveteléről emlékezik meg. A
történelmi eljövetel: a bűnös emberiség ígéretet kapott, hogy
Isten Megváltót küld. Az Ószövetség várakozása, Isten ígérete
Jézus Krisztus első eljövetelében, a bethlehemi születésben
teljesedett be. A kegyelmi eljövetel: a kereső és hívő ember a
Szentírásban és a szentségekben Krisztus folyamatos eljövetelét
éli át. Jézussal, mint Megváltóval találkozik, Aki ma is jön, hogy
segítséget hozzon. Az utolsó eljövetel: Krisztus az idők végén újra
eljön, hogy ítéletet tartson élők és holtak felett.
Ennek megfelelően alakult ki ennek a készületi időnek a kettős
tartalma. Advent a várakozás és a bűnbánat ideje. A
várakozásban már benne van valami az örömből. Az öröm
forrása, hogy Jézus születése már egészen közel van hozzánk. Az
előkészület ugyanakkor a bűnbánatot is magában foglalja. Jézus
eljövetelére, a Vele való igazi találkozásra a bűnbánat készít fel.
Most a közelgő „szeretet-ünnep” kapcsán gondolkodjunk el,
milyen a mi szeretetünk? Önzés, érdek, haszon? Mert sokszor ezt
is annak nevezzük. A lelki betegségek diagnózisa, leegyszerűsítve
két kérdés: tudok-e én szeretni, ill. szerethető vagyok-e? Ha
„nem” a felelet, akkor nagy baj van, gyógyítani kell a
szeretetünket. Hajlamosak vagyunk rá, hogy szeretetnek csak az
elfogadó, átölelő, megértő melegséget nevezzük, az un. „anyai”
szeretetet. Biztonságban legyünk, erre vágyunk. Pedig a
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Bevezető gondolat
szeretetnek van egy másik oldala is, a szeretet „egész” voltához,
„egész-ségéhez” hozzátartozik az „apai” szeretet is, amely elvár,
követel, feltételeket támaszt, de közben mutat, felfedeztet. Nem
nézi hátradőlve a végletes tolerancia nevében, hogy elrontsam,
tönkre tegyem az életemet. A karácsony, Krisztus születése, az
Isten szeretete gyógyítson mindnyájunkat!
Áldott ünnepet, jó egészséget mindenkinek!
Laczkó Zsolt
katolikus kórházlelkész
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Üzenet

Advent
Nekünk, embereknek, szükségünk van eljöveteledre, Üdvözítőnk,
szükségünk van jelenlétedre, Krisztusunk. Lakj bennünk a hit
által és világosítsd meg vakságunkat; maradj velünk, segítsd
gyöngeségünket;
állj
mellénk,
óvd
és
védelmezd
törékenységünket. Ha Te velünk vagy, ki csalhat meg minket?
Ha Te velünk vagy és erősítesz, mi az, amit ne tudnánk
megtenni? Ha Te velünk vagy, ki van ellenünk? Éppen ezért
jössz a világba: velünk és köztünk lakva, mellénk állva, meg
akarod világítani sötétségünket, enyhíteni fáradtságunkat és
távol tartani tőlünk minden veszedelmet.
Szt. Bernát, De adventu Domini, 7,2
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Gondolat

Juhász Gyula: Karácsony felé
Szép tündérország támadt föl szívemben…
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorúan nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

Weöres Sándor: Egysoros
Isten rajtad: végtelen könny; Isten benned: végtelen mosoly.
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Szívmelegítő

Betegek és Önkéntes Beteglátogatók
Gondolatai
„A Szűz ma világra hozta az Örökkévalót. És a Föld egy barlangot
ajánlott fel az Elérhetetlennek!”(Romanus Melodus)

Kicsi Gyermek – Örök Isten
A szent adventi időben, a Jézus-váró Csendben,
Szívem Hozzád emelkedik, én Uram, én Istenem.
A Te szereteted fénye sugárzik lelkembe,
Szereteted fénye ragyog az emberi szívekbe.
Most, karácsony közeledtén jöveteledet várom,
Te az üdvösséget hozod, Jézus, égi Királyom.
Dicsőítlek, magasztallak, Megváltó Istenemet,
Hogy leszálltál a Mennyekből s megszentelted a Földet!
Megszentelted a Földet, és rajta az embereket,
Hogy mindnyájan a Te égi szent Fényedben éljenek.
A világosságot hoztad le az emberiségnek,
Te szent Fényed világítson, már ne tévelyegjenek!
Mindannyian tiszta szívvel tekintsünk fel az Égre,
Születésed szent Kegyelme váljék Üdvösségünkre!
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Szívmelegítő

Várlak, várlak végtelen nagy szeretettel, Jézusom!
Boldogság, ha szeretetem Feléd kimutathatom.
Fogadd ma is szeretetem, születésed ünnepén,
Amikor mint szent Kisdedet magamhoz ölellek én!
Jól tudom, hogy Istenem vagy Kicsiny Gyermek képében,
Ezért borulok le Eléd Karácsony szent éjében.
Imádattal nézlek Téged, Megváltó Istenemet,
Ma szent jászol-bölcsődből áraszd rám Kegyelmedet!
Dicsőítsen minden ember Téged, Ég s Föld Királyát,
Az angyalok szent karával énekeljünk Glóriát!
Így köszöntsük imádattal Jézust, Isten szent Fiát!
Ámen
Hidegkúthy Edith

Betegek és önkéntes beteglátogatók szívet melegítő verseit,
novelláit, rövid gondolatait az alábbi email címre várjuk:
szokolai.katus@gmail.com

7

Imádság

A Családi Szeretet
Köszönjük a családunkat,
Néked Édes Istenünk!
Szereteted ajándéka,
Hogy mi együtt lehetünk.
Édesanya, édesapa,
Testvérek a gyerekek,
Nagyszüleink szeretete
Összekapcsol bennünket.
Hálás szívvel megköszönjük,
E nagycsalád szeretetét,
Féltő, óvó tanítását,
Imádságos életét.
Mennyei Édesanyánk
Szent ölelése vezessen,
Életünknek minden napja,
Szent ajándék lehessen.
Felnőttként, ha életutunk
Más-más irányt mutat,
Isten kegyelméből találjuk meg,
Az örök Boldogságba vezető utat.
Karácsony szent ünnepe lehetőséget ad mindannyiunk számára,
hogy elgondolkodjunk azon, hogy mennyi mindenért adhatunk
hálát a jó Istennek. Meg szoktuk köszönni imáinkban, hogy
szerető családunk van? Ebben a köszönetnyilvánításban segít
nekünk ez az ima. Mondjuk minél többször!
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Szolgálatunk

Idősek szolgálatában
Az önkéntes beteglátogatással jó pár évvel ezelőtt,
középiskolában találkoztam először, noha akkor még fogalmam
sem volt arról, mit is jelent ez. Angol órán karácsonyi
képeslapokat készítettünk, és az elkészült műveket egyik
osztálytársammal elvittük egy közeli szeretetotthonba.
Mondanom sem kell, nagy sikert arattunk (az sem volt baj, hogy
a képeslapok angolul voltak). Az évek alatt fel-felötlött bennem a
gondolat, hogy milyen jó is volna újra elmenni valamelyik idősek
otthonába beszélgetni, ismerkedni.
Azzal, hogy csatlakozhattam a 2012-ben megalakuló
beteglátogató szolgálathoz, nagy álmom valósult meg.
Szabadidőmben a Szent Erzsébet Idősek Otthona lakóit szoktam
meglátogatni, ahol mindig szeretettel fogadnak. Jó érzés
megtapasztalni, hogy csupán a jelenlétemmel, egy-két kedves
szóval vagy egy simogatással már milyen sokat tudok segíteni.
A körülöttünk lévő betegek, idősek irányába nyújtott törődés,
odafigyelés és szeretet többszörösen térül meg a mi életünkben is.
Hiszem, hogy az embertársaink felé közvetített szeretettel jó
szolgálatot tehetünk a betegágyon fekvőknek, ezzel segítve őket a
gyógyulás útjára.
Bognár Ibolya
önkéntes beteglátogató
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Ünnep

Jézus születése
József is fölment Galilea Názáret nevű városából Júdeába, Dávid
városába, Betlehembe, mert Dávid házából és nemzetségéből
származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki
áldott állapotban volt. Ott-tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés
ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba
fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson. Pásztorok
tanyáztak a vidéken kint a szabad ég alatt, és éjnek idején
őrizték nyájukat. Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala, és
beragyogta őket az Úr dicsősége. Nagyon megijedtek. De az
angyal így szólt hozzájuk: "Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok
tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek. Ma megszületett a
Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában. Ez lesz a jel:
Találtok egy jászolba fektetett, bepólyált gyermeket." Hirtelen
mennyei seregek sokasága vette körül az angyalt, és dicsőítette az
Istent ezekkel a szavakkal: "Dicsőség a magasságban Istennek és
békesség a földön a jóakarat embereinek!"
(Lk 2,4-14)
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Miserend

Kórházi szentmisék rendje
Debrecen
• Kenézy Gyula Kórház – Kápolna (Pszichiátria földszint)
Hétfő-kedd-szerda 14:15 imádság, 15:00 szentmise
Csütörtök 08:15 szentmise, 09:00-10:00 szentségimádás
Péntek 08:00 szentmise
Vasárnap 09:00 szentmise
Laczkó Zsolt kórházlelkész 06-30-954-13-61
•

Klinika Auguszta – Kardiológia, tetőtér 313. számú terem
Hónap 1. és 3. Szombat 16:00 szentmise
Hónap 2. és 4. Szombat 16:00 igeliturgia
Major György Pius O.P. 06-30-504-93-92

Nyíregyháza
• Jósa András Kórház
- Rehabilitációs osztály, Szent István úti telephely
Hónap 1. és 3. Csütörtök 16:00 szentmise
- Sóstói úti telephely
Hónap 2. és 4. Csütörtök 16:00 szentmise
- Kápolna, Szent István úti telephely
Vasárnap 09:00 szentmise
P. Kovács Levente Gyula M.I. 06-20-381-53-73
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Miserend

Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek! Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok
kedvetek, legyetek újra gyermekek, hogy emberek lehessetek!
- Wass Albert -

Istentől áldott, örömteli karácsonyi
ünnepet kívánunk minden kedves
Olvasónknak!

Szerkesztő:

BH. Szokolai Katus
lelkigondozó-szociális munkás, önkéntes koordinátor
Elérhetőség:
szokolai.katus@gmail.com
Kiadja:
Kamilliánus Kolostor
4405 Nyíregyháza, Pásztor utca 1/a
Felelős Kiadó: P. Kovács Levente Gyula MI., kamilliánus rendházfőnök
Nyomás:
Kapitális Kft., Debrecen
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