
Adventi hangulat 

De az angyal megnyugtatta őket: „Ne féljetek! Mert nagy örömet adok tudtul 

nektek és majd az egész népnek. Ma megszületett a Megváltótók Krisztus, az 

Úr, Dávid városában. Ez lesz a jel: Találtok egy jászolba fektetett, bepólyált 

gyermeket.” (Lk 2, 10-12) 
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Az emberi szív nagy dolgokra vágyik: ma-
gasztos értékekre, mély barátságokra, olyan 
kötelékekre, amelyek inkább megerősödnek, 
mintsem elszakadnak az élet megpróbáltatá-
sa alatt. Az ember arra vágyik, hogy szeres-
sen és szeressék. Ez a leghőbb vágyunk: sze-
retni és szeretve lenni, egyszer s mindenkor-
ra. Az ideiglenesség kultúrája nem teszi érté-
kessé szabadságunkat, hanem megfoszt ben-
nünket valódi rendeltetésünktől, igazi és ere-
deti célunktól. Egy darabokból összeállt élet. 
Szomorú, amikor bizonyos életkort elérve az 
ember visszanéz az általa megtett útra, és azt 
látja, hogy az különféle, összefüggéstelen 
szakaszokból áll: minden ideiglenes…  

Ne engedjük meg magunknak,  hogy elve-
gyék a kedvünket attól, hogy jelentős és tar-
tós dolgokat hozzunk létre életünk folya-
mán! Ez hajt bennünket előre. Ne elégedje-
tek meg apró célokkal! Vágyjatok a boldog-
ságra, legyetek bátrak kilépni önmagatokból 
és feltenni mindent a Jézussal kiteljesedő 
jövőre. 

 

Részlet Ferenc pápa ihlető szavai c. kötetből 

 

 

 

 

 

 

XIII. századbeli latin költő 

Karácsony 

Siessünk Betlehembe,  

szeretet szárnya, szállj,  

hogy a szép Újszülöttre  

mihamar rátalálj.  

 

Kit már századok óta  

buzgón áhítozuk,  

hogy meghozza ez az óra  

imádott Jézusunk.  

 

A teremtés királya,  

Úr télen és időn  

a sáros földre szálla  

sorsunk tetvére lőn.  

 

Hozzá hív most a hála,  

hisz emberi nemünk  

megváltást kapott nála  

s benne jobbak leszünk.  

 

Mit adhatok azért én  

édes Jézus neked?  

a szeretetnek éjén  

örök szeretetet,  

 

magamat istállónak,  

alomnak testemet  

és a szívem jászolnak  

engedem át neked. 

 

In: Karácsonyi áhítat, Vigilia, 2000. 

Szeretni és szeretve lenni.  

Ferenc pápa beszédéből az abbruzzói és molisei fiatalok-
hoz Castelpetroso templomterén (2014. július 5.) 
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A tartalomból: 



Irgalmasság éve – lezárult 

2016. november 20-án zárult le a 2015. december 8-án megnyitott 

Szentévet. A szent kapukat már november 13án bezárták a római-

ak kivételével. Az év folyamán a testi és lelki jócselekedetekre 

hívták fel figyelmünket. Ferenc pápa homíliáiban, Twitter üzene-

teiben emlékeztetett bennünket az irgalom fontosságára a mai, 

modern világban.  

 

Néhány Twitter bejegyzés: 

 

A mai társadalomban, ahol a megbocsátás oly ritka, az irgalmasság egyre fontosabb.  

 

Belépni a szent kapun azt jelenti, hogy felfedezzük Isten irgalmasságának azt a mélységét, amely szemé-

lyesen keres meg mindannyiunkat. 

 

Jézus vár ránk, és ki akarja gyógyítani szívünket mindabból, ami elsilányítja azt. Ennek az Istennek a ne-

ve: irgalmasság. 

 

 Jézus irgalmassága átölel mindenkit a világ minden szegletén: nyisd meg a szíved! 

 

Az irgalmasság szentévének ünneplése arra tanít, hogy nem maradhatunk a múlt rabjai; hogy hinnünk 

kell, a dolgok mehetnek másképp.  

 

Irgalmassá válni azt jelenti, hogy megtanulunk bátrak lenni a konkrét és önzetlen szeretetben. 

 

Irgalmasság: az az út, amely egyesíti Istent és az embert, és megnyitja szívünket a reményre, hogy Isten 

örökké szeret minket.  

 

Irgalmasan kommunikálni egy megosztott világban ezt jelenti: hozzájárulni ahhoz, hogy Isten gyermekei 

közelebb kerüljenek egymáshoz.  

 

Az irgalmasság valóban hozzájárulhat egy emberségesebb világ építéséhez. 

 

Ó, Mária, jóságtól túlcsorduló szeplőtelen szíve, mutasd meg irántunk való szeretetedet! 

Ó, Mária, szíved lángja szálljon le minden népre! Végtelenül szeretünk téged, kérünk, írj szí-
vünkbe igazi szeretetet, hogy szívünk vágyakozzék utánad. 

Ó, Mária, szelíd és alázatos Mária, emlékezz meg rólunk, ha bűnt követünk el! 
Te tudod, hogy mi, emberek gyöngék vagyunk. 

Végtelenül szent és anyai szíved által gyógyítsd meg minden lelki bajunkat. 
Tégy bennünket képessé arra, hogy rátekinthessünk anyai szíved jóságára, és így megtérhes-
sünk Szíved lángjához! 

 

 

Forrás: Kránitz Mihály: Az Isten Szeretet : Adventi útikönyv Ferenc pápával az Irgalmasság 
Évében, Szent István Társulat, 2015. 

Domenico Ghirlandaio festménye 



Karácsonyhoz közeledve olvasóink figyelmébe ajánlunk az alábbi köteteket. 

 

A szeretet ünnepére gyerekeknek és felnőtteknek 

Könyvajánlók 

Bajzáth Mária 

Adventi népmesék és legendák - 24 
ünnepváró történet a világ minden 
tájáról 

Meseközpont Alapítvány 

Julia Boehme: Bori  

és a nem mindennapi karácsony  

Manó Könyvek 

Berg Judit: Lengemesék 4.  

A Nádtenger télen 

 

Ugron Zsolna: Hollóasszony 

Libri K. 

Bosnyák Viktória:  

A sirály a király 

Móra Könyvkiadó 

Nyáry Krisztián: Igazi hősök 

Corvina K. 

Bartos Erika: Bogyó és Babóca 
karácsonya 

Pozsonyi Pagony 

Mesélj nekem minden 
este 

Manó Könyvek 

Lengyel Orsolya: 

Kókusz kutya és Mikulás 

Rowling, J. K. - Tiffany, J. - Thorne, J.: 

Harry Potter és az elátkozott gyermek 

Animus K. 



Szereplők sorsa ? ! - Játék 

Véleményedet, véleményüket  várjuk a hirlevel-
@szegepi.hu  
e-mail címre. 

 

Gondolkodtatok már azon, hogy a szereplőkkel mi történik, ha kiolvastatok egy könyvet, vagy 

csak épp becsuktátok és holnap fogjátok folytatni a történet olvasását? 

Jodi Picoult és lánya, Samantha van Leer megtette és megírták közösen a Sorok között című re-

gényt. Ha kíváncsiak vagytok a véleményükre a kötetet olvasva megtudjátok, hogy ők mit gondol-

nak.  

De mi kíváncsiak vagyunk a ti véleményetekre is: 

Szerintetek, mi történik a szereplőkkel? Van saját életük? Addig tart a történetük, amíg a szerző 

megírta? Élik ugyanazt az életet? Vagy épp vakációra mennek? 

Lennétek-e valamelyik kedvenc szereplőtök helyében? Ha egy napra a helyére léphetnétek, más-

hogy cselekednétek, viselkednétek? Megváltoztatnátok a történet menetét? 

 

Írjátok meg nekünk egy kis fogalmazásban, hogy mit gondoltok vagy melyik szereplő helyében 

lennétek, és megváltoztatnátok-e a történetet.   

 

2017. január 15-éig várjuk az írásokat a hirlevel@szegepi.hu címre. 

 

A legjobb írásműveket bemutatjuk. Bíztatunk mindenkit, hogy engedje szabadjára a 
fantáziáját és írja meg nekünk gondolatait. 

Előző Hírlevelünkben meghirdetett játékra a következő beküldött anyagok közül szeret-
nénk bemutatni. 

Boldizsár Ildikó: Boszorkányos mesék című kötetének Twitteres bemutatása:  

„Amália a vörös hajú boszorkány, aki virágai és pöttyös csuprai között várja az igazit. 

Jön is a fekete ember, majd elmegy, és helyén bánat marad és eső.” 
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