
DECEMBER 1. - CSÜTÖRTÖK -  
BOLDOG A SZÍV, AMELY KÖZELEDIK

Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása ünne-
pén emlékezünk az Erzsébettel való találkozá-
sára is. 

A találkozás érdekében ki kell lépnünk ma-
gunkból, le kell győznünk az individualizmu-
sunkat, zártságunkat, önelégültségünket. Mária 
megtudta, hogy Erzsébet gyermeket vár és útra 
kelt, hogy segítsen neki. 

„Uram, add, hogy ne vigaszt várjak, hanem 
vigasztaljak; ne megértést kérjek, hanem meg-
értsek másokat; ne szeretetre vágyjak, hanem 
szeressek. Mert jobb adni, mint kapni; ha meg-
bocsátunk, bocsánatot nyerünk; meghalva, 
feltámadunk az örök életre”. (Kalkuttai Szent  
Teréz) 

DECEMBER 2. - PÉNTEK -  
BOLDOG A SZÍV, AMELY LÁT

Mária meglátta, hogy a galileai Kánában elfo-
gyott a bor és megkérte Jézust, hogy segítsen. 
Észrevette, mert igazi anya, anya, aki a gyerme-
ke szemében látja a fájdalmat, látja és reagál...

Isten is így reagált, amikor látta választott né-
pének szenvedését Egyiptomban és így szólt 
Mózeshez:

„Láttam népem kínját Egyiptomban... Isme-
rem szenvedését...” (Kiv 3,7)

Hasonlóképpen tett Szent Teréz Anya is: egy-
szer a gazdasági felelős bejelentette, hogy hol-
napra nincs mit adni a szegényeknek. Ő elment 
a kápolnába Jézushoz és azt mondta: “Én meg-
tettem mindent, most rajtad a sor. Ők a te gyer-
mekeid”, majd folytatta a munkáját. Az éjjel egy 
teli teherkocsi rizs érkezett... Isten gondoskodott 
arról, amit ő már nem tehetett meg. Látni kell 
tehát, megtenni a lehetőt, a többit pedig Istenre 
bízni, aki mindent megtehet. 

“Uram, add nekem a magányosakat és el-
hagyatottakat... A szívemben érzem azt a fáj-
dalmat, melyet a te szívedet hatja át az egész 
világot átható magányosság miatt. Minden be-
teg és elhagyatott lelket szeretek. Ki vigasztalja 
őket? Ki siratja csendes halálukat? Ki öleli szí-
vére a kétségbeesett szívet? Add, Uram, hogy 
szereteted érinthető szentsége legyek, hogy 
kezed legyek, mellyel magadhoz öleled és sze-
retetben kiégeted a világ elhagyatottságát”. 
(Chiara Lubich) 

DECEMBER 3. - SZOMBAT - 
BOLDOG A SZÍV, AMELY SEGÍT

Ma a világ szükségeiért imádkozunk: a há-
ború sújtotta országok békéjéért, a szegénység 
visszaszorításáért, a föld javainak igazságo-
sabb elosztásáért, de azért is, hogy tetteinkkel 
ösztönözzünk másokat is jótettekre.

Jézus mondta: “Adjatok, és nektek is adnak”! 
Valóságos szolidaritást vár el tőlünk, amilyent 

Mária élt: Erzsébettel nem csak imádkozott, 
hanem felgyűrte az ing ujját és hordta a vizet, 
mosott, takarított, dolgozott...

“Mit használ, testvéreim, ha valaki azt mond-
ja, hogy van hite, cselekedetei azonban nincse-
nek? Vajon üdvözítheti őt a hit? Mondjuk, hogy 
egy testvérnek vagy nővérnek nincs ruhája, s 
a mindennapi élelemben szükséget szenved. 
Ha mármost egyiketek azt mondja: »Menjetek 
békével! Melegedjetek! Lakjatok jól!« - de nem 
adja meg nekik, amire életük fönntartására 
szükségük van: ugyan mit használ az nekik? 
Ugyanígy van a hittel is: ha nincsenek cseleke-
detei, önmagában holt. De valaki azt mondhat-
ná: Neked hited van, nekem pedig cselekede-
teim. Mutasd meg nekem tettek nélküli hitedet, 
akkor én tetteimből bizonyítom hitemet. Te hi-
szed, hogy egy az Isten? Jól teszed. Ezt azon-
ban az ördögök is hiszik - és mégis rettegnek” 
(Jakab levele 2, 14-21)

“Úgy látszik, mindabból, amit Jézus megpa-
rancsolt csak egy fontos: a szükséget, fájdal-
mat szenvedő iránti szeretet, - mintha azoknak 
ott a jobb és bal oldalon más bűnük nem is len-
ne”. (Nagy szent Leó)

“Jézus Szíve öröme, töltsd el szívemet!  
Jézus együtt érző Szíve, érintsd meg szívemet! 
Jézus Szíve szeretete, gyújtsd fel szívemet! 
Jézus Szívének békéje, erősítsd szívemet! 
Jézus Szívének alázatossága, tedd alázatos-
sá szívemet! Jézus szent Szíve, szenteld meg 
szívemet! Jézus Szíve tisztasága, tisztítsd 
meg szívemet!” (Kalkuttai Szent Teréz Anya)
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BOLDOG A SZÍV:
amely közelít,

amely lát,
amely segít.
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Modern boldogságok, melyek segíthet-
nek a kereszténynek, hogy az új helyzetekre 
megújult lelki erővel válaszoljon.

„A boldogságok a keresztény személyi iga-
zolványa, bizonyítékai annak, hogy Jézus kö-
vetői vagyunk”, mondta a Szentatya. Azt üze-
ni: meghívást kaptunk arra, hogy „boldogok 
legyünk; Jézus követőinek bizonyuljunk; Jézus 
lelkületével és szeretetével nézzünk szembe a 
mai világ bajaival és szorongásaival”. 

Boldogok, akik hűek maradnak akkor is, ha 
mások gonoszságát kell elviselniük, és szívből 
megbocsátanak.

Boldogok, akik az elhagyatottak és peremre 
szorultak szemébe tudnak nézni, és éreztetik 
velük, hogy mellettük állnak.

Boldogok, akik Istent látják minden ember-
ben és arra törekednek, hogy mások is meg-
lássák Őt.

Boldogok, akik őrzik és védik közös ottho-
nunkat.

Boldogok, akik lemondanak saját kényel-
mükről, hogy másoknak segítsenek.

Boldogok, akik a keresztények egységének 
teljességéért imádkoznak és dolgoznak rajta.

Mindazok, akik így cselekszenek „Isten irgal-
masságának és érzékenységének apostolai, 
és biztos, hogy megkapják a megérdemelt  
jutalmat”, zárta beszédét Ferenc Pápa Svédor-
szágban 2016. november 2-án.

Az emberiség egy-hatoda él a szegénysé-
gi határ alatt - naponta egy dollárból. A világon 
65,3 millió menekült és lakhelyét elhagyni kény-
szerült ember él. A második világháború után 
ez a legnagyobb szám. Az idén 3740 menekült 
és migráns fulladt a tengerbe midőn a Földkö-
zi Tengeren keresztül Európába kísérelt jutni.  
Tavaly a Földközi tengeren keresztül háromszor 
annyi menekült-migráns jutott át, életét vesz-
tette 3771 ember, tehát az életüket veszítettek 
százaléka háromszor annyi, mint tavaly.  

Ferenc pápa kihangsúlyozta, hogy minden 
menekültnek van neve, arca, története és el-
idegeníthetetlen joga a békés élethez és jobb 
jövőhöz. “Ki hallgatja meg őket? Ki akar felelni 
nekik? Túl gyakran tapasztalják a közömbösség 
“fülsüketítő” csendjét, azoknak az önzését, akik 
haragszanak zavaró jelenlétük miatt, azoknak a 
jégszívűségét akik nem akarják meghallani kérő 
szavukat és olyan könnyen fordulnak el tőlük, 
mint ahogyan váltják a TV csatornáit”, mondta 
a pápa.

A Caritas-Vasárnap méltó megünneplése ér-
dekében imádságos triduumot tartunk december 
1-től 3-ig, majd 4-én Caritas-Vasárnapot. Szeret-
nénk, ha a triduum ösztönzés lenne arra, hogy 
nyissuk meg szívünket testvéreink szenvedése 
előtt, imádkozzunk a háború sújtotta országok 
békéjéért, tevékenyen vegyünk részt a világmé-
retű közömbösség megtörésében.
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