JÓZSEFVÁROSI HARANGSZÓ
2015. december 13.
A hét szentje: KERESZTES SZENT JÁNOS
1542-ben született Fontiverosban. Apja korán meghalt, anyja
nehezen tudta nevelni. Szakmát nem tudott tanulni, gyenge és
ügyetlen volt. Tanulni szeretett volna, erre adottsága is volt. Az
elemi ismeretek megtanulására szegények intézetébe került, Itt
sokat ministrált, ami megtetszett egy gazdag úrnak. Ő alkalmazta a gyereket, aki szerény fizetéséből így tudott már tanulni.
Szorgalmasan dolgozott, tanult és vezekelt. Egyre világosabban
megérlelődött benne a gondolat, hogy szerzetes lesz. Karmelita
szerzetes lett 1563-ban, itt is kitartóan tanult. 1567-ben pappá
szentelték. Misztikus élményekben gazdag életet élt.
Avilai Szent Teréz munkatársa volt, 1568-ban elsőnek csatlakozott a megreformált, sarutlan rendhez. Ekkor vette fel új
szerzetesi nevét: Keresztes…, vagyis Keresztről nevezett…
Életében sok jelét adta az életszentségnek és bölcsességnek, a
lelki életről szóló könyvei bizonyítják lelki élettapasztalatát.
Súlyos beteg lett, városi rendházba kellett mennie ápolásra.
Halála 1591. december 14-én nyugodt elmúlás volt, sírjához
azonnal megindult a zarándoklás, a nép szentnek tartotta.
Írásait a spanyol irodalom remekműveiként tartják számon.
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS (III. Vasárnap)
Keresztvetés, Harmatozzatok... ének.
ELMÉLKEDÉS. Advent 3. vasárnapján meggyújtjuk a harmadik gyertyát is. Ha egy kicsit messzebb nézünk a mi családi otthonunktól, bizony elhanyagolt gyermekeket, dacos, egymást
mardosó, feldúlt családi otthonokat is láthatunk. Valamennyien
gyengék vagyunk, de erősek lehetnénk imáink, szenvedésünk,
munkánk felajánlásával, hogy mindannyiunk lelkében jöjjön el
Jézus, az élő Isten bölcsessége és világossága. Feladatunk, hogy
tanúi legyünk Isten szeretetének: jó szóval, jó példával, jó neveléssel, a rászorultak testi-lelki segítségével, a szomorkodók vigasztalásával. Nagy bizalom és kitüntetés, ha mi is segíthetünk.
Igyekezzünk valóra váltani Szent Pál apostol ajánlását: "Örüljetek testvérek, az Úrban mindig, újra mondom, örüljetek. Ismerje
meg mindenki szelídségeteket: az Úr közel van. Ne legyetek
semmiben sem aggodalmaskodók, hanem mindenben terjesszétek kéréseiteket Isten elé". (Fil 4,1-6)
IMA: Bölcsesség, ki a magasságbeli ajkáról jöttél, ki kezdettől
végig mindeneket elérsz, ki erősen és szelíden mindenkit kormányzol: jöjj el és taníts meg az okosság törvényére.
APA: Imádkozzunk a bűnösök megtéréséért:
Mi Atyánk... Üdvözlégy...
BEFEJEZÉS: egy adventi ének.
AZ IRGALMASSÁG SZENTÉVE - hónapról hónapra
December:
A szentév meghirdetése.
Kezdjük máris befogadni és élni!
A/ Elmélkedés, tanulás: A dokumentum ismertetése, ötletelés
kiscsoportokban, az éves terv megbeszélése, magunk személyére és csoportjára alkalmazás. Lehetőleg minden családnak legyen saját példánya!
B/ Konkrét feladatok: + A templomban elhelyezzük a logót.
Néhány fontos szakaszt kiteszünk a templomi hirdetőtáblára
(havonta más-más szakaszt).
+ Kezdd személyesen is olvasni a Pápa levelét!
+ Keress igéket Isten irgalmasságáról!
+ Rögtön, már az első hónapban legyen legalább egy konkrét irgalmas lépésed is! – Pl. látogass meg egy beteget, segíts egy
szegény családnak, békülj ki valakivel, aki nehéz számodra!
A PÁPA IMÁJA AZ IRGALMASSÁG SZENTÉVÉRE
Urunk Jézus Krisztus, Te megtanítottál minket, hogy irgalmasok legyünk, mint a mennyei Atya, és azt mondtad nekünk,

hogy aki téged lát, az Őt látja. Ragyogtasd ránk arcodat és szabadok leszünk.
Szeretettel teli tekinteted megszabadította Zakeust és Mátét a
pénz rabságából; a házasságtörő asszonyt és Magdolnát attól,
hogy boldogságukat csupán egy teremtményben keressék; sírásra fakasztotta Pétert a tagadása után, és biztosította a mennyországot a bűnbánó latornak. Add, hogy valamennyien személyesen hozzánk szólónak halljuk szavaidat, melyeket a szamáriai
asszonynak mondtál: „Ha ismernéd Isten ajándékát!”
Te vagy a láthatatlan Atya látható arca, azé az Istené, aki mindenhatóságát elsősorban a megbocsátás és az irgalmasság által
mutatja meg. Add, hogy az Egyház a világban a Te látható arcod legyen, feltámadt és megdicsőült Uráé.
Te azt akartad, hogy papjaid is gyöngeséggel legyenek felruházva, hogy igaz együttérzéssel viseltessenek azok iránt, akik tudatlanságban és tévedésben vannak. Add, hogy bárki hozzájuk
járul, úgy érezze, hogy Isten várja, szereti őt és megbocsát neki.
Küldd el Lelkedet és szentelj meg mindnyájunkat felkenése által, hogy az irgalmasság szentéve legyen az Úr kegyelmi esztendeje, és Egyházad megújult lelkesedéssel vihesse el a szegényeknek az örömhírt, hirdesse a börtönök foglyainak és az elnyomottaknak a szabadságot, a vakoknak pedig adja vissza látásukat.
Szűz Mária, az Irgalmasság Anyja közbenjárására kérjük ezt
Tőled, aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel egységben mindörökkön-örökké. Ámen.
AZ ÉLET IGÉJE- 2015. december
Készítsétek elő az Úr útját, egyengessétek ösvényeit(Mk 1,3)
Hozzám szólnak ezek a szavak. Az Úr érkezik, és készen kell
állnom a fogadására. Minden nap kérem tőle: „Jöjj el, Uram Jézus!” És Ő így válaszol: „Igen, hamarosan eljövök.” (vö. Jel
22,17.20) Az ajtóban áll és kopog, bebocsátást kér (vö. Jel
3,20). Nem küszöbölhetem ki az életemből.
Itt Keresztelő János hív, hogy fogadjuk be az Urat, aki eljön. Az
akkori zsidókhoz intézte szavait. Azt kérte tőlük, hogy ismerjék
be bűneiket, térjenek meg és változtassák meg az életüket. Bizonyos volt benne, hogy közel van a Messiás eljövetele. A nép
is évszázadok óta várta, de vajon készen állt-e arra, hogy fölismerje, hallgasson a szavára és kövesse? János tudta, hogy föl
kell készülni a fogadására, ezért hangsúlyozza:
Készítsétek elő az Úr útját, egyengessétek ösvényeit
Hozzám szólnak a szavai, mert Jézus ma is minden nap eljön.
Minden nap kopog az ajtómon, és a Keresztelő Szent János korában élt zsidókhoz hasonlóan nekem sem könnyű felismernem
Őt. Akkor minden várakozással ellentétben egy eldugott kis faluból, Názáretből származó egyszerű ács személyében jelent
meg. Ma pedig egy menekült vagy egy munkanélküli alakjában,
a munkaadóm, az iskolatársam vagy a családtagjaim személyében, olyan emberekben is, akikben az Úr arca nem mindig ismerhető fel teljes ragyogásában, sőt teljesen el van rejtve. Megbocsátásra, bizalomra és barátságra hív, hogy ne azonosuljunk
az evangéliummal ellentétes megoldásokkal. Halk hangját sokszor elnyomja a gyűlöletre, a megtorlásra vagy a megalkuvásra
szólító zaj.
Erre vonatkozik a hasonlat, hogy kanyargós és göröngyös az út,
hogy akadályok emelkednek előttünk, amelyek útját állják,
hogy Isten belépjen mindennapi életünkbe. Nem is érdemes fölsorolni a szívünkben lakozó sok nyomorúságot, önzést és bűnt,
melyek vakká és süketté tesznek, hogy ne lássuk meg Őt és ne
halljuk meg a hangját. Ha őszinték vagyunk, mindannyian tudjuk, mi akadályoz meg bennünket a találkozásban Jézussal, az
igéjével és azokkal az emberekkel, akikkel azonosítja magát.
Íme, az élet Igéje most személyesen hozzánk szól:
Készítsétek elő az Úr útját, egyengessétek ösvényeit
Javítsam ki a bennem levő ítélkezést, hogy elmarasztalom a má-

sik embert és már nem is szólok hozzá. Próbáljam inkább megérteni, szeretni, álljak a szolgálatára. Javítsam ki a helytelen
magatartást, ami oda vezet, hogy elárulom valakinek a barátságát, hogy erőszakos vagyok, hogy megkerülöm a polgári törvényeket. Térjek meg, és legyek kész elviselni még az igazságtalanságot is, hogy megmentsek egy kapcsolatot, és személyesen
is tegyek azért, hogy épüljön a testvériség a környezetemben.
Határozott és kemény, de egyben felszabadító igét kaptunk erre
a hónapra, mely megváltoztathatja az életünket, meg tud nyitni
a találkozásra Jézussal, hogy Ő éljen, cselekedjen és szeressen
bennünk.
Ha megéljük ezt az igét, még ennél is nagyobb hatása lesz: általa megszülethet Jézus közöttünk, a keresztény közösségben, a
családban, a csoportban, ahová tartozunk. János az egész népre
vonatkozóan mondta: és Isten „közöttük élt” (Jn 1,14), a népe
között.
Ezért szeretnénk egymást segítve egyengetni kapcsolataink ösvényeit, elkerülni minden visszásságot és megélni az irgalmasságot, amire meghívást kaptunk ebben az évben. Így együtt lehetünk majd az az otthon, az a család, amely be tudja fogadni
Istent.
És eljön a karácsony: Jézus nyitott kapukat talál majd és itt marad közöttünk.
Fabio Ciardi OMI

