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KARÁCSONY MÁSKÉPP
Hívj meg egy szegényt karácsonyi ebédre 

A Sant’Egidio közösség karácsonyi ebéden látja vendégül sze-
gény barátait, azoknak akiknek nem jut ünnep, még talán csa-
lád, otthon sem: hajléktalan vagy szociális otthonban élő idős
barátait,  nehézsorsú szegény családokat,  menekülteket.  Rend-
szeresen találkoznak velük a közösség tagjai év közben is. A
személyesség és a férőhelyek korlátozottsága miatt csak meghí-
vóval lehet részt venni rajta. A karácsonyi ebédre itt a Szent Jó-
zsef templomban kerül sor,  december 25-én (v).  A szentmise
12.30 órakor kezdődik, bemutatja Székely János segédpüspök.
Jobb adni, mint kapni: A szegényeknek terített ünnepi asztal le-
győzi  a  közönyt,  reményt  ad  városainkban.  A  karácsonyi
ebédhez, ajándékozáshoz alábbi módon lehet segíteni:
+ 1 db ebédjegy ára: 4000,- Ft, amellyel egy szegény barátunk
ünnepi asztalhoz ülhet és ajándékot kap
+ Egy fagy ellen védő hálózsák ára mintegy 6000,- Ft
+ Jó állapotú, nem használt adományokat is szívesen fogadunk:
cipő, hálózsák, takaró és persze gyümölcslé, kávé, gyümölcs,
édesség, sütemény(házi sütemények az ebéd utáni kávéhoz)
+ Ajándéknak: illatszerek, tusfürdő, szappan, képes és falinap-
tár,  levélpapír,  toll,  szalvéta,  díszdoboz,  törölköző,  borotva,
-hab, kesztyű, sapka, sál, kendő, zokni, zseblámpa, kisrádió
Személyesen segíteni az alábbi formában lehetséges: 
Az ebéd előkészítésében: terítésben, templom díszítésében, fel-
szolgálásban, ajándékok csomagolásában, idősek szállításában,
ajándékok szállításában.
Amennyiben szívesen segítene december 25-én velünk együtt
szebbé  tenni  meghívott  vendégeink  karácsonyát  gyere  el  egy
előzetes felkészítő megbeszélés valamelyikére: 
Első időpont: 2016. december 2. (péntek) 18 óra
Második időpont: 2016. december 17. (szombat) 18 óra
(A fenti két megbeszélés valamelyikén való részvétel feltétele,
hogy részt tudjon venni a karácsonyi segítők csapatában)
A beszélgetések helyszíne: Kaniziusz Szent Péter templom, IX.,
Bp., Gát u. 2-4.       Szeretettel várunk: Sant’Egidio közösség 

KARITÁSZ ADVENTI ADOMÁNYGYŰJTŐ AKCIÓJA
Spányi  Antal  székesfehérvári  megyéspüspök,  karitászelnök
indította útjára a Katolikus Karitász országos adománygyűjtő,
vagyis  cipős  doboznyi  ajándék  akcióját,  a  „Tárjátok  ki
szíveteket” segélyprogramot.
„A  karácsony  a  kis  Jézus  születésének  megünneplése,  az
örömhír továbbadása meghitt együttlétben. Az ünnepi asztal, az
ajándékozás,  a  családi  szokások  és  a  békés  hangulat
hozzátartozik  az  ünnephez.  Sok  család  számára  azonban  a
körülmények,  az  anyagi  nehézségek,  a  családi  viszonyok,  a
nélkülözés  megnehezíti,  sokszor  ellehetetleníti  a  karácsony
igazi örömének megélését.  Ami nekünk a karácsonyi asztalra
kerül, számukra csak távoli vágy, ami nekünk egy hétköznapi
bevásárló  lista,  nekik  a  karácsonyi  kívánságuk,  ami  nekünk
elképzelhetetlen  tragédia,  nekik  a  hétköznapjaik”  –emelte  ki
megnyitó beszédében a karitász püspök elnöke.
Écsy Gábor, a Katolikus Karitász igazgatója elmondta, minden
évben  meghirdetik  az  adventi  adománygyűjtést.  A  nyitott
tenyérben tartott  hóból formált szív szimbóluma annak, hogy
kezünkben van a lehetősége a segítségnyújtásnak. „Az országos
akcióba  több  módon  is  be  lehet  kapcsolódni,  advent  első
hétvégéjétől egészen a karácsonyig tartó időszakban. A 1356-os
adományvonalon  hívásonként  500  forinttal;  csekkes
befizetéssel, banki átutalással pedig bármilyen összeggel hozzá
lehet  járulni  a  karácsonyi  segélyprogramokhoz  és  a  karitász

évközi munkájához. Az egyházmegyei Karitász-központokon és
a  meghirdetett  gyűjtőpontokon  keresztül  tárgyi  vagy
pénzadományokkal  is  lehetőség  nyílik  a  rászorultak
támogatására” – tájékoztatott Écsy Gábor.         Magyar Kurír
Ps:  Egy  cipős  doboznyi  ajándék  kezdeményezéséhez  a  mi
templomi közösségünk is csatlakozik, ezért kérjük az ajándé-
kozni vágyó testvéreket, hogy járuljanak hozzá egy gyermek
karácsonyi kívánságához! Kérjük, a szépen becsomagolt do-
bozra írják rá, a gyermek korát és nemét, akinek az ajándékot
szánják!  Adományok  leadása:  Józsefváros  Szent  József
Templom,  1082  Bp.  Horváth  Mihály  tér  Kapcsolat:  Varga
Éva, Templom karitászcsoport vezető, 0620 262 6419

AZ ÉLET IGÉJE - 2016. december
„Ő jön el, hogy szabadulást hozzon nektek.” (Iz 35,4)
Az ige jelen időben van: jön. A jelenről állítjuk ezt. Nem kell
holnapig várnunk, vagy az idők végezetéig, vagy a másik életig.
Isten most rögtön cselekszik, a szeretet nem ismeri a halogatást
vagy a késlekedést. Izajás próféta a néphez intézte szavait, akik
aggódva várták, hogy vége legyen a száműzetésnek és vissza-
térhessenek hazájukba. A karácsonyi várakozás napjaiban nem
feledkezhetünk meg arról, hogy Mária is hasonló ígéretet kapott
a szabadulásra: „Az Úr van teveled” (Lk 1,28); így adta hírül
neki az angyal a Megváltó születését.
Eljövetele  nem szokványos  esemény,  hanem meghatározó  és
fontos közbelépés: azért jön, hogy megváltson bennünket! Mi-
től is? Lehet, hogy súlyos veszélyben vagyunk? Igen. Néha tu-
datában vagyunk ennek, néha viszont észre sem vesszük. Köz-
belép,  mert  látja  az önzést,  a  közömbösséget  a szenvedők és
szükségben élők iránt, a gyűlöletet és a szakadást. Beteg az em-
beriség  szíve.  Ő  pedig  megkönyörül  teremtményein,  és  nem
akarja, hogy elvesszenek.
Felénk nyújtja a kezét, mint amikor egy fuldoklót kimentünk a
vízből. Mostanában ez a kép sajnos nap mint nap a szemünk elé
tárul, mert látjuk a menekülteket, akik a tengeren érkeznek, és
azt is, milyen elszántan ragadják meg a mentőmellényt vagy a
kinyújtott kezet. Mi is minden pillanatban megragadhatjuk Isten
felénk nyújtott karját, és bizalommal követhetjük őt. Nemcsak
meggyógyít  az  önmagunkba  fordulástól,  a  bezárkózástól,  ha-
nem arra is képessé tesz, hogy segítsünk annak, aki szükséget
szenved, szomorú, vagy az élet megpróbáltatásait viseli.
„Természetesen  nem  a  történelmi  Jézus,  vagy  Jézus,  mint  a
Misztikus Test Feje oldja meg a problémákat – írja Chiara Lu-
bich. – Ezt a mi-Jézus teszi, az én-Jézus, a te-Jézus… Amikor
az Ő kegyelme él az emberben, az adott emberben lévő Jézus
fog hidat verni, utat építeni… […] Másik Krisztusként,  az Ő
misztikus testének tagjaként adja minden ember sajátos hozzá-
járulását a legkülönfélébb területeken: a tudomány, a művészet,
a politika, a kommunikáció területén, és így tovább.” Így az em-
ber Krisztussal társteremtő és társmegváltó lesz. „A megtestesü-
lés folytatódik, a teljes megtestesülés, mely Krisztus misztikus
testének minden egyes Jézusára vonatkozik.” 1

Így történt Robertóval, aki fogvatartott volt, és megtalálta azt,
aki „megszabadítja” őt, és maga is „szabadítóvá” vált. Történe-
tét elmesélte a pápának 2016. április 24-én, a Máriapolin2 Ró-
mában, a Villa Borghese parkban.
„A hosszú börtönbüntetés után úgy gondoltam, új életet kezdek,

1  CHIARA LUBICH,  Az elhagyott Jézus, Válaszunk korunk
kollektív  és  kulturális  éjszakájára  c.  írása,  melyet  egyik  első
társnője, Valeria Ronchetti olvasott fel Budapesten, 2006. 09. 16-
án, Új Város, 2016, 93. old.

2 Máriapoli  =  Mária  városa.  A  Fokoláre  Mozgalom
találkozója, ahol különböző korú és származású emberek töltenek
együtt néhány napot az evangéliumi testvériség jegyében.



de amint tudjuk, még ha az ember letölti is a büntetést, az em-
berek szemében soha nem lesz igazán jó. A munkakeresés során
minden ajtó bezárult előttem. Koldulnom kellett, és hét hónapig
hajléktalan voltam. Akkor találkoztam Alfonsóval, aki egy szer-
vezetet alapított, melynek segítségével támogatja a rabok csa-
ládjait. »Ha újra akarsz kezdeni, gyere velem« – mondta. Már
egy éve segítek neki a bevásárolt áruból csomagokat készíteni a
bebörtönzöttek  családjainak,  akiket  látogatunk.  Számomra  ez
kegyelem, mert a saját helyzetemet ismerem föl bennük. Látom,
micsoda  méltósággal  élnek  ezek  az  egyedülálló  asszonyok  a
kisgyerekeikkel,  kétségbeejtő  helyzetekben,  és  arra  várnak,
hogy  valakitől  egy  kis  vigaszt,  egy  kis  szeretetet  kapjanak.
Ajándékozni kezdtem magamat, és újra rátaláltam saját emberi
méltóságomra, értelmet nyert az életem. Még egy plusz erőt is
kaptam, mert Isten él a szívemben, érzem, hogy szeretnek…”

 Fabio Ciardi


