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Túrmezei Erzsébet: HA NEM TESZEK SEMMIT SEM
Most nem sietek,
most nem rohanok,
most nem tervezek,
most nem akarok,
most nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugszom,

most elpihenek
békén, szabadon,

mint gyenge gyerek,
és nem teszek semmit sem,

csak engedem, hogy szeressen az Isten.
S míg ölel a fény
és ölel a csend,
és árad belém,
és újjáteremt,
míg nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten, új gyümölcs terem,

másoknak terem,
érik csendesen

erő, győzelem...
ha nem teszek semmit sem,

csak engedem, hogy szeressen az Isten.

2. GYERTYAGYÚJTÁS OTTHON
Apa: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Ének: egy adventi ének.
Elmélkedés: Ma már két gyertyát gyújtunk meg az adventi ko-
szorún. Az egyik fény Jézus Krisztus. Ezzel az egyik Advent, az
Ószövetség várakozása lezárult. Várjuk Krisztus 2. eljövetelét.
Krisztus itt élt közöttünk, de újra eljön. Amíg várjuk második
eljövetelét,  itt  hagyta  nekünk  Testét  és  Vérét,  hogy rejtetten
most is  köztünk lehessen.  Együtt  működtünk-e a  Tőle kapott
kegyelmekkel? Súlyos kérdés! - Boldog, akit készen talál, ami-
kor megérkezik! Ne legyünk ábrándozók, ne legyünk csodavá-
rók. Életünkben jelen van a rossz és a jó is. Nekünk Jézus szere-
tetével és kegyelmével meg kell küzdenünk a kísértésekkel, a
hamis dolgokkal, hogy hűségesek legyünk Krisztus Urunkhoz.!
Ima: Ó népek Királya és vágya és szegletköve, Ki az ellentéte-
ket összeegyezteted, Jöjj el és üdvözítsd az embert, akit a föld-
ből alkottál.
Apa: Imádkozzunk a bűnösök megtéréséért: Mi Atyánk...
Befejezés: egy adventi ének.

A hét szentje: SZENT LÚCIA 
Az ő életéről keveset tudunk, Szicíliában, Syracusa városában
született, 3. szd. vége felé, ősi, előkelő római patrícius családba.
Apja halála után súlyosan beteg édesanyjával élt itt, aki már fér-
jet is kiszemelt Lucának. Édesanyja gyógyulása érdekében elza-
rándokoltak Cataniába Szent Ágota vértanú sírjához. Mélységes
hite kiesdette édesanyja gyógyulását.
Az anya a csodálatos gyógyulás után már nem erőltette lánya
házasságát pedig egy nagyon magabiztos vőlegényjelölttel álla-
podott meg korábban. A sértődött, és a nagyon remélt vagyon-
ból kimaradó vőlegény azonban csalódottságában feljelentette
Luciát Pascasius helytartónál, kereszténysége miatt.
A helytartó beidézte a lányt és áldozatot követelt tőle az istenek
oltárán.  Luca  ezt  megtagadta.  Többféle  kínzással  próbálták
„jobb belátásra bírni”, halálra ítélték, de minden hatástalan volt,
nem tudták kivégezni. Végül karddal szúrták át a nyakát. Meg-
halt 303-ban. Halála előtt még meg tudott áldozni. Vértanúsága
Diocletianus alatt történt, Syracusa városában.
Épségben maradt testét később Velencébe vitték. 

DECEMBERI ÉLETIGE
„Örüljetek az Úrban szüntelenül!” (Fil 4,4)
Pál apostol írja ezt a filippi közösségnek, miközben maga is ül-
döztetést szenved, és súlyos nehézségek közepette él. Kedves
barátainak mégis azt mondja, sőt szinte parancsolja, örüljenek
szüntelenül. Vajon meg lehet ilyesmit parancsolni?
Ha szétnézünk, nem sok okot találunk még arra sem, hogy derű-
vel tekintsünk a világra, az örvendezésre pedig még kevesebbet!
Az élettel járó aggodalmak, a társadalomban tapasztalt igazság-
talanság, a népek közötti feszültségek közepette már az is nagy
szó, ha nem bátortalanodunk el, nem hagyjuk magunkat ezektől
az aggodalmaktól legyűrni, és nem zárkózunk be önmagunkba.
Pál mégis hív minket is: 
„Örüljetek az Úrban szüntelenül!” 
Hogy mi ennek a titka? „[…] Egyetlen oka van annak, hogy a
nehézségek ellenére  szüntelenül az örömben éljünk. A komo-
lyan vett keresztény élet vezet ehhez. Általa Jézus él bennünk
teljesen, és vele nem lehet, hogy ne az örömben éljünk. Ő az
igazi öröm forrása, mert értelmet ad az életünknek, fényével ve-
zet, megszabadít félelmeinktől a múltat, de a ránk váró jövőt il-
letően is, erőt ad, hogy legyőzzünk minden nehézséget, kísértést
és próbatételt, amellyel találkozhatunk.”
A keresztény ember öröme nem egyszerűen optimizmus vagy
az anyagi jólét biztonsága, de nem is a fiatal és egészséges em-
ber könnyedsége, hanem a szívünk mélyén az Istennel való sze-
mélyes találkozás gyümölcse.
„Örüljetek az Úrban szüntelenül!” Ebből az örömből fakad –
folytatja  Pál  –,  hogy  képesek  leszünk  szívből  befogadni  a
többieket, a készség, hogy időt szenteljünk a körülöttünk élőkre.
Sőt  Pál  egy  másik  alkalommal  nagyon  határozottan  ismétli,
amit Jézus mondott: „Nagyobb öröm adni, mint kapni.”
Jézus társaságából fakad a szívbéli béke is, egyedül ez tud le-
fegyverző erejével átterjedni a körülöttünk élőkre is.
Szíriában a háború okozta veszély és fenyegetettség ellenére is
összejött a fiataloknak egy szép számú csoportja, hogy megosz-
szák egymással az evangélium megélésével kapcsolatos tapasz-
talataikat, és megtapasztalják a kölcsönös szeretet örömét. In-
nen indultak aztán tovább, mert tanúsítani szeretnék, hogy meg-
valósítható a testvériség.
Így ír az egyik résztvevő: „Egymást követték a tapasztalatok a
mardosó fájdalomról és a reményről, az Isten szeretetébe vetett
hősies hitről.  Van, aki  mindenét elveszítette,  látta  meghalni  a
szeretteit. […] Ezek a fiatalok nagyon határozottan életet akar-
nak fakasztani maguk körül: jótékonysági akciókat szerveznek,
ezreket vonnak be, újraépítik az iskolát és a parkot egy kisváros
központjában, amelyet soha nem tudtak befejezni a háború mi-
att. Több tucat menekült családot segítenek. […] Szívükben for-
gatják  Chiara  Lubich  szavait:  »A  keresztény  ember  öröme
olyan, mint  a könnycseppen felcsillanó napsugár, mint a vér-
cseppből kinyíló rózsa, fájdalomból lepárolt szeretet-esszencia.
[…] Apostoli hatalma van: nyílás, amelyen át bepillanthatunk a
Mennyországba.« Szíriai testvéreink olyan erősek, mint az ős-
keresztények, mivel egy ilyen borzalmas háború közepette is ta-
núságot tesznek a Szeretet Istenbe vetett hitről és reményről, és
át is adják azoknak, akik társaik az élet útján. Köszönjük, Szí-
ria, hogy bemutatod nekünk a megélt kereszténységet!” 

Letizia Magri

ROMANO MARIA RADIO KÜLDETÉSE
Pe jekh shib-Egy nyelven Közösségben Istennel, s egymással!
Minden ember vágyik a boldogságra, és arra, hogy megtapasz-
talhassa a  feltétel  nélküli  szeretetet.  Mária  Rádió segít,  hogy
minden napban fel  tudjuk fedezni a boldogság forrását. Segít
abban, hogy értelmet nyerjenek életünk nehézségei, és meglás-
suk, hogy minden nap új lehetőség arra, hogy szeressünk, higy-
gyünk, hálásak legyünk. Mária Rádió a lélek hangját, az Isten



által adott békét és harmóniát szólaltatja meg a sokszor zűrza-
varral, feszültségekkel teli világban. Mária Rádió felhívja a fi-
gyelmet arra, hogy minden ember Isten képmására teremtetett, s
Isten minden embert egyformán szeret. Mária Rádió elsősorban
az imádság rádiója, nem foglalkozik politikával és nincs benne
reklám. Mária Rádió katolikus tanításokra és hagyományokra
épülő médium, melynek célja az evangélium üzenetének eljutta-
tása a társadalom minden szegletébe, így a cigánysághoz is
A Romano Maria Radio célja, hűen a Mária Rádió küldetésé-
hez, a katolikus egyház segítése és a társadalom lelki-szellemi
megerősítése, értékes keresztény emberi példák és kezdeménye-
zések bemutatásával. Segíti a roma társadalmat abban, hogy a
vallásosságát egyéni és közösségi szinten, a cigányság sajátos
hitéleti igénye mentén ki tudja fejezni és meg tudja élni. Szemé-
lyes életutak feltárásából és bemutatásából erőt meríthetnek má-
sok; bármilyen mélységből van kiút a hit által. A Romano Maria
Radio  megszólaltatja  többek  között  a  cigányság  anyanyelvi
imáit, család- és gyermekszeretetét, életörömét, gyönyörű mu-
zsikáját, mély hitét, elhunytak iránti kegyeletét.
A Romano Maria Radio teret nyit a cigányoknak arra, hogy óv-
ják, megélhessék, és a keresztény értékek mentén bemutassák
kultúrájukat,  beszélhessenek  történelmünkről  és  hagyománya-
inkról,  kifejezhessék  véleményüket  az  őket  érintő  társadalmi
kérdésekről. A nem cigány testvérek pedig lehetőséget kapnak
arra, hogy megismerhessék és megérthessék cigány testvéreiket.
A cigány online  rádió  egy olyan  közösséget  formáló  eszköz,
amely lehetőséget teremt arra, hogy cigányok és nem cigányok
párbeszédet folytathassanak, s megtalálják a közös hangot egy-
mással. A Romano Mária Rádió hídként szolgál arra, hogy a ci-
gányság egyedülálló értékeit nem cigány emberek is megismer-
jék. A Romano Maria Radio segít megtalálni a közös hangot Is-
tennel, és segít megtalálni a közös hangot egymással is. A Ro-
mano  Mária  Rádió  mottója  épp  ezért:  Pe  jekh  shib,  vagyis:
egy(séges) nyelven. A rádió segíti az önmagunkkal, és az Isten-
nel való egység megvalósítását, az egységes nyelv megtalálását
cigányok és nem cigányok között a kereszténység fényében.
A Mária Rádióban a világ több mint hetven országában önkén-
tesek tevékenykednek, így a roma rádió műsorait cigány önkén-
tesek  készítik. Bemutatja  a  cigányság  történelmét,  szokásait,
példaképeket és életutakat ismertet meg, és ezzel segíti a roma
hallgatókat abban, hogy a saját gyökereikkel élőbb kapcsolatba
kerüljenek, a nem cigány hallgatókat pedig abban, hogy megért-
sék és megszeressék cigány testvéreinket. Hallgassuk együtt ezt
a közös hangot!


