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Az advent lelkisége a családban
Közeledik a karácsony ünnepe.
Erre egyre több jel hívja fel a figyel
met. A gyermekek mind gyakrab
ban emlékeztetik szüleiket, hogy
mit szeretnének kapni karácsonyra.
Az egyház liturgikus közösségében
élő hívek a karácsonyi készület je
gyében sok indítást kapnak Isten
kegyelmi ajándékainak értékelésé
re, a Megváltó fogadásának lelki
előkészületeire. Hogyan készülhet
a keresztény család otthon a kis Jé
zus születésére? Különösen arra
szeretnénk figyelni, hogyan segít
hetik a szülők gyermekeik felké
szülését Jézus születésének m egün
neplésére. Hogyan hangolhatjuk rá
gyermekeinket arra az isteni szeretetre, amellyel a mennyei Atya Jé
zusban ajándékoz meg minket? A
karácsonyt ezzel a szeretettel sze
retnénk ünnepelni.

szeretné gyermekeit az örök élet
felé vezető úton segíteni, termé
szetesen úgy, hogy ez a földi életre
való felkészüléssel összhangban le
gyen. A jó szülőket elsősorban a lé
lektan által nyújtott ismeretek gon
dolkodtatják el, amelyek arról szól
nak, hogy a gyermek érzelemvilá
gával milyen szorosan kapcsolódik
a szülőkhöz. A gyermek hajlik arra,
hogy szüleit utánozza, másolja. Ez
nem tudatosan történik, a gyermek
lelki világa, érzelemvilága a szü
lőkre van hangolva. A lelki azono
sulás nyomán a gyermek átveszi
azokat az értékeket, amelyek a szü
lők életét vezetik. Különösen fontos
a csecsemő és a kisgyermek egyéni
ségének alakulása szempontjából
az az érzelmi kapcsolat, amelyben
a szülői szeretet erőterében alakul a
gyermeknek a szeretetre való ké
pessége, és az ehhez kapcsolódó bi
zalom és biztonságélmény.

Amire építünk
A hívő szülő a gyermekben Isten
ajándékát látja, és az örök élet váro
mányosát. Szülői felelősségét ez
határozza meg, ez táplálja azokat a
törekvéseket, tetteket, amelyekkel

Jézus jelen van a
családban
M ilyen legyen a családi készülő
dés a karácsonyra, hogyan alakul

Egy teológiatörténeti
könyv bemutatójáról
Az Atlantisz Könyvkiadó jelen
tette m eg tavasszal a korábban kül
földön nagy visszhangot keltett
könyvet, amelyet Ghislain Lafont
teológus professzor, bencés szerze
tes írt: A katolikus egyház teológiatör
ténetét A szerzőt szem élyesen is
megismerhették mindazok, akik
Budapesten ellátogattak az Atlan
tisz Könyvsziget Váci utcai boltjába,
ahol a szerzőt és a könyvet köszöntő
bemutató találkozóra került sor.
Mártonffy.Marcell, a kötet fordító
ja mutatta be a szerzőt, aki a többi
közt így ír könyvéről annak elősza
vában:

A szerző a könyvbemutatón
— Egy kritikai esszét ajánlok ol
vasóim figyelmébe. Egyet a sok le
hetséges közül, am ely ugyanerről a
tárgyról szólhatna. Esszét, vagyis
kísérletet, amelynek határt szab a
szerző tájékozottságának mértéke,
ismereteinek és szintézisteremtő
képességének korlátozott volta...
Végül kritikai esszét: megkísérel
tem az ősegyház idejétől kezdve
végigkövetni a katolikus teológia,
Duna Televízió elnöke al
kotásainak vetítésével ün
nepli Sára Sándor hatvanötödik születésnapját. így novem 
ber 23-án műsorra tűzik a „Sír az
út előttem" című négyrészes soro
zatot, am ely a bukovinai széke
lyek XX. századi megpróbáltatá
sairól szól. A filmben a negyveves
években háromszor kitelepített
asszonyok és férfiak emlékeznek
kálváriájukra. Novem ber 28-án
Sára Sándor Vízkereszt című do
kumentumfilmje jelenik meg a
Duna Televízió műsorán.
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jon? Annak a tudata a legfonto
sabb, hogy a családban jelen van
Jézus Krisztus. A házastársak vallá
sos életét, családi hivatástudatát ez
a hit vezeti. Ez egyre mélyülő sze
mélyes kapcsolatot jelent Jézussal,
ahogyan ezt az evangéliumokból
megismerjük. Az az ideális, ha
mindkét házastárs hívő életet él, és
így közösen törekednek arra, hogy
keresztény légkört teremtsenek a
családban, és ennek alakító szerepe
legyen a gyermekek vallásos neve
lésében. A hiteles és m ély vallásos
élményekkel rendelkező szülők
tudják azt a keresztény légkört
megteremteni, amelynek igen nagy
a nevelő ereje. Az adventi idő jó al
kalom arra, hogy a szülők ennek el
érésére törekedjenek.
A Szentlélek mindig és minden
kiben azon tevékenykedik, hogy
épüljön bennünk ez az élő kapcso
lat Jézussal. Ezért mindig figyel
jünk arra, hogy az evangéliumok,
egyházunk liturgiája hogyan készí
ti fel szívünket a Szentlélekkel való
együttműködésre (vö. Jn 16,12-15;
ApCsel 2,17-21). Ezek a kérdések
szerepeljenek a házastársak egy
más közti beszélgetéseiben. Az ad
venti idő jó érzelmi előfeltételeket
nyújt a vallásos beszélgetésekhez,
az imádságokhoz, amelyek alakít
hatják a család hívő légkörét. Ami
kor új lehetőségek merülnek fel előt
tünk, vagy amikor akadályokba üt
közünk, akkor különös figyelemmel
forduljunk a Szentlélek felé, kérjük
segítségét, figyeljünk indításaira.

vagy teológiák útját, sorra venni a
teológiai kutatás vissza-visszatérő
gondolatformáit...
Utazásra — időben, térben, hit
ben és tudományban — invitálja a
szerző a könyv olvasóit.

Jézus szeretetét
közvetítjük
A karácsonyi előkészületi idő hí-

b.l.

M ik u lá s -v á r á s
Pár éve szóltak ba
rátaim, hogy a Mi
kulás — Szent Mik
lós — Budapesten, a
Normafa környékén
várja a gyerekeket,
így az enyéimet is.
Baráti társaság gyűlt
össze, akik sok-sok
gyerekkel
jelentek
meg a 21-es busz
normafai
végállo
másánál, s a kicsik
izgalommal indultak
a Csacsirét felé, ahol
Komáromi János sze
mélyében maga a
Mikulás
fogadta
őket.
Télapó-ünnepség
en sokszor vettem
részt
gyermekko
romban.
Azonban
szinte tudattalanul
vált külön bennem a
Télapó és a Mikulás
— utóbbi otthonra
hozta az ajándékait,
s más hangulatot,
lelkületet árasztott,
mint a rideg, néha az Úttörő Áru
ház előtt is megjelenő Télapó. Illett
a piros ruhás férfi az áruház elé, hi
szen ő a harsonás-trombitás kék- és
pirosnyakkendős események szerep
lője volt, a Mikulás viszont a családi
ünnepek sorában megjelenő, félig el
képzelt, félig valós személy.
Komáromi János a szent püspö
köt és a mesék világához közelálló
Mikulást egy személyben testesí
tette meg. Beszéltette a gyerekeket,
hogy mit tudnak a püspökről, de
úgy, hogy az ünnep varázsát, szép
ségét dalokkal, versekkel, viselke
désével m égis megtartotta.
Idén újból eljön a gyerekekhez a
Mikulás. December 5-én, szomba
ton 15 órakor a fekete 21-es busz
normafai végállomásánál lesz a ta
lálkozó. Nagyobb fiúk fogják a kö
rülbelül 200 forint értékű ajándék-

— ü n n e p lé s

vő érzelemvilágát sokszorosan át
szövi Jézus felénk irányuló szeretete. Ha ennek komoly helyet tu
dunk biztosítani élm ényvilágunk
ban, ez további indításokat fog ad
ni
nekünk,
amelyek
további
segítséget fognak nyújtani gyer
mekeink hitbeli nevelésére. Az ott
hon hívő keresztény légkörét az jel
lemzi, hogy a család tagjai egym á
sért élnek. Erre törekednek a házas
társak, amikor egymást segítik,
egymás boldogságára törekednek.
A házastársak közös szeretettel for
dulnak gyermekeik felé, figyelnek
arra, hogyan segíthetnék elő gyer
mekeik növekedését hitben, okos
ságban. Ezek a törekvések annál
eredményesebbek lesznek, minél
elevenebben éljük meg Jézus szere
tetét, ahogyan ez születésének té
nyében körülményeiben m egnyil
vánul. Ez a tudat táplálja azt a fel
emelő élményt, hogy a szülő Jézus
szeretetét sugározza tovább gyer
mekei felé. Ehhez nincs szükség
külön cselekedetekre, alkalmakra, a
komolyan hívő szülőnek ez az
alapélménye.
Á karácsonyi előkészület légköre,
amelyben mindnyájan gyakran
gondolunk arra, hogy Jézus Isten
szeretetét hozta közénk, a szülők
nek jó ráhangolódást biztosít azok
ra a beszélgetésekre, amelyeknek
az a témája, hogyan erősíthetnék
gyermekeikben Jézus szeretetét,
hogyan
növelhetnék
gyerme
keikben a vágyat a tartalmasabb,
szebb életre. Ezzel kapcsolatban a
karácsonyi előkészület egyik köz
ponti feladata Jézus születésének
történetét megismerni az evangéli
umokból.

Az evangéliumok
gyermekségtörténete
Jézus születésének történetét ak
kor olvashatjuk sok lelki haszon
nal, ha helyesen megfogalmazott
érdeklődésünk van Jézus személye
iránt, és tudatában vagyunk annak,
miért fontos gyermekségtörténeté
nek megismerése. Első követel
ménynek ezzel kapcsolatban azt

tartsuk, hogy a kis Jézus szüle
tésének eseményét, körülményeit
történelmi igazságnak tekintsük,
ezt a m eggyőződésünket mindig
erősítsük, megfelelő ismeretekkel
alá is tudjuk támasztani.
Ehhez kezdjünk tehát úgy hozzá,
hogy az evangéliumok elbeszélését
igazi történeti beszámolóként ol
vassuk. Ismerjük fel az evangélium
tudósításában az igényt a törté
netileg igaz beszámolóra. Főleg Lu
kács evangéliumában találunk uta
lásokat erre. Augusztus császár
népszámlálási rendelete két törté
neti adatot is tartalmaz. Az első
maga a tény, hogy a rómaiak nagy
császára népszámlálást tartott ab
ban az időben, amikor Jézus szüle
tett. Mivel ilyen rendeletre több
ször is sor került, így ez az adat
csak megközelítő időkeretet tartal
maz. A másik adat az, hogy a népszámlálás úgy történt, hogy min
denkinek oda kellett mennie, ahol
birtokai voltak, vagy ahonnan szár
mazott. így került Mária, aki áldott
állapotban volt, József kíséretében
Názáretből Betlehembe. Az időbeli
pontatlanságok is azt jelzik, hogy
ha történetről is van szó az elbeszé
lésben, ennek nem egyszerűen az
adatközlés a célja. Valójában üd
vösségtörténetről van szó, amely
hez a kicsit általános történeti ada
tok csak a keretet adják.
A történeti eseményt tehát háttér
be szorítja üdvösségtörténeti tartal
ma. A Betlehemben született Jézus
az emberiség Megváltója, Üdvözí
tője. A z evangéliumi elbeszélés úgy
szól róla, hogy ezt az igazságot
emeli ki.
Király Ernő

Album a Központi
Szemináriumról
„Utoljára ötven évvel ezelőtt A
háromszáz éves Pesti papnövelde cím

csomagokat összeszedni a jelenlé
vőktől, s időben eljuttatni az erdő
be, a Mikuláshoz. (A csomagok
nem névre szólóak, ki-ki véletlen
szerűen fog ajándékot kapni.) Min
denkit szeretettel várnak a szerve
zők, hiszen az évente találkozó
szülők-gyerekek baráti társaság
tagjai, de azé a társaságé, akik sze
retnek szépen, a természet szépsé
gében is gyönyörködve, közösség
ben ünnepelni.
December 20-án, advent utolsó
vasárnapján is lesz ünneplés. Ak
kor a 22-es busz Szépjuhászné
megállójában lesz a gyülekezés,
délután négy órakor. Hasonló érté
kű ajándékcsomagot oda is kell
vinni, valamint egy-egy szál gyer
tyát, hogy az ünnepség közben
azokat meg lehessen gyújtani.
bókay

mel jelent m eg a Központi Papne
velő Intézetről album. 1948-at írtak
akkor. A kiadványt áthatja a hábo
rús sérülésekből megújult épület
feletti öröm — az új
rakezdés
reménye
Bennünket — a fél
évszázaddal később
ünneplőket is — hála
és öröm tölt el. Örü
lünk az egyre szépü
lő épületnek; örü
lünk, hogy testvérin
tézményünk, a Páz
mány Péter Katolius
Egyetem Hittudomá
nyi Kara átvehette új
otthonát, és mégis
közösségben marad
hatunk
egymással;
örülünk annak, hogy
a tanévkezdéskor új
ra meg újra élet tölti
m eg az ősi falakat. A
könyv, amelyet az ol
vasó kezében tarthat,
egyszerre
szeretne
bemutatni egy pati
nás épületet és egy
nagy múltú intéz
ményt: a Központi
Papnevelő Intézetet"
— írja Bíró László
püspök, a szeminári
um rektora a decem

ber 4-én megjelenő, díszes kiállítá
sú album előszavában. A kötetet —
mely a Mikes Kiadó gondozásában
lát napvilágot — Török József pro
fesszor írta, fotóit Legeza László főis
kolai tanár, fotóművész készítette.

