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KARÁCSONY TITKA „két szék között, pad alatt”!
Hisszük, tudjuk, hogy Isten szeret mindig, minden körülmény
között! Tehát a mi örömünk nem csak egy napra, de nem is a
karácsonyi időre érvényes, hanem évente 365 napra.
Úgy kezdődött ősszel - október közepén, - az Üllési Plébánián,
hogy István atya jelezte, attól a naptól két héten belül üressé
kell tenni a plébánia épületét.
Az első ösztönös reakció az volt: „No, már csak ez hiányzott,
meg a hanyatt-esés!” Hamarosan kiderült, hogy a felújításnak
a munkálatok mielőbbi kezdése az ára. Mivel mindannyian
„ember”-ből vagyunk, átfutott bennem a minden költözéssel
járó „megszokott otthagyása” minden borzalma és kilátástalansága. – Ám, Isten hogyan szeret? Úgy, hogy Fia otthagyja a
mennyországát…
Kiderült, hogy nincs hova költöznünk, mert jelenleg nem
olyan a Forráskúti Plébánia lakhatási körülményei. Mindenképp össze kell pakolnunk, ki kell ürítenünk az üllési plébánia
épületét, de nincs hová költözni, nincs hol lepakolni. - A Kinyilatkoztatás kezdetén Ábrahám is ilyen, ill. még ilyenebb helyzetben indult el. A kilátástalannak látszó helyzetben néhány
nap múlva jött az ötlet, hogy végülis a hittanterembe lerakhatjuk a csomagjainkat, amíg meg nem születik a Forráskúti
Plébániára való beköltözés lehetősége.
Kis idő múlva a forráskúti jó emberek és a polgármester befogadó jósága révén kaptunk ideiglenes szállást. Így megkezdődött egy olyan időszak, amikor pizsamával és fogkefével élhetek egy helyen, ha nagyon fontos volt valamit használni, akkor
naponta többször is andalogni kellett a csomagtárolónkhoz,
és keresgélni. Ekkor kezdett el dübörögni bennem humorosan, hogy elindultunk az egyik plébániáról a másikra, s a szálláson („pad alatt”) találtam magam.
Ezt a szituációt fűszerezték olyan helyzetek is, amikor az ideiglenes helyen is útban vannak a cuccaim, onnan is máshová
kell pakolni. Sőt, nem csak a csomagoknak nem volt „állandó
ideiglenes” helyük, hanem jómagam is a szálláshelyen több ízben „útban voltam”. Érthető és normális, mert korábban másoknak ígérték oda azt a szobát. – De hol van ez az első Karácsonyi eseményekhez képest? A tulajdonába jött, de övéi nem
fogadták be. Elérkezett Mária szülésének ideje, de nincs hol
megszületnie Jézusnak. Szállást kell keresni. Tehát ez is a Karácsonyhoz tartozik. Karácsonykor nincs stabil szállásom. Pontosabban a „nincs szállás”-ban is az év minden napján ott a
Karácsony titka.
Október közepétől csak térdemen vagy egy kisasztalon billegő
laptopon tudtam némi kapcsolatot tartani, amíg volt a szálláson internet. Majd az is teljesen megszűnt. Sok apróságra
nem szükséges kitérni, hiszen a megszokott, normál munkatempó elvágását követően - a tartósan költöző állapotban való életet el tudjuk képzelni.

Nos, ebben a végeláthatatlan költözködő szituációban, állapotban érkezett a tiszteletteljes megkeresés, hogy szívesen
megosztanám-e a karácsonyi gondolataimat másokkal. Örömmel igent mondtam és szinte azonnal az apró szabadideimben
elkezdtem az eseményeket és azok lelki visszacsatolásait leírni a térdeimen billegő laptopomon. Nappal és éjszaka egyaránt, hiszen az alvatlanság állapotában az lelkesített, hogy
tudok jót tenni. Csaknem másfél hónapon keresztül írogattam
minden újabb eseményt rögzítendő.
Megírásom vége felé sajnálatosan tapasztaltam, hogy a szállás-helyemen már megszűnt az internet, a plébánián pedig
még nincs, csak januárban várható. Az Önkormányzat mentőövet dobott néhány nap múlva. Szerettem volna még egyszer
átolvasni, sajtóhibákat kijavítani, amikor döbbenten szembesülnöm kellett azzal a sajnálatos ténnyel, hogy csak az utolsó
oldalon lévő néhány mondatot tudom olvasni. Az oroszlán részét letörölte a laptop. Amikor ezt a tényt egy számítógépes
szakember is megerősítette, akkor alázatos őszinteséggel jeleztem a szerkesztőnknek. Válaszul teljes megértés érkezett
és kaptam újabb egy hetet.
Azért bocsátkoztam az egymást követő váratlan események
elfogadásának ízlelgetésére, mert sajnos ránk telepedet a Karácsonyról egy idillikus kép, elvárás. Karácsony ünnepét úgy
tele aggatták, mindenféle ájtatos és profit orientált szokással,
hogy az eredeti és mindenkori titka már nagyítóval sem található. Kilúgozták belőle Jézust. Csináltak helyette kellemes,
idillikus, angyalhajas családi ünnepet, ahol mindenki érzelmileg a plafonon van. S ha közbejön valami sikertelenség, akkor
itt a világ vége, mert ez sem sikerül, az sem… éppen karácsonykor betegedtem meg… apám éppen karácsonykor került
a kórházba… Képzeld, fiam barátja pont karácsonykor halt
meg balesetben… stb.
A legelső karácsony az Isten akaratáról szól: ott van benne a
mennyország elhagyása, a nincs hol megszületés, a rongyos
istálló, a menekülés Egyiptomba, Heródes üldözése, ártatlanok halála (aprószentek, ártatlanok vértanúsága), Máriára és
Józsefre hirtelen, váratlanul, és érthetetlenül kapott isteni
szolgálat…
Ha a szívünk és hitünk középpontjába helyezzük az Üdvtörténeti Karácsonyt, akkor ugyanolyan belső megnyugvással tudjuk pillanatról pillanatra átélni a Megváltó születésével kapott
istengyermeki életünket. A pandémiában is, maszkban is, távoltartásban is, oltva és oltatlanul is…gyászban is… de bármilyen kellemetlenségben, szerencsétlenségben is... Mert az öntudatos keresztények nem a szokásokat majmolják, hanem a
hit tisztaságában, az üdvtörténeti hiteles titok életformáját
szeretnék magukra ölteni.
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Legyen a Kedves Olvasó életének minden napja Karácsony!
Kérjen, és kapni fog lelki erőt Isten akaratának kereséséhez és
elfogadásához!
Ezért imádkozva és imát kérve: József atya

NOVEMBERI ANYAKÖNYVI HÍREK
Elhunyt: Rácz Gábor, Rácz István Károlyné Rácz Mária, Faragó
Józsefné és Lajkó Antalné. Az örök világosság fényeskedjék
nekik!

VASÁRNAP
12.26.

HÉTFŐ
12.27.
KEDD
12.28.
SZERDA
12.29.
CSÜTÖRTÖK
12.30.
PÉNTEK
12.31.
SZOMBAT
01.01.

A Szent Család: Jézus, Mária és
József – Ü
11:00 Majláth Mária és Lajkó Vince élő
és +cs.tagok
16:00 Görögkatolikus Szentmise
Szent János apostol és evangélista – Ü

8:00

Aprószentek, vértanúk – Ü
Szentmise
Karácsony nyolcada alatti V. nap

17:00
11:00

11:00
VASÁRNAP
01.02.

11:00
16:00

Karácsony nyolcada alatti VI. nap
Igeliturgia
Karácsony nyolcada alatti VII. nap
Év végi hálaadás
SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (Újév)
– FÜ
Szentmise
KARÁCSONY UTÁNI II. VASÁRNAP
Szentmise
Görögkatolikus Szentmise
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