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ADVENTI  4. GYERTYA 

Az utolsó, 4. lila színű gyertya 
meggyújtása a szeretet jel-
képe. Keresztelő Szent Jánost 
szimbolizálja, aki Jézus eljöve-
teléről prédikált a népeknek. 

Mivel Karácsonyhoz közele-
dünk, a felgyulladó gyertyák 
megerősödő fénye bevilágítja 
a szobánkon kívül az adventi 
koszorút körül álló család szí-
vét is. Hiszen a szeretet fényt 
hoz mindenki életébe, amikor 
hittel várjuk Jézus születésé-

nek napját, a Karácsonyt. Ahogyan közeledünk az ünnepek 
felé, sok gondolat kavarog a fejünkben, de a napi teendők tel-
jesítése közben felidéződnek régi szép emlékek, csodás gyer-
mekkori karácsonyok emlékei. 
Ha kimondom ezt a szót, szeretett gyermekkorom jut 
eszembe, hiszen akkor még nem gondolkodtunk karácsonyi 
ajándékon, a karácsonyfa volt az ajándék egy-egy új dísszel, 
amit megőriztünk és a következő években újra feltettünk a 
fára. A becsomagolhatatlan legnagyobb ajándékot kaptuk: 
sok-sok szeretetet, nem csak karácsonykor éreztünk, hanem 
megnyilvánult a mindennapokban. Bátran állíthatom, az Isten 
olyan gyermekkorral áldott meg, hogy az összes nap kará-
csonynak számított, hiszen mérhetetlen szeretet volt jelen 
minden percében. 
Az adventi készülődés az önzetlen segítésre lelkesíti az embe-
reket. Nagy örömet okozott számomra, hogy vejem, Dr. Bodor 
Péter és a lányom Kecskeméten karácsonyfát adományozott 
az iskolának. Azokra a gyermekekre is gondoltak, akiknek nem 
jut ajándék: a Szent Ferenc Alapítvány gyermekvédelmi tevé-
kenységét támogatják a fa alatti dobozban összegyűlt adomá-
nyokkal. 
 
A földön most sajnos újra háború dúl, hatást gyakorol az ösz-
szes emberre, anyagilag, idegileg szeretteink miatti aggódás 
terén. Négy szóval kérném Istent az adventi gyertyák jelen-
tése szerint: hit, remény, öröm és szeretet legyen az emberek 
szívében. Amennyiben ez megvan, minden megoldható, igaz, 
néha erőn felül, nagy áldozatokkal és Istenbe vetett hittel kell 
küzdeni a jó eredményekért. Sok nehézség árnyékolja be az 
ünnep fényét, Isten egyszülött fiának érkezésekor a fénynek 
kell győzni megvilágosítva a szíveket és lelkeket. 
Egyszer megkérdezte valaki tőlem, hogy szoktam-e beszél-
getni Istennel.  Igen – válaszoltam –,  a szívébe tekintve min-
den ember rájön, hogy már sok-sok beszélgetésen van túl. 

Néha kérdezek: vajon miért kell ennek így lennie, hiszen az 
adott dolog megoldhatatlannak tűnik? Azonban ha nem is 
azonnal, lehet évek, hónapok, hetek, napok,  órák, percek 
múlva megérkezik a válasz, ha Isten feladat elé állít, Ő tudja a 
megoldást és okot is. Sokszor úgy érezzük, túlságosan erősnek 
hisz, ennyi terhet nem bírunk el, ez az ő hite bennünk, embe-
rekben, a mi hitünk pedig az, hogy a jóban és rosszban is ve-
lünk van az Isten, ha kell, segít. 
Vannak nehéz időszakok, érthetetlen betegségek, szívet ösz-
szetörő békétlenségek, amiből csak Isten gondviselő szere-
tete által történhet változás. A 3. gyertya meggyújtásakor szí-
vünkben szárnyaló örömmel énekelhettük a Szentmisén a Je-
lenlét zenekarral: "Emmanuel, Velünk az Isten!" 

Egy szép szemléltetést osztanék meg veletek: Jézus és az em-
ber együtt sétálnak a tengerparton és egyszer csak eltűnik az 
egyik pár lábnyom. Az ember megkérdezi: miért csak egy pár 
lábnyom van, Uram, miért hagytál magamra? Isten válaszol: 
nem hagytalak magadra, a legnehezebb időszakodban a kar-
jaimban vittelek, azért van egy pár lábnyom a homokban, az 
az enyém. 

Ahogyan elérünk az utolsó gyertya meggyújtásához, érezzük 
lelkünkben azt az örömöt és fényt, hogy Jézus megszületésé-
vel, ha kell, a nehézségekben a karjaiban visz minket szerete-
tével. 

Kívánom, hogy minden családban az emberi lelkekben ra-
gyogjon fel a szeretet fénye, boldogan, töretlen békébe vetett 
hittel várhassuk Jézus megszületésének napját  a karácsonyt! 

(Királyné Németh Mária) 
 

 

VASÁRNAP 
12.18. 
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ADVENT IV. VASÁRNAPJA 
Farkas és Kiri család, élő és +csa-
ládtagok 
Engesztelő imaóra 

HÉTFŐ 
12.19. 

10:00 Diákmise 

CSÜTÖRTÖK 
12.22. 

8:00 Szentmise a plébános 
szándékára 

SZOMBAT 
12.24. 

24:00 Éjféli Szentmise 

VASÁRNAP 

12.25. 

 
 
11:00 
 

URUNK SZÜLETÉSE, 
KARÁCSONY – FÜ 
Varga Krisztina és ifj. Zámbó 
Gábor, élő és +családtagok 


