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Kiadja a Szociális Testvérek Társasága magyar kerül ete

Ára: 220 Ft

„Készülıdj föl,
Betlehem:

mindnyájunk számára
megnyílik

az Édenkert!

Ékesítsd föl magad,
Efrata,

mert a barlangban
az élen fája sarjad ki

a Szőztıl;
hiszen az ı méhe

szellemi
paradicsommá válik,

melyben az isteni
ültetvény díszlik,

melyrıl ha eszünk,
élni fogunk,

s nem halunk meg,
mint Ádám.

Krisztus születik, hogy
elıbb elesett képmását

fölemelje.”

(Elıünnepi tropár a görög
katolikus liturgiából))



Címlap bels ı oldala:

Örvendj (’khaire’, gör.), kegyelemmel teljes, az Úr
van teveled… A Máriához szóló angyali köszöntés
felhívás arra a mélységes  örömre, amely a világot
betöltı szomorúság végét hirdeti. Evangélium,
örömhír kezdetét jelzı köszöntés. … az öröm a
kegyelembıl fakad, azaz az Istennel való közös-
ségbıl… Mária az a teremtmény, aki páratlanul
kitárta a kaput Teremtıje elıtt, fenntartások
nélkül a kezére bízta magát….

(XVI. Benedek pápa Szőz Mária
az engedelmes  hit példaképe c. katekézisébıl)

� születésével fakad föl a maga
teljességében, amikor az angyalok
meghirdetik a pásztoroknak: Nagy
örömet hirdetek nektek! (Lk 2,10.)
…
Az örömrıl kell tanúságot tennünk.
Hiszen a világ örömet keres… Az
emberi szívnek ez az öröm utáni
vágya az a hely, mely természetesen
nyitott a boldog hitre. …
Az öröm az az egyetlen jel, amit még
a hitetlenek is megértenek… S ez a
legszebb tanúságtétel, amit az
Egyház adhat isteni Vılegényének.”

(R. Cantalamessa: Evangelizálás
örömmel c. adventi beszédébıl)

„Mária köszöntésére Erzsébet méhében
felujjongott a magzat (Lk 1,44.) – s ezzel a
Vılegény barátja elıre jelezte a Vılegény
örömét (vö. Jn 3,29.). Ennek csúcspontja
Mária felkiáltása: Örvendezik az én lelkem
Istenemben!”… Ez az öröm „Krisztus ����



Hátsó borító bels ı oldala

„A hit által inspirált nagyobb m ővek valóban a Biblia pauperum, a szegények Bibliája ,
vagy nevezhetjük Jákob létrájának is, mely a lelket  felviszi minden szépség
Szerzıjéhez, és Vele Isten misztériumához, s mindazokhoz, akik a boldog
színelátásban élnek.” (A „Via Pulchritudinis – a szépség útja” c. dokumentumból)
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Hátsó borító

Fotók:

Vig Rita


