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A Karácsony CSODA

Megmagyarázhatatlan CSODA.
Az ellentmondások csodája, me-
lyek Jézus egész életén átvonul-
nak.

Jézus a leglehetetlenebb körülmények
között született,

de: a mennyei seregek dicsérete
töltötte be az eget.

Jézus születését az éj csendje, sötétje
burkolta be,

de: fénylı csillag vezette a
szegényt, gazdagot a jászolhoz.

Jézusnak nem volt mobilja,
de: volt belsı radarja, halló szíve
LÉLEKTİL LÉLEKIG.

Jézusnak nem voltak búzamezıi,
halcsarnokai,

de: mégis mind jóllaktak
kenyérrel, hallal.

Jézus nem járt diplomatáknak leterí-
tett szınyegen,

de: járt a vízen, s az hordozta İt.
Jézus nem épített kövekbıl
templomot,

de: maga volt a templom,
az imádság.

Jézus nem rendelkezett milliárdokkal
mőve elımozdítására,

de: szíve tele volt kinccsel, hiszen
az Atya benne volt.

A Karácsony: CSODA-sorozat kez-
dete és vége. A szegény, a haj-
léktalan, a mindenben hiányt
szenvedı Jézus 2000 év óta a vi-
lágtörténelem központi alakja.
Mint születésekor, ma is újjáte-
remtésre éhezik a világ:

a csillag fényére, a jászol me-
legére, a kenyér tápláló erejére, a
szívekben épült templom bizton-
ságára, fényére – amelyekben az
imádság erejébıl nı ki a másokat
átölelı, óvó, befogadó szeretet.

A. Éva

A TARTALOMBÓL:

Szíved – Betlehem
             (Lucida Schneider OSB)
A Zsinat életre keltette az
       Egyházat -
        (İrsy László SJ elıadásairól)
Hírek a világegyházból
Új „boldogunk”: Meszlényi
       Zoltán vértanú püspök
Milyennek ismertem meg
             új boldogunkat? -
- Beszélgetés Fecske Orsolyával
„Hogyan lehet határt szabni
       a gonoszságnak?” -
      - P. Chocholski elıadása (II.)

Az egykori „tipikus nıgyógyász”
megtérése; A Passió c. film fı-
szereplıje az élet védelmében
Boldog Salkaházi Sára Szőz-
anyával való kapcsolata (II.)
      (Fejér Mária Klára testvér)

Egymilliárd éhezı
Tizennégy évi amerikai
szolgálat után hat éve itthon -
              - Beszélgetés a SZTT
            új általános elöljárójával

„Prófétául rendeltelek
      a nemzetek számára” –
Bartha Angéla tv. az Országos Ka-
tolikus Karizmatikus Találkozóról
JÁNOS –
      Egy hajléktalan testvérünkrıl
Mővészek találkozója a Vati-
kánban – megújult párbeszéd a
mővészetek és az egyház között


