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LÁMPÁS

Az első karácsonyom nagy hálával telitett: köszönöm a közösségnek, hogy 
befogadtak. Köszönöm, hogy van ünnepem mindennap. Számomra ez a 
legnagyobb ajándék. 

Karácsony az öröm ünnepe és a leg-
kedvesebb ünnepünk is egyben.

A karácsony enélkül is karácsony. A gyerekeknek is sokkal nagyobb szükségük 
van egy kisimult idegrendszerű édesanyára és édesapára, aki megöleli és 
megpuszilgatja őket, mint arra, hogy a házban pedáns rend legyen. 

Karácsonyra lélekben kell készülni, nem pedig mindennel elkészülni, vagy 
éppen kikészülni tőle, mire elérkezik. Inkább békés legyen az ünnep, mint 
tökéletes. Akkor lesz csömörünk, ha nem tudjuk elengedni az olyan görcsöket, 
mint hogy megsült-e a sütemény, megfelelően becsomagoltunk-e mindent. 

Tulajdonképpen az egyetlen olyan ünnep, 
amelyet az emberiség többsége ünnepel. 
Ilyenkor mindenki gyengéddé, finom 
lelkűvé válik. Már a készületi időben 
kerestem a helyem a betlehemi misz-
tériumjáték szereplői között. A képzelet 
szárnyán időzve a betlehemi Kisded 
helyébe képzeltem magam. Aztán a 
képzelet valósággá lett: minden mosoly, 
szép szó, visszajelzés, szeretet lépés, 
melyet a közösségtől kaptam Máriát, 
Józsefet, a bölcseket és a pásztorok 
törődését juttatták eszembe. 

Csíki Szabolcs plébános

Figyeljünk a Lényegre!

Kétségtelen: a betlehemi Kisded köztünk van! 

2019./II. Karácsony

Ünnepi gondolatok

Kell készülni



vMert egy jó lelki felkészülés karácsonyra és azért jó, mert Jézussal kezdhettem a 
napomat. Balla Krisztina (Csíkdelne)

vPróbálok jobban teljesíteni a mindennapokban értem itt a tanulást, szüleimnek 
segítek, és szót fogadok, próbálok türelmes lenni testvéremmel szemben. 
Szerintem ezek azok a dolgok, amik azért a mindennapokban is fontosak kellene 
legyenek és azok is, de karácsony előtt jobban próbálok ezekre figyelni. Kovács 
Ádám (Csíkpálfalva)

vÉn azért szerettem rorátéra járni, mert lelkileg feltöltődtem és úgy láttam, hogy 
örömet szereztem vele a papbácsinak is. Csiszér Arnold (Csíkpálfalva)

vÖrömmel tölt el, hogy Isten jelenlétében indultak a reggeljeim és azt vittem tovább 
az egész nap folyamán. Kovács Evelin (Csíkdelne)

vSzerettem rorátéra járni, mert ráhangolt az ünnep lényegére és egy feltöltődést 
kaptam az adventi időben!  Szabó Irénke (Csíkdelne)

vMert Jézussal kezdhettem a napom és, mert könnyebben megoldhatók a 
teendők/problémák. Bírta Bernadett (Csíkdelne)

vSzámomra ez az a advent különlegesebb mint az eddigiek. Kicsit érettebben tudok 
hozzá viszonyulni. Odafigyelek a belső békére és a csendre. Figyelek a lelkemre és a 
Jóistennel való kapcsolatra. A karácsony számomra úgy tud majd teljes lenni, ha az 
advent során tudok áldozatot hozni.  Ladó Róbert (Csíkdelne)

Miért szerettem rorátéra járni? A fiatalok válaszolnak!

Én így készülök az Ünnepre! Őszinte vallomások!



    Váncsa Renáta-Katalin (Csíkpálfalva)
    

vAz advent az egyik kedvenc időszakom az egész évben. Ilyenkor fokozottabban 
igyekszem figyelni a mindennapi ritmusomra. Ebben segít egy lelkigyakorlat, ami 
mentén járom a várakozás útját. Többször sikerül elcsendesedni és több-kevesebb 
sikerrel lassítani is. Elmegyek a roráté szentmisékre, rácsodálkozom a hajnal 

csendjére, a reggeli órák szépségére, a 
természetre, a napfelkeltére. Gyertyát 
gyújtok, ünnepi zenét hallgatok. Otthon, a 
munkában és tulajdonképpen minden 
területen hordozom magamban ezt a 
hangulatot. Mindezekben próbálom 
megtalálni a JóIstent. 

 
2020-ban Magyarországra figyel a keresztény világ, 
Budapesten rendezik meg az 52. Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszust. Ez egy nagy lehetőség, 
hogy találkozzunk az Eucharisztiában jelenlévő Jézus 
Krisztussal! Ennek a nagy eseménynek az elő-
készületében vagyunk, a kérdés is ennek fényében 
született meg!  A válasz nem mindennapi! 
 
Sokszor voltam vándorúton - írja Szent Pál apostol. 
Minden nap úton vagyunk, haladunk a végső Cél felé. 
Ezen az úton megannyi lehetőség kínálkozik 
számunkra, melyek mellett akár el is mehetünk, de 
bele is kapaszkodhatunk, mint vándorbotba. Egy 

ilyen támasz számomra a szentmise is. Hogy mit jelent? Lehet: emlékezés, hála, kérés, 
dicsőítés, tehermentesítés, áldás, megpihenés, bátorítás, üzenet, táplálék, remény, 
kapcsolat és még hosszasan folytathatnám a sort. Mégis úgy gondolom, hogy 
számomra a felsorolt elemek közül a legfontosabb az ember, hogy milyen szívvel 
vagyok ott jelen. Éppen mi foglalkoztat? Választ keresek, haragos vagyok, megbékélni 
jöttem, örömmel telt a szívem, hálát adni jöttem, el vagyok keseredve, támaszt 
keresek? Talán nem is keresném a feltett kérdésre a választ, hogy mit jelent számomra 
a szentmise, mert ez mindig és mindenkinek más, hanem megpróbálok magamra 
figyelni, hogy milyen a mai „jelen-létem” és fontos az ott „létem” még akkor is, ha 
olykor nem sikeres a teljes „jelenlétem”. 

 
Hála és köszönet a szeretetakció adományozóinak!

 A pap kérdez… Mit jelent számodra a szentmise?

Birta Zsuzsanna



Január 21., K Csíkpálfalva 08:00

   Minden forrásom belőled fakad – készület a Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszusra -  Január 10-én, 18 órától szentségimádás az Úrkápolnában. Hívunk és 
kérünk: gyere, imádkozzunk együtt Életadó Forrásunknál! 

Január 7.,  A Kovács családtól a falu végéig!   

Január 25., Sz Csíkpálfalva 08:00

Január 23., Cs Csíkdelne 08:00

December 24., Karácsony szenvedeje: Csíkpálfalva 18:00, Csíkdelnén a Szent János 
anyatemplomban 21:00 órakor ünneplünk, előbb pásztorjáték, majd szentmise. 
Csíkdelnén a pásztorjátékot felnőttek, Csíkpálfalván a fiatalok adják elő.   
December 25., Karácsony ünnepe – ünnepi miserend. 
December 26., Karácsony másodnapja – ünnepi miserend. 

Január 24., P Csíkpálfalva 18:00

Január 22., Sz Csíkpálfalva 18:00

Január 20., H Csíkdelne 18:00

2020. január  1., az Új év első napja – ünnepi miserend.  
December 31., – Évvégi hálaadó szentmisék: Csíkpálfalva 17:00, Csíkdelne 19:00 óra
December 29., – Szent Család Vasárnapja, ünnepi miserend.

Január 3., Középszeg: Görbe Györgytől, Vaszi Attila családjáig. 

Január 5., 13:00 órától – János Előd családjától, Benő András családjáig.
Január 6., 13:00 órától – Benő Andrástól, Kovács József családjáig.

Január 4., Alszeg: Ferencz Iréntől, Szabó Elviráig. 

Január 2., Felszeg: a Csomortáni családtól, László Béla családjáig.

Január 26., Csíkpálfalván a templombúcsú 12:30 órától kezdődik. Ezen a napon 
Csíkdelnén 09:30-től van szentmise, ezt követően indul a keresztalja Pálfalvára 
templombúcsút ünnepelni. A hideg és a hó ellenére igyekezzünk képviselni 
közösségünket! 

Bálint Lajos érsek (1993. január 1. XIII. Körlevél tartalmából) 

   A gondviselő Isten útjai csodálatosak. A legnehezebb helyzetekben is, 
bármilyen sötétek a kilátások, minden várakozás, reménytelenség ellenére is 
felkel az igazság napja.  Csak legyenek, akik nem futnak el a kötelesség elől, 
vállalják az életet. (…)  A gondviselő Isten bőséges áldása vezessen és segítsen 
mindannyiotokat az új esztendőben! 

Bízzuk újra életünket Krisztusra! B.Ú.É.K.!
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Erőss Zsolt és Ferencz Huba.

Programjaink:

Házszentelés Csíkpálfalván

Házszentelés Csíkdelnén

Mária Rádió szentmise közvetítések
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