XIII. évfolyam 4. szám, 2004. december 8.

de colores

– a magyarországi cursillo hírlevele –
H Í R E I N K
REKTOROK TALÁLKOZÓJA: Október
16-án sajátos újpesti kiscsoport tartotta elsõ találkozóját, melyen majdnem
minden, az Esztergom-Budapesti Egyházmegyében dolgozó rektor részt
vett. Közös ima és rövid bevezetõ után
arról beszélgettünk, hogy mit jelent
számunkra az elkötelezettség, a szolgálat a cursillóban, majd azok a problémák kerültek sorra, amelyekkel rektorként találkozunk, s amelyekre ezúttal együtt kereshettük a megoldást. A
délelõttöt szentségimádás zárta, melyben Jézus és a közösség öröme töltött
el minket. Januárban ismét szeretnénk
találkozni, ezzel is buzdítva minden
cursillót végzettet a kiscsoportozásra.
Köszönjük Horváth Zoltán atyának,
hogy befogadott bennünket!
Marótiné Gabi
ORSZÁGOSSÁ ALAKULT BUDAPEST
ULTREYA: Örömmel adunk hírt arról,
hogy az elõzõ számunkban jelzett találkozó végül országossá alakult. Ennek apropóját az adta, hogy a Duna
TV felvételt készített a Cursillo Mozgalomról. A 26 perces adást november
elején sugározták. Az elõkészületekrõl
és eseményekrõl következõ oldalainkon részletes összeállítást olvashattok.
Szilágyi Klára
VÁCI CURSILLO: Örömmel számolunk be arról, hogy a Váci Egyházmegyében november utolsó hétvégéjén
sor került az elsõ férfi, december elsõ
hétvégéjén pedig az elsõ nõi cursillóra. Erõt és kegyelmet kívánunk további munkájukhoz!
Mihaleczkuné Etelka levele alapján

Kempis Tamás: KÖSZÖNET JÉZUS SZÜLETÉSÉÉRT
Örök magasztalás és dicséret illessen
Téged, Mennyei Atyánk,
mert úgy szeretted a világot,
hogy egyszülött fiadat adtad érte.
Megengedted, hogy megszülessék,
és testvérünk legyen.
Hogy élhessünk, megengedted,
hogy az örök élet közénk jöjjön.
Hogy megvilágosodjunk,
megengedted, hogy maga a Világosság
szálljon alá a sötétségünkbe.
Hogy gyermekeid lehessünk,
Fiadat kicsiny ember-gyermekké formáltad.
Én Uram és én Istenem,
mily csodálatos bölcsességgel és kegyelemmel
mentettél meg engem!
Hódolva imádlak Téged,
Fiad jászolbölcsõjénél.
Ne vesd meg csekély hálaadásomat
és dicséretemet, Jézus Krisztusért!
Ámen.

VÁRAKOZÁS
Az adventi szent idõ bensõséges és örvendezõ várakozás Krisztus eljövetelére.
Kegyelmi idõ, mely megtisztít és megszentel bennünket, ha figyelmünket a
megtestesülés és a megváltás misztériuma felé fordítjuk. És nem utolsósorban bûnbánati idõ, amely az Úrral való szentségi találkozás által felemeli az elveszett embert.
Krisztus születésnapján a karácsonyfa körül a legkisebbek a legboldogabbak. Az
evangéliumban Jézus is az „egyszerûeket“, a gyermekmódra örvendezõket, a minden
okoskodástól és fondorlattól mentesen élõket, az Istent õszintén keresõ embereket
magasztalja.
Merjünk hát egyszerû, tiszta szívû, õszinte szeretetû pásztorokként a Messiás
jászolbölcsõjéhez menni, magunkat Neki ajándékozni, Vele maradni. Tõlünk nem a
Napkeleti bölcsek gazdag ajándékát, az aranyat, mirhát és tömjént várja. Várja azonban szívünk megnyitását felé és egymás felé.
Vajon az arany csillogása, vagy a meleg, testet öltött szeretet szikrája, a lélek
öröme az, ami éltet bennünket és megragyogtatja, kivilágítja a karácsonyfát, hogy
boldog ünnepünk legyen?
- fha -
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az örök negyedik
ORSZÁGOS
BUDAPEST
ULTREYA
ITT VAN AZ ÚR,
ÉNEKELJÜNK ÖRÖMMEL … !
avagy jelentés
egy történelmi pillanatról
Október közepe, péntek van, este 8
óra – a telefonvonalban Román Attila. A 15 perces beszélgetés lényege:
Gyerekek, 30-án a Duna Televízió
felvételt készít egy sorozat keretében a cursillóról. Jó lenne összefogni, és egy hiteles, egységes, élményszerû képet bemutatni. Gyertek onnét az Egri Egyházmegyébõl, és hívjatok néhány cigánytestvérünket
Szendrõládról. Olyan jó lenne, ha
lelkesedésükkel, esetleg gitárjaikkal
szebbé tudnák tenni az eseményt!
Emlékszem, hogy jól esett a megszólítás és azt feleltem, nem marad
pusztába kiáltott szó a meghívás.
A jelzett napon négy személygépkocsi gördült be a rákosszentmihályi közösségi ház elé, három
Szendrõládról, egy pedig Miskolcról. Bennem fenntartások és félelmek voltak Budapestet illetõen.
Senkit sem ismerünk – bennünket
sem ismernek. Erre mi történik? Az
elõttünk éppen beálló személygépkocsiból ki száll ki? Az egri cursillisták legnagyobb barátja és jótevõje, Gilyén Elemér. Én ettõl a pillanattól a Jó Istenre bíztam magam és
az mondtam: Uram, ha ilyen a kezdet, mi jöhet még?!
A folytatásban leckét kaptam –
egy életre szóló tanulságos leckét.
Az Úr ugyanis elfogadta a forgatókönyvet és kezébe vette a karmesteri pálcát Román Attila keze által.
Mindannyiunk számára, de szá-
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momra különösen is életre szóló élményt adott. Mirõl szólt ez? Számomra a hitrõl. A Szent Tamás-i bizonyságról. Ahogyan az Úr a sebeire hagyta tenni kezeimet a zalaegerszegiekben, aztán az oldalába a
Szentségimádásban, és végül megjelent mindannyiunk számára a záró Szentmisében. Közben azért
csaknem hat órán keresztül gondoskodott arról, hogy a jelen lévõ csaknem száz cursillós testvér mély és
hiteles tanúságot adjon és kapjon
arról az Isten iránti elkötelezettségrõl, a felebaráti szeretetnek olyan
mélységeirõl, amelyeket az Isten
azoknak tart fenn, akik valóban szeretik õt.
Azt csak megemlítem, hogy ez
alatt a hat óra alatt úgy születtek tanúságtételek és úgy hangzottak el
szívbe markoló vallomások az Isten– és felebaráti szeretetrõl, hogy
igazán észre se vettük, hogy a Duna
Televízió kamerája figyel minket,
hogy egy alapos szûrõ és összevágás után a nyilvánosság számára is
minden kétséget kizáróan megláttasson és elhangozhasson: a
Cursillo Mozgalom keresztény és
katolikus, és hogy „a kereszténység
zamata: az öröm és a derû“.

***
„Itt van az Úr, énekeljünk örömmel...!“ Talán ez is lehetett volna a
mottója az ultreyának. A végkicsengése mindenképpen ez lett. Mi miskolci cursillisták néhányan, kiegészülve egy veterán cursillós atyával,
Csókay Károllyal és a 15 lelkes
szendrõládi cursillóssal, így éltük
meg ezt a csodálatos október végi
eseményt. Valaki szellemesen meg
is idézte ezt a gondolatot: megfelelõ
idõben, a megfelelõ helyen. Valóban az idõ alkalmas, a hely pedig kifogástalan volt arra, hogy találkoz-

zon nyugat a kelettel, észak déllel,
Kõszeg Egerrel, Miskolc Zalaegerszeggel, vagy Szendrõlád Becsehellyel. S mindezt Budapesten,
ahogy Csókay Károly atya oly szépen megfogalmazta: „egy történelmi pillanatban.“
De colores!
Soltész Bertalan, Miskolc

ISTEN KEZÉBEN...
Isten kegyelmébõl szenvedélyes lelkesedéssel és örömmel indult útra
kis csoportunk az országos ultreyára,
Budapestre. A rákosszentmihályi
plébánia közösségi háza és a templom adott otthont az érkezõ cursillistáknak. A Duna TV felvételt készített a találkozóról, a programokról, mely késõbb az „Isten kezében“
címû mûsor keretében bemutatásra
is került.
A cursillo talán az a lelkiségi
mozgalom, ahol fajra, nemre, korra
való tekintet nélkül mindenki megtalálhatja azt a közösséget, ahol jól
érzi magát, elõítéletek nélkül tudja
elfogadni a másik embert, úgy
ahogy van, hibáival együtt, meg
tudja osztani örömét, bánatát, lelkiekben épülni tud. Senki sem tehet
mindent, de mindenki tehet valamit
a közösségért, tudnunk kell nagylelkûeknek lenni, és egymásban Istent
szeretni.
Felemelõ volt megtapasztalni a
tanúságtevõk életútján keresztül,
hogy ki hogyan éli meg az örök negyedik napot, kit hogyan érintett
meg Isten kegyelme és a közösség
összetartó ereje. Lelki élményünket
fokozta a felismerés, hogy milyen
sokféleképpen lehet elfogadni a felénk dobott „mentõövet“, amibe
csak bele kell kapaszkodni; ki hogyan bízta magát a Jó Istenre, ki hogyan igyekszik, hogy ezt a köteléket
soha el ne szakítsa. (...)
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Az oltáriszentség elõtt mindenki
letehette terheit, beszélgethetett Jézussal, majd a szentmisén hálát
adhattunk a nap kegyelmeiért, az
együttlét örömeiért; azért, hogy rácsodálkozhattunk cigány testvéreinkre, milyen õszinte örömmel és
lelkülettel élik cursillistaként az
örök negyedik napot. Új barátokra
találtunk és merjük remélni, hogy
Isten kegyelme még összehoz bennünket. Késõ éjszaka, szívesen vállalt fáradtsággal, élményekben gazdagon tértünk haza.
De Colores!
Salamon Károlyné, Margit
Pintér Károlyné, Vali
Baki Imréné, Erzsike
Szeles Miklós, Zalaegerszeg

...szóval igen jó volt együtt lenni!
Sz. M.
...Köszönjük, hogy gyönyörû,
hiteles emberekkel találkozhattunk, és tanúi lehettünk
annak, hogyan építi Isten az
egységet. …Köszönjük, hogy
megélhettük a közösségben az
ÖRÖMET!
Sné Marika
…a roma testvérek tanúságtételeibõl mérhetetlenül sokat gazdagodtam...
V.P.
…ma délben meg tudtam
nézni az adást. Ismételten
nagyon boldog volt a szívem,
hogy jó mûsort sikerült öszszehozni a 2 napos találkozóról. Dicséret illeti a Duna TV
stábját! Nagyon jó volt látni
a tanúságtételeket is!
Sz.M.

ÚJRA TALÁLKOZTUNK
Október 26-án tartottuk az 58. nõi
cursillo elsõ ultreyáját a Mária utcában. Még bennem volt a cursillo sok
kegyelme és öröme, ezért nagy várakozással készültem a találkozóra.
Örömöm csak fokozódott az
együttlétünk alatt, hiszen egy társunk kivételével mindenki eljött:
atyák, munkatársak és az új cursillós testvérek. Jó volt újra találkozni
egymással, és a szentmisén Jézussal.
A tanúságtételekbõl nagyon sokat
gazdagodtam. Szinte mindenki arról számolt be, hogy a cursillo nagy
segítséget és sok kegyelmet jelentett
a mindennapok küzdelméhez, hiszen mind az Istenhez, mind az emberekhez való viszonyuk nyitottabb,
bensõségesebb és személyesebb lett.
Egyik testvérünk elmondta,
hogy nem lett ugyan könnyebb az
élete, sõt talán még több kereszttel
és nehézséggel kell megküzdenie,
mégis tud bízni, reménykedni és
mosolyogni. Nem keseredik el úgy,

mint máskor hasonló helyzetben.
Xuan, a vietnami származású
asszonyka arról számolt be, hogy a
cursillo óta, ha megbántás éri akár
otthon, akár a munkahelyén, nem
csattan fel, és nem bánt vissza,
hanem ilyenkor magában, csendesen imádkozik, így tudja megõrizni
lelki békéjét. Õ, ha csak ideje engedi, eljön a Mária utcába a keddi cursillós találkozókra, hogy visszavarázsolja és megerõsítse a lelkében azt
a belsõ boldogságot, amit Leányfalun megélt. Úgy gondolom, sokat
jelent számára Jézus közelsége, a
szeretet és az elfogadás, amit megtapasztalt mind a cursillón, mind a
keddi együttlétek alkalmával.
Ezen az ultreyán az én „szeretettankom“ is csordultig megtelt. Már
elõre várom a következõ találkozónkat, ami közös ultreya lesz az 54,
az 57, és az 58. cursillo résztvevõivel.
Hálát adok az Úrnak, hogy velünk van szüntelenül, és hogy enynyire szeret minket.
De colores !
Telekné Margit

„
Amit akartam, romokban hever. Uram,
nem panaszkodom, szívem csendes. De
adj erõt, hogy el tudjam viselni, amit nem
akarok!“
Joseph von Eichendorff

1%

Köszönjük mindazoknak, akik
az elmúlt évben adójuk 1%ával a Cursillo Alapítványt támogatták. Az összeget mûködési költségekre fordítottuk.
Idén is számítunk ilyen irányú
felajánlásaitokra!
Adószám: 18051506-1-41,
1091 Budapest, Üllõi út 145.
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CURSILLÓS HALACSKÁK
Mindannyian tudjuk, milyen fontos
a cursillo életében az ultreya. A cursillós hétvége csodája, a Tábor-hegy
felemelõ három napja után ez az elsõ alkalom, amikor a hétköznapokban találkozunk egymással.
A 4. örök nap egy hónapja után
várakozva, örömmel jövünk a találkozóra, mégis sokszor valami hiányzik. Általában kevés az idõ, és
talán nem találjuk azt az érzést, azt
a „lebegést“, ami ott fent a Hegyen
ámulatba ejtett minket. Pedig csak
visszakerültünk a hétköznapok forgatagába, és most lenne igazán
szükségünk arra, hogy együtt maradjunk, hogy idõnként lelket öntsünk egymásba, hogy idõrõl idõre
felidézzük azt a három napot, és
erõt tudjunk meríteni belõle. Aki
idõközben be tudott kapcsolódni
egy kiscsoportba – akár úgy, hogy õ
maga hozott létre egyet, akár úgy,
hogy egy elfogadó kisközösség várta, – annak élõbb a 4. nap. Sokan

azonban pont ennek hiányában
morzsolódnak le. Sajnos!
Ezért örültem olyan nagyon, mikor egyik rektorunktól, Telek Margittól azt hallottam, hogy Velenczei
Katival, az 57. cursillo rektorával
azt tervezik, hogy az 54., az 57. és az
58. cursillo végzettjeit közös találkozóra hívják. Rögtön elhatároztam,
közelebbrõl is megfigyelem, hogy a
frissen végzett cursillós halacskák,
rektoraik szeretõ segítségével, hogyan kapcsolódnak be lassan a cursillo vérkeringésébe.
Szívet vidámító volt látni a Mária
utcában, amint egyre csak érkeztek
a közös ultreyára az aránylag „frissek“, ahogy örültek egymásnak.
Szinte alig fértünk el. A hangulat
szeretetteli, dinamikus volt.
Tartsa meg a Jóisten sokáig a lendületeteket! Szükségünk van egymásra, Krisztus számít ránk! Isten
hozott Benneteket közöttünk!
-fha-

Ez itt a frissen végzett cursillisták helye!
Kiscsoport alakításához kérte segítségünket ZUPÁN VERA, aki egyetemista
és nyáron végezte az 57. cursillót.
Ha fiatalok vagytok, nincs kiscsoportotok, jelentkezzetek Veránál
a zupanvera@yahoo.it e-mail címen.
Ha létrejött a kiscsoport, kérjük, adjatok
hírt magatokról!

felhívás

a szerk.
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Továbbra is kérjük és várjuk azok jelentkezését, akik a következõ területeken
alkalmanként segítségünkre tudnának lenni:
- pályázatfigyelés, pályázatok összeállítása, megírása, beadása;
- a cursillo honlapjának fejlesztése, karbantartása;
- híradások a de colores újság számára.
Ha tudomásotok van (az itt közölteken kívül) olyan állandó cursillós rendezvényekrõl, misékrõl, melyekre szívesen fogadtok vendégeket, várjuk tájékoztatásotokat. Segítsük együtt az újonnan cursillót végzetteket, hogy könnyebben tudjanak egy-egy közösséghez csatlakozni!

osztozzunk örömükben

XIII. évfolyam 4. szám

Nagy öröm napja volt 2004. október 30., mert Budakeszin
SEBESTYÉN NÓRA cursillós
társunk házasságot kötött
EDELÉNYI ZSOLTtal.
Nórink, az újpestiek szeretett
Nórija nagy örömmel és izgalommal, de még elõttünk is titkolva
készült erre a napra. Amikor minden elõ volt készítve, végre megtudhattuk mi is a nagy esemény
idõpontját és helyét.
A közel 250 éves budakeszi templomot teljesen megtöltötték a rokonok, barátok, ismerõsök és cursillisták. Az ifjú pár szentmise keretében (melyet a plébános atya és
a család két pap barátja közösen
celebrált) fogadott egymásnak örök
hûséget.
Sok kegyelmet és boldogságot kívánunk az ifjú cursillós asszonynak
és párjának!
Imánk kísérje õket életük útján!
Bernolák Melinda és Béla

Kérlek, értesíts bennünket a környezetedben lévõ, cursillósokkal kapcsolatos eseményekrõl (házasságkötés,
gyermekek születése stb). hogy azokról beszámolhassunk. Hisz a másokkal megosztott öröm dupla öröm, a
bánat pedig, másokkal megosztva kevésbé fáj!
a szerk.

Örömmel adunk hírt arról, hogy elindult a cursillo internetes levelezõlistája, melynek jelenleg 58 tagja van. Ha
szeretnél tag lenni, küldj egy mail-t a
cursillo-feliratkozas@primlista.hu
címre. Ha már tag vagy, bátran küldj
közérdeklõdésre számot tartó anyagot
a cursillo@primlista.hu címre.
Figyelem! A listára csak tagok küldhetnek mail-t, illetve csak a tagok
olvashatják a leveleket. A csatolt
fájlokat tartalmazó levelek tiltottak,
vírusvédelmi okok miatt a rendszer
nem engedi be ezeket.
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K Ö Z É R D E K Û
KÖZÖSSÉGEK ÉS RÉGIÓFELELÕSÖK:
ÉSZAK BUDA: I. II. III. XII. kerület
Frankovits György (II. ker-ben)
1028 Bp. Úrbéres u. 1/A, T.: 376-9459
e-mail: franko17@axelero.hu
Zoltán Gábor (I. III. XII. ker-ben)
1031 Bp. Vitorla u. 1., T.: 242-7708
Lelkivezetõ: Matolcsy Kálmán
1123 Bp. Táltos u. 16.,
T.: 3750732, 30-436-24-48
e-mail: p.matolcsy@axelero.hu
DÉL BUDA: XI. XXII. kerület
Budaörs, Érd, Diósd, Törökbálint
Dessewffy Erzsébet
1222 Bp. Bálvány u. 14., T.: 424-7794

A vidéken megrendezendõ cursillókról a
következõ címeken kaphattok információt:
EGER: Szt. János Továbbképzõ Központ,
3300 Eger, Foglár György u. 6.
NYÍREGYHÁZA: Lelkipásztori Intézet 4400
Nyíregyháza, Kossuth tér 4.
MÁRIAPÓCS : Máriapócsi Lelkigyakorlatos és Zarándokház, 4326 Máriapócs,
Kossuth tér 17.
KÕSZEG: Isteni Ige Társasága, Cursillo
Mozgalom, 9730 Kõszeg, Park u. 1. Pf. 2.

E szám megjelenését
a Keresztény Közéleti Akadémia Alapítványa
támogatta.
A De Colores belsõ hírlevél, melyet az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegyében
végzettek a cursillót követõen egy évig ingyenesen kapnak. Ezt követõen
jelezzetek vissza a mellékelt, kivágható lapon, igénylitek-e az újságot továbbra is,
illetve a mellékelt csekken a lap nyomdai és a postai költségeihez hozzájárulásotokat kérjük minimum 550,- Ft értékben. Természetesen szívesen fogadunk ennél nagyobb összegû befizetést is. Akkor is jelezzetek vissza, ha az újságot szeretnétek, de nem tudjátok a költségeit vállalni. Címváltozások bejelentését, illetve olyan címek megadását, akik a fentiek ellenére nem kapnak újságot, de
szeretnének olvasóink között lenni, a Cursillo Alapítvány címére kérjük.
Kérjük, az alábbi visszajelzést a megfelelõ válasz bekarikázása után mindenképp
küldd vissza címünkre: Cursillo Alapítvány Bp. 1091 Üllõi út 145.
Köszönjük!

VISSZAJELZÉS
Név:
Cím:
Tel:
Kérem az újságot:
A költségét (550,- Ft/év) vállalom :

VIDÉKEN:

Kérjétek Isten áldását a cursillók valamennyi résztvevõjére:
meghívottainkra, a papokra és a munkatársakra egyaránt!

ÉSZAK PEST : IV. XIII. XV. kerület
Bernolák Béla és Melinda
1047 Bp. Deák F. u. 27., T.: 389-0199
Lelkivezetõ: Herpy György ny. plébános
1056 Bp. Március 15. tér 2.
T.: 483-0295
Újpesten, a Szt. István tér 4. alatti Katolikus Kultúrházban minden hónap elsõ hétfõjén 18.00-tól ultreya.

DÉL PEST: külsõ IX., XVII., XVIII., XIX. XX.,
XXI. kerület, Dunaharaszti és Alsónémedi
Juhász Károly
1107 Bp. Kékvirág u. 2.
T.: 263-1207, 30-9849-924
e-mail: juhaszkaroly@freestart.hu
Minden hónap elsõ péntekén, a 18,00-kor
kezdõdõ szentmise után, kb. 18,45-kor
„Péntek esti beszélgetések“ címmel cursillós találkozó a Szent Kereszt Plébánián.

Nõi cursillo:
márc. 31- ápr. 3.
június 30-július 3.
szeptember 22-25.
november 17-20.

A cursillók tervezett helyszíne Leányfalu, a
Szt. Gellért Lelkigyakorlatos Ház (2016
Leányfalu, Móricz Zsigmond út 141.) A
záróünnepség délután 1/2 5-kor kezdõdik.
További információkat Marótiné Gabitól
kérhettek, a 405-3528 telefonszámon.

BELSÕ PEST: V. VI. VII. VIII. belsõ IX. kerület
Lelkivezetõ: P. Beöthy Tamás SJ
1085 Bp. Mária u. 25., T.: 318-3479

KELET PEST : XIV. XVI. kerület és Gödöllõ
Maróti-Agóts Lászlóné Gabi
1161 Bp. Templom tér 3.
T.: 405-3528
e-mail: gabikas@szmi.axelero.hu
1161 Bp. Templom tér 3., T.: 405-5869

I N F O R M Á C I Ó K

CURSILLÓK 2005-BEN
AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI
FÕEGYHÁZMEGYÉBEN:
Férfi cursillo:
április 7-10
június 23-26.
szept. 29-okt. 2.
december 8-11

2004. december 8.

IGEN
IGEN
aláírás

NEM
NEM

A de colores a magyarországi „CURSILLO A KERESZTÉNYSÉG TANFOLYAMA“ mozgalom negyedévente megjelenõ hírlevele,
mely a cursillón résztvettek számára
készül. Szerkeszti a Média Munkacsoport. Felelõs szerkesztõ: Kövesné Anna
(-fha-). Az újságot gondozta: Szilágyi
Klára. Postacím: 1131 Budapest,
Babér u. 41, II. emelet 16.
e-mail: decoloresbudapest@yahoo.com
http://www.cursillo.communio.hu
Nyomdai munkálatok: GRAPHIC nyomda
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NYOMTATVÁNY
Cursillo Alapítvány
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KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE
Budapest 100
GIOTTO di Bondone: Jézus születése (1304-1306, Pádua)

Akkor majd együtt lakik a farkas a báránnyal,
és a párduc együtt tanyázik a gödölyével.
Együtt legelészik majd a borjú s az oroszlán,
egy kis gyerek is elterelgetheti õket.
Barátságban él a tehén a medvével,
a kicsinyeik is együtt pihennek;
és szalmát eszik az oroszlán, akárcsak az ökör.
A csecsemõ nyugodtan játszhadozhat a viperafészeknél,
s az áspiskígyó üregébe is bedughatja a kezét
az anyatejtõl elválasztott kisgyerek.
Sehol nem ártanak,
s nem pusztítanak az én szent hegyemen.
Mert a föld úgy tele lesz az Úr ismeretével,
mint ahogy betöltik a vizek a tengert.
Iz 11.7-9

Minden kedves olvasónknak
áldott karácsonyt
és reményteljes új évet kívánunk!

