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Bevezetés
Az újesztendő első napján szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket.
A liturgia újév napján Máriát,
az Ő istenanyaságát állítja elénk,
nem azért, hogy megcsodáljuk, és dicséretét zengedezzük. Sokkal inkább
azért, hogy beláttassa velünk az
anyai szolgálat fönségét, és követésére buzdítsa Éva leányait, különösen itt, magyar földön élőket.
Az anyátlan, apátlan, gyermektelen világ, amelyben több a
szobaállat, mint a gyermek, mindenkor önmaga sírásója. Ahol a nők nem
tekintik áldott és boldog állapotnak
az anyaságot, ott a halál kaszái suhognak. Erre figyelmeztet egyházunk a polgári év első napján, amikor Mária istenanyaságát állítja
elénk. Nemzeti létünket legalább
annyira veszélyezteti ez a probléma,
mint a pénzvilág nemzeteket megszüntetni akaró törekvése. Hogyan
gondolkodunk mi erről az égető
problémáról?
Kirie litánia
Jézus Krisztus, Aki áldássá lettél
minden ember számára: Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki testvérünk lettél, hogy mi Isten gyermekei legyünk.
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Akinek nevében üdvösséget talál minden ember: Uram, irgalmazz!

Evangélium után
Mindig különös hangulata van
az újév első napjának. Ilyenkor mélyebb érzelmek érintik meg lelkün-

ket, új várakozások ébrednek bennünk.
Ezen a napon boldog újesztendőt kívánunk egymásnak és magunknak. Isten áldását kérjük az újesztendőre, mert lelkünk tele van bizonytalansággal, kérdéssel, kéréssel, reménnyel. Vajon mit remélhetünk,
milyen lesz ez az újesztendő? Teljesen helyénvaló a kérdés, hiszen boldog újesztendőt kívántuk egymásnak
tavaly, tavalyelőtt és azelőtt is. Jó
egészséget kívántunk egymásnak,
nemcsak a betegeknek, hanem az
egészségeseknek is, s mégis hányan
megbetegedtek közülünk. Boldog újesztendőt kívántunk egymásnak, s
hányan meghaltak közülünk, akik
nem élhették meg a mögöttünk hagyott esztendő végét. Éppen ezért
most azzal a tudattal kívánunk egymásnak boldog újesztendőt, hogy
tudjuk, életünk és sorsunk Isten kezében van, s ott van jó helyen.
De nekünk is tenni kell azért,
hogy boldog legyen az új esztendőnk!
Mit kell tennünk? Azt, amit a
Szűzanya tett, akit az újesztendő első
napján, mint Istenanyát köszöntünk.
Róla feljegyezték az evangélisták,
hogy megőrizte szívében Isten igéit,
amelyeket az angyaloktól, a pásztoroktól és Simeontól hallott, és gyakran elgondolkodott rajtuk (Lk 2,19)
Szükségünk van arra, hogy ne feledjük, Isten törvényeit, bármilyen erővel is igyekeznek feledtetni. Miként
Mária, úgy mi is, gyakran gondolkodjunk Isten törvényein, hogy életünket ezekhez szabhassuk. A felismert igazság ugyanis segít az életben
való eligazodásban, és megtart a jó-

ban. Könnyebb azt megtartani, aminek az értelmét és célját is ismerjük.
De azt is látnunk kell, hogy
meglehetősen sokan vannak, akik Isten törvényeit gondolkodás és megfontolás nélkül elutasítják, mondván,
hogy azok idejét múltak, ósdiak.
Azért nehéz ezekkel az emberekkel
bármit is tenni, mert a készség sincs
meg bennük a megfontolásra.
Ugyanakkor társadalmi szintre
emelték az alapvető erkölcsi értékek,
a természetes erkölcsi normák elutasítását, s ezt a magatartást modernnek, haladónak kiáltották ki. Ezért
sok más érték mellett kétségbe vonják az élet, a házasság és a család
szentségét is. Ezzel a felfogással sokakat meg is tudnak nyerni, hiszen,
aki az élet, a házasság vagy a család
vonatkozásában valamilyen egyéni
nehézséggel küzd, ebben a mentalitásban mindjárt mentséget, magyarázatot is talál magának.
Minden korban akadtak, s ma
is akadnak, akik ezen emberi gyengeséget kihasználva politikai tőkét
kovácsolnak maguknak. Odáig merészelnek, hogy a nép és vezetői akarata ellenére is Budapesten „melegek
olimpiáját” akarják megrendezni?
Rendes olimpiának még a lehetőségéről sem hajlandók tárgyalni. Oh!
Roma! Oh! Mores! Oh! Róma! Oh!
Erkölcsök!
Szomorúan kell látnunk, mint
folyik az emberek lebutítása. Nem
kétséges, hogy céljuk a gyökér-, önérzet- és értékrend nélküli ember kialakítása. Ugyanis a megalázott és
kiszolgáltatott embert mindig könynyebb manipulálni, kordában tartani.

Böjte atyától idézek gondolatokat. Idézek: Bárhogy is nézem, a
kormányokat ledöntő, országokat
csődbe vivő, pénzügyi fortélyokkal
mesés vagyonokra szert tevő kevesek, a történelem szemétdombjára
dobott diktatúrákra emlékeztetnek. A
bankok diktatúrája eladósítja még a
meg sem született gyermekeket is,
nyomorúságos pénzügyi függőségbe
taszítva minden állampolgárt. Elviselhetetlen terheket rak uzsora kamataival a népekre, csak azért, hogy a
megszámlálhatatlan vagyonát folyamatosan gyarapítsa. Demokratikusan
megválasztott kormányok dőlnek le,
és a pénzvilág helytartói kerülnek
hatalomra, kiknek egyetlen céljuk,
kicsavarni az országokból, az uzsorakamatot.
Ne keseredjünk el!
Az emberiség eddig mindig legyőzte és önmagából kivette a létére
törő önző zsarnokokat, kik mindegy
rákos daganat mindent magukba
szívnak, de a közösség szolgálatára
nem vállalkoznak. Nem vagyok próféta, De kijelentem: Most is így lesz,
ha nem tud diadalmaskodni a szeretet és a nagylelkűség a gazdagok és a
pénzügyi körök vezetőinek a szívében, akkor, mint korábban elődeik,
úgy ők is mindenképpen a zsarnokok
sorsára jutnak.
Oh! Istenünk! Újévi nagy kérésünk: Áraszd ki a szeretet gyógyító
nagy folyamát e világra. Hogy mi
emberek végre, egymást szerető, segítő, s boldoggá tevő testvérekként
éljünk e furcsa világban.
Ámen
F. F.

