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„Bízzunk az életben 
mert a karácsony 
elhozta a fényt. 
Bízzunk az életben 
mert nem kell egyedül élnünk. 
Isten velünk együtt él.” 
                              Alfred Delp SJ 

 

Kedves olvasóink!  
 

Advent 4. vasárnapján 

az első olvasmányban és az 

evangéliumban hallottuk az 

igehirdetést: „Íme, a szűz 

fogan, fiút szül, és az 

Immánuel - velünk az Isten - nevet adja neki”. 

Karácsonykor, az „Immánuel - velünk az Isten” születését 

ünnepeljük; azt az ünnepet, hogy Isten, Fiában, Jézus 

Krisztusban megtestesült. P. Alfred Delp a „Velünk az Isten” 

gondolatát veszi elő a „Bízni az életben” című szövegében. 

P. Delp 1944. december 24-én írta ezt a szöveget a 

börtöncellájában. Ez egy erős bizonyságtétel a hitről a személyes nyomorúság és a szabadság-

vesztetteség ellenére. Egy olyan időszakban bízni az életben, amikor naponta kapjuk a 

híreket a konfliktusokról, a katasztrófákról, a szegénységről, a szükségről és a nyomorról? 

Bízni az életben, a bizonytalanság, a kérdések és az aggodalmak ellenére? Ezek a kérdések 

felmerülhetnek, és talán egy kérdéshez vezetnek: lehet-e még karácsonyt ünnepelni?  

A válasz megtalálható az idézett szentírásrészletben és P. Delp szövegében.  



Igen, ünnepelhetjük a karácsonyt, „mert a 

karácsony világosságot hozott, és Isten velünk együtt 

él”. Ez az oka reménységünknek, örömünknek és 

bizalmunknak. Erősítsük egymást ebben a 

bizonyosságban, és vigyük a fényt és a reményt azoknak 

az embereknek, akikkel találkozunk. 

 

Kedves támogatóink és támogató 

asszonyaink. Önöknek köszönhetően 

a Központunkban nevelkedő gyerekek  

úgy nőhetnek fel, hogy a világ 

nehézségeit nem érzik, pozitívan 

tekinthetnek a jövőbe, hiszen minden 

segítséget megkapnak ahhoz, hogy 

szép életük legyen. 

Ezt köszönjük meg a mai napon, főleg Georg Apát Úrnak, Központunk lelkének. Az 

AURO DANUBIA minden tagjának, akiknek a hatalmas támogatása nélkül nem tudnánk 

létezni már évek óta. Köszönet mindenkinek, akik Ausztriából, Németországból, 

Hollandiából, Magyarországról vagy innen Romániából segítségünkre voltak az elmúlt 

évben.   

Áldott Karácsonyt kívánok Önöknek! Isten töltse meg szíveiket a karácsony fényével. 

Az elkövetkező új évre kívánom Önöknek azt a bizonyosságot, hogy Isten megosztja velünk 

az életet, és velünk jár. Sok szeretettel Szerafina nővér 

 


