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Himnuszt dalol a szívem!
Megvallom, szinte irigylem azokat,
akik több ezer éve zsoltárt, himnuszt
írtak Isten teremtő kezéről, a világmindenségről, magáról a teremtésről
és benne a Napról! Irigylem őket, mert
ők látták a Napot; melegét, fényét élték, élvezték; belecsodálkoztak a csillagokba és érzéseik nyomán a legcsodálatosabb költemények születtek:
zsoltárok, dicséret-mondások.
A modern ember számára – sajnos – a
csillagos ég statisztikává, adattá silányult. Olvastam valahol, hogyha azt
mondjuk, tízezer „téglából” áll a mi kis
naprendszerünk, ebből 9986 tégla kell
a Nap „épületéhez”, és csupán a maradék tizennégy téglából épül fel Naprendszerünk összes többi bolygója.
Valamikor zengték énekét az óriási
Napnak, ami éltet és világít. Ma már
tudjuk, hogy öt-hatmilliárd esztendős.
Hajdan még nem tudták, hogy a Naprendszeren kívül van olyan csillag, ami
százötvenhétszer nagyobb tömegű, mint
a Nap, s az újonnan
felfedezett csillagok,
a kvazárok tőlünk
való távolsága: húszmilliárd fényév. A mi
Naprendszerünk egy
olyan galaktika – tej-

út-rendszer – része, amely körülbelül
százmilliárd csillagból áll. A „szomszédban” van egy másik galaktika, az
Androméda-köd, az háromszázmilliárd csillagból áll, s egy kicsit arrébb
létezik egy másik is, ötszázmilliárd
bolygóval.
A múlt évtizedekben a világ legnagyobb csillagvizsgáló berendezésével
felfedeztek egy icipici fénypontot; kiderült, hogy az a kis fénypont kétezerötszáz tejút-rendszer. Kétezerötszáz
galaktika, körülbelül ötezer-milliárd
csillaggal! Hihetetlen adatok, adattömegek.
Ma már azt is tudjuk, hogy amiről valamikor zsoltárt, dalt, himnuszt írtak,
az egész kozmosz – szüntelen tágul. A
peremén másodpercenként kétszáznegyvenezer kilométeres sebességgel
távolodnak egymástól csillagok, mintha a közepén fölrobbant volna. Tágul,
mint egy nagy léggömb, amelyet éppen felfújnak.
Hadd mondjam el,
mi az, amitől himnuszt dalol a szívem,
amitől pontosan úgy
áldom Istent, mint
másfél- vagy kétezer
évvel ezelőtt a zsoltárok! Az, hogy az ‰

elképesztő adatok mellett a csillagászati szakkönyvekben különös sorokat
is olvashatunk; például: „A világűrben
állandóan keletkezik friss hidrogén,
mégpedig a semmiből. Ez pótol mindent. Egységben tartatik az univerzum, a semmiből keletkező anyagból.”
Engem ez rendít meg és késztet áhítatra! Néhány évtizede attól tartottak,
hogy a táguló, szétrobbanó világmindenség egyszer valóban szétfoszlik
a semmibe, mert elfogy az összekötő
anyag, a hidrogén.
Ráadásul a komoly tudós azt mondja, hogy a „semmiből” keletkezik a
hidrogén! Nemrégen még nem győztek csúfolódni, hogy Isten a „semmiből” teremtette a világot. Ma a világ leghíresebb csillagásza – aki az
első holdraszállást irányította – írja
ugyanezt! Milyen jó – és ezért zeng
a szívem –, hogy mi tudjuk, ki képes
„semmiből” létrehozni valamit!
Gyökössy Endre: A zsoltárok csodálatos
világa  Nemcsak a zsoltárokat ismerhetjük
meg a kötetből, hanem megtanulhatjuk
a szemlélődő imádságot is. (kemény táblás,
264 old., 3400 Ft)

Karácsonyi zengedelem
– Képzeljétek, a The Daily Telegraph
szerint Roger Wotton, a University
College London kutatója bebizonyí
totta, hogy a Jézus születését előrejel
ző angyalok ábrázolása anatómiailag
téves, ugyanis összevetette különfé
le repülő fajok testfelépítését olyan
művészi ábrázolásokkal, amelyeken
különböző vallási és mitikus alakok
szerepelnek, köztük mi, angyalok is,

és megállapította, hogy mi semmi
képpen sem repülhetünk.
– De hát akkor, már bocsásson meg
nekem Wotton professzor, szerintetek
mi most mit csinálunk?
– Természetesen, vagyis természetfe
lettileg: repülünk, méghozzá a Róma–
Jeruzsálem légi folyósón.
– Méghozzá gyönyörű szépen!
– Istennek legyen hála!
Ez a beszélgetés 2014. december 24én
délután zajlott az Angyali Kar tagjai
között a számukra engedélyezett légi
folyosón, valahol feleúton Jeruzsálem
felé, hogy a betlehemi Születés Temp
lomában zengedezhessék Mozart
Exultate, jubilatéját, majd Händel Gyermek születik nékünkjét, végül Cesar
Franck Panis Angelicusát, ezúttal kará
csonyi küldetésük jegyében.
Az Angyali Kar Istentől elrendeltetett
küldetése a szent zengedelem volt,
méghozzá szimfonikusan és filharmo
nikusan. Székesegyházakban, dómok
ban, bazilikákban korálokat, miséket,
oratóriumokat, motettákat, madrigá
lokat, himnuszokat, kantátákat, passi
ókat, requiemeket, spirituálékat, gos
pelleket, vesperásokat és himnuszokat
zengettek. Érthető okokból sosem

utaztak repülőgéppel, mindig saját
erőből repültek, természetesen mindig
Isten kegyelméből. Módjuk lett vol
na persze emberi alakot öltve repülő
gépen utazni, de ezt már csak átható
vaníliaillatuk miatt sem tették. Elég
volt számukra az a tudat, hogy emberi
alakot öltő angyaltársaik – Bach, Bee
thoven, Mozart, Händel és más ked
venceik – zengedelmeit zenghették.
Voltak természetesen a repülésnek
bizonyos nehézségei és kockázatai,
például a zsúfolt légifolyosók és a
légörvények. Az előbbit mennyei tü
relemmel fogadták, az utóbbit lehelet
finom zengzetükkel csendesítették le.
Ez alkalommal olyasmire kényszerül
tek, amire csak nagyon ritkán került
sor: az intenzív rakétatevékenység
miatt el kellett hagyniuk a kijelölt lé
gifolyosót, majd Betlehem közelében
szerencsésen egy mezőn landolniuk...
Az izgalmas történet folytatása jó néhány
más rendhagyó betlehemi történet mellett
Kamarás István: Karácsonyi zengedelem
című könyvében olvasható. A kötet bevételével
a Beer Miklós püspök által életre hívott Szent
Ferenc Szegényei Alapítványt támogatjuk.
(168 old., 2000 Ft)

A pénztáros
Az egyik ABC-ben akartam venni valamit. Zárás előtt már csak egyetlen kaszsza volt nyitva. Hosszú sor toporgott,
morgolódott előtte. Elibém préselődve
szálegyenes, ápolt öregúr szorongott,
kezében a drótkosárral, benne némi vacsorára valóval. A gyötrött arcú pénztárosnő úgy csapkodta a billentyűket, számolt, mint aki gépe csattogó alkatrésze.

Fel sem pillantva, szögletesen, villámgyorsan, de láthatóan ereje végére érve
lökdöste tovább a leblokkolt kosarakat.
Éppen az előttem álló úrét bökte arrébb,
aki megszólalt (kemény szóra vártam):
– Milyen ügyes. Köszönöm. Aludjon jól
ma – s kilépett a sorból.
A pénztárosnő felkapta a fejét. Hálás
mosolyából már csak nekem jutott egy
villanásnyi. Hirtelen megfiatalodott; a
Gép helyett nő lett ismét.
Gyökössy Endre: Mai példázatok – Újabb
mai példázatok  Kereken hetven
elgondolkoztató, gyakran megható történet.
Valóban megtörtént mindegyik, nem is olyan
régen – és akár velünk is...
(kemény táblás, 248 old., 2800 Ft)

A szeretetnek melege van a természet
hidegében, világossága van az élet sötétségeiben, és a szeretetnek ajkai vannak,
amik mosolyognak velünk az örömben,
és lecsókolják a könnyeinket a fájdalomban. Gárdonyi Géza
Minden csak szeretetből születhet, és
csak szeretettel lehet csinálni, de arra
kell törekedni, hogy megismerjük a
szeretet különféle fokozatait. Meglátod
majd, a szeretetnek három lépcsője van:
a testé, a szívé és a szellemé... CharlesFerdinand Ramuz
A Szeretet örök című, különlegesen szép,
kemény táblás gondolatgyűjteményből
idéztünk (144 old., 1980 Ft)

December 13.
Ma Szent Lúciára is emlékezünk. Neve
fényt jelent. Kérjük, törjön át az adven
ti homályon a kegyelem fényessége,
világítsa be lelkemet, hogy lehessek
fényhordozó, a világosság gyermeke.

A HÓNAP sikerKÖNYVE
Gyökössy Endre: Mai példázatok –
Újabb mai példázatok című
nagy sikerű könyvünket kínáljuk
nagy kedvezménnyel,
2800 Ft helyett 1980 Ft-ért!

December 14.
Szent Egyházunk liturgiája egyre job
ban jelzi, hogyan kell örvendezni Te
benned. Szent Pál is erre utal: „Örvendezzetek az Úrban.” Édes Jézus, minden
szentáldozásom legyen örömteljes új
jáéledés benned!

Rendeljen MOST,
s biztosan ott lesz a karácsonyfa alatt!
Szinte AZZZONNAL postázzuk!
És 10.000 Ft vásárlás fölött elengedjük
a postaköltséget!

December 15.
Édes Jézus, egyre jobban szeretném a
Szűzanyával átélni a karácsony közel
ségét, minden figyelmemet, gondola
tomat, imádságomat, cselekedetemet
Feléd irányítani, vágyakozó szeretettel.

1053 Budapest, Kossuth L. u. 1.
Telefon: 06/1 266 61 61
webáruház: www.szentgellertkiado.hu
Nyitva vagyunk
hétfőtől szombatig 10-től 18 óráig,
vasárnap pedig 9-től 14 óráig

Szeretet Könyvesbolt

Aaron Burden, Unsplash

Regőczi István: Az Élet Kenyere
Szentáldozás utáni hálaadás az év
minden napjára (136 old, 1380 Ft)

4 gyönyörű szeretet-könyv
karácsonyra
Ki ne tudná, hogy a Szeretet örök? Ezért is ez
a címe az egyik legnépszerűbb gondolat
gyűjteményünknek. Szeretni, élni tanulha
tunk Gyökössy Endre Szeress most! és Szeress
ma jobban, mint tegnap című két könyvéből.
A Minden napunk ajándék Istentől kötetünk a
reményt hivatott bennünk erősíteni, hogy ér
demes küzdenünk, mert az élet szép, és min
den szenvedésnek van értelme. (Mind a négy
ünnepi kiadás, fotókkal, kemény kötésben)
A 4 könyvet együtt 8730 Ft helyett
kis híján fele áron,
4900 Ft-ért kínáljuk!

Százéves vicc



Az idős ferences páter századik születés
napját ünneplik. A díszebéd után fiata
labb rendtársai az idős kor áldásai felől
kérdezgetik.
– Azt hiszem, a legjobb az egészben,
hogy százéves koromra végre mindent
megtanultam, amire szükségem van az
életben. Már csak vissza kell emlékez
nem minderre.
Nagy Alexandra: Baráti mosolyok című
viccgyűjteményéből (192 old., 1580 Ft)

