
Isten most is közeledik, 

Ő előbb szeret, 

Ha leszáll a köd, és nem látszik semmi, 

Ha fagyott úton bizonytalan a lépés, 

Ha a szikrázó hó fölött tiszta az égbolt, 

Ha növekszünk, épp úgy, mint ha fogyatkozunk, 

Örömeinkben és hiányainkban 

Isten szeret és jön. 

Állandó, biztos, megtartó. 

Értünk van itt. 

Jöjjetek, imádjuk! 

 

Kedves Testvéreink, Barátaink! 

 

Az esztendő fordulója küszöbén ismét a testté lett Ige szegényes jászla előtt állunk, annak 

reményében, hogy tudunk élni a lehetőséggel, hogy életünk felszínesebb rétegeiből visszatérjünk Isten 

velünk kötött Szövetségéhez, és új lendülettel innen várjuk, merítsük az életet.  

Egyik legnagyobb örömünk, hogy Isten hűsége ebben az esztendőben is megtartott minket a 

szerzetesi életben. Örökfogadalom előtt álló nővéreink tehettek egy újabb lépést a szerzetesi 

elköteleződés útján. Ráhel nővér és Rita nővér augusztus 15-én – immár másodszor – megújították 

egyszerű fogadalmaikat. Bernadett nővér, Dóra nővér, Judit nővér és Veronika nővér a noviciátus 

apostoli évébe léptek, Antal Alexa pedig felvételt nyert, és megkezdte jelöltidejét arlói házunkban.  

Isten kegyelméből küldetésünk idén is tovább bontakozhatott az evangelizáció különböző 

területein: Arló és Bükkszentkereszt egyház-, és faluközösségeiben, az idősek és betegek szolgálatában, 

az ifjúság körében, a szegények között, a hitoktatás területén, lelkigondozói szolgálattal, tanítással, 

szociális munkával, vagy egyszerűen a megélt találkozás és közösségvállalás tapasztalatai által. 

Izgalommal várjuk Bükkszentkereszten az Egri Főegyházmegye új lelkigyakorlatos házának 

elkészülését, amelynek működtetésében Érsek atya közösségünkre számít, és ezt örömmel vállaljuk. 

Arlói szolgálatunkat is – ahol nagyrészt mélyszegénységben élő cigány családokkal 

foglalkozunk – sokan segítették imáikkal, munkájukkal, adományaikkal. Isten fizesse meg gazdagon! 

Így idén néhány újabb testvérünknek sikerült az Elfogadlak Alapítvány keretein belül 

munkalehetőséget biztosítani, és több fiatal továbbtanulását tudtuk támogatni.  

Idén is részt vehettünk a Ferences Család találkozásain, képzési alkalmain: tavasszal 

Szécsényben ferences nővéreinkkel, ősszel pedig Kékestetőn a nagyobb ferences család tagjaival. Két 

nővérünk szervezőként volt jelen a IV. Európai Ferences Ifjúsági Találkozón, Lourdes-ban. 

Biblikus témában dr. Szatmári Györgyit hívtuk meg közösségünk egyik képzési napjára, mely 

nagyon mély és gazdagító volt. 

Mindezek mellett most is megjelentek a kudarcok, megoldhatatlannak látszó kérdések, 

bűneinkkel, hibáinkkal vegyülő nehézségek, amelyekben hitünk tisztulására, erősödésére kaptunk 

lehetőséget. Visszanézve Isten irgalmába helyezzük ezeket, előre tekintve pedig kérjük, hogy vezessen 

tovább a bűnbánat, a megtérés útján. 

Hálásak vagyunk, hogy Ferenc pápánk a megszentelt élet évét hirdette meg, amely számunkra 

is teret ad, hogy mélyebben és „megújuló örömmel ismerjük fel hivatásunk ajándékát, nyilvánítsuk ki 

odaadásunkat Istennek, és ünnepeljük azt a szeretetet, amellyel az Atya szereti a világot, aki minket 

teremtett, megváltott és egyedül az ő irgalmából üdvözíteni fog.” (Vö. Regula III/9)  

Istentől megáldott, békés Karácsonyt kívánunk minden kedves Testvérünknek, igaz, találkozást 

a Megtestesült Igével és egymással, az újesztendőben pedig hálás szívet minden jóért, amit Isten művel 

bennünk és általunk a világban. 

  

Bükkszentkereszt, 2014 Karácsonyán        

 

Szent Ferenc Kisnővérei nevében: 
A borítón saját készítésű arlói látkép látható  

a rendházunkkal szemben lévő dombról.  

A templomtól jobbra van a rendházunk. 


