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Karácsonyi csend
Minden évben van egy este, amikor csak az a néhány ember van körülöttem, akiket minden-
kinél jobban szeretek. Kint, bent nagyon nagy a csend. Mellettem áll, fogja a kezem régen ha-
lott anyám. Mosolygunk, mindannyiunk szemében könny csillog. A karácsonyeste az élet leg-
boldogabb pillanata. A fenyőszagú félhomályban tudom és hiszem, hiszem és tudom: minden 
megtörtént és minden megtörténhet. Karácsonyeste nem félek, sem az élettől, sem a haláltól. 

Feleségemmel együtt kívánunk minden barátunknak csendbe burkolódzó, áldott Ka-
rácsony estét.  Szigethy Gábor
Táplálja szívünkben a reményt Dsida Jenő verse.

Közeleg az Emberfia
Tudom, hogy közeleg már a jó ember fia, 
aki nem tőlem és nem tőled kap életet. 
Néhány pásztornak, akik sohasem öltek
nyulat, nem hordoznak emberölő 
szerszámot, megjelenik az angyal és 
megjelenik a csillag és tele lesz dallal
a decemberi hegyoldal. Csak ránézünk a kisdedre 
és tudni fogjuk, hogy Ő az.
Eljönnek az acéltrösztök fejedelmei, 
a petróleumbányák frakkos császárai
s könnyel a szemükben letérdelnek elé.
Mert Ő lesz, akinek legtisztább kék a szeme, 
legerősebb lészen a karja és szelíd arcáról ragyog 
az örök építők acélos vidámsága.
Ő megmutatja minden vándornak az útat, 
minden töprengőnek az igazságot, minden 
haldoklónak az életet. Ő megmagyarázza 

M E G H Í V Ó
Az Örmény Katholikus Egyházközség helyiségében (V. Semmelweis u. 9. II. 6.)
1951. december 2. vasárnap d. u. 6 órakor
1951. december 23. vasárnap d. u. 7 órakor
1952. január 6. vasárnap d. u. 6 órakor

K A R Á C S O N Y I   M Y S T É R I U M   J Á T É K R A
melynek szövegét írta    S. Koenig Cedor
zenéjét szerezte     Dr. Pfeiffer István
betanította     S. Koenig Cedor
Közreműködik a Pro arte énekkar   vezényel: Csongor Dénes

Angyal  Gámenczy Anikó
Mária  Keve Mária
József  Buslig Béla
Ördög  Pongrátz Bálint
I. Pásztor Daniel Gyula
II. Pásztor Krausz György
III. Pásztor Vákár Péter
IV. Pásztor Jenkovszky Iván
V. Pásztor Simon Józsika
Gáspár  Szabó Kornél
Menyhért Somssich Andor

December 2-án a Mystérium játék előtt adventi koszorúgyújtás
Beszédet mond: dr. Pfeiffer István
December 23-án a Mystérium játék után karácsonyfa gyújtás
Beszédet mond: Kónya Kálmán

Mindenkit szeretettel hív és vár
az Örmény kath. Egyházközség Elnöksége

Kádár Dániel örm. kath. lelkész

(A családi dokumentumtárban találta Keve Mária)

Boldizsár Szenkovits Viktor
I. Katona Pongrátz András
II. Katona Szabó József
I. Férfi  Buslig Gabi
II. Férfi  Asboth Gyula
I. Asszony Buslig Ilona
II. Asszony Somsits Eszter
Angyalok Keve Katalin és Kinga
  Govrik Marika 
  Pongrátz Marika
  Vákár Ágnes
  Daniel Etelka

    Szereplők:

Örvendjünk együtt
Már áll a Mária a gyermek Jézussal – 403 centiméteres bronz 
szobor – Mátyássy László szobrászművész csodálatos alkotása a 
budai vár Dunára néző középkori pillérén. 

Rohanó világunkban milyen jó tudni és felpillantva látni, hogy 
Mária és a kis Jézus vigyázza életünket.

„Budapest népének, függetlenül attól, hogy ki mit vall, kiben 
hisz, ez a veretes Mária szobor spirituális erőt sugároz, s az oly 
annyira vágyott belső nyugalom ígéretét hordozza. Nemcsak ne-
künk magyaroknak, hanem mindenkinek, aki hozzánk téved és 
föltekint a vár fokára. Fölragyog a magasban az Anya alakja, a sa-
játja éppen úgy, mint az emberiségé” (Erdélyi Zsuzsanna).
(Szerk. megj.: Büszkék vagyunk rá, hogy az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület, a Budapest Főv. II. kerületi Ör-
mény Önkormányzat és a Fővárosi Örmény Önkormányzat is 
hozzá tudott járulni az Immaculata Alapítvány által meghirdetett 
közadakozáshoz.)

  

  

nekünk a gépek dalának igazi értelmét, 
megmagyarázza és megáldja 
a fáradt költőt]
legsajgóbb szavait és mosolyogni fog
és kék]
fehér galamb fog ülni a vállán kétfelől.
Ő nem ad országot nekünk,
hanem otthont,]
nem ad fegyvert, hanem kenyeret.
Ma még sírunk, 
mert a mosolygás nem én vagyok. 
Ma még sötét
van, mert nem jöttem világosságnak,
hanem hogy bizonyosságot tegyek
a világosságról.]
Már közeledik az éj, mely szüli a Hajnalt.
Eljön Ő, minden bizonnyal eljön.


