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Szeplőtelen Szívem diadalmaskodni fog! 
(Fatima) című saját színdarabunk a száz-
éves portugáliai Mária-jelenésekről szól. 
Eddig két alkalommal adtuk elő: Minden-
szentek és Szent Imre ünnepünkön, vala-
mint a Belvárosi Nagyboldogasszony Fő-
plébánia-templomban.

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a 
Mária Rádióban telefonos interjút adhat-
tunk, a Bonum Tv-ben pedig személyesen 
beszélhettünk előadásainkról.

Többek szerint ez a színdarab egy nagy-
színpadon is megállná a helyét. Köszönet 
ezért és azokért a szavakért is, melyekkel 
azt mondták el, hogy előadásunk közelebb 
vitte őket Istenhez, sőt voltak olyanok is, 
akikben most született meg, vagy került 
helyére a Mária-tisztelet.

Két vélemény: „Olyan hitelesen idézi fel a 
száz évvel ezelőtti eseményt, hogy a Szűz-
anya szavai, kérése mélyen a szívünkbe ha-
tolnak és erős elhatározásra sarkallnak, hogy 
naponta végezzük, erőnkhöz mérten az általa 
kért engesztelő és bűnbánó imádságot.”

„Csodálkoztam a szöveg szigorú történeti 
hűségén, a rendezés, a díszletek és ruhák 
egyszerű nagyszerűségén. Magas szin-
ten játszott a társulat, és a végén bizony 
könnyeztem. Péter atya is könnyes arccal 
köszönte meg az előadást. Azóta én is hir-

detem széltében-hosszában: ezt meg kell 
nézni, ha valahol majd újra bemutatják. Kár 
lenne kihagyni!”

A Szűzanya üzenete ma is időszerű. XVI. 
Benedek pápa mondta: „Téved, aki azt hi-
szi, hogy Fatima profetikus küldetése véget 
ért!” ● Sztancsikné Losonci Tímea, a Sek-

restye Színpad vezetője, Csepel-Belváros R. 
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Adventi, 
karácsonyi 
előzetes
Előzetest írtam, noha a valóságban ké-
sésben vagyok. Ha nézem a naponta 
érkező reklámújságokat, nézem a kü-
lönböző hirdetéseket, hallom a reklá-
mokat, bizony el vagyok maradva, de 
a gondolataim még akkor is aktuálisak.

Karácsony, a kereszténység ünnepe, a 
megígért Megváltó születése. Nem tu-
dom, hogy azoknak az üzleteknek a ve-
zetői, melyek az ünnep ürügyén kínálják 
áruikat, hívők-e vagy sem, ők maguk 
mennek-e templomba az ünnepet meg-
szentelni, vagy csak a keresztény ünne-
pet felhasználva akarják nyereségüket 
növelni. Szeretet ünnepének is szoktuk 
nevezni a karácsonyt. Összejön a család, 
és adott időben körülállják a csillogó ka-
rácsonyfát és szeretetük jeléül megaján-
dékozzák egymást. Szép dolog, szép 
szokás, ahogy a Mennyei Atya nekünk 
ajándékozta Fiát, olyan szeretettel adjuk 
mi is át önmagunkat jelképező ajándé-
kainkat. Itt megint felmerül bennem 
a kérdés: gondolunk-e azokra, akik hi-
vatásuknál fogva ezt nem tehetik meg? 
Gondolok a közlekedésben, a rendvé-
delemben, a kórházban szolgálatot tel-
jesítőkre. Mint a csepeli kórház meg-
bízott kórházlelkésze tapasztalom és 
tanúsítom, hogy az ott dolgozó orvosok 
és ápolók milyen önfeláldozó munkát 
végeznek, különösen ünnepek idején. 
Amíg családi körben a Csendes éj dalla-
ma alatt, egymást átölelve adjuk át aján-
dékainkat, ők embertársaikat ölelik át, 
hogy a betegek megkapják a szükséges 
kezeléseket és gyógyszereket. Ahogy 
Szűz Mária tisztába tette a kis Jézust, 
ők felebarátaikkal teszik ezt. Sőt hogy 
hangulatosabbá tegyék környezetüket, 
fenyőfát állítanak, lámpásokkal és más 
díszekkel teszik ünnepélyesebbé a ka-
rácsonyi időszakot. Az ünnepi időben 
róluk sem szabad megfeledkezni.

Így kívánok szép előkészületet és ál-
dott, boldog karácsonyt!
● Krammer András diakónus 

Színdarab Fatimáról


