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A legfontosabb földi érték az ember!
Ön ismét az AQUILA Párt magazinját olvashatja – immár az 5. évfolyam 12. számát. Ebben folytatjuk az AQUILA Párt (AQP) megismertetését. Az összes eddigi szám megtalálható a www.aquilapart.hu ,
www.aqp.hu honlap magazin fülénél. Kérjük, kísérje figyelemmel a
honlapunkat, ahol a teljes pártprogram is elolvasható.
Fogadja szeretettel, amit Önnek írtunk, hátha meg tudjuk értetni a
célunkat, amiért megalakultunk. Támogatásukat reméljük.

BÉKÉS KARÁCSONYT KÍVÁNUNK!
SOK SZERETETTEL,
ISTEN SASAI
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Prohászka gondolatai KARÁCSONYRÓL
http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/PO_katol_103.html

Igen, az ég, melyről azt hitték, hogy érc és vas, az az ég megolvadt s mézzé lett s
lelkünkbe szivárgott. Hitünk boldogító tudatában lejött maga az ég a földre, mikor eljött
az, ki a mennyországot nekünk megnyitotta s az Isten neheztelését szeretetre fordította. S
Iám, mily erős e tudat; melegít a hidegben s életet ad a fagyban, s az ember ez
örvendező hitnek jeléül, reményeinek karácsonyfájául fölállítja az illatos, zöldelő fenyőt,
mely akkor is ébren van, mikor a természet alszik, s akkor is él, mikor a hólepel szemfödője
alatt pihen a föld… Érdeklődünk fönséges lelked, belső életed iránt; sejtjük a gyermekek
lelkének nagy voltát, mely az Istent látja s gyermekszívvel viseli el a nagy gondolatok
súlyát. Napsugár nem melegíti, csillagok reszketnek le rá; környezetén megakad szemünk;
de a barlang, az alomszalma, az állatok, a jászol nem a szánalomnak, hanem a
fölségesnek benyomását teszik ránk. Előttünk mindez fontosabb, mint Róma, a palatium s
az impérium; a barlang impozánsabb, mint a cézár palotája, a jászol jelentősebb, mint
Augustus diadalszekere, a szalma drágább, mint babérkoszorúja; mert meglátjátok, hogy
ez mind szerepet cserél: a cézár palotájából rom lesz, a koszorúból szemét, a
diadalszekérből forgács, mialatt a barlang templommá szélesbül, a jászol oltárrá lesz, s
rajta áll Krisztus, az Isten Fia s előtte térdelnek azok, kik Isten gyermekei akarnak lenni. … S
ez a nagy tény, hogy az Isten ember lett s hogy Krisztusban kinyilatkoztatta magát, —
hogy értelmén fölragyogtatta az evangéliumot s szíve szeretetében az Isten üdvözítő
kegyelmét: ez a nagy tény a világ fordulója s a boldogulásnak jegyében álló
világtörténelemnek szerencsés kiindulása… a karácsonyi fény az égből jött; az egy nagy
tény; s a Krisztus-kép a Szentlélektől fogantatott s megtestesült; az egy nagy kegyelem. S
ennek a fénynek s ennek a kegyelemnek befogadására hívő, bízó, alázatos lélek kell,
mely az élet adventjén keresztül vágyódik, mely a remény antifonáit énekli s mely a
próféták virrasztó szemével nézi a Krisztust s mosolyogva suttogja: Tudtam, hogy eljön; íme,
ő az!
Prohászka
„felkínálja” az Istent
úgy is, ahogyan ő
emelkedetten
megélte, hogy a
minden pillanatban
megszülető, élő és
meghaló
Krisztust
magunkba
tudjuk
fogadni. Felemeli a
lehorgasztott, már csak a horizontális világot néző fejünket, a szavaival újból az igazi
emberségünket akarja visszaadni, azt az emberségünket, ami még alkalmas volt a
Megváltás megértésére.
A mai napon szívből ünnepelnünk kellene, hogy csecsemő alakjában eljött az Isten
hozzánk, az eltévedt emberekhez. Megalázta magát azzal, hogy felöltötte a mi
behatárolt, sűrű anyagú formánkat, Ő, aki végtelen! Előttünk növekedett, megmutatva,
hogy ugyanezt Vele bármikor mi is megtehetjük. A végleges hazamenetelig követhetjük.
Hát nézzünk így Rá, adjunk szállást neki magunkban.
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Márkus Edit
A szeretetről
Ennél elcsépeltebb, többet emlegetett szó kevés van a világon, főleg
karácsonyhoz közeledve. Sokan már csak legyintenek e szó, vagy e
szóval megspékelt hangzatos beszéd hallatán.
Igazuk van a kétkedőknek, s még sincs igazuk. Nem a szeretet tehet
arról, hogy mi, emberek elhasználtuk, kijátszottuk, nem törődtünk vele,
sőt megcsúfoltuk és nevetségessé tettük. Ígérgetünk egymásnak
mindenfélét: hűséget, barátságot, kitartást és szeretetet, de a világ minden percben csak
az önzést súgja, csak azt az érzést, hogy megteheted, hiszen megérdemled…
Arra az alaphelyzetre kellene visszaállnunk, hogy mi magunktól semmit sem tudunk tenni,
semmit sem tudunk megérdemelni, hogy semmik vagyunk. Az ember legnagyobb tette,
ha feladja az akarását, és a szeretetét működteti, mely benne van, mint isteni adomány.
Ez az az útravaló, amivel végigjárhatjuk a keskeny utunkat. Drága tanítóm szokta
mondani – s mindig rádöbbenek, milyen igaza van –, hogy ha csak ezt az egy parancsot,
a szeretetet parancsát betartanánk, a világ megváltozna. Nem kellene félteni egymástól
a tulajdonunkat, az életünket, nem kellene annyit dolgozni, nem lenne féltékenység, nem
lenne magány…
A szeretet nem önmagára tekint, hiszen végtelen természetű. Mindig ad, nem vesz el
sosem. Nem zár el másoktól, nem is kérkedik. Halkan, mint a lágy szellő, néha észrevétlenül
veszi körbe az embert. Máskor viszont kézzel foghatóan, erősen jelen van, az orkán
erejével viszi végbe a dolgát.
Szent Pál himnuszával zárom soraimat, és kívánok Békés Karácsonyt Minden kedves
Olvasónak!
„Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő
érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Lehet prófétálótehetségem, ismerhetem az összes
titkokat és mind a tudományokat; hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs
bennem, mit sem érek. Szétoszthatom bár
mindenemet
a
nélkülözők
között,
odaadhatom a testemet is égő áldozatul, ha
szeretet nincs bennem, mit sem használ
nekem.
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a
szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is
kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga
javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója
fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az
igazság győzelmében leli. Mindent eltűr,
mindent elhisz, mindent remél, mindent
elvisel.” (1Kor 12,30–13,10)
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Varga Péterné Márta
XANTHI. Másnyelvű, ismeretlen embereket is összeköt Isten
Az alábbi valós, mégis hihetetlennek tűnő, történetet osztom meg
karácsony közeledtével, ami nem ebben az ünnepkörben, de a
szeretet jegyében zajlott le.
A közös hit pillanatok alatt
összehozott
minket
Görögországban
Xanthival.
Egyidősek, istenhivők, fájós térdűek vagyunk.
Helyszín: Platámon A. Tours. Főszereplő XANTHI mama, aki
nevét örökre bevéste a szívembe. 3 éve láttam, de nem
feledem, el fogok még menni, de félek az útközbeni
migráns tömegtől, és csak ez tart vissza.
Szokásos nyári apartman bérlésnek indult, olcsó, tiszta,
szép tenger, mi kell több egy gazdaságilag szerény
lehetőségű, középrétegű embernek, aki még unokáit is
viszi.
Kaptunk egy 2 szobás lakást. Első nap főzök, amikor egy
nő a hátam mögött a konyhában áll. (Valójában
egyikünk sem beszéli a másik nyelvét.) Megdöbbentem,
mit keres itt, de ő mondja: Ő XANTHI „mama” mosolyog,
felém nyújtja a fügepálinkáját. Tágra nyílik a szemem, mi
ez? /Én már életemben összesen kb. fél évet nyaraltam
Görögországban, de ilyet még nem láttam./ Ő ettől
jobban nevet, pár szót tud magyarul is, noszogat:
vegyem el.
Így kezdődött. Másnap különleges fügebefőttet
hozott, s mindig kedveskedett valamivel, nem
tudtam mivel viszonozni a jóságát. Xanthi mama
pedig csak jött és mi kézzel, lábbal
beszélgettünk. Majd meghívott a lakásába, és
örömmel mutogatta az Istennel kapcsolatos
összes kincsét, volt ott minden. Görög nyelvű
Bibliát lapozhattam, (még szerencse, hogy a
teológián valamennyi kis ógörögöt tanultam,
legalább olvasni tudtam, hogy melyik részénél
nyitja ki.) Nagyon sok témánk volt, minden
műtétet, hitét, férfiakat, családi dolgokat - a
nyelvek klasszikus értése nélkül- kibeszéltük, szinte
mindent megtudtam, tehetséges volt, ebben is.
Igen megszerettem, nagyon nyitott, karakán,
rendes, jó ember, remélem jól van és
viszontláthatom.
Az utolsó nyaralási napokban megint behívott és
levitt a pincébe, ahol rengeteg ruhát tárolt, de ő
célirányosan ment, és egy zöld bundát vett elő
(lásd a fotót). Azt mondta: „vedd fel”. Nem
akartam, de erőszakoskodott, „pont jó”, mondta.
Sok huzavona után felvettem, pont jó volt.
Kérdeztem: mennyi? Ő: „semmi, szeretet”,
mondja. Nem akarom …, „de viszed”, mondja. A
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busz sem viszi el, nincs ennyi hely a bőröndömben. Elintézem, fiam (övék az utazási iroda),
mondja nevetve. Elintézte, sőt azt is, hogy hátul úgy ülhettem, hogy nem voltak mellettem
és a fájós térdemet egyenesbe hozhattam. A busz után hosszasan integetett. Nekem is
megszakadt a szívem.
Nézd, XANTHI, ma a bundádat vettem fel. Hálás szívvel gondolok Rád, a tündéri görög
nőre, Xanthi mamira, különleges vagy. Isten áldása legyen rajtad!
Sok boldogságot Karácsonyra Neked és egész családodnak!
Kis Enikő
A valódi honvágy…
5

Van egy kifejezés a román nyelvben, melyet az annyira sajátjának érez, hogy úgy véli,
semmi más nyelvben nem lelhető fel. Ez a magyar vágy szóval fordítható "dor". Jelenti
méghozzá azt a fajta vágyódást, sóvárgó fájdalmával együtt, amelyet akkor érez a
szerető szív, ha valaki, akit nagyon szeret, távol van, esetleg éppen nem elérhető (vagy
meghalt).
Aztán van egy zeneszerszám, amely a délkelet európai népek között elterjedt, s amelynek
a román hegyi ember igen nagy mestere. Ez a havasi kürt, románul bucium (ejtsd:
bucsjum) vagy tulnic (tulnik). A hegytetőn állva a tekintete pásztázza a messze távolt,
látja a messze gyárkéményeket, sejti a völgyben a patakot, felméri, hol verhet tábort
következő éjszakára, de lelke szabadon, s messze szárnyal, akár a sas meg a holló a feje
fölött.
Ott, fenn, az ember lelke természetes módon lecsupaszodik: levetkőzi az ellenkezést, a
gyűlöletet. A felületesség, őszintétlenség, nemzeti hovatartozás mind okafogyottá válik és
egyszer csak az lesz, ami: Isten fájó szívű gyermeke. Hazavágyik.
Aztán előveszi egyszem társát, a havasi kürtöt és belefújja, amit érez: a gyönyörű
teremtett világ, a távollévő szerettei, a feje fölött elterülő véghetetlen fenség iránt. Hangja
egyszerűségében fájdalmas, fájdalmában vigasztalhatatlan, mert lélekben távol jár.
Hallja ezt a fennsíkon áfonyát szedő, a juhász fenn a plájon, az erdész a völgyben ‒ és
független attól, hogy anyanyelve bolgár, szász, cigány vagy magyar ‒ érti és érzi.
Havasi kürt hangja:
https://www.youtube.com/watch?v=0ssiZo5B1Kc
https://www.youtube.com/watch?v=0MzrXd8CUCg
Képek:
http://www.marianagurza.ro/blog/2013/01/02/sandu-catinean-un-tulnic-plange-napuseni/
http://www.unpicdetimpliber.ro/tag/segagea

Vargáné Pável Márta
Szeretem a vidámságot
Ez az alábbi két képet szerző megjelölése nélkül kaptam, de
továbbadom, mert melengeti a lelket.

Akik igazán szeretik egymást, azok
egész
életükön
át
folyamatosan
felfedezik egymást.
(H. G. Wells)

A szeretet megosztásának nincs határa,
ezért az igazi szeretetből fakadó
boldogság is határtalan.
(Thomas Merton)

Lelkiség
Ha beláthatnánk ellenségeink lelkébe, annyi
szomorúságot és szenvedést találnánk, hogy
megenyhülnénk irányukban.
(H. W. Longfellow)
Sören Kierkegaard: Ima
Te, aki egyszer személyesen jártál-keltél a földön,
nyomot hagyva, amelyet követnünk kell;
Te, aki még most is letekintesz a mennyből minden
zarándokra;
Te,
aki
megerősíted
a
fáradt
utast,
megvigasztalod a levert lelket, jó útra vezeted az
eltévedtet, enyhíted a harcos szomját;
Te, aki majd visszatérsz az Idők végén, hogy külön-külön megítélj mindnyájunkat és
meglássad, hogy ki követett Téged:
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Ó, Istenünk és üdvözítőnk! Példád tisztán ragyogjon a lélek előtt, hogy szétoszlasd a ködöt.
Adj erőt, hogy egyedül és változatlanul példádat kövessük, hogy hozzád hasonulva és
téged követve megtaláljuk az utat, amely biztosan elvezet az ítélethez, ahol minden
embernek meg kell jelennie és amely -- Általad -- elvezet az égi boldogságba, Hozzád.
Ámen. (Szabó Ferenc fordítása)

Leonardo
da
példabeszéd

Vinci:

Minden
7

Amikor a követ megütötte a
tűzsugár, az nagyon csodálkozott
és szigorú hangon így szólt hozzá:
,,Milyen őrület ösztönöz arra, hogy
kínozz? Ne okozz több fájdalmat
nekem, mert tévedsz: én senkinek
nem okoztam soha fájdalmat.''
Így felelt erre a tűzsugár: ,,Légy
türelemmel, s akkor meglátod,
milyen csodálatos dolog támad
majd belőled.''
Ezekre a szavakra megnyugodott
a kő, türelmesen tűrte a csapásokat, és meglátta, hogyan pattant ki belőle a csodálatos
tűz. Isten is így pattantja ki belőlünk sokszor, a sors csapásai által, a Szeret Lángot! Minden
lélek a napból való. Az Úr, minden dolgok világossága, lesz oly kegyelmes hozzám, hogy
engem, aki a fényt kutatom, szintén megvilágosít.

Novalis: Mind hűtlenek lehetnek
Mind hűtlenek lehetnek,
de híved leszek én:
a hála mégse veszhet
ki így a föld színén.
Kínban értem halódtál,
s értem haltál te meg,
ezért neked adom már
örökre szívemet.
Halálodért magamban
gyakorta könnyezek;
s népedben hány olyan van,
ki holtig elfeled!
Csak mert értünk hevültél,
vállaltál ily igát,
és lám, mégis letűntél,
s nem gondol senki rád.
Ragaszkodó szerelmed
mindenkit átölel,
s még ha mindenki elvet,
akkor is hű leszel;
s hűséggel győzni fogsz, ha
eljön majd, végnapunk,
és gyermekként zokogva
térdedhez simulunk.
Megízleltem szerelmed;
ó, többet el se hagyj!
Kötözzön szent kötelmed,
mindig velem maradj;
és véreim is egyszer
majd rád pillantanak,
s hódolva, szeretettel
szívedre omlanak.
(Rónay György fordítása)

Szeibert Márton
Az Aquila Párt miért létezik?
Furcsa kérdés, senki nem szokott ilyet kérdezni, hogy miért
létezik például a Fidesz vagy a Jobbik. Nyilván azért léteznek –
gondolhatjuk sokan –, mert volt pár ember, akik nem tudtak
nyugton ülni, extrovertáltak voltak, és – tegyük fel – akartak
valami maradandót és talán jót alkotni, és voltak, akik
felkarolták őket, és így sikeresen befutottak.
Talán nem igaz ez az Aquila Pártra is? Tekintve, hogy még nem
mondhatjuk befutott párnak, illetve még nem karolta fel őket
senki, ezért ez a kérdés inkább a megalakulás okára, az első lépésre vonatkozik.
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Tehát ott is van néhány ember, aki nagyon ki akar tűnni, aki valami nagy művet
akar alkotni az emberiség vagy legalább a magyarság körében? A válasz
nyilvánvalóan nem. Hogy miért nyilvánvaló, és hogy akkor mi az ok, az az alábbi
írásból kiderül.
Jelen írás alapja Hamvas Béla Sciencia Sacra, A kereszténység című kötetének
egyik gondolata. Hamvas azt írja, hogy a földi lét annak minden szenvedésével
együtt egy úgynevezett „létrontás” következménye, egy kezdeti hűtlenség
eredménye. Ezért a létrontásért minden egyes ember külön-külön felelős, és a
jóvátételre minden ember külön-külön kötelezett, és ha ezt a kötelezettséget
elmulasztja, akkor a létrontást tovább növeli. Hamvas farizeizmusnak nevezi azt a
képmutató viselkedést, amely ezt a létrontást igyekszik mindenkivel elfeledtetni, és
jóvátétel helyett a külsőséges „jótettek” végrehajtását hangsúlyozza.
Léthazugságban él, és olyan létstruktúrát alakít ki, melyben ő sem, de mások sem
vesznek tudomást a létrontásról, a jóvátételi kötelezettségről. A klérus már a korai
időkben is ezt a magatartást vette át, és ezt követi mind a mai napig – állítja
Hamvas.
Az evangéliumi kereszténység célja azonban ennek épp az ellenkezője. A
léthazugságot törli el, ezzel láthatóvá teszi a létrontás tényét, és követeli a
megfordulást, a jóvátételt. A politikai hatalmak a léthazugságot szolgálják. A
vallások is. Azokat a szellemi irányzatokat, amik a léthazugság ellen vannak, azokat
Hamvas nem vallásoknak, hanem beavatásoknak nevezi, és azt mondja, hogy a
kereszténység beavatás. A vallások vezetői, a klérus egyfajta hatalmi rendszert
tartanak fönt, akárcsak a politikai vezetők.
Azok a szellemi megmozdulások, melyek a léthazugságra rámutatnak, mindig
kellemetlenek a hatalmon levők számára, nem csak azért, mert félnek egy új
hatalom kiépülésétől, hanem mert ezek a csoportok irányíthatatlanok, vagy
jobban mondva befolyásolhatatlanok, hiszen minden politikai aktuson
keresztüllátnak. Keresztüllátnak, mert aki a léthazugságot elveti, és szembe mer
nézni a létrontással és a jóvátételi kötelezettséggel, az tisztábban látja önmagát és
másokat is, akik még a saját hazugságaik láncaiban vergődnek. A kereszténység,
mint beavatás tehát szükségszerűen megjelenik a léthazugságok mellett azok
eltörlése céljából. Valójában nincs külön vallás és nincs külön politika – írja Hamvas
–, hanem létrontás van. A létrontás mellett pedig megjelenik a lét megtisztításáért
tett erőfeszítés. A kereszténység tehát szükségszerűen megjelenik itt is és ott is, de
nem külön itt és külön ott, hanem mint létigazság áll, világít, és zavarja mindkét
hatalmi Bábelt, a politikait és a vallásit egyaránt. Az Aquila közösség keresztény
hittanosokból jött létre, akik elvetik a léthazugság minden formáját. Van belső lelki
élete, amit a külvilág értelemszerűen nem lát, van azonban a belső oldalt
reprezentáló, a tettekben realizálódó karitatív oldala – már lassan 25 éve –, és van
a politikusokat is zavaró, prófétai figyelmeztetéseket adó és iránymutató oldala is,
és ezt hívják Aquila Pártnak. A párt nem lényegi része a közösségnek, mert a
lényeg belül van, de szükségszerűen létező része, és nem külön rész, hanem
ugyanannak a belső lényegnek egy inkarnációja. Az Aquila nem szűnik meg akkor
sem, ha a külső tevékenységeit abbahagyja, bár ehhez nyilván belső okra van
szükség, ahogy az elindításuk is belső ok alapján történt.
Az, hogy a fent leírt szöveg nem egy lírai kitaláció, nem egy újabb csel egy újabb
politikai párt részéről, arra több bizonyíték van – bár szükségtelen bárkinek is
bizonygatni. Az egyik, hogy már több mint 28 éve létezik a belső lényege a
közösségnek, mely belső lényeg változatlanul él, függetlenül attól, hogy ez milyen
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külső módon mutatkozik meg,
akár a lassan 25 éve végzett
karitatív munkákban, akár a
néhány éve működő politikai
pártban. Senki nem gondolhatja
komolyan, hogy egy ember, aki
az életéből 20-30 évet odaad
arra, hogy másokat segítsen,
korrepetáljon,
kórházban
támogasson, az hirtelen –
karitatív tevékenységét nem
megszüntetve
–
hatalmi
törekvéseket indít egy olyan
pártban, amiben egy csöppnyi
racionalitással belátható, hogy
soha nem lesz hatalma és
amúgy pénze sem. A másik
bizonyíték az épp ez utóbbi
tény, hogy annak ellenére
dolgoznak pártként is (nem
keveset, gondoljunk csak a
honlap üzemeltetésére, cikkek
írására, aláírásgyűjtésre stb.),
tehát annak ellenére ölnek bele energiát, hogy tudják, ez sem hatalmi pozícióba
nem juttatja őket, sem pénzforráshoz közel nem kerülnek, és erre nagyon jó
bizonyíték az előző parlamenti választás eredménye, ahol labdába sem rúghattak,
és ennek ellenére mégis indulnak a következő választáson.
Akkor mégis miért csinálják, miért tartják életben ezt a csupán „inkarnációnak”
nevezett működést? Azért, mert hiszik, hogy a tevékenységüknek mégis van
haszna, a léthazugságon átvilágító tevékenység hosszú távon meghozza a
gyümölcsét – függetlenül attól, hogy ebből a gyümölcsből hány emberöltő után
fognak csak enni –, de akár a jelenben is befolyásolhatja a nagyobb pártok
működését is.
Az Aquila mint átvilágító jelenség szükségszerűen zavarja a hatalmi pozíciókban
ülőket, függetlenül attól, hogy ez a pozíció a klérusban vagy a politikában van-e.
Éppen ezért az Aquila minden oldalról inkább támadásra, mint elfogadásra
számíthat, de éppen ez igazolja létjogosultságukat, és ez az, ami bizonyítja
igazmondásukat, mert nincs emberi ok, ami bárkit erre az útra ösztönözne.
Ez a világ szemében nézve egy vesztes pozíció, ők mégis győztesek és boldogok,
és ez a boldogság nem származhat máshonnan, mint abból a belső forrásból, amit
a világ nem lát.
Az Aquila Párt tehát ezért létezik.
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Oroszi-Kuzmich Kinga
Advent
Az advent - tudjuk - a várakozás időszaka. Hogy mire is várunk, az mára
igencsak kérdésessé vált a világban. Keresztény kultúránkban ez az
időszak már kevésbé a lelki elmélyülésről, a Megváltó várásáról szól. Az
adventi vásárok és karácsonyi akciók kavalkádjában rohangászó
emberek nagy része már nem igen gondol a lelki oldalára az ünnepnek,
már csak a hangulat számít, a narancs illat, a kandalló, a sülő sütemény, nagy lakoma,
szépen feldíszített karácsonyfa, a családi együttlét. Ezek még nem is feltétlenül elítélendő
dolgok, de hol marad az ünnep lényege? Ennek az ünnepnek nem az a lényege, hogy
végre vendégül lássam a 20 fős családomat, hogy a gyerek megkaphassa a hatalmas
ajándékot, amire már rég vágyott, hogy degeszre együk magunkat és ne kelljen
munkába menni, és hogy üresre vásároljuk a pénztárcánkat. Ez az ünnep Isten végtelen
szeretetéről szól, aki annyira szeret minket, hogy utánunk jött ebbe a durva anyagi
világba, ahol az emberek képesek arra, hogy fajtársaikat megöljék, megnyomorítsák,
kínozzák, de képtelenek felismerni és elfogadni az univerzális törvényeket, megbecsülni a
világot, amit kaptak és felismerni az életük végső célját.
Próbáljuk meg idén háttérbe szorítani a karácsony anyagi, üzleti oldalát. Próbáljuk meg
elcsendesedni a körülöttünk zajló karácsonyi rohanásban, kinyitni a szívünket Isten felé és
befogadni Őt magunkba. Próbáljuk felfogni az Ő irántunk való szeretetét, hogy azt tudjuk
sugározni a többi ember felé. Próbáljuk megérteni, mit is jelent valójában a karácsony.

Vargáné Pável Márta
Kis kertészkedés
Látok szorgos embereket, akik már valamiféle lemosó permetezést végeznek. Ez kell is. Látok olyanokat nyüzsögni, akik
most levágják az elszáradt növények szárait és komposztálják.
Apropó komposztálás. Mivel égetni már nem lehet, lassan az is
belekényszerül a komposzt készítésbe, aki eddig nem tette. Viszont van ezzel gond
is. Ugyanis pl. a paradicsomot, fertőző körteleveleket stb. nem kellene beletenni,
mert sok korokozót vinne tovább. Le kell locsolni olyan szerekkel, amik megölik a
gombákat, s egyéb kártevőket. Igen ám, de arra nem gondoltak, hova tegye az
állampolgár a paradicsomot, aki sokat ültetett ‒ mert elvitetni ennyit zsákokban
lehetetlen. Sokszor hegyekben áll az elszáradt kihúzott rész. Sokat látok, aki sutyiban eltüzeli, meg is értem, mert nem tudom, mivel okozunk több kárt. Jó munkát!
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AQP humor
Hátha valaki nem ismeri 
- Miért van a Parlamenten kupola?
- ???
- Ki látott már lapos tetejű cirkuszt?!
-----------------------------------------------------------http://www.topviccek.hu/vicckategoria/Karacsonyi
csúcsdísz helyett
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Hirdetményünk, felhívásunk
Kérünk minden intelligens, nyitott embert, aki hazája érdekeit nézi, csatlakozzon tagnak az AQUILA Párthoz!
Az AQP-nál közgyűlési határozat alapján a belső keménység és tisztaság védelme miatt egy évig csak próbaidős önkéntes lehet mindenki. Habár nálunk
amúgy is mindenki önkéntes, pénz hiányában senkinek sem tudnánk egyébként
sem fizetni. Kérjük, ha érez magában erőt ehhez az intelligenciát, becsületet és kitartást kívánó munkához, jelentkezzen tagjelöltnek. Az alapszabályunkat a honlapunkon megtalálja.
Várjuk a kedves párttársakat.
Üdvözlettel: Varga Péterné Márta elnök

Az AQUILA Párt 14.981-es számon 2013 márciusában jogerősen
bejegyzett párt. Az AQP a kiábrándultaknak, igazmondásra és
élhető Magyarországra vágyóknak a pártja, és nem szokványos
pártként „pártoskodunk”! Elmondhatjuk, mi Isten akaratából az
emberekért vagyunk. Kérjük, tekintsék meg a honlapunkat – a
részletes pártprogramunk is ott olvasható:
www.aquilapart.hu
Itt minden információt megtalálhat rólunk.
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