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Evangélium 
…”Mária minden szót 

megőrzött”… (Lk 2,19) 

 

Isten a teremtés kezdetén össze-

gyűjtötte a vizeket (Ter 1,10) és 

elnevezte azokat tengernek. 

Ez a szó a latin nyelvben a 

mare, melynek többes száma 

maria. Ugyan úgy összegyűjtött 

minden kegyelmet is és azt elne-

vezte Máriának (mare, Mária, 

szójáték). A mare-ból Mária lett, 

az anyagból, a vízből személy, a 

nagy mennyiségű tömegből finom 

asszonyi lélek. Ezért a Szent 

Szűz, a kegyelmek anyja, akinek 

teljességéből minden ember gaz-

dagodhat. Írja ezt a 300 évvel 

ezelőtt élt francia szent, Grinon 

Lajos, a máriás lelkiség, a Mária 

légió mozgalom egyik neves alak-

ja. 

Szent II. János Pál pápára 

olyan nagy hatással voltak ennek 

az egyszerű papnak a gondolatai, 

hogy egyházfői jelmondatát is az 

ő írásaiból vette. Totus tuus, egé-

szen a tiéd. A mondat viszont a 

maga egészében így hangzik, 

totus tuus, o Maria, egészen a 

tiéd vagyok Mária. 

Mária a keresztény világ édes-

anyja, Istenanya. Valóban jól vá-

lasztott az Isten. Miért? Mert – 

ahogyan Szent Bernát beszédei-

ben olvassuk - „az alázatosság 

nem kis jelével találkozhatunk 

Mária estében. Ugyanis az nem 

rendkívüli dolog, hogy valaki 

megalázkodik akkor, amikor meg-

alázzák. De nagy és ritka erény 

megőrizni az alázatot akkor, ami-

kor tisztelettel és dicsérettel vesz-

nek körül”. 

Nem túlzás Máriáról azt állíta-

ni, hogy ő az Isten anyja? Ez azt 

jelenti, hogy ő szülte a Szenthá-

romságot? Nem! De amikor vala-

kinek az édesanyjáról beszélünk, 

akkor nem teszünk különbséget 

test és lélek között. Nem mondjuk 

egy anyáról, hogy ő a testemnek 

az anyja, vagy a lelkemnek az 

anyja. Ha édesanyját mondunk, 

mind a kettőt, testet, lelket értjük 

alatta.  

Mivel Jézus, Isten és ember volt 

egy személyben, ezért nem hely-

telen azt mondani, hogy Mária az 

ő anyja. Az Istenember Jézusnak 

az anya. 

 „A világon van sok millió ember, 

S van sok ezer, ki téged szeret, 

De hogyha baj van, már egyik sem 

ismer, 

S nem törődik senki sem veled. 

Csak egy van, aki melletted áll 

mindig, 

Jó szellemként követ, vigyázva 

rád - 

Ha rossz is vagy, ő mindig jónak 

lát: 

A te drága, édes, édes, jó anyád!” 

Ilyen édesanya ez a Mária, aki-

hez ma különösen imánkkal for-

dulunk, hogy járjon közben ér-

tünk Szent Fiánál, és segítsen 

bennünket ebben az újesztendő-

ben is testi lelki erőben, jó egész-

ségben, alázatos lelkületben. 

G.F.  

Nazianzi Szent Gergely 

Sz: Arianz, 329/330 

†: Arianz, 389/390 

Ünnepe: január 2. 

Gergelyt szülei megszületésekor 

Istennek ajánlották, mivel késői 

gyermek volt. Érzékeny lelkületé-

vel egészen fiatalon már a keresz-

ténység előtti kultúra kincseivel is-

merkedett. Szerette a filozófiát  

mint a kifejezés eszközét, de a köl-

tészet is közel állt szívéhez. Szüle-

tett szónok volt. Cezareában meg-

ismerkedett Vazullal, akivel életre 

szóló barátságot kötött. Szaszimá-

ban püspöki széket kapott, melyet 

sohasem foglalt el. Magányban ke-

reste a menedéket, hogy a szemlé-

lődésnek és az aszkézisnek éljen. 

Emberi kapcsolatok nélkül nehe-

zen élt, ezért széles körű levelezést 

folytatott. Szüleit és kedves barát-

ját gyors egymásutánban veszítet-

te el, s úgy érezte, hogy így magá-

nyosabb lett, mint bármikor. A ha-

lálra gondolt, „de a másvilág is ré-

mít, ha e világ tapasztalatai alap-

ján kell ítéletet alkotnom róla.” 

Ekkor következett be olyan törté-

nelmi fordulat, mely őt a konstan-

tinápolyi püspöki székbe ültette, 

ahol siralmas állapotok fogadták. 

Az ariánusok uralkodása alatt a 

katolikusoknak csak egyetlen 

temploma maradt, zsinati intézke-

dései pedig nem mindig voltak sze-

rencsések. Törvényellenességgel 

vádolták. Kérte felmentését a püs-

pöki székből, melyet meg is kapott. 

A zsinattól méltóságteljesen búcsú-

zott, beszédében kifejtve igazi jó-

akaratát. Ékesszólása és érzékeny-

sége Istenkeresése szüntelen aka-

ratát fedezhetjük fel vágyában. Iz-

zó Krisztus-tisztelete versében is 

megmutatkozik: 

 „Tégy erőssé Krisztus, 

 Hallgat a hangom, mely Té-

 ged énekelt. 

 Adj erőt és ne hagyd el szol-

 gádat.” 

Gergely élete végéig szűzi tiszta-

ságban élt. Mélygondolkodású 

szent volt. Már életében a 

„teológus” és „a keresztény 

Demoszthenész” névvel tisztelték 

meg. Ő a költők és írók védőszent-

je. 

F.D.-né 

Létige 
1. v.: Szám 6,22-27; Zsolt 66;Gal 

4,4-7;Lk 2,16-21 

2. h.: 1Jn 2,22-28; Zsolt 97;Jn 

1,19-28 

3. k.: 1Jn 2,29-3,6; Zsolt 97;Jn 

1,29-34 

4. sz.: 1Jn 3,7-10; Zsolt 97;Jn 

1,35-42 

5. cs.: 1Jn 3,11-21; Zsolt 99;Jn 

1,43-51 

6. p.: Iz 60,1-6; Zsolt 71;Ef 3,2-

3a.5-6;Mt 2,1-12 

7. sz.: 1Jn 3,22-4,6; Zsolt 2;Mt 

4,12-17.23-25 

8. v.: Iz 42,1-4;6-7; Zsolt 28;Mt 

3,13-17  

Derűs pillanat 
- Úgy hallom, az utóbbi időben 

feltűnően megszaporodtak az 

ikerszülések. 

- Csodálod? Olyan veszélyes idő-

ket élünk, hogy az újszülöttek 

már nem is mernek egyedül vi-

lágra jönni. 

F.D.-né   
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Hirdetések 
 Ma, vasárnap, január 1-én, Új 

év napján Szűz Mária Isten 

Anyja ünnepe. Egyben első va-

sárnap is, a délelőtti mise végén 

szentségimádás lesz. 

 A héten lesz első péntek, reggel 

a mise végén imádkozzuk a Jé-

zus Szíve litániát, délelőtt a be-

tegeket látogatjuk. 

 Január 6. nem csak első péntek, 

hanem parancsolt ünnep: Vízke-

reszt napja, a reggeli mise kere-

tében lesz a vízszentelés. Ezen a 

napon este is lesz szentmise 6 

órakor. 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Szent Adalbert volt, aki 

– mint Prága püspöke – Géza feje-

delem udvarában is járt, ahol  

egyháztörténeti munkássága je-

lentős volt. Ezt támasztja alá, 

hogy Szent István nagylegendája 

István megkeresztelését is Szent 

Adalbertnek tulajdonítja.   

Új kérdésünk: Melyik király 

záratta Dániel prófétát az 

oroszlánok barlangjába, ami-

ért az Úrhoz imádkozott?  

(Dániel 6,15) 

1. Dávid? 

2. Nabukonodozor? 

3. Dárius? 

4. Salamon? 

A helyes válaszokat névvel és cím-

mel ellátva, péntek estig dobják 

be a plébánia postaládájába. A 

helyes megfejtők között egy köny-

vet sorsolunk ki. A nyertes nevét 

a január 15-i számban közöljük. 

A Szent Pál apostollal kapcsola-

tos rejtvény nyertese: Tapodi 

Endréné. 

M.L. 

Anyakönyvi hírek 
Temetés: +Simon Jánosnét sz.: 

Gyevi Varga Juliannát életének 

88. évében 2016. december 19-én; 

+Mucsi Pált életének 59. évében 

2016. december 21-én utolsó út-

jukra kísértük. 

P.Gy. 

Krisztamami 
Most is olyan eszközt 

ajánlok a kicsik (6 

éven aluliak) és az 

éretlenek fegyelme-

zésére, amelyek se-

gíthetnek, hogy ne 

legyél kénytelen erő-

szakos, félelemkeltő és manipula-

tív módszerekkel civilizált viselke-

désre bírni őket. Már a kezdet 

kezdetén olyan fegyelmező stílust 

alakíthatsz ki, amelyben keretet 

és irányt adsz a gyerekeid viselke-

désének, vezeted és tanítod őket, 

de amit teszel, az nem megy sem a 

lelki egészségük, sem a kapcsola-

totok rovására. A kapcsolatra épü-

lő következetes fegyelmezés segít, 

hogy a gyerekeid továbbra is tisz-

telettel (függő-elfogadó helyzet-

ben) kötődjenek hozzád, és békes-

ségben tudjátok élvezni egymás 

társaságát. A gyerekeknek sokat 

segíthet a saját rossz döntéseik 

feldolgozásában is, ha lerajzolják, 

amit csináltak, és azt is, amit he-

lyette jobb választás lett volna. A 

rajz jó lehetőséget ad arra is, hogy 

jobban értsd, hogy látja ő a dolgo-

kat, és a történtek megbeszélésére 

is kiváló alapanyag – persze nem 

azonnal, hanem később, amikor 

már elvonult a vihar. 

Üdvözöl: 

Krisztamami 

Születésnapok 
Két, nem akármilyen születés-

napot köszöntöttünk az elmúlt 

napokban: 

december 17-én töltötte be Fe-

renc pápa 80. életévét, december 

23-án pedig Olofsson Placid atya 

100. életévét. Isten éltesse őket 

még sokáig, és tartsa meg ne-

künk őket iránytűként! 

M.T.É. 

Babits Mihály:  

Csillag után 
Ülök életunt szobámban, 

hideg teát kavarok... 

Körülöttem fájás-félés 

ködhálója kavarog. 

Kikelek tikkadt helyemből, 

kinyitom az ablakot 

s megpillantok odakint egy 

igéretes csillagot. 

Ó, ha most mindent itthagynék, 

mennék a csillag után, 

mint rég a háromkirályok 

betlehemi éjszakán! 

Gépkocsin, vagy teveháton - 

olyan mindegy, hogy hogyan! 

Aranyat, tömjént és mirhát 

vinnék, vinnék boldogan. 

Mennék száz országon át, míg 

utamat szelné a vám. 

„Aranyat tilos kivinni!” 

szólna ott a vámos rám. 

„Tömjéned meg, ami csak van, 

az mind kell, az itteni 

hazai hatalmak fényét 

méltón dicsőíteni!” 

Százszor megállítanának, - 

örülnék, ha átcsuszom: 

arany nélkül, tömjén nélkül 

érnék hozzád, Jézusom! 

Jaj és mire odaérnék, 

hová a csillag vezet, 

Te már függnél a kereszten 

és a lábad csupa seb, 

s ahelyett hogy bölcsőd köré 

szórjak tömjént, aranyat, 

megmaradt szegény mirhámmal 

keserüszagu mirhámmal 

kenném véres lábadat. 

 Január 8-án, vasárnap a Katoli-

kus Kör tartja találkozóját a 

közösségi házban, délután 15 

órai kezdettel. 

 Január 8-án vasárnap a Vox 

Nova újévi koncertjére várunk 

mindenkit este 5 órától a temp-

lomba. 

P.Gy. 


