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 A Garda tónál 

 

Merici Szent Angéla (ünnepe: 

január 27.) arra biztatta segítő-

társait, hogy „alkalmazkodjanak 

mindig az adott korhoz, még ak-

kor is, ha ehhez a szabályok meg-

változtatása szükséges”. Azokban 

az időkben, amikor a nevelés 

szinte embertelenül szigorú volt, 

így ír lányainak: „Könyörögve kér-

lek titeket, arra törekedjetek, hogy 

lányaitokat szeretettel kapcsoljá-

tok magatokhoz, szelíd és jóságos 

kézzel vezessétek őket, ne paran-

csolgatva vagy szigorúsággal. 

Még néhány morzsa gondolatai-

ból: 
 

   ha zűrzavar van egy közösség-

ben, az zűrzavart eredményez a 

családban is 

 figyeld csak, a gonosz nem al-

szik, hanem keresi, hogy’ tegyen 

tönkre minket számtalan módon 

 mondjuk meg őszintén, neked 

nagyobb szükséged van arra, 

hogy segítsd a szegényeket, mint 

nekik terád 

 óvakodj attól, hogy bármit is 

kényszerrel akarj megoldani 

 alamizsnát kell adnunk mások-

nak! A szeretet megnyeri a lelke-

ket és az erény felé tereli őket 

 ne csüggedj el, még akkor sem, 

ha hiányosságokat fedezel fel 

magadban, abban, ami a hiva-

tásod. Ő, aki meghívott téged, 

nem hagy el, hanem abban a pil-

lanatban, amikor szükséges, ki-

nyújtja kezét és megment téged 

 törekedjünk hűségesnek lenni 

ahhoz, amire meghívott minket 

az Isten 

 többet elérsz kedves szóval és ud-

variasan, mint haraggal és éles 

bántással, ami sohasem hasz-

nál, csak kivételes esetekben. 

G.F. 

Evangélium 
…”úgy tanított, mint 

akinek hatalma van”…

(Mk 1,22) 

 

Daube javaslata szerint az itt 

szereplő hatalom (exousia) szó 

egy szakkifejezés, ami engedélyt 

(licencia) jelent. Engedély, hogy 

valaki felsőfokú intézményben 

taníthasson. A szöveghelyzetre 

alkalmazva Jézusnak felsőfokú 

képesítése van az oktatásban, 

míg az írástudóknak „érett-

ségijük, vagy csak nyelvvizsgá-

juk” van. Márk ezzel az ellentétet 

hangsúlyozza Jézus és az írástu-

dók tanítása között. 

  

A tisztátalan lélek a mai evan-

gélium főszereplője, aki, mint ki-

derül, mindent tud. Kicsoda Jé-

zus és milyenek ők, mint gonosz 

lelkek. Tudják, hogy Jézus az Is-

ten szentje, és neki hatalma van 

felettük. Azt is tudják, hogy ők 

maguk gonoszok, és a pusztulás 

vár rájuk. Mindent tudnak. 

  

A tisztátalan lelkek tudják, ho-

gyan kell imádkozni, mikor kez-

dődik, vagy mi történik a szent-

mise alatt. Csak nem érdekli 

őket. Belül piszkosak, tisztátala-

nok, érdektelenek. A gonosz lel-

kek imádkoznak is, de csak féle-

lemből teszik. Most megijesztette 

őket Jézus, mondván, hogy ki 

lesznek űzve a megszállottból, 

rögtön Isten szentjének nevezik 

Őt. Imádkoznak, hízelegnek, de 

belül félnek, vagyis piszkosak, 

tisztátalanok. Mi is mondjuk, se-

gíts rajtam Uram! Látszólag, 

hangzásra szép ima ez, de lelkü-

letében piszkos, a kétségbeeséstől 

piszkos. A vihar lecsendesítése 

előtt így kiáltanak a tanítvá-

nyok, „Uram, ments meg minket, 

elveszünk!” Jézus ezt válaszolja: 

„Miért féltek, kicsinyhitűek?” (Mt 

8,25.26). Ez is egy ima, de tisztá-

talan, mert a kishitűség és pánik-

ba esés beszennyezi. 

  

Minden szentmisében a legszen-

tebb pillanatban, az áldozás előtt 

ezt a rövid imát mondjuk: Uram 

nem vagyok méltó, hogy hajlé-

komba jöjj, hanem csak egy szó-

val mond és meggyógyul az én 

lelkem. Ezek a legszentebb sza-

vak. Pedig egy ateista mondta, a 

kafarnaumi százados (Mt 8, 5-

13). A pogány római katona. De 

nem az a lényeg, hogy ki, hanem 

hogy hogyan, milyen lelkülettel. 

Arról azt írja Máté, „Jézus elcso-

dálkozott és kísérőihez fordult: 

Bizony mondom nektek, Izraelben 

nem találtam ekkora hitet” (Mt 

8,10). 

A gonosz lelkek azt is tudják, 

hogy ők gonoszok, csak ez nem 

bántja őket és nem ébreszt ben-

nük bűnbánatot. A tisztátalan azt 

jelenti, hogy tudják és ismerik a 

szentet, a jót, de ha tenni kell, a 

rosszat teszik. Keveredik bennük 

a szent a mocsokkal. Ez kettőssé-

get, megosztottságot, személyiség 

zavart okoz. Ezt a belső kettőssé-

get, szétszakítottság lelki állapo-

tát gyógyítja meg most Jézus. 

Biztos, hogy meggyógyult a be-

teg? 

  

„Egy asszony panaszkodva ment 

egy bölcshöz, hogy a bíróság hely-

telen határozatot hozott az ügyé-

ben. Újra összehívták a bírákat, 

átolvasták többször is a jegyző-

könyvet és valóban megtalálták a 

félremagyarázást. A bírák később 

megkérdezték a bölcset, honnan 

tudtad, hogy a jegyzőkönyvben 

hiba van? Onnan, hogy meg van 

írva a zsoltárok könyvében: az úr 

törvénye tökéletes meggyógyítja a 

lelket. Úgyhogy ez az ítélet össz-

hangban van az isteni törvénnyel, 

hiszen az asszony már nem sír 

tovább.” 

  

Így gyógyít Jézus. Kívül belül 

egyaránt. 

 

G.F.  
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Anyakönyvi hírek 
Temetés:  

† Balogh Imrénét sz.: Szilágyi 

Erzsébetet életének 88. évében 

január 26-án utolsó útjára kísér-

tük. 

P.Gy. 

Hirdetések 
• Ma, február 4-én, vasárnap első 

vasárnap, a délelőtti mise vé-

gén szentségimádást tartunk.  

• A Katolikus Kör  következő ta-

lálkozója február 11-én du. 3 

órakor kezdődik a Közösségi 

házban. 
P.Gy. 

Krisztamami 
 

A gyermek 

első dackor-

szaka az első 

és harmadik 

életév között 

jelentkezik. Az értelmi és érzelmi 

fejlődés természetes velejárója, 

amelyet türelemmel, megértéssel 

kell kezelnünk, hogy gyermekünk 

egészséges lelkületű felnőtté vál-

jon majd. A kisgyermek első ön-

tudatra ébredésének velejárója a 

dacosság, amely nem ritkán hisz-

tibe csap át. Nem hajlandó a cipő-

jét levenni, vagy akár megenged-

ni, hogy levegyük? Amikor a leg-

jobban sietünk, ő lecövekeli ma-

gát az előszobában? A megfelelő 

közönség előtt földhöz vágja ma-

gát, és a hangerőből a kívülállók 

csak arra következtetnek, hogy 

nyúzzuk a gyereket? Ezek isme-

rős jelenetek a kisgyermeket ne-

velő szülőknek.  Ezért  mindig 

maradjunk higgadtak, bármilyen 

idegesítőnek is találunk egy szi-

tuációt.   Kisebb dolgokban te-

gyünk engedményeket, hogy az-

tán a fontosakban határozottak 

lehessünk. Kerüljük az agyonkor-

látozást. A kizárólag tiltásokkal 

nevelt kisgyermek később félénk, 

gátlásos, félszeg lesz. Nem mer 

őszinte lenni, mert fél a következ-

ményektől, a hazudozások min-

dennaposak lehetnek.  

Üdvözöl:  

Krisztamami 

Rejtvény 
A január 21-i rejtvény megfejté-

se: Virrasszatok. A játék nyerte-

se: Veres Imréné. 

Minden sikeres megfejtőnek gra-

tulálunk! 

E heti rejtvényünk: 

1.Babilónia fővárosa 

2.13 szabadságharcos vére folyt 

itt 

3.Pál Efezusban térítette meg 

4.Január 25-én ünnepeljük 

5.Adomány vagy egyéb segítség 

6.Székely-magyar írás 

7.A koronázási jelvények egyike 

8.Szeretett terület 

9.Üdvözítő erő 

10.Az áldás ellentettjének tekint-

hető 

11.fájdalmas felkiáltás 

 
A megfejtést február 9-ig juttasd el 

neveddel és címeddel ellátva a plé-

bánia postaládájába. A nyertes ne-

vét a február 18-i számban közöl-

jük. 

M.T.É. 

 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Keresztelő János volt, 

aki mikor keresztelés közben lát-

ta, hogy sok farizeus és szadduce-

us jön keresztelkedni, így szólt 

hozzájuk: „Viperák fajzata! Ki 

tanított benneteket arra, hogy 

fussatok a közelgő harag 

elöl?” (Máté 3,7) 

Új kérdésünk: Ki volt az a 

szent, akit egy kínzó torok-

gyulladás meggyógyításáért a 

tizennégy segítő szent közé 

soroltak? 

1. Szent Cirill? 

2. Szent Márton? 

3. Szent Pongrác? 

4. Szent Balázs? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, péntek estig dob-

ják be a plébánia postaládájába. 

A helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk ki. A nyertes 

nevét a február 18-i számban kö-

zöljük. Az Elizeussal kapcsolatos 

játék nyertese: Tóth Lászlóné. 
M.L. 

Létige 
4. v.: Jób 7,1-4.6-7; Zs 146; 1Kor 

9,16-19.22-23; Mk 1,29-39  

5. h.: 1Kir 8,1-7.9-13; Zs 131; Mk 

6,53-56  

6. k.: 1Kir 8,22-23.27-30; Zs 83; 

Mk 7,1-13  

7. sz.: 1Kir 10,1-10; Zs 36,5-40; 

Mk 7,14-23  

8. cs.: 1Kir 11,4-13; Zs 105,3-40; 

Mk 7,24-30  

9. p.: 1Kir 11,29-32; Zs 80; Mk 

7,31-37  

10. sz.: 1Kir 12,26-32; 13,33-34; 

Zs 105,6-22; Mk 8,1-10  

11. v.: Lev 13,1-2.45-46; Zs 31; 

1Kor 10,31 - 11,1; Mk 1,40-

45  


