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A holló kenyere 
Aki Budapesten a két-

tornyú Egyetemi templom 

homlokzatát megfigyeli, 

két szent életnagyságot meghala-

dó szobrát látja: az egyik Remete 

Szent Pált (ünnepe: január 15.), a 

másik Remete Szent Antalt ábrá-

zolja. Nem véletlenül, hiszen a 

templom is, és a hozzáépült ház 

is a Remete Szent Pálról pálosok-

nak nevezett, ősrégi, magyar ala-

pítású szerzetesrend tulajdona 

volt. Alapítónak Pált nem mond-

hatjuk, legfeljebb csak közvetve, 

annyiban, amennyiben ő volt a 

szerzetességnek, mint a világtól 

elvonuló életformának első kezde-

ményezője. 

Azt a keveset, amit az első, név 

szerint ismert remetéről, Pálról 

tudunk, Szent Athanáznak és 

Szent Jeromosnak köszönhetjük. 

„Senki ne csodálkozzék ezen”-

írja Szent Jeromos –, mert bi-

zonyságom Jézus Krisztus az ő 

angyalaival, hogy én két remetét 

láttam Szíria pusztájában, kik 

közül az egyik ötven esztendeig 

volt egy barlangban, és egész idő 

alatt makkból készített kenyérrel 

és zavaros vízzel élt. A másik egy 

régi kútban lakott, s naponta csak 

öt száraz fügét evett, semmi egye-

bet. Abban az időben, amikor Pál 

a pusztában élt, Szent Antal ba-

rát is ott lakott, aki kilencvenesz-

tendős lévén elgondolkozott azon, 

vajon van-e valaki, aki nála több 

időt töltött a pusztában. És jelen-

tették neki, hogy van egy nála tö-

kéletesebb, s induljon el keresésé-

re. Mindjárt útnak indult a jó 

öregember, egy botocskával támo-

gatva megrokkant testét.” 

„Amikor találkoztak megnézték 

egymást a szent vének nagy cso-

dálkozással, aztán összeölelkezve 

nevükön szólították egymást, 

mintha már régi ismerősök lenné-

nek, és nagy hálát adtak Istennek. 

Azután leültek a forrás közelében, 

és Pál szólni kezdett: »Íme, itt 

van, akit a pusztában annyi fá-

radsággal kerestél. Íme, a már 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Evangélium 
…kis fiam… (Lk 3,22) 

  

 „Azt mondja Rómeó:  

szólíts meg, de szeress is, és ettől 

újjá fogok születni (ezzel megke-

resztelsz) 

Onnantól kezdve már nem le-

szek többé Rómeó.” 

(William Shakespeare, Rómeó 

és Júlia) 

  

Akit nagyon szeretnek, annak 

egy új nevet is adnak. Nem Gá-

bornak hívlak ezentúl, hanem 

szívemnek, édesemnek. Így van 

ez a Szentháromságban is. Jézus-

nak itt nem Krisztus a neve, ha-

nem szeretett fiam, kis fiam. Az 

Úr ma újra megjelenik előttünk, 

de más alakban, mint a múlt hé-

ten. 

Egy héttel ezelőtt (vízkereszt 

ünnepén) a napkeleti bölcsek láto-

gatására emlékeztünk. Idegen 

neve epifánia, Urunk megjelené-

se. Ez utóbbi többet mond, és to-

vább is tart, mint a vízkereszt 

név. Egymás után három vasár-

nap. Vízkeresztkor megjelenik a 

bölcseknek. Ma, megkeresztelke-

désekor megjelenik, bemutatko-

zik nekünk, 30 éves felnőttként. 

Jövő vasárnap pedig a kánai me-

nyegzőn találkozunk vele, ahol 

első csodájának lehetünk tanúi 

(Jn 2,11). 

János keresztsége vágy kereszt-

ség volt. A hozzá özönlött embe-

rek szerettek volna megszabadul-

ni bűneiktől. Jézus keresztsége 

tűzkeresztség. Mindent kiéget 

belőlünk, ami nem méltó, hogy a 

Szentlélek hajléka legyen ben-

nünk. Mély változást akar hozni 

életünkbe. Elköteleződés a neve. 

A keresztség, bérmálás, papság, 

eltörölhetetlen pecsétet nyom az 

ember lelkére. Ezért ezeket a 

szentségeket csak egyszer lehet 

felvenni. 

A hagyomány szerint, és itt 

Szent Ambrusra hivatkoznak, az 

apostoli hitvallást 12 részre osz-

tották fel, a 12 apostol számának 

megfelelően. Mind a 12 rész előtt 

kérdést tettek fel a keresztelked-

ni kívánt jelöltnek. Hiszel az 

Atyában? Hiszel a Fiúban? Hiszel 

a Szentlélekben? stb. Miután vá-

laszolt a kérdésre, minden válasz 

után belemártották a vízbe. Egy-

más után tizenkétszer. Mai napig 

követjük ezt a gyakorlatot, de 

összefoglalóan csak három kér-

dést teszünk fel a keresztelkedő-

nek, és csak egy vízzel való leön-

tés történik. 

Akkor nem hárommal, hanem 

tizenkettővel, minél több szállal 

akarták Istenhez kapcsolni a vi-

lágban tántorgó embert. 

Kicsit csapongok! Miért dőlt le 

az oltárkép? Mert nem volt jól 

rögzítve. Mert kiesett az a kevés 

4 darab szög, ami tartotta. Mert 

rosszul tették fel a templombelső 

festése után. Mert Isten figyel-

meztetni akar bennünket. Mert 

Keresztelő János megharagudott 

ránk. Vannak ötletek, válaszok, 

válogathatunk közöttük. Miért 

jutott ez eszembe? Mert ma van a 

kiskundorozsmai Egyházközség 

templombúcsúja. A képen János 

megkereszteli Jézust. Mi június 

24-én tartjuk, amikor János szü-

letett. Ezen a képen János már 

több mint 30 éves. Egyébként a 

festmény nem is róla szól. Ő csak 

mellékszereplő. Urunk megke-

resztelkedését mutatja a jelenet. 

A plébániánk neve sem Kereszte-

lő Szent János, hanem Urunk 

megkeresztelkedése plébánia. De 

hogyan és miért került a mai 

napról fél évvel későbbre a búcsú 

ünnepe? Mindenki tudja a megol-

dást! 

Nem helyes, hogy Isten igazod-

jon a kedvemhez, szabadságom-

hoz, időmhöz, hozzám. Nem! Meg-

keresztelkedni, elköteleződni. Is-

tenhez tartozni, Istenhez igazod-

ni. Minél több szállal akarok kap-

csolódni hozzá. Az ilyen lelkületű 

embereket szereti és becézi az 

Isten úgy: szeretett fiam, kis fi-

am. 

G.F.  
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Krisztamami 
Életbevágó, hogy 2-3 

éves gyerekem is 

meg tudja húzni sa-

ját egészséges hatá-

rait! Azzal pl., hogy nem szeretne 

valakit megölelni és megpuszilni, 

meghúz egy személyes határt. 

Ahelyett, hogy ezt sértőnek talál-

nám, arra bíztatom az ismerősö-

ket, hogy várják meg, amíg a gye-

rek magától kedveskedik nekik 

puszival, vagy öleléssel, mert az 

ilyesmi igazából önkéntes aján-

dék, nem mutatvány. Azzal va-

gyunk közvetlenek, akinek a kö-

zelében elengedett biztonságban 

érezzük magunkat (és még ezt se 

mindenki öleléssel és puszival 

fejezi ki). Én sem puszilgatok ide-

geneket az utcán, és nem ülök egy 

kedvesnek látszó idegen ölébe a 

villamoson. A gyerek személyes 

határait éri betolakodó birtokhá-

borítás, amikor arra noszogatják, 

hogy adjon puszit Mari néninek, 

engedje, hogy felvegye, vagy üljön 

az ölébe. Ha Mari néni valódi köz-

vetlenségre vágyik, érdemes tisz-

teletben tartania a gyerek határa-

it. A gyerek így meggyőződhet 

róla, hogy Mari néni nemcsak 

nem veszélyes, hanem kifejezet-

ten kedves ismerős, akinek élvez-

ni lehet a társaságát, és nyugod-

tan lehet vele közvetlen az ember.  

Üdvözöl: Krisztamami 

Hirdetések 
 A mai vasárnap a katolikus kör 

kezdi meg újévi első találkozó-

ját délután 3 órai kezdettel a 

plébánia közösségi házában. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Ádámot Bálint Norbert és Gyu-

ris Adrienn gyermekét az egyház 

tagjai sorába fogadtuk 2019. ja-

nuár 13-án. 

Temetés:  

† Tajti Sándorné sz. Böszörmé-

nyi Erzsébetet életének 71. évé-

ben január 9-én a kiskundorozs-

mai temetőben utolsó útjára kí-

sértük. 

P.Gy. 

megsenyvedt tagok megőszült 

szőrrel fedve. Íme, az ember, ki 

majd porrá lesz.« [...] Miközben 

beszélgettek, eljött egy holló, le-

szállt a közeli fára, azután kedve-

sen hozzájuk repülve letett közé-

jük egy kenyeret, és elszállt. Akkor 

Pál azt mondta Antalnak: »Áldott 

legyen az Úristen, ki nekünk ele-

delt küldött. Tudnod kell, hogy 

hatvan esztendeje már, hogy ez a 

holló nekem mindennap fél kenye-

ret hord, de most a te eljövetele-

dért az Úr megkettőzte az élel-

met.«” 

G.F. 

Létige 
20. v.: Iz 62,1-5; Zsolt 95; 1Kor 

12,4-11; Jn 2,1-11  

21. h.: Zsid 5,1-10; Zsolt 109; Mk 

2,18-22  

22. k.: Zsid 6,10-20; Zsolt 

110; Mk 2,23-28  

23. sz.: Zsid 7,1-3.15-17; Zsolt 

109; Mk 3,1-6  

24. cs.: Zsid 7,25-8,6; Zsolt 

39; Mk 3,7-12  

25. p.: ApCsel 22,3-16; Zsolt 

116; ApCsel 9,1-22; Mk 16,15

-18  

26. sz.: 2Tim 1,1-8 vagy Tit 1,1-

5; Zsolt 95; Lk 10,1-9  

27. v.: Neh 8,2-4a.5b.8-10; Zsolt 

18; 1Kor 12,12-30 v. 1Kor 

12,12-14.27; Lk 1,1-4;4,14-21  

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Jerikó volt, ami körül 

háromszor hordozták körbe a 

frigyládát, és csak utána fújták 

meg a harsonákat, amire leomlot-

tak Jerikó falai.   

Új kérdésünk: Ki volt az a 

prófétaasszony, aki Jézus be-

mutatásakor dicsérte Istent?  

(Lukács 2,36) 

1. Johanna? 

2. Anna? 

3. Zsuzsanna? 

4. Ráhel? 

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 az február 3-i számban kö-

zöljük. A Szalézi Szt. Ferenccel 

kapcsolatos játék nyertese: Tóth 

Istvánné volt. 

M.L. 

Szertartások díjai 
2019. január elsejével új díjsza-

bása lett a Római Katolikus szer-

tartásoknak. A Magyar Katolikus 

Püspöki Kar határozata szerint, 

melyet a püspöki kar elnöke, Dr. 

Veres András győri megyés püs-

pök úr írt alá, január elsejétől a 

következő árak lépnek életbe. 

Orgonás szentmisék ára eddig 

2100 forint volt, ezután 3000 fo-

rintba kerül. A csendes szentmi-

sék 1200 forintos díja 300 forint-

tal emelkedik 1500 forintra. A 

temetések 18 ezer forintos alap 

összege 10 ezer forinttal nő, 28 

ezer forintra. Ez tartalmazza a 

szertartást végző lelkipásztor, 

kántor, sekrestyés és templom 

költségét. Ha haragozást kérnek, 

harangozásonként, amiben két 

harang szól 10 percig, 2000 fo-

rintba kerül. Az esküvők összege 

is az eddigi 32 ezer forintról 40 

ezer forintra változik. 

Legutóbb nyolc évvel ezelőtt 

2010-ben volt az utolsó áremelés. 

G.F. 


