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Evangélium  
Mt 24,37-44 

 

Virrasszatok, hogy készen állja-

tok!  Abban az időben Jézus így 

szólt tanítványaihoz: Amikor az 

Emberfia eljön, ugyanaz történik, 

mint Noé napjaiban. A vízözön 

előtti napokban az emberek ettek, 

ittak, nősültek és férjhez mentek –, 

egészen addig a napig, amikor 

Noé beszállt a bárkába. Semmit 

sem sejtettek mindaddig, míg be 

nem következett a katasztrófa, és 

a  v í z  e l  n e m  s o d o r t a 

mindannyiukat. Így lesz ez akkor 

is, amikor az Emberfia eljön. Ha 

akkor ketten lesznek kint a mezőn, 

az egyiket fölveszik, a másikat 

otthagyják. Ha két asszony őröl a 

malmával, az egyiket fölveszik, a 

m á s i k a t  o t t h a g y j á k . 

Virrasszatok tehát, mert nem tud-

hatjátok, mely napon jön el a ti 

Uratok! Mert nyilvánvaló, hogy 

ha a ház gazdája tudná, hogy me-

lyik órában jön a tolvaj, fenn vir-

rasztana, és nem hagyná, hogy 

betörjenek a házba. Legyetek tehát 

ti is készen, mert az Emberfia ab-

ban az órában jön el, amikor nem 

is gondoljátok.  

 

…vízválasztó… 

Noé története vízválasztó. Esze-

rint életünkben van vízözön előtti 

és vízözön utáni időszak. A törté-

net nem arról szól, hogy Isten a 

vízözönnel elpusztítja az embere-

ket, hanem az ellenkezőjéről. Az 

emberek saját magukat semmisí-

tik meg a földön. Azzal, ahogyan 

élnek. 

„A mai evangéliumban Isten 

nem sorolja fel, nem mutatja be, 

mint Szodoma és Gomora eseté-

ben, hogy az emberek milyen bű-

nös tetteket követtek el Noé napja-

iban, csak annyit mond, hogy a 

föld az emberek miatt megtelt go-

noszsággal (Ter 6,13). A vízözön 

előtti napokban ettek-ittak, nősül-

tek, férjhez mentek egészen odáig, 

amíg Noé be nem ment a bárkába, 

s jött a vízözön és el nem sodorta 

mindnyájukat. Nem azzal vétkez-

tek, amit tettek, hanem azzal, ami 

tetteikből hiányzott, hogy Istent 

csendesen és egyetemesen kihagy-

ták az életükből. 

Ezt a kizárólag a felszínen zajló 

életet nevezi XVI. Benedek pápa a 

relativizmus diktatúrájának.” 

A relatív, viszonylagos ellentét-

ben áll az abszolúttal, az egyet-

lennel. A viszonylagos azt jelenti, 

hogy az együttélést, a vadházas-

ságot, a polgári házasságot, a kü-

lön lakunk, de néha találkozunk 

kapcsolatokat, mind házasságnak 

nevezi. Az abszolút egyet jelent. A 

templomban, Isten előtt megkö-

tött sírig tartó hűséget. Nincs 

több. Csak ez az egy van. Minden 

más ennek csak halvány utánza-

ta. 

Idézem tovább a gondolatot: 

„nem az a baj, hogy az emberek 

esznek-isznak nősülnek és férjhez 

mennek, hanem hogy csak ennyi 

az életük és többre nem is törek-

szenek. Csak evés-ivás van, de 

nincs áldozás. Csak nősülés és 

férjhez menés van, de nincs végső-

kig kitartó, hűséges szeretet. Nem-

csak Noé idejében volt így, ma 

ugyan ez a helyzet.” 

„A vízözön előtti napokban az 

emberek ettek-ittak” (Mt 24,38). 

Ez óriási bűn volt. Akkora, hogy 

öngyilkossághoz vezetett. Nem az 

evés, hanem, hogy ezzel kezdődik 

és végződik minden. Hiányzik a 

felvezetés. A Magyarországról 

elüldözött arisztokrácia jól tudta, 

gyakorolta és példát is adott arra, 

hogy szentmise nélkül nincs ün-

nep. És egy keresztelés, elsőáldo-

zás, ballagás, eljegyzés legfonto-

sabb része a felvezetés. Felöltözni 

ünnepi ruhába, elmenni a balla-

gásra. Ott figyelni, tanulni, részt 

venni az eseményen. Együtt örül-

ni és a végét megkoronázni az 

ebéddel. A végét. Az ebéd az étke-

zés, az ünnep csúcspontja. Aki 

csak eszik, iszik, állandóan a 

csúcsponton van. Minden felveze-

tés nélkül ott kezd. Onnan csak 

egy irány létezik: lefelé.  

Érdekes a zsidó nagy magyará-

zat, miszerint az emberek a sze-

mükkel ettek, ittak, nősültek és 

férjhez mentek. Vágyalapú életet 

éltek. Megkívánták az ételt és 

ettek. Megkívánták a nőt és meg-

nősültek. Minden családalapítás 

vagy tervezés nélkül. Tulajdon-

képpen mindig a vágyaikat elégí-

tették ki, akár ettek, akár ittak 

vagy bármi mást tettek. Ennek 

következménye lett a vízözön. 

Amivel vétkeztek, szemükkel, 

azzal büntette őket az Isten. El-

árasztotta szemüket vízözönnel, 

vagyis könnyel, szomorúsággal. 

De ezt sem azért tette, hogy el-

pusztítsa az embert, hanem hogy 

sírásával, könnyeivel bűnbánatra 

és megtérésre vezesse őket. 

A vízözön, a keresztség. Aki eb-

ben részült, az átment a halálból 

az életre. Elmerült a vízben, de 

más emberként jött fel a víz alól. 

Ő már nem élhet úgy, mint előtte, 

amikor még nem ismerte Krisz-

tust. A vízözön előtti élet, a hegy-

csúcson kezdett, fentről lefelé 

való zuhanás. A vízözön utáni, 

várakozásokból, előkészületekből 

álló felemelkedés. 

Ennek az előkészületnek, felve-

zetésnek a négyhetes időszakát 

kezdjük meg, hogy csúcspontja 

Karácsony öröme és békéje lehes-

sen. 

G.F.  
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Atyánk tájékoztatott bennün-

ket, hogy 800 év távlatából is le-

het levelezni Szent Antallal, áldá-

sát, segítségét kérni, vagy hálát 

kifejezni a sír mellett két oldalon 

található postaládákba helyezett 

levelekkel. A lehetőséget kihasz-

nálva volt, aki csak szöveges üze-

nettel élt, míg akadt, aki fénykép 

hátuljára írt üzenettel távollévő 

szeretteit is bemutatta. 

A szentélykörüljáró középpont-

jában helyezkedik el az Ereklye-

kápolna, mely középső fülkéjében 

látható Szent Antal épen maradt 

nyelv- és gégeporc - ereklyéje. 

Az Áldások kápolnájában lehe-

tőségünk volt nekünk mint za-

rándokoknak áldást kérni. Ma-

gasztos érzés volt, amikor 48-an 

szorongva ott álltunk a szűk kis 

kápolnában, és az olasz nyelvű 

szerzetes tekintetével mindenkit 

megkeresve részesített bennün-

ket az áldásban. 

Napi szentmisénket a bazilika 

külső épületében található kápol-

nák egyikében celebrálta a mi 

Atyánk.  

Prédikációjában elmondta, hogy 

a mindennapi szentmisékre való 

felkészülése, az olvasmányok, a 

szentleckék, az evangéliumok 

még otthoni, dorozsmai fénymá-

solása és naprakész összeállítása 

ellenére ezen a szent helyen min-

den zarándokcsoportnak a saját 

anyanyelvén biztosítottak Szent 

Antal Misekönyvet, melynek 

használatához ragaszkodtak. Ez-

zel is nyomatékosítva azt a tiszte-

letet, mellyel adóznak az Itáliá-

ban egyszerűen csak „il 

santónak” (a szentnek), melyet a 

hívőktől is elvárnak.  Atyánk ezt 

kiegészítette és a Hozsanna éne-

keskönyvből elénekelte a 216. 

Szent Antalt dicsőítő 

„Föltekintünk a szegénység köd-

felhőjén át, Páduának csillagára, 

Szent Antal terád…” kezdetű 

éneket.  

A délután további részében vá-

rosnéző sétára indultunk, ahol 

megtekintettük a szombat dél-

utáni zsúfoltságig teli Főteret, a 

piacot, az árkádos szerkezetű 

sétáló utcákat a Padovai Egye-

tem épületének érintésével, a 

falakat díszítő több, mint 3000 

főúri címerrel.  

A legügyesebb zarándokunk 

még az egyetemen tanító Galilei 

fából készített dobogóját is lát-

hatta.  

(folytatjuk) 

Peták Angela 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Salamon volt. Ez a 

Szentírás Ószövetségi részében, a 

prédikátor könyve című fejezet 

első bekezdésében szó szerint 

megtalálható.  

Új kérdésünk: Ki írta le az 

alábbiakat? Azután az égi 

hang újra szólt hozzám: „Menj 

vedd el a nyitott könyvet az 

angyal kezéből… Így szólt 

hozzám az angyal: Nesze 

nyeld le!...” 

(Jelenések 10,8)      

1. Szent Márk apostol? 

2. Szent Pál apostol? 

3. Szent Péter apostol? 

4. Szent János apostol? 

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 december 22-i számban 

közöljük. A Szent Mária Magdol-

nával kapcsolatos játék nyertese:  

Tóth Istvánné volt. 
M.L. 

Hirdetések 
 Decemberben, advent hétköz-

napjain a reggeli szentmisék 6 

órakor kezdődnek. 

 A mai vasárnap a katolikus kör 

tartja találkozóját a plébánián 

délután 3 órai kezdettel. 

 December 9-én, hétfőn rózsafü-

zér imádkozás lesz a plébánia 

hittantermében déli 12 órakor 

 December 12-én, csütörtökön 

este 6 órakor a templomban a 

felújított főoltárkép bemutatá-

sára kerül sor, melyre minden-

kit szeretettel várunk. 

 Fatimai imaóra lesz a plébánia 

hittantermében december 13-án 

du. 4 órai kezdettel. 
P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Renáta - Bite László és Nyilas 

Andrea gyermeke a keresztség, 

az Oltáriszentség és a bérmálás 

szentségében részesült december 

1-jén. 

Temetés:  

† Bagi Istvánt életének 56. évé-

ben november 27-én a 

kiskundorozsmai temetőben utol-

só útjára kísértük. 

P.Gy. 

Teréz anya gondolatai 

A szülőkhöz szólok! Nagyon fon-

tos, hogy a gyerekek elleshessék 

a szüleiktől, hogy miként kell 

szeretni a másik embert – ne az 

iskolából, ne a tanártól, hanem 

tőletek tanulják meg ezt! Nagyon 

fontos, hogy megmutassátok a 

gyermekeiteknek a szeretettel 

teli mosoly örömét. Bár nyilván-

valóan lesznek félreértések, min-

den családnak megvan a maga 

keresztje, a maga szenvedése. 

Sose késlekedjetek megbocsájtani 

egy mosollyal. Legyetek vidámak, 

legyetek boldogok!  

K.L.-né és N.-né 


