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Kis történetek 

Bruno Ferrerotól 
Egy gyermek éppen rajzolt, ami-

kor a tanár azt mondta neki: 

- Nagyon érdekes, mit ábrázol? 

- Isten képmása. 

- De hiszen senki nem tudja, 

hogy Isten milyen! 

- Ha majd készen leszek a rajz-

zal, mindenki tudni fogja! 

Nem sokkal a kistestvére szüle-

tése után a kis Sanyi azt kérte a 

szüleitől, hogy hagyják egyedül a 

kisöccsével. A szülők féltek attól, 

hogy Sanyi, mint minden négy év 

körüli gyerek, féltékeny a testvéré-

re, ezért bántani fogja, vagy meg-

rázza, így ezt nem engedték neki. 

De Sanyi nem mutatkozott félté-

kenynek. Kedvesen bánt a gyerek-

kel és egyre gyakrabban kérte, 

hogy hadd maradjon vele egyedül. 

A szülők végül beleegyeztek. 

Sanyi izgatottan ment be a kis-

testvére szobájába, de az ajtót nem 

csukta be rendesen, így a nyíláson 

át a kíváncsi szülők megfigyelhet-

ték, mi folyik majd odabenn. Lát-

ták, ahogy Sanyi odamegy a kis-

öccse ágyához, arcát az ő arcához 

szorítja és halkan azt mondja ne-

ki: - Öcsikém, mondd meg nekem, 

milyen az Isten. Már kezdem elfe-

lejteni. (Dán Millman) 

A gyermekek tudják, hogy mi-

lyen Isten, de egy olyan világra 

születnek, amely mindent megtesz 

azért, hogy a leggyorsabban elfe-

ledjék ezt.                          (M.T.É.) 

Létige 
29. v.: Sir 3,2-6.12-14; Zs 127; Kol 

3,12-21; Mt 2,13-15.19-23  

30. h.: 1Jn 2,12-17; Zs 95; Lk 2,36-

40 

31. k.: 1Jn 2,18-21; Zs 95; Jn 1,1-18 

1. sz.: Szám 6,22-27; Zsolt 66; Gal 

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

2. cs.: 1Jn 2,22-28; Zsolt 97; Jn 1,19-

28 

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

-34 

4. sz.: 1Jn 3,7-10; Zsolt 97; Jn 1,35-

42 

5. v.: Sir 24,1-4.12-16; Zsolt 147; Ef 

1,3-6.15-18; Jn 1,1-18 

Evangélium 
…”József töprengett”…

(Mt 1,20) 

Akinek hanyatlik a hite, mint a 

csónakból kilépő Péter apostol-

nak, aki a vízen Jézus felé akar 

gyalogolni, az megáll, és lassan 

süllyedni kezd. 

Szent József is töpreng. Kétségei 

vannak. Lelassul, elbizonytalano-

dik. Az angyali jelenések ebből a 

leblokkolt állapotból akarják ki-

mozdítani a nevelőapát. 

Dr. Csókay András professzor úr 

ez év augusztus elején, egy 33 

órás műtéten választott szét két, 

fejénél összenőtt gyermeket Bang-

ladesben, Indiában. A műtét ideg-

sebészeti részét ő végezte két kol-

légájával közösen. 

A kislányok sikeres műtéte 

után, külföldi és magyar sajtónak 

is nyilatkozott a professzor. Jóma-

gam egy Magyarországon készült 

interjút láttam a televízióban. 

Szinte végig, amíg bele nem 

szóltak, az istenhitéről és az 

imádságról beszélt Csókay And-

rás. Arról, hogy naponta három-

szor imádkozza el a rózsafüzért, 

hogy a műtét alatt hányan és há-

nyan, keresztények, buddhisták 

és muzulmánok imádkoztak eze-

kért a gyermekekért. Erre a mel-

lette ülő fiatalember megszólalt: 

most lassan térjünk a tárgyra. 

Milyen tárgyra? – kérdezte 

Csókay – eddig is a tárgynál vol-

tunk. A beavatkozás szakmai ré-

szére – szól a fiatal,  akit mintha, 

nagyon zavart volna, hogy olyan 

dolgokról van szó, (vallás, Isten, 

imádság) amihez nem tud hozzá-

szólni, és aminek egyébként sincs 

semmi köze a műtéthez.  Az én 

istenhitem – mondja Csókay – a 

szakma része. De a sátán nem 

tudott megnyugodni. Professzor 

úr – válaszolt gyorsan és meg-

emelt hangon a pökhendi 

liberalista – hiába hisz Ön Isten-

ben, ha nincs tudása, rengeteg 

tapasztalat a háta mögött, nem 

tudta volna szétválasztani a gyer-

mekeket. Azt mondja erre a pro-

fesszor: de ha nincs Istenhitem, 

akkor sem tudtam volna a műté-

tet elvégezni. Tudja miért? Mert 

akkor nem mentem volna ki 

Bangladesbe. Engem az istenhit 

vitt ki oda. A tudás az autó motor-

ja. Gyönyörűen jár, csak egyhely-

ben. A hit a kerék, ettől gurul, ez 

viszi oda, ahol szükség van rá. Ez 

visz a cél felé. Rengeteg tanultabb 

és okosabb ember van tőlem a vi-

lágon. Akik az idegsebészet szak-

mában jobbak mint én. Egy sem 

ment ki oda. Nem volt hitük, ami 

kivitte volna őket Bangladesbe. 

Kik ezek a gyermekek? Apám, 

anyám? Mi közöm van hozzájuk? 

Ilyen kérdést soha nem tettek 

volna fel a kórházakból elüldözött 

apácák. Tudásuk nem sok volt, de 

Istenhitük rengeteg. És ezzel gyó-

gyítottak. 

Kedves Testvérek! Számtalan 

emberrel találkozunk, okosakkal, 

tehetségesekkel, fiatalokkal és 

középkorúakkal, akik sok min-

dent tudnak és alkoholisták, élet-

untak, fásultak. Van bennük mo-

tor, de nincs bennük kerék, ami 

lelkesítené, hajtaná őket folyama-

tosan előre. 

Vigyázzunk a motivációval, mert 

az nem lelkiség. Kedves leszek a 

betegekhez havi félmillió forint 

fizetésért, vagy kedves leszek a 

betegekhez, mert ez a meggyőző-

désem. Az Istenhitem miatt va-

gyok kedves. Ez óriási különbség. 

A béres kedvessége, és a pásztor 

kedvessége. Az előzőnek mindig 

adni kell (zsebbe), a másiknak 

nem kell adni, hanem ő ad. 

Szent Józsefet, az élettapaszta-

lattal rendelkező zsidó férfit, eb-

ben a lelkiállapotban látogatta 

meg az angyal. Hogy nem volt 

kereke. Megállt. Azon töprengett, 

mit csináljon, hová menjen. A 

megingott hitű ember tehetetlen 

helyben járása ez. 

Ne félj, mondja neki az angyal, 

de nekünk is minden nap ezt súg-

ja, ne állj meg, ne ess kétségbe, 

menj! Feladatod kaptál, postás 

vagy! Menned kell és elvinned az 

Isten örömhírét ahová csak tudod. 

G.F.  
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Olaszországi zarándokutunk 

története  

Utóirat 1. 

A négy nap alatt Gordos Ferdi-

nánd, lelki vezetőnk folyamatosan 

arról győzött meg bennünket, hogy 

a problémák azért vannak, hogy 

megoldjuk azokat. Egy-egy nehéz-

ség, vagy kilátástalannak tűnő 

helyzet megoldását követően min-

dig ráirányította figyelmünket az 

égiek közreműködésére: 

- eltévedni minden nyelvismeret 

nélkül több ezer ember között és 

teljes lelki nyugalommal előtop-

panni a semmiből, vagy 

- amikor a hegymenet miatt töb-

ben lemondanak a szentmisén való 

részvételről, és a következő pilla-

natban megjelenik egy mikrobusz, 

majd olasz vezetője felajánlja a 

segítségét,  

- valamint az a csodálatos napsü-

tés és kellemes időjárás, ami be-

aranyozta zarándokutunkat 

Voltak természetesen emberi 

közreműködéssel megoldott aka-

dályok is, melyeket az idegenveze-

tőnk rugalmas szervezőkészségé-

nek, a tudatosan tartalmas felké-

szültségének és a feladatának a 

maximális odaadással való teljesí-

tésével küzdöttünk le: 

- két alkalommal is pontosan 

megérkezünk a hónapokkal ezelőtt 

leegyeztetett időpontú szentmi-

sénk helyszínére és kiderül, hogy 

éppen egy temetési szertartás kez-

dődik, vagy  

- éppen egy országos szervezésű 

vitorlás felvonulás közút lezárás-

sal párosult szervezése miatt nem 

érkeztünk meg időben a helyszín-

re, de a késésünk ellenére termé-

szetesen és szívesen fogadnak ben-

nünket. Ünnepi, hálaadó vasárna-

pi szentmisén vettünk részt és a 

Máriát dicsőítő ősi magyar éne-

kekkel együtt imádkoztunk.  

Természetesen az idővel mindig 

versenyt futottunk, és motiváció-

ként folyamatosan a fülünkbe 

csengett idegenvezetőnk szava: 

„siessünk, hogy az Atya át tudjon 

öltözni.” 

A velencei Szent Márk Bazilika 

főbejárata fölötti gyönyörű lovas 

szobrok eszünkbe juttatták, hogy 

mi folyamatosan Szent Márk lova-

in, a négyes fogaton érkeztünk a 

helyszínekre, mert a bőség zavara 

miatt az idővel való küzdelemmel 

mindig jegyben jártunk, és ez jel-

lemző is volt a négynapos utunkra. 

Kényelmes és biztonságos utazá-

sunkról a békéscsabai közlekedési 

társaság tapasztalt autóbuszveze-

tői gondoskodtak. 

Úti céljaink és állomásaik érde-

kességeit és látványosságban bő-

velkedő programjait a győri köz-

pontú Via Sacra - Zarándok Uta-

zási Iroda állította össze az ide-

genvezetőnk, Faragó Szilvia közre-

működésével. Úti célunk küldeté-

sének teljesítéseként „Zarándok 

útlevelet” kaptunk velencei és pa-

dovai jelenlétet igazoló bélyegző 

nyomattal ellátva. 

Győri lakosú idegenvezetőnk 

Zala megyében csatlakozott kis 

csoportunkhoz. A négy nap alatt 

folyamatosan és nagyon tartalma-

san tájékoztatott és kalauzolt ben-

nünket, míg sokszor gyorsan, néha 

még gyorsabban válaszolt a kérdé-

seinkre. 

Összetartozásunkat a nyakuk-

ban hordott alapvető fontosságú 

információkat tartalmazó névjegy-

kártya is hirdette. 

Úti célunk végállomása több, 

mint 1.000 km távolságra volt há-

rom ország érintésével. 

Odafele vezető utunkat az érdek-

lődés, a kíváncsiság, a vágyakozás, 

míg a hazafelé vezetőt az elége-

dettség, a gazdag leli tartalmak, a 

bőségég zavarától pillanatnyilag 

még rendezetlen   élmények soka-

sága és az otthon, a szeretteinkkel 

való találkozás várakozással teli 

érzése motiválta. 

A folyamatos információáramlás 

a modern technika vívmányát je-

lentő walkie tolkie (fülesünk) 

használatával volt biztosított, me-

lyen keresztül akár 15 méter tá-

volságból is tisztán hallhattuk ide-

genvezetőnk tájékoztatóinformáci-

óit. 

(folytatjuk) 

Peták Angela 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Mátyás volt. Az apostolok 

először imádkoztak, aztán sorsot 

vetettek. A sors Mátyásra esett, 

így a tizenegy apostolhoz sorol-

ták.  

Új kérdésünk: Ki a fertőző be-

tegek, orvosok, sebészek vé-

dőszentje?  

1. Szent Szaniszló? 

2. Szent Rókus? 

3. Szent Sebestyén? 

4. Szent Vazul? 

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 január 12-i számban kö-

zöljük. A Dáviddal kapcsolatos 

játék nyertese: Barta Andrásné 

volt. 

M.L. 

Hirdetések 
 Kedden, az esztendő utolsó nap-

ján este 6 órakor kezdődik az év 

végi hálaadás 

 Másnap, az új esztendő első 

napján reggel 7, délelőtt 9 és 

este 6 órakor kezdődnek a 

szentmisék. 

 Csütörtökön, pénteken, szomba-

ton reggel 7 órakor mutatunk 

be áldozatot. 

 Pénteken első péntek, vasárnap 

első vasárnap. Pénteken a reg-

geli szentmise végén, vasárnap 

a délelőtti szentmise végén Jé-

zus szíve litániát mondunk. 

Minden kedves olvasónknak és 

családjuknak boldog új évet kívá-

nunk! 

P.Gy. 


