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Evangélium 
Szűz Mária Istenanyja 

(Lk 2,16-21) 

 

Elmentek tehát sietve, és megta-

lálták Máriát és Józsefet, és a 

jászolban fekvő kisdedet. Amikor 

meglátták őket, elbeszélték nekik, 

amit a gyermek felől hallottak. És 

mindnyájan, akik hallották, cso-

dálkoztak azon, amiről a pászto-

rok beszéltek nekik. Mária pedig 

megjegyezte mindezeket a dolgo-

kat, és el-elgondolkodott rajtuk 

szívében. A pásztorok pedig visz-

szatértek, magasztalták és dicsér-

ték Istent mindazokért a dolgo-

kért, amiket hallottak és láttak, 

úgy, ahogy megmondták nekik. 

Amikor elérkezett a nyolcadik 

nap, hogy körülmetéljék a gyer-

meket, a Jézus nevet adták neki, 

úgy, amint az angyal nevezte, mi-

előtt anyja méhében fogantatott.  

 

Ratzinger bíboros azt prédikálta 

II. János Pál pápa temetésén a 

Szent Péter téren: a megboldogult 

pápa a Boldogságos Szűz Máriá-

ban Isten irgalmasságának képét 

látta. Vagyis Mária tisztaságára 

rátekintett az Isten, és őt látva 

megkönyörült az emberiségen. A 

szent pápa, aki korán elveszítette 

édesanyját, a Boldogságos Szűz-

ben többet kapott vissza, mint 

anyát. Ő meghallotta a keresztre 

feszített Krisztus szavát, aki azt 

mondta a szeretett tanítványnak: 

íme a te anyád. És a lengyel pápa 

úgy tett, mint a tanítvány is, há-

zába fogadta Krisztus édesanyját, 

Máriát. A szívébe, életébe enged-

te belépni. 

1981. május 13-án amikor lövés 

érte a Szentatyát, akkor is Mária 

védte meg. Figyeljünk erre a gon-

dolkodásmódra. Nem azt mondta 

a pápa, hogy rám lőttek, hanem, 

hogy megmentettek. És a sebből 

kiszedett golyót felépülése után 

Fatimába vitte, ahol jelenleg is 

található, Szűz Mária szobrának 

koronájában. Üzenetet hordoz a 

koronában elhelyezett gyilkos 

golyó. Mária élete, koronája, aho-

gyan a mi életünk és dicsőségünk 

is nem gyöngyökből vagy drága-

kövekből, hanem áldozatokból 

kapja meg igazi formáját. Attól 

ragyog ez a golyó, hogy a bosszú 

átalakult hálaadássá. 

Mária, mint zsidó lány, hány-

szor hallotta, de szerintem kívül-

ről tudta a zsinagógában számta-

lanszor elmondott ároni áldást: 

Áldjon meg téged az Úr! 

Az „áldjon meg” kezdő szó azt 

jelenti: letérdelni valaki előtt. Az 

a furcsa, hogy itt Isten az, aki 

letérdel, mégpedig előttünk, em-

berek előtt. De nem azért, hogy 

imádjon minket, hanem, hogy 

közelebb hajoljon, és jobban hall-

ja, amit mondunk neki. Közelebb 

és mélyebbre hajol, hogy felemel-

jen, és segítsen gondjainkban.  

Ahogyan az apa vagy anya is 

odahajol gyermekéhez. Leereszke-

dik hozzá. Mária is ezért ad hálát 

a magnificat-ban: „tekintetre mél-

tatta alázatos szolgáló leányát.” 

Letérdelt előttem az Isten és fel-

segített engem. 

Máriával kezdjük el az évet. 

Segítségét és közbenjárását folya-

matosan kérve. És Isten áldásá-

val is kezdjük ezt az évet, hogy 

„ragyogtassa ránk arcát az Úr, és 

könyörüljön rajtunk! Fordítsa 

felénk orcáját az Úr, és adjon ne-

künk békességet! 

G.F.  

Evangélium 
…”világosság világít a  

sötétségben”… (Jn 1,5) 

Kezdetben volt az Ige, és az Ige 

Istennél volt, és Isten volt az Ige. 

Ő volt kezdetben Istennél. Minden 

általa lett, és nála nélkül semmi 

sem lett, ami lett. Benne élet volt, 

és az élet volt az emberek világos-

sága. A világosság a sötétségben 

világít, de a sötétség azt föl nem 

fogta. Volt egy ember, akit Isten 

küldött, János volt a neve. Tanús-

kodni jött, hogy tanúskodjék a 

világosságról, s mindenki higgyen 

általa. Nem ő volt a világosság, 

csak tanúságot kellett tennie a 

világosságról. Az igazi világosság, 

aki minden embert megvilágosít, 

a világba jött. A világban volt, a 

világ őáltala lett, de a világ nem 

ismerte fel őt. A tulajdonába jött, 

övéi azonban nem fogadták be. 

Mindazoknak azonban, akik befo-

gadták, hatalmat adott, hogy Is-

ten gyermekei legyenek; azoknak, 

akik hisznek az ő nevében, akik 

nem a vérből, sem a test ösztöné-

ből, sem a férfi akaratából, hanem 

Istenből születtek. Az Ige testté 

lett, és köztünk lakott, és mi lát-

tuk az ő dicsőségét, mint az Atya 

egyszülöttének dicsőségét, aki tel-

ve volt kegyelemmel és igazsággal. 

János tanúságot tesz róla, és hir-

deti: ,,Ő az, akiről ezt mondtam: 

Aki utánam jön, megelőz engem, 

mert előbb volt, mint én.’’ Mi 

mindnyájan az ő teljességéből me-

rítettünk kegyelemből kegyelmet. 

Mert a törvényt Mózes által kap-

tuk, a kegyelem és az igazság pe-

dig Jézus Krisztus által valósult 

meg. Istent soha senki nem látta: 

az egyszülött Fiú, aki az Atya ke-

belén van, ő nyilatkoztatta ki. 

(Jn 1,1-18) 

 

2007-ben úgy mutatta meg ma-

gát Jézus Mexikóban, mint a világ 

világosságát. A guadalupei kegy-

helyen a Mária képből egy fény-

forma kezdett világítani. Egészen 

véletlenül, ha vannak véletlenek, 

Mexikó város képviselő testülete 

ezen a napon 2007. április 24-én 

fogadta el a törvényt, hogy az 

abortusz ezentúl hivatalosan meg-

engedett gyilkosság. A Mária-

kegykép hasából egy embrió-

forma fény áradt ki, amit azonnal 

le is fényképeztek. Különböző 

vizsgálatoknak vetették alá a ké-

pet, és megállapították, hogy nem 

egy külső fény visszatükröződésé-

ről van szó, hanem magából a kép 

síkjából, vagy a kép mögött hitt, 

vagy a kép mögött álló személyből 

származik a ragyogás. 

Az a jó, ami minél több rostán 

átmegy és jó marad. Jó az anyá-

nak, jó a gyermeknek, jó az állam-

nak, jó az Istennek, jó a lelkiisme-

retnek. Jó, mert példa. Példa, 

hogy mások is bátran kövessék. 
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Mária. Miközben Márta 

felszolgált, Mária vett egy font 

valódi, nárduszból kézült drága 

olajat, és megkente vele Jézus 

lábát.   

Új kérdésünk: Ki volt az a 

szent, akit egy „fénykereszt 

alakú” csillag irányított a re-

meteség felé?  

1. Antiochiai szent János? 

2. Hallgatag szent János? 

3. Gót szent Szabbasz? 

4. Tours-i szent Márton? 

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 2-i számban kö-

zöljük. A Bileám szamarával kap-

csolatos játék nyertese: Tapodi 

Endréné volt. 

M.L. 

Hirdetések 
A Katolikus Bál január 25-én, 

szombaton lesz. Felnőtt jegy: 

5000Ft, diák: 2500Ft.        (P.Gy.) 

Anyakönyvi hírek 
Temetés:  

† Bálint Gyulánét sz. Kálmán 

Máriát  életének 91. évében janu-

ár 7-én; 

† Kormos Jánost életének 62. 

évében január 9-én; 

† Vass Istvánt életének 81. évé-

ben január 10-én a kiskundorozs-

mai temetőben utolsó útjukra 

kísértük.                            (P.Gy.) 

Jézus a világ világossága. Aki 

fényt ad, utat mutat, de egyben 

figyelmeztet is. Jó úton járunk? 

Egy édesapa magyarázta kicsiny 

gyermekének a világ teremtését. 

Vannak, akik azt gondolják, hogy 

az univerzum a nagy bumm-mal, 

nagy robbanással kezdődött, több, 

mint 13 milliárd évvel ezelőtt. 

Egy rendkívül sűrű forró anyag 

lassan megszilárdult és elérte mai 

kemény, használható, élhető for-

máját. Vannak olyanok is, akik a 

majmoktól származtatják az em-

bert. Akik az állati és hajlott hátú 

járásból folyamatosan kiegyene-

sedtek, és sok évezreden vagy mil-

lió éveken át elérték emberi, tuda-

tos tartásukat. Ismét mások az 

egysejtűekkel hozzák kapcsolatba 

a világ kialakulását, melyek el-

kezdtek osztódni, szaporodni, fej-

lődni, és fokozatosan emberré vál-

tak. Vannak olyanok, akik azt 

hiszik, hogy a világot, az embert 

és mindent az Isten teremtett. 

Erre megszólalt az eddig figyel-

mesen hallgató gyermek, és eny-

nyit mondott: TUDTAM.  

Tudtam azt, hogy az ember, én 

magam is, nem lehet véletlen 

ezen a Földön. Nem lehet valami-

nek a mellékterméke. Hanem szü-

letésének, életének és halálnak, 

de mindennek célja van. Valahon-

nan, Valakitől indul, és valahová, 

hazafelé tart. 

Ez a felismerés is világosság. 

Van sok logikus magyarázat. 

Vannak közöttük érthetők, amik 

sok mindenre magyarázatot ad-

nak. Még az is lehet, hogy igazak. 

De az igazságot onnan tudjuk fel-

ismerni, hogy nem csak igaz, ha-

nem megnyugtató is. Nem csak a 

megértést akarja kiszolgálni, ha-

nem a lelkünkhöz is szól. Ahhoz, 

ami bennünket az Istennel össze-

köt, mert azt a saját képére és 

hasonlatosságára teremtette.  

Az elméleteket hallgató gyer-

meknek mindenre csak egy vála-

sza volt. Tudtam. Nem azt mond-

ta, hogy értem, hanem tudtam. 

Ezt nem a szája mondta, hanem a 

lelke. 

Ez a Krisztus által hozott fény. 

Hogy itt a Földön én nem egy kó-

borló, valami palackból kienge-

dett lélek vagyok, hanem gyer-

mek. Isten gyermeke. Tartozom 

valahová. A mennyei Atyámhoz, 

aki engem teremtett, és öröktől 

fogva szeret. 

G.F.  

Kis történetek 

Bruno Ferrerotól 

A nagypapa lehajol az ötéves 

unokájához és jóéjt-puszit ad ne-

ki. A gyerek azonnal megdörzsöli 

az arcát. 

Miért csinálod ezt, drágám? - 

kérdezi a mamája. - Amikor vala-

ki puszit ad neked, azt nem kell 

letörölni. 

Mama - mondja a gyerek -, nem 

letöröltem, hanem beljebb töröl-

tem! 

Utazás közben az anyát nagyon 

zavarta, hogy a gyermeke folyton 

izeg-mozog. 

Most már ülj nyugodtan! - 

mondta neki. 

De a gyerek mintha nem hallot-

ta volna és továbbra is folyton fel-

felugrált az ülésre, hogy kinézzen 

az ablakon. Az anya dühös lett, 

lefogta a gyereket, és odakénysze-

ríttette maga mellé. A gyerek rá-

nézett és büszkén mondta: - Kívül-

ről úgy látszik, hogy ülök, de belül 

még mindig állok! 

Mert az ami „belül” van, sokkal 

többet számít, mint az, ami 

„kívül”. 

M.T.É. 


