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A Magyar Katolikus Püspöki 

Konferencia körlevele 

Árpád-házi Szent Erzsébet 

ünnepére 2020 — 2. rész 

A 2020-as világjárvány mind-

annyiunk életére hatással van. 

Rokonaink és barátaink veszítik 

el egyik napról a másikra munká-

jukat és kerül veszélybe megélhe-

tésük. Idősek és magányosak ma-

radnak még inkább egyedül, mert 

senki sem meri felkeresni őket, 

sokan félve és rettegve zárják 

magukra az ajtót. Ezért sokkal 

nagyobb feladat és felelősség há-

rul azokra, akik a gyógyítás és a 

felebaráti szeretet cselekedeteit 

gyakorolják, az orvosokra, ápo-

lókra, szociális munkásokra és 

önkéntesekre. Így ír erről Ferenc 

pápa a Szegények világnapjára 

írott üzenetében, amikor a jár-

vány idején a felebaráti szeretet 

gyakorlásának fontosságára hívja 

fel a figyelmet: „A kéz kinyújtása 

egy jel: olyan jel, amely közvetle-

nül a közelségre, a szolidaritásra, 

a szeretetre utal. Hány és hány 

kinyújtott kezet láthattunk ezek-

ben a hónapokban (…): Az orvos 

kinyújtott kezét, aki minden be-

teggel törődik és keresi a megfe-

lelő gyógymódot. A nővér és ápoló 

kinyújtott kezét, aki jóval a mun-

kaidején túl is ápolja a betegeket. 

(…) Az önkéntes kinyújtott kezét, 

aki segíti az utcán élőket és azo-

kat, akiknek ugyan van ottho-

nuk, de nincs mit enniük. Az em-

berek egymás felé kinyújtott ke-

zét, akik az alapvető szolgáltatá-

sok biztosítása és a biztonság 

fenntartása érdekében dolgoz-

nak.”  

Szent Erzsébet ünnepe arra em-

lékeztet minket, hogy ebben a se-

gítségnyújtásban mi magunk is 

részt vehetünk, amikor jövő va-

sárnap anyagi támogatásunkkal 

azok munkáját könnyítjük meg, 

akik életüket embertársaik támo-

gatására, a rászorulók és a bete-

gek segítésére és gyógyítására 

szentelik, és teszik nap mint nap 

kockára.  

Az egyházi szeretetszolgálatok-

ra és az idén 90 éves Katolikus 

Karitászra 2020-ban nagyobb te-

her hárul, mint korábban bármi-

kor. Szent Erzsébet példája azt 

üzeni, hogy munkájukat támogat-

va mi magunk is, akár szobánk 

biztonságából is, részesei lehe-

tünk ennek a szolgálatnak, és az 

ő kezükkel egybefonódva, mi ma-

gunk is kinyújthatjuk kezünket a 

szükséget szenvedők és betegek 

felé.  

„Senki sem menekülhet meg 

egyedül, önmagában” – tanította 

2020. nagyböjtjében Ferenc pápa. 

Az egyházi év utolsó vasárnapjá-

nak, Krisztus Király ünnepének 

evangéliuma is a szolidaritás fon-

tosságára hívja fel a figyelmün-

ket: éhes voltam és ti ennem ad-

tatok; szomjas voltam, és ti in-

nom adtatok – szól a megdicsőült 

Jézus a jobbján állókhoz, az üd-

vösség útjaként állítva eléjük és 

elénk is a szolgáló szeretet csele-

kedeteit.  

A szeretet cselekedetei nemcsak 

a rászorultakon segítenek, ha-

nem azokat is gazdagítják, akik 

szolgálnak, mert ezáltal Krisztus-

hoz válnak hasonlókká. Nem sza-

bad megfeledkeznünk arról sem, 

hogy az egészséges embernek sok 

kívánsága van és elegendő erőt 

érez magában arra, hogy ezeket 

meg is valósítsa. A betegnek és a 

nyomorban élőnek, az ínséget 

szenvedőnek azonban csak egy 

vágya van: hogy szenvedésétől, 

bajától megszabaduljon, de tehet-

sége és lehetősége talán hiányzik 

ehhez. Szent Erzsébet élete arra 

sarkall minket, hogy példája sze-

rint és lehetőségeinknek, eszkö-

zeinknek megfelelően mi magunk 

is vegyünk részt a betegek és a 

szükséget szenvedők ínségének 

csillapításában, hogy egykor 

majd Jézus hozzánk is így szól-

jon: „Jöjjetek, Atyám áldottai, ve-

gyétek birtokba a világ kezdetétől 

nektek készített országot!”  

 

Kelt Budapesten, 2020. novem-

ber 15-én a Magyar Katolikus 

Püspöki Konferencia 

19 fontos jó tanács Maria 

Montessoritól,  
amelynek segítségével tökéletes 

szülővé válhatsz 

Maria Montessori olasz orvos-

nő, pedagógus és pszichológus 

volt. Pedagógiai alaptézise máig 

nem avultak el. 

„A gyermek tisztelete, mert Ma-

ria Montessori szerint minden 

gyermekben él a cselekvési vágy 

és a világ megismerésének igé-

nye, ennélfogva biztosítani kell 

számukra a spontán, szabad te-

vékenység lehetőségeit, a megfe-

lelő környezetet.” Maria Montes-

sori 19 fontos tanácsát írjuk le 

most, amelyet érdemes lenne 

minden szülőnek megszívlelni, 

hasznosítani.  

1. A gyermekek abból tanulnak, 

ami körülveszi őket 

2. Ha a gyermeket gyakran kriti-

zálják, megtanul mások felett 

ítélkezni. 

3. Ha a gyermeket gyakran di-

csérik, megtanul másokat ér-

tékelni. 

4. Ha egy gyereket állandó ellen-

ségeskedés vesz körül, akkor 

állandóan harcban fog állni 

mindenkivel. 

5. Tiszteld a gyermeked. 

6. A szükségleteire figyelj oda, 

tanítsd meg, hogy ő is figyeljen 

mások szükségleteire. 

7. Neveld önállóságra. Hagyd, 

hogy válasszon. 

8. Hagyd, hogy független legyen. 

9. Ha egy gyermeket sokszor ki-

gúnyolnak, félénké válik. 

10.Ha egy gyerek biztonságban 

érzi magát, megtanul bízni az 

emberekben. 

11.Ha egy gyermeket túl gyakran 

megszégyenítenek, mindig bű-

nösnek fogja magát érezni. 

12.Ha egy gyereket sokszor báto-

rítanak, akkor magas lesz az 

önbecsülése. 

13.Ha valamit csinál, ne szakítsd 

félbe. Hagyd dolgozni, tevé-

kenykedni. 

14.Válaszolj a kérdéseire, akkor 

amikor kérdez, mert fontos 

neki, amit mondasz.. 
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Létige 
29. v. (Advent 1. vasárnapja): 

Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7; Zs 

79; 1Kor 1,3-9; Mk 13,33-37  

30. h.: Róm 10,9-18; Zs 18A; Mt 

4,18-22  

1. k.: Iz 11,1-10; Zs 71; Lk 10,21-

24  

2. sz.: Iz 25,6-10a; Zs 22; Mt 

15,29-37  

3. cs.: Iz 26,1-6; Zs 117; Mt 

7,21.24-27  

4. p.: Iz 29,17-24; Zs 26; Mt 9,27-

31  

5. sz.: Iz 30,18-21.23-26; Zs 146; 

Mt 9,35 - 10,1.6-8  

6. v. (Advent 2. vasárnapja): Iz 

40,1-5.9-11; Zs 84; 2Pét 3,8-

14; Mk 1,1-8  

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Mózes, aki a Szentírás 

szerint Moáb pusztájából fölment 

Nebo hegyére, amely Jerikóval 

szemben van, s az Úr megmutat-

ta neki Júda egész területét a 

nyugati tengerig. „Megnézheted 

saját szemeddel, de oda nem jutsz 

el.” (M Törvény 34,4) 

Új kérdésünk: Melyik apostol 

szenvedett hajótörést? (Apcsel. 

27, 33)) 

1. Jakab? 

2. Márk? 

3. Pál? 

4. János? 

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 13-i számban 

közöljük. A november15-i játék 

nyertese: Kereszti Gáborné 

volt. 

M.L. 

Betűkavarodás  
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Virrasszatok tehát, és 

minden időben imádkozza-

tok.” (Lk 21,36) 

Az egyik, november 29. és decem-

ber 6. közötti evangélium rövid 

részletének betűi kissé összeka-

varodtak; ABC sorrendbe rende-

ződtek: 

„Eejjjköt aámntu, és én 

beeekmr aáááhlszv eeklszt 

eeikttt.” 

A helyes válaszokat (a bibliai 

idézetet és a bibliai vers számát) 

névvel és címmel ellátva, péntek 

estig dobják be a plébánia posta-

ládájába. A Létige segít! A he-

lyes megfejtők között egy könyvet 

sorsolunk ki. A nyertes nevét a 

december 13-i számban közöljük. 

A november 15-i játék nyertese:   

Farkas Dezsőné volt. 

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Hirdetések 
 Advent hétköznapjain a reggeli 

misék 6 órakor kezdődnek. 

 December 4-én, pénteken első 

péntek lesz. A hajnali mise vé-

gén imádkozzuk a Jézus Szíve 

litániát.  

 A következő vasárnap egyben 

első vasárnap is, a délelőtti mi-

se végén imádkozzuk a Jézus 

Szíve litániát. 

 Akik 2021-ben szeretnének 

szentmisét íratni, megtehetik a 

plébánián hivatali időben. 

 Megérkeztek a jövő évi kalen-

dáriumok, fali naptárak. A sek-

restyében megtekinthetők, 

megvásárolhatók. 
P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Temetés:  

† Gömöri János Rudolfnét sz. 

Nagy Gizellát életének 69. évé-

ben; 

† Hegedűs Jolán Margitot életé-

nek 82. évében november 17-én a 

kiskundorozsmai temetőben utol-

só útjára kísértük. 

P.Gy. 

15.Legyen türelmed. Ha egy gye-

reknek több idő kell ahhoz, 

hogy megtanuljon valamit, 

légy megértő. 

16.Ha érzi, hogy elfogadod, ma-

gabiztos lesz. 

17.Tiszteld, ha hibázott és ki tud-

ja javítani a hibáját. Amikor 

olyasmit csinál, ami veszélyes 

lehet, akkor meg kell állíta-

nod. 

18.Ne beszélj csúnyán róla, ha ő 

ott van. 

19.Azzal törődj, amit meg akarsz 

neki tanítani, ne a rossz dol-

gokkal, amiktől szeretnéd 

megóvni. 

M.T.É. 

Teréz anya gondolatai 

A csend gyümölcs az ima. 

Az imádság gyümölcse a hit. 

A hit gyümölcse a szeretet.  

A szeretet gyümölcse a szolgálat. 

A szolgálat gyümölcse a béke. 

K.L.-né és N.-né 

Kis vakond az  

anyukájához 
- Anyukám! Mi van fölöttünk? 

- A föld. 

- És a fölött? 

- A fű 

- És afölött? 

- Az ég 

- És afölött? 

- A Nap 

- És akkor mi miért vagyunk itt 

lenn a sötétben? 

- Mert ez a mi kis hazánk… 

M.T.É. 


