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Evangélium 
…”Boldogok az  

irgalmasok”… (Mt 5,7) 

(beati misericordes) 

A liturgia eredeti nyelve a ne-

gyedik századig görög volt, utána 

fordították le a szentmise szöve-

geit latinra. Az uram irgalmazz, 

kyrie eleison, azonban megőrizte 

ősi görög nyelvét, fordítás nélkül. 

Aztán a görög kyrie, a héber 

amen, alleluja, hozsanna, a latin 

mise, introitus, glória szavak az 

Isten dicsőségét hirdető három 

nyelv nemcsak a misében, hanem 

már korábban is, a golgotai ke-

reszten is. János evangélista azt 

írja, Jézus keresztjén „a feliratot 

sokan olvasták a zsidók közül, 

mert az a hely, ahol fölfeszítették 

Jézust, közel volt a városhoz; hé-

berül, latinul és görögül volt ír-

va” (Jn 19,20). Úgyhogy minden 

szentmisében nemcsak a megfe-

szített Krisztust hirdetjük. Az az 

igehirdetés tartalma. Hanem a 

feje fölé akasztott tábla szerint 

minden nyelven, mindenkinek 

elmondjuk ezt az örömhírt. Ez 

pedig az igehirdetés formája. 

A latin irgalmasságban 

(miseriCORdia) benne van a szív, 

cor szó. Ami mozgást jelent. Ami 

megremeg a másik ember látásá-

ra és elindul, hogy tegyen érte 

valamit, segítsen rajta. Az irga-

lom az emberi test belső részében 

van, ott, ahol széles. Vagyis a ha-

sában, a méhében. Vannak olyan 

fordítások, melyek Zakariás éne-

kének a Benedictusnak mondatát 

(Lk 1,78 – Istenünk mélységes 

irgalmából) úgy olvassa, „Iste-

nünk irgalmasságának hasából, 

amellyel meglátogat minket a 

magasságból felkelő”. Mert az 

irgalom vagy az együttérzés itt 

születik. Nem a fejben vagy a 

szívben, hanem lejjebb, a hasban, 

a méhben. Ahol a gyermek is. 

Ezért minden irgalmasság szülés. 

Valakit új életre támasztani. Az 

irgalmas szamaritánus ezért 

olyan körülményes. „Amikor meg-

látta, megesett rajta a szí-

ve. Odament hozzá, olajat és bort 

öntött a sebeire és bekötözte … 

felültette teherhordó állatára, 

elvitte egy fogadóba és ápolta. 

Másnap elővett két dénárt, oda-

adta a fogadósnak ezzel a kérés-

sel: -Viseld gondját, és ha többet 

költenél, visszatérve megadom 

neked” (Lk 10,33-35). Mert az 

irgalmas szamaritánus szül. Ad-

dig nem hagyja magára a sérült 

embert, míg önjáróvá nem épül az 

egészsége. 

Szent Ágoston felhívja figyel-

münket a „boldogságok 7 monda-

tára, ami megfelel a Szentlélek 

hét ajándékának, ahogyan Izaiás 

leírja: „vessző kél majd Izáj tör-

zsökéből, hajtás sarjad gyökeré-

ből. Az Úr lelke nyugszik rajta: a 

bölcsesség és az értelem lelke; a 

tanács és az erősség lelke; a tudás 

(hozzáteszi a görög fordítás: ÉS 

JÁMBORSÁG LELKE) és az Úr 

félelmének lelke” (11,2-3). De a 

próféta fentről a magasból kezdi 

felsorolni az ajándékokat, míg 

Jézus lentről, a legalacsonyabb-

tól. Ezzel arra akar tanítani, hogy 

Emberfia a legalacsonyabbhoz jön 

le, hogy felemelje az embert az 

Istenhez való hasonlóság magas-

ságába. Ezekben a lépésekben az 

első a félelem, ami megfelel az 

alázatnak. Boldogok a lélekben 

szegények, azok, akik nem nagy-

képűek, hanem félnek. Második 

ajándék a jámborság lelke, ami a 

szelídségnek felel meg. Aki keres 

a Szentírásban, nem vádaskodik, 

az szelíddé válik. A harmadik a 

tudomány, ami a sírásnak felel 

meg. Aki megtanulta, milyen go-

noszságokkal tartja őt fogva a 

sátán, igyekszik kiszabadulni és 

csak a jó dolgokat keresi. A ne-

gyedik az erősség, ami az éhezés-

nek és szomjazásnak felel meg. 

Aki vágyik az örömre, az jó, és 

törekszik elfordulni a földi dolgok 

csábításaitól. Ötödik a jótanács 

lelke, mely az irgalmasságnak 

felel meg. Van egy orvosság, 

mellyel meg tudunk szabadulni 

sok bűnünktől, mégpedig azzal, 

hogy másoknak megbocsátunk és 

adakozók vagyunk. A hatodik az 

értelem, mely a tisztaszívűségnek 

a párja. Aki megtisztította a sze-

mét, az képes olyat is látni, amit 

egyébként a szemmel nem lehet. 

Hetedik a bölcsesség, mely a bé-

keszerzőknek felel meg. Ők azok, 

akikben nincs lázadás, és enge-

delmeskednek a Szentléleknek”. 

Mi a különbség az irgalom és 

kegyelem között? A tékozló fiú-

nak az irgalom egy újabb esélyt 

ad, a kegyelem pedig ünnepet 

rendez neki. Esélyt. Teret, hogy 

újra élni tudjon. 

G.F.  

Bruno Ferrero:  

A legszegényebb 
Volt egyszer réges-régen egy 

falu, amelynek a lakói nagyon 

szegények voltak. Rettenetes volt 

a tél, és mind nagyon aggódtak 

egy szegény öregért, akinek 

mindannyiuk közül a legnehe-

zebb volt a sora: még egy darab 

rongya sem volt, amivel betaka-

rózzék. Egy pulóver is sokat segí-

tett volna rajta. De abban a falu-

ban senkinek nem volt két puló-

vere és pénze sem, hogy vehetett 

volna neki egyet.  

Végül egy asszonynak eszébe 

jutott valami: 

Ha mindenki kihúz egy szálat a 

pulóveréből, akkor elég fonalunk 

lesz, hogy kössünk egy új puló-

vert ennek a szegény öregnek. És 

a hiányt senki nem veszi majd 

észre! 

A javaslatot mind elfogadták. 

Mindenki hozott egy szál fonalat. 

Összekötötték és színes pamut-

gombolyagokká tekerték őket. A 

derék asszony pedig napokig 

csattogtatta a kötőtűit, és egy 

csodálatos, a szivárvány minden 

színében pompázó pulóvert készí-

tett. Aztán a tél beköszöntekor 

mind együtt vitték el neki az 

ajándékot.  

Az öregnek könny szökött a sze-

mébe a meghatottságtól. Azon a 
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Létige 
6. v. (Advent 2. vasárnapja): Iz 

40,1-5.9-11; Zs 84; 2Pét 3,8-

14; Mk 1,1-8  

7. h.: Iz 35,1-10; Zs 84; Lk 5,17-

26  

8. k.: Ter 3,9-15.20; Zs 97; Ef 1,3-

6.11-12; Lk 1,26-38  

9. sz.: Iz 40,25-31; Zs 102; Mt 

11,28-30  

10. cs.: Iz 41,13-20; Zs 144,1-13; 

Mt 11,11-15  

11. p.: Iz 48,17-19; Zs 1; Mt 11,16

-19  

12. sz.: Sir 48,1-4.9-11; Zs 79; Mt 

17,10-13  

13. v. (Advent 3. vasárnapja): 

Iz 61,1-2a.10-11; Lk 1,46-54; 

1Tessz 5,16-24; Jn 1,6-8.19-

28  

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Pál apostol volt, akit, 

társaival együtt, Agrippa király 

Rómába szállíttatott, hogy ott 

bíróság elé állítsák. Az úton a 

hajó heves viharba került. Három 

napig dühöngött a vihar, végül a 

hajó a tengerbe veszett. Pál sok 

viszontagság után eljutott Rómá-

ba, ahol semmi jó nem várta.     

(ApCsel 27,39) 

Új kérdésünk: Ki adott föl ta-

lálós kérdéseket Salamon ki-

rálynak? (2 Kron 9,1) 

1. Szalóme? 

2. Kleopátra? 

3. Sába királynője? 

4. Delila? 

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 20-i számban 

közöljük.  

A november 22-i játék nyertese: 

Tóth Istvánné volt. 

M.L. 

Betűkavarodás  
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Jöjjetek utánam, és 

én emberek halászává teszlek 

titeket!” (Mt 4,19) 

Az egyik, december 6. és decem-

ber 13. közötti evangélium rövid 

részletének betűi kissé összeka-

varodtak; ABC sorrendbe rende-

ződtek: 

„Dmmnoo deekn, ejkl flö, 

dfgo aaádgyt, és ejmn 

aahz.” 

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 20-i számban közöljük. 

A november 22-i játék nyertese:   

Tapodi Endréné volt. 

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Hirdetések 
 Advent hétköznapjain a reggeli 

misék 6 órakor kezdődnek. 

 A mai vasárnap egyben első 

vasárnap is, a délelőtti mise 

végén imádkozzuk a Jézus Szí-

ve litániát. 

 A Fatimai imaóra december 13-

án a templomban lesz 8 órai 

kezdettel a 9-es mise kezdetéig. 

 Akik 2021-ben szeretnének 

szentmisét íratni, megtehetik a 

plébánián hivatali időben. 

 Megérkeztek a jövő évi kalendá-

riumok, fali naptárak. A sekres-

tyében megtekinthetők, meg-

vásárolhatók. 

 A november 22-i karitász gyűj-

tés 126.165- forint volt. Ennek 

60 %-át a Püspökségre továbbí-

tottuk, a maradék 40 %-ának 

több mint 50 ezer forintját a 

helyi karitász támogatására 

adjuk át a szervezet vezetőjé-

nek. Adományaikat most is há-

lásan köszönjük. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Ficz Gábor és Kondé Ágnes a 

házasság szentségében részesül-

tek  november 28-án. 

Temetés:  

† Lovai Sándort életének 86. 

évében november 25-én; 

† Bata Antalnét sz. Balogh Má-

riát életének 84. évében novem-

ber 26-án a kiskundorozsmai te-

metőben utolsó útjukra kísértük. 

 

P.Gy. 

télen senki sem fázott a faluban. 

És kétségkívül a szegény öreg 

volt a legelegánsabb.  

 

A szeretet az egyetlen kincs, ami-

ből annál több lesz, minél többfelé 

osztják.  

 

Uram, sose legyen hiábavaló a 

fájdalmam, mert… 

elbukni tanulás nélkül 

elesni talpraállás nélkül 

vétkezni a bűnök legyőzése nélkül 

sebeket kapni megbocsátás nélkül 

elégedetlenkedni javítás nélkül 

megtörni anélkül, hogy erősebbé 

válnánk 

szenvedni anélkül, hogy együtt-

érzőbbekké válnánk 

a szenvedést haszontalanná és  

értelmetlenné teszi.  

N.-né és K.L.-né 


