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Mária álma 
A Boldogságos Szűz Mária ál-

modott, és felébredését követően 

megosztotta férjével, Józseffel 

mindazt, amit látott. 

Álmodtam, József! 

Nem értettem egészen, de mint-

ha gyermekünk születésnapjára 

készültek volna az emberek. 

Álmomban ez az ünnepi előké-

szület olyan hat hétnek tűnt. 

Házaikat díszítették, új ruhákat 

vásároltak. 

Sokszor mentek az üzletbe és 

sok ajándékot vettek. 

Érdekes volt, mert az ajándékok 

nem voltak gyermekünknek va-

lók. 

Ezeket szép papírba csomagol-

ták és a fa alá tették. 

Igen József, jól hallod, egy fát 

tettek az otthonukba, és azt szí-

nes szalagokkal aggatták tele. 

A tetejére egy angyalhoz hason-

ló forma volt állítva. 

Mindenki nevetett és boldog 

volt. 

Ajándékokat adtak egymásnak, 

igen József, egymásnak, nem a 

mi fiunknak. 

Nem hinném, hogy ismerik őt. 

Abból gondolom, hogy egyszer 

sem említették a nevét. 

Furcsán éreztem magam, ha 

fiunk elmenne erre az ünneplés-

re, még az lehet, hogy betolakodó-

nak néznék. 

Mennyire rosszul eshet az vala-

kinek, ha a saját születésnapi 

partijára meg sem hívják. 

Még szerencse, hogy ez csak egy 

álom volt: Milyen szörnyű lenne 

József, ha ez igaz is lenne. 

  

József válaszolt. Mária, kedve-

sem! Valóban álom volt, amit lát-

Evangélium 
… ”emberek halászai” …

(Mt 4,19) 

  

Mikszáth Kálmán, a „Szent Pé-

ter esernyője” regényében a sze-

gedi halászokat is megemlíti. Azt 

írja róluk, hogy a halpaprikás 

főzésénél mindig három regulát 

tartottak szemük előtt: »habet 

saporem, colorem et odorem«, az 

ételnek legyen íze, színe, illata. 

Ezt meg lehet kívánni az ételtől 

és a szakácstól, de vajon a bűnbe-

esett ember személyiségétől el-

várható ekkora tökéletesség? 

Nem! Vigyázzunk, Jézus nem 

azt mondja, hogy legyetek embe-

rek halászai, hanem ÉN TESZ-

LEK titeket emberek halászaivá. 

Majd egy folyamat végén, azzá 

váltok. 

Ezt panaszolják gyakran a pe-

dagógusok, hogy a gyermekek 

nagyon rosszak. Tudjuk –

mondják a szülők –, azért hoztuk 

őket ide. Mert ezek gyermekek és 

nem érettségizett, félig felnőttek, 

akiktől elvárható, hogy egyenesen 

álljanak, és csak ha kérdezik 

őket, akkor feleljenek. Majd fe-

gyelmezettekké válnak. Valami-

kor. Lehet, hogy 14, lehet, hogy 

24, 54 éves korukra. És ha 64 

évesen csendesednek le, az azt 

jelenti, hogy buták? Nem! Csak 

lassan érő személyiségük van. 

Minden léleknek megvan a maga 

tempója. 

Paul Tournier ragyogó gondol-

kodó és író volt, egyben korának 

befolyásos keresztény orvosa. A 

világ minden részéről jöttek hoz-

zá okosabbnál okosabb emberek, 

hazájába, Svájcba, hogy tanulja-

nak tőle. Egyszer azt írta: ezeket 

a tudósokat egy kicsit zavarja, 

hogy rengeteget utaznak azért, 

hogy valami titkot lássanak a 

gyógyító technikáimban, és min-

dig csalódottan térnek haza. Mert 

minden, amit tudok és átadhatok, 

ennyi: elfogadni az embereket 

olyannak, amilyenek. 

Jézus három éven át tanította 

apostolait. Péter volt a legmegbíz-

hatóbb, ő csak háromszor tagadta 

meg Mesterét. Akkor milyen lehe-

tett a többi tizenegy, ha ilyen a 

volt a legjobb. Mit tanultak há-

rom év alatt az apostolok, ha ma-

radtak olyanok, mint voltak? Ön-

magukat! Mindig önmagunkról 

tanulunk a legtöbbet. Péter, egy 

tisztességes, halászatból élő egy-

szerű ember. Ez vagyok én. És 

kiderül, hogy ha olyan helyzetbe 

kerülök, ami nekem kellemetlen, 

jellemtelenné válok. Mindenkit 

elárulok, csak magamat ment-

sem. Az emberismeret iskolájá-

ban első leckének ez nem is rossz. 

Ezzel a hozzáállással választ 

Jézus munkatársakat, akiket 

majd halászokká tesz. Így hív az 

Isten az ószövetségi Jeremiás 

próféta korában is követőket. Ott 

azt olvassuk: „Igen, jönnek napok, 

amikor nem mondják többé: 

„Amint igaz, hogy él az Úr, aki 

kivezette Izrael fiait Egyiptom 

földjéről”, hanem: „Amint igaz, 

hogy él az Úr, aki kivezette Izrael 

fiait észak földjéről és azokból az 

országokból, ahová szétszórta 

őket.” Mert visszahozom őket erre 

a földre, amelyet atyáiknak ad-

tam. 

Íme, sok halászt küldök – mond-

ja az Úr –, hogy kihalásszák őket; 

aztán sok vadászt küldök, hogy 

felhajtsák őket minden hegyen és 

minden dombon, egészen a kőszik-

lák barlangjaiig” (Jer 16,14-16). 

Ha igazat adunk egyes tudósok-

nak, Jézus a galileai tenger part-

ján járva nem beszélget, hanem 

idéz. Jeremiás próféta szavait. 

Szeretem azokat a szentírási ré-

szeket, ahol egyértelműen ki le-

het mutatni, hogy Jézus szavai 

ószövetségi gyökerűek. Ő nem 

csak azért Isten, mert a mennyei 

Atya gyermeke, hanem mert be-

széde is isteni. Bibliás. 

Az eredeti szövegben a szó nem-

csak halászt jelent, hanem mind-

azt a foglalatosságot, ami a tenge-

ren történik. Hajózást, kormány-

zást, a tengerek és óceánok vizei 

kiszámíthatatlan viselkedésének 

ismeretét. Összességében azt az 

ügyességet, ami ehhez a szakmá-

hoz tartozik. Így a hajót, ami Pé-

ter egyházát jelképezi, ők fogják 

biztonságosan a kikötőbe juttat-

ni. 2000 év óta ez az apostoli egy-

ház sokrétű feladata. 

G.F.  
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Kis történetek 

Bruno Ferrerotól 
Egy este, amikor az anya a va-

csorát főzte, a tizenegy éves fia 

megjelent a konyhaajtóban, kezé-

ben egy cédulával. Furcsa, hiva-

talos arckifejezéssel nyújtotta át 

a gyerek a cédulát az anyjának, 

aki megtörölte a kezét a kötényé-

ben és elkezdte olvasni azt: 

„A virágágyás kigyomlálásáért: 

500 Ft. 

A szobám rendberakásáért:1000 

Ft. 

Mert elmentem tejért: 100 Ft. 

Mert három délutánon át vi-

gyáztam a húgomra: 1500 Ft. 

Mert kétszer ötöst kaptam az 

iskolában: 1000 Ft. 

Mert minden nap kiviszem a 

szemetet: 700 Ft. Összesen: 4800 

Ft.” 

A mama kedvesen nézett a fia 

szemébe. Rengeteg emlék tolult 

fel benne. Fogott egy tollat és a 

cédula hátuljára ezeket írta: 

„Mert 9 hónapig hordtalak a 

szívem alatt: 0 Ft. 

Az összes átvirrasztott éjszaká-

ért, amit a betegágyad mellett 

töltöttem: 0 Ft. 

A sok-sok ringatásért, vigaszta-

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „hamvazkodáskor” volt. 

A hamvazó személy szerint szól a 

hívőnek. Helyi szokás szerint ke-

resztet rajzol a hívő homlokára, 

az előző évi barkák hamujával, a 

következő szavak kíséretében: 

„Ember, emlékezz rá, hogy porból 

vagy és porrá leszel!” vagy: 

„Térjetek meg és higgyetek az 

evangéliumban.”    

Új kérdésünk: Melyik bibliai 

személy szenvedett hajótö-

rést? (ApCsel:27,39)  

1. Noé? 

2. Jónás próféta? 

3. Szent Pál? 

4. Mózes? 

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 16-i számban kö-

zöljük. A Hallgatag szent János-

sal kapcsolatos játék nyertese:  

Kasza Lajosné volt. 

M.L. 

Hirdetések 
 A mai vasárnap, február 2. 

Urunk bemutatása – Gyertya-

szentelő Boldogasszony, a dél-

előtti mise keretében lesz a 

gyertyák szentelése és a körme-

net. 

 A Lourdesi kilenced február 3-

án, hétfőn kezdődik a plébánia 

hittan termében, délután fél 

négykor. 

 A héten, február 7-én lesz első 

péntek, a reggeli mise végén 

imádkozzuk a Jézus Szíve litá-

niát, majd délelőtt a betegeket 

látogatjuk. 

 A következő vasárnap a kedves 

hívek Szent Balázs áldásban 

részesülnek a szentmisék vé-

gén. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Temetés:  

† Deák Lászlónét sz. Szabó Má-

riát életének 68. évében január 

23-án a kiskundorozsmai temető-

ben utolsó útjára kísértük. 

P.Gy. 

Létige 
2. v.: Mal 3,1-4 vagy Zsid 2,14-

18 Zs 23 Zsid 2,14-18 Lk 2,22

-40  

3. h.: 2Sám 15,13-14.30; 16,5-

13a; Zs 3; Mk 5,1-20 

4. k.: 2Sám 18,9-10.14b.24-25a.30 

- 19,3; Zs 85; Mk 5,21-43 

5. sz.: 2Sám 24,2.9-17; Zs 31; Mk 

6,1-6 

6. cs.: 1Kir 2,1-4.10-12; 1Krón 

29,10-12; Mk 6,6-13 

7. p.: Sir 47,2-11; Zs 17,31-51; Mk 

6,14-29 

8. sz.: 1Kir 3,4-13; Zs 118,9-

14; Mk 6,30-34 

9. v.: Iz 58,7-10; Zs 111; 1Kor 2,1-

5; Mt 5,13-16 

tál. Íme, itt a valóság. Távolról 

jött, fáradt tudósok térdelnek 

előtted, aranyat, tömjént és mir-

hát hoztak. Álmos szemű pászto-

rok, vállukon a nem rég született 

báránnyal figyelnek rád és gyer-

mekünkre, mert az éjszaka köze-

pén egy angyal vitte nekik a hírt, 

ma megszületett a Megváltó, Dá-

vid városában. Siessetek, nézzé-

tek meg! Tömegek ünneplik majd 

világszerte, csendben, meghitten 

családi körben fiunk születését. 

Ez a gyermek távol élő családta-

gokat, rég nem találkozott bará-

tokat és rokonokat ültet majd egy 

asztalhoz. Beszélgetnek, vacso-

rálnak, élvezik egymás társasá-

gát. Ez mind, mind valóság. 

G.F. 

lásért: 0 Ft. 

A könnycseppjeid felszárításá-

ért: 0 Ft. Mindenért, amit nap 

mint nap tanítottam neked: 0 Ft. 

Minden reggeliért, ebédért, 

uzsonnáért, zsemléért, amiket 

készítettem neked: 0 Ft. Az éle-

tért, amit mindennap neked 

adok: 0 Ft. Összesen: 0 Ft.” 

Amikor befejezte, a mama mo-

solyogva nyújtotta át a cetlit a 

fiúnak. A gyerek elolvasta és két 

nagy könnycsepp gördült ki a sze-

méből. 

Összegyűrte a papirost és azt 

írta a saját számlájára: „fizetve”. 

Aztán az anyja nyakába ugrott 

és csókokkal halmozta el. 

Amikor a személyes, vagy rokoni 

kapcsolatokban elkezdődik a szá-

mítás, mindennek vége. A szeretet 

ingyenes. Vagy  nem szeretet. 

M.T.É.  


