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Evangélium 
…”legyetek éberek”…

(Mk 13,33-37) 

Sem mi, de (Szent Hiláriusz) 

Jézus sem ismeri az utolsó napot. 

Ez az ismerethiány nem tudat-

lanság, hanem titokzatosság. 

Minden esetben, amikor az Isten 

kinyilatkoztatja magát, elrejtet-

ten teszi azt. Ő nem tudatlanság-

ból nem cselekszik vagy beszél, 

hanem mert még nincs itt az ide-

je. Nem megfelelő a helyzet. Ez 

könnyen tudatlanságnak értel-

mezhető. 

Milyen helyzetről van itt szó? 

Az emberi érettségről. Krisztus 

kinyilatkoztatása nyilvánosan 

történik, tehát mindenki hallja, 

mégis titokban van tartva, mert 

csak kevesen értik meg a jelenté-

sét. Azt mondta valaki, hogy nem 

baj, ha a titkok hitetlen kezekbe 

kerülnek is. Ha nem vagy még 

igaz ember, értelme úgysem nyil-

vánul meg előtted. Az igaz ember 

lelkileg érett személyt jelent. 

A kereszténységet nem lehet 

megtanulni, meg kell hozzá érni. 

Vannak tanítható példabeszédek, 

személy és helységnevek, csodák 

és bölcsességek. Ezek tanulható 

részei a vallásnak. Hogy miért és 

hogyan kell imádkozni, mikor 

menjek templomba, vagy szent-

gyónást végezni, ezt nem lehet 

megtanítani. Ez az élettapaszta-

lataink sikerének vagy kudarcá-

nak eredménye. Imádkoztam, de 

nem segített az Isten. A másik 

azt mondja, ha nem imádkozom 

is, mindig segít az Isten. Ezek a 

mondatok választó vonalak a hi-

tünkben. Ezekben az élettapasz-

talatokban egyesek hívőkké ér-

nek, mások örökre elhagyják a 

templomot.  

Az idegenbe készülő ember 

(Nagy Szent Gergely) elrendelte 

az ajtónállónak, hogy virrasszon, 

ahogyan az egyház pásztorainak 

is, hogy gondoskodjanak a nyáj-

ról. De nemcsak az egyház fölött 

kell őrködni, hanem a szívünk 

ajtaja fölött is. Nehogy a sátán 

javaslatai beszivárogjanak az ajtó 

résein, és az Úr alva találjon min-

ket. Elkábít egy hamis istenkép-

pel, akiben vakmerően lehet bíz-

ni, azért, hogy később csalódjunk 

és elforduljunk ettől a minket 

cserbenhagyó Istentől. 

Az az idegesítő az Ó- és Újszö-

vetségben felhangzó isteni kinyi-

latkoztatásban a teljesen mást 

hívő, valló emberek számára, 

hogy miért áll elő Krisztus egye-

temes és végső kinyilatkoztatás-

sal. Miért mondja: én vagyok az 

út az igazság és az élet. Miért 

ilyen intoleráns, miért ilyen ag-

resszív, miért nem azt mondja: 

egy út vagyok a sok közül, amely 

Istenhez vezet. Egy vagyok a sok 

igazság közül, hiszen mindenki-

nek meg lehet a maga igazsága, 

sőt ezt kell megvalósítani a relati-

vizmus diktatúráját. Miért mond-

ja, hogy ő az élet? Miért ne lehet-

ne másképp is elképzelni a földi 

és földöntúli életet?  

Igazi keresésünk eredménye: 

Krisztus tanítása. Aki a keresés 

végén nem ér el Krisztushoz, az 

egyetlen célhoz, az nem az igazsá-

got keresi, hanem saját bűnös 

életét és élvezeteit akarja igazol-

ni. Az Úr második eljövetelének 

ideje nem fontos. Krisztussal 

mindig együtt lenni, az a fontos. 

Aki Jézus második eljövetelére 

kíváncsi, az nem őt keresi, hanem 

arra akar választ kapni, hogy is-

tentelen életmódját meddig lehet 

még büntetlenül halogatni. És 

mikor várható az az utolsó pilla-

nat, amikor majd gyorsan megtér. 

Legyetek éberek! 

G.F.  

Hajnali mise 

Ádvent minden évben december 

rövid nappalainak fényben sze-

gény időszakára esik. Ebben a 

hónapban a liturgia a természet 

sötétségét visszhangozza. Azt a 

feketeséget, ami behálózza a vilá-

got, és minden nap sötétebbé te-

szi. De van remény, hiszen hama-

rosan megfordul a nap és megvál-

toztatja a világos és sötét órák 

arányát. Legyőzi a sötétséget. 

Ez nem ádvent ideológiája, ha-

nem mindennapi valósága. Ez a 

roráte, hajnali mise. Ez az áldo-

zat, melyet ádvent idején minden 

hétköznap virradat előtt mutat-

nak be. Szűz Mária iránti tiszte-

letről kapta nevét a szentmise. 

Ilyenkor énekeljük a latin éneket 

és annak fordítását, „Roráte 

coeli”, harmatozzatok egek, ter-

mékenyítsétek meg isteni mago-

tokkal a boldogságos Istenanya 

méhét, hogy világra hozza ne-

künk Isten egyszülött Fiát. 

Ennek a szentmisének különös-

sége, hogy sötétben kezdődik, haj-

nal előtt, gyertyafényben. Ha jól 

választjuk meg a kora reggeli 

időpontot, a szentmise végére a 

téli napsugár lapos fényei osonva 

töltik be a templom egészét. Az 

ember által gyújtott, árnyékgyár-

tó fényt Krisztus mindent betöltő 

tiszta világossága váltja fel. Ez 

advent üzenete, Krisztus érkezé-

sének, a világ világosságának 

várása. Ő a legyőzhetetlen Nap 

(sol invictus), amit a pogány világ 

a Nap születésnapjaként ünne-

pelt (Dies Natalis Solis Invicti). 

Szent Ágoston figyelmét nem ke-

rülte el ennek a szimbólumnak a 

nagysága. Beszédében úgy fogal-

maz „ünnepeljük ezt a napot, ne 

csak mint egy égitest születésnap-

ját, hanem Azt is, aki az égitestet 

teremtette”. 

A Nap képével nagyon közeli 

kapcsolatban áll Szűz Mária sze-

mélye, akit „hajnalcsillagnak” is 

nevezünk. Csillagászati nyelven 

szólva ez a csillag a Vénusz, ami 

legtisztábban napfelkelte előtt, és 

naplemente után látható. Ez az 

égbolt legfényesebb csillaga, ami 

a nap felé mutat. Mária, üdvös-

ség történetben betöltött felada-

ta, hajnalcsillagos közbenjáró 

szerep, ami Fia, a Nap imádására 

hívja a keresztény hívőket. 

De eszünkbe juttatja azt az 

igazságot is, hogy az éjszaka nem 

tart örökké, minden reggel legyő-

zi őt a nappal fénye. Kétségbe 
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Létige 
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  

14. h.: Szám 24,2-7.15-17a; Zs 24; 

Mt 21,23-27  

15. k.: Szof 3,1-2.9-13; Zs 33; Mt 

21,28-32  

16. sz.: Iz 45,6b-8.18.21b-25; Zs 84; 

Lk 7,18b-23  

17. cs.: Ter 49,2.8-10; Zs 71; Mt 

1,1-17  

18. p.: Jer 23,5-8; Zs 71; Mt 1,18-

24  

19. sz.: Bír 13,2-7.24-25a; Zs 70; 

Lk 1,5-25  

20. v. (Advent 4. vasárnapja): 

2Sám 7,1-5.8b-11.16; Zs 88,2-

29; Róm 16,25-27; Lk 1,26-38  

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Sába királynéja volt, 

aki, mikor meghallotta Salamon 

hírnevét, találós kérdésekkel pró-

bára akarta tenni. Meglátogatta 

Salamont és megtárgyalt vele 

mindent, ami csak érdekelte. Sá-

ba királynője megcsodálta Sala-

mon bölcsességét.      (2 Kron 9,1) 

Új kérdésünk: Kinek mondta 

Jézus: „Bizony, bizony, mon-

dom neked: aki nem születik 

újjá, az nem láthatja meg az 

Isten országát.”?       (János 3,5)                   

1. Zebedeusnak? 

2. Nikodémusnak? 

3. Pilátusnak? 

4. Keresztelő Jánosnak? 

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 27-i számban 

közöljük.  

A november 29-i játék nyertese:  

Tóth Lászlóné volt. 

M.L. 

Betűkavarodás  
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Mondom neked, kelj 

föl, fogd ágyadat, és menj ha-

za.” (Lk 5,24) 

Az egyik, december 13. és decem-

ber 20. közötti evangélium rövid 

részletének betűi kissé összeka-

varodtak; ABC sorrendbe rende-

ződtek: 

„ A g y n  e l s z  ő ,  a 

aaábeggilmss aáfikn áfgjko 

hiínv.” 

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 27-i számban közöljük. 

A november 29-i játék nyertese:   

Nyári Imréné volt. 

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Hirdetések 
 Advent hétköznapjain a reggeli 

misék reggel 6 órakor kezdőd-

nek. 

 A Fatimai imaóra december 13-

án, a mai napon a templomban 

lesz 8 órai kezdettel a 9-es mise 

kezdetéig. 

 December 15-én, kedden szent-

ségimádás lesz a templomban a 

reggeli mise végétől 1/2 8-ig. 

 Akik 2021-ben szeretnének 

Anyakönyvi hírek 
Temetés:  

† Pesti Sándornét sz.: Ungi Juli-

annát életének 83. évében decem-

ber 4-én a kiskundorozsmai 

templomban elbúcsúztattuk. 

P.Gy. 

szentmisét íratni, megtehetik a 

plébánián hivatali időben. 

 Megérkeztek a jövő évi kalen-

dáriumok, fali naptárak. A sek-

restyében megtekinthetők, 

megvásárolhatók. 

P.Gy. 

esett pillanataink sötét színei 

között tántorogva, gyakran elfe-

lejtjük a jézusi ígéretet, „veletek 

vagyok minden nap a világ végé-

ig”. Elfelejtjük, hogy jövevények 

és idegenek vagyunk ebben a vi-

lágban. A sötétség pedig csak át-

meneti, mert nem is igazi sötét-

ség, csak alagút, melynek végén a 

feltámadás kerek fénye világít. 

Vannak helyek, ahol a szentmi-

se bizonyos részei alatt a hívek 

égő gyertyát tartanak kezükben. 

A sok keresztény sok gyertyájá-

nak sok fénye elűzi a sötétség 

alaktalan árnyait és színes arco-

kat fest a mellettünk ülő ember 

bőrére. Legyünk fény a világ 

előtt! Kincseinket ne rejtsük véka 

alá, hanem tegyük magasra, mert 

onnan nagyobb ívben hinti suga-

rát és melegét az alatta élők éle-

tére. 

G.F. 

Túrmezei Erzsébet: 

A legnagyobb művészet 
A legnagyobb művészet, tudod mi? 

Derűs szívvel megöregedni, 

Pihenni ott, hol tenni vágyol, 

Hallgatni, ha valaki vádol. 

Nem lenni bús, sem reményvesz-

tett, 

Csendben viselni el a keresztet. 

Irigység nélkül nézni végig 

Mások tevékeny, erős életét. 

Kezed letenni az öledbe, 

Hagyni, hogy gondodat más viselje. 

Járni amellett szép vidáman, 

Istentől rádszabott igában. 

M.T.É. 


