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Evangélium 
…”nem ő volt a  

világosság”… (Jn 1,6-8.19-28) 

Akkor ki volt ő? A hang, amit 

kimondanak, de ami nem száll el, 

hanem nyomot hagy a hallgató-

ban. 

Krisztus világosan elmondja 

nekünk, ki volt János. Hallgatói-

nak szánt beszédét kérdéssel kez-

di. Minek mentetek ki a pusztába, 

hogy széltől lengetett nádszálat 

lássatok? Egy filozófiára voltatok 

kíváncsiak! Lehet-e jellemtelenül 

boldognak lenni? A nádszál visel-

kedés mindenhová hajlik, min-

denkinek eleget akar tenni úgy, 

hogy közben a lelkiismerete tiszta 

marad. Megfér-e egymás mellett 

az én istenszeretetem és családom 

tagjainak káromkodása? Szidják 

az egyházat és a Teremtőt, de 

nem merek nekik szólni, nehogy 

megbántsam őket. Hallgatással 

szeretek? Felháborodással, vagy 

megbotránkozással is lehet sze-

retni. János nem nádszál, hanem 

szikla volt. Elmozdíthatatlan kő-

tömb, amit üldözések és kísérté-

sek hullámai sem tudtak meg-

mozdítani.  

Kőtömb volt, mert többet taní-

tott azzal, ahogyan kinézett, öl-

tözködött és élt, mint azzal, amit 

mondott.  

Mi ez a puszta? Valóság. Bemu-

tatja a teremtés előtti állapotokat, 

mindazt, amiben hittünk és fon-

tosnak tartottuk, mivé fog válni. 

Por és hamu. Hogy is olvassuk ezt 

Weöres Sándornál? 

„Körülötte pusztaságfa 

virág és gyümölcs hiánya 

minden fának csak az árnya

(…)”(Grádicsok éneke) 

Itt a pusztában derül ki, hogy 

hitegettek bennünket a világ tár-

gyai, arról próbáltak meggyőzni, 

hogy ők is és általuk mi is örökké 

élünk. A pusztaság bebizonyítot-

ta, hogy a világban nem fák és 

házak, virág és gyümölcs, csak 

árnyak között élünk. Egy délibáb 

kozmosz lakói vagyunk. Minden 

eltűnik, elmúlik, elfogy. A puszta 

megmarad. A hely, ahol Isten a 

semmiből, mint a világ születésé-

nek kezdetén, új életre teremt 

minket.  

Hogyan történik egy szikla em-

ber teremtése? Faragással!  

Egy pusztai remete, János, mel-

léknevén törpe azt tanácsolta, ha 

egy király el akar foglalni egy el-

lenséges várost, akkor étel és ital 

utánpótlását kell megszüntetni. 

Ezzel ki tudja éheztetni a vár fa-

lain belül lakókat. A testet és a 

test vágyait is hasonló eszközök-

kel lehet megfegyelmezni. El kell 

venni tőlük az utánpótlást. Ez a 

testi böjt. A lelki pedig az alázat. 

Remete Szent Antalról jegyezték 

fel, hogy elragadtatásba esett. 

Amikor a magasságokat megjárva 

visszaérkezett cellájának szűk 

falai közé, remete társai megkér-

dezték tőle, mit látott? A világ 

tele van kígyókkal – felelte –, 

akiknek nem elég, hogy elbotol-

junk, a mély szakadékba akarnak 

minket lökni. Erre megkérdezték 

tőle társai, hogyan lehet az ilyen 

helyzetből megmenekülni? Csak 

az tud, mondta a szent, aki aláza-

tos. Mert nem úgy áll ellen a kí-

sértésnek, hogy elmenekül tőle, 

hanem engedi, hogy minél előbb, 

ahogyan jött, úgy át is menjen 

rajta. Minél kevesebb kárt okozva 

benne. Mint egy árnyék, átsuhan-

va.                                          (G.F.) 

Rózsaszín miseruha 

December 28-án, aprószentek 

ünnepén, piros színű miseruha 

viselését írja elő az egyház liturgi-

kus rendje. Ezen a napon azokra 

a kétéves kor alatti gyermek vér-

tanúkra emlékezünk, akiket bosz-

szúból nagy Heródes megöletett 

Betlehemben. 

Ezeket a csecsemőket mártírok-

ként tiszteljük, mert a gyermek 

Jézusért adták életüket. Azért a 

Messiásért, akinek életét meg-

mentették, hogy később keresztre 

feszítve ezt az életet Ő maga adja 

oda. 

A II. vatikáni zsinat előtt ezen 

az ünnepen 3 különböző színű 

miseruha használata volt engedé-

lyezett.  

A lila szín a nap fájdalmas ese-

ményére emlékeztetett. Ha apró-

szentek ünnepe vasárnapra esett 

piros színű ruhában miséztek. 

Alkalmanként a karácsonyi ün-

nepkör nyolcadában rózsaszínű 

kazulát is felvehettek az áldoza-

tot bemutató papok. 

A három szín jelképéről, „az 

amerikai egyházi magazin” 1902-

es számában a következőt olvas-

suk. 

„Aprószentekkor lila miseruhát 

veszünk fel. Kettős jelentése van 

ennek a színnek. Siratjuk azokat a 

zsidó édesanyákat, akik ezen a 

napon vesztették el gyermekeiket. 

És fájdalommal nézünk a megölt 

kicsinyekre, akiknek most a pokol 

tornácán kell várakozniuk addig, 

míg a megváltás húsvéti művében, 

a harmadnapon feltámadt Krisz-

tus alá nem száll értük, hogy üd-

vözítse őket. 

Ha aprószentek vasárnapra esik, 

a szomorúságnak örömmel kell 

párosulnia. Az Egyház nem enge-

di meg a bűnbánat és fájdalom 

lila ruhájának viselését, hanem 

piros színbe öltözteti a papot. Fe-

ledtetni akarja a nap szomorúsá-

gát és a dicsőség köntösét viselve, 

boldog vértanúknak látja a betle-

hemi gyermekeket. 

Ezen a napon rózsaszín miseru-

hát is fel lehet venni. A piros erős 

tónusát a fehér teszi szelíddé. Pi-

ros a vértanúság, fehér a tisztaság 

és ártatlanság szimbóluma. En-

nek a színnek a választásával az 

egyház jelzi, hogy ezek a gyerme-

kek piros vérük ontásával fehér 

ruhát öltöttek magukra. Szüzek, 

mert a vérkeresztségben megtisz-

tultak. Vérük és tisztaságuk keve-

redése adja ki az elpirult rózsa 

színét.” 

Sokat lehetne még elmélkedni 

az aprószentekről, melyet az egy-

házi liturgia évszázadokon át meg 

is tesz. A kisdedek szörnyű halála 

szomorúság. De gondoljunk arra, 

hogy hitünk szerint ők Krisztus-

sal élnek a mennyben és mennyi-

re boldogok lehetnek, hogy Meg-

váltójuk ölelő karját örökké élve-

zik.                                        (G.F.) 
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Szent Lőrinc volt, aki-

nek tanítványa, Szent Ambrus 

formába öntötte a Lőrinc vérta-

núhaláláról szóló történetet. Így 

Lőrinc, ebben a hagyományban a 

rómaiak által annyira becsült 

férfias erények megtestesítője 

lett, aki az erőszakos haláltól 

sem riadt vissza, és erősebbnek 

bizonyult a halálnál.  

Új kérdésünk: Melyik bibliai 

személy fejtette meg a fáraó 

álmát? (Teremtés 41,14)               

1. Támár? 

2. Ruben? 

3. József? 

4. Juda? 

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 január 10-i számban kö-

zöljük.  

A december 13-i játék nyertese: 

Tapodi Endréné volt. 

M.L. 

Betűkavarodás  

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Hiszen nem ti vagy-

tok, akik beszéltek, hanem 

Atyátok Lelke az, aki beszél 

általatok.” (Mt 10,20) 

Az egyik, december 27. és január 

3. közötti evangélium rövid rész-

letének betűi kissé összekavarod-

tak; ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Aik aámntu jnö, eeglmőz 

eegmn, emrt bbelő lotv 

imnt én.” 
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 

január 10-i számban közöljük. 

A december 13-i játék nyertese:   

Kisapáti István Lajosné volt. 

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Hirdetések 
 December 31-én az év végi há-

laadás este 6 órakor kezdődik. 

 Január 1-én, az év első napján 

első péntek és egyben Mária 

Anyakönyvi hírek 
Temetés:  

† Kovács Józsefnét sz. Aradi 

Arankát életének 53. évében dec-

ember 16-án a kiskundorozsmai 

temetőben utolsó útjára kísértük. 

P.Gy. 

Létige 
27. v.: Ter 15,1-6; 21,1-3; Zs 104,1

-9; Zsid 11,8.11-12.17-19; Lk 

2,22-40  

28. h.: 1Jn 1,5 - 2,2; Zs 123; Mt 

2,13-18  

29. k.: 1Jn 2,3-11; Zs 95; Lk 2,22-

35  

30. sz.: 1Jn 2,12-17; Zs 95; Lk 

2,36-40  

31. cs.: 1Jn 2,18-21; Zs 95; Jn 1,1-

18  

1. p.: Szám 6,22-27; Zsolt 66; Gal 

4,4-7; Lk 2,16-21  

2. sz.: 1Jn 2,22-28; Zsolt 97; Jn 

1,19-28  

3. v.: Sir 24,1-4.12-16; Zsolt 147; 

Ef 1,3-6.15-18; Jn 1,1-18  

Mit hozott a Jézuska? 
Már adventi időben számos 

ajándékkal lepett meg bennünket 

a gondoskodó Isten. László Béla 

és családjától kaptuk az adventi 

koszorú színes gyertyáit, melyet 

Gyuris Gáborné Erzsike díszített 

fel ebben az évben is olyan ízlése-

sen. A több mint 6 méteres két 

normann fenyő Zala megyéből ér-

kezett, Őrtilos polgármesterének, 

Kelei Zita asszonynak adománya, 

melyet képviselőnk ifjú Mihálffy 

Béla közbenjárására kaptuk. 

A fenyők felállításában, az elő- 

és utómunkálatokban a következő 

személyek segítettek: Ökrös Ist-

ván, Nyári Imre, Turner Tibor, 

Molnár László, Ifjú Molnár Lász-

ló, ifjú Mihálffy Béla, Kalló Ist-

ván, Szekeres József, Pócsai 

György, Tóth-Gulyás Zoltán, Ve-

res Antal, Kiss Ferenc Kevin, 

Tóth Károly, Gyuris Gábor, Fe-

rencsik Tibor, Ferencsik Gergő, 

Kocsmár Dominik, Sztupovszki 

Isten Anyaságának ünnepe is 

lesz. Ezen a napon az első pén-

teki szentmisét reggel 7-kor 

mutatjuk be, s utána imádkoz-

zuk a Jézus Szíve litániát. 

 Január 1-én, pénteken vasárna-

pi miserend lesz templomunk-

ban. 

 A következő vasárnap első va-

sárnap, a délelőtti mise végén 

imádkozzuk a Jézus Szíve litá-

niát.  

 Megérkeztek a jövő évi kalen-

dáriumok, fali naptárak. A sek-

restyében megtekinthetők, 

megvásárolhatók. 

 

Minden kedves hívőnek, olva-

sónknak és családjuknak Istentől 

békével megáldott karácsonyi ün-

nepeket kívánunk. 

P.Gy. 

Tibor és felesége, Ökrös Istvánné, 

Dobó Piroska, Peták Angela, Né-

meth Istvánné. 

Csányi József és családja, illetve 

Kókai Géza és családja több száz 

szál virággal tették szebbé az Is-

ten házát. 

Hálával és szeretettel köszönöm 

mindazoknak, akik munkájukkal, 

segítségükkel, adományaikkal 

hoztak ajándékot a kiskun-

dorozsmai „karácsonyfa” alá.   

G.F. 


