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Evangélium 
… ”dicsőítette az Istent” … 

(Lk 2,38) 

 

Mikor pedig elteltek a tisztulás 

napjai, Mózes törvénye szerint 

felvitték őt Jeruzsálembe, hogy 

bemutassák az Úrnak, amint az 

Úr törvényében írva van: ,,Minden 

elsőszülött fiúgyermek az Úrnak 

legyen szentelve’’ [Kiv 13,2.12], és 

hogy áldozatot mutassanak be, 

amint az Úr törvénye mondja: 

,,Egy pár gerlicét vagy két ga-

lambfiókát’’ [Lev 12,8]. Élt pedig 

Jeruzsálemben egy ember, Simeon 

volt a neve, igaz és istenfélő férfiú, 

aki várta Izrael vigasztalását, és a 

Szentlélek volt benne. A Szentlélek 

kijelentette neki, hogy halált nem 

lát, amíg meg nem látja az Úr 

Felkentjét. Ekkor a Lélek ösztönzé-

sére a templomba ment. Amikor 

szülei bevitték a gyermek Jézust, 

hogy a törvény szokása szerint 

cselekedjenek vele, karjaiba vette 

őt, és Istent magasztalva így szólt: 

,,Most bocsátod el, Uram, szolgá-

dat a te igéd szerint békességben, 

mert látták szemeim a te megvál-

tásod [Iz 40,5], melyet minden nép 

színe előtt készítettél [Iz 52,10], 

világosságul a pogányok megvilá-

gosítására [Iz 42,6; 49,6] és dicső-

ségére népednek, Izraelnek’’ [Iz 

46,13]. Apja és anyja csodálkoztak 

mindazon, amit róla mondtak. 

Simeon megáldotta őket, anyjá-

nak, Máriának pedig ezt mondta: 

,,Íme, sokak romlására és feltáma-

dására lesz ő Izraelben; jel lesz, 

melynek ellene mondanak; és a te 

lelkedet tőr járja át -- hogy nyilvá-

nosságra jussanak sok szív gondo-

latai.’’ Volt egy Anna nevű próféta-

asszony is, Fánuel leánya, Áser 

törzséből. Nagyon előre haladt 

már napjaiban, miután férjével 

hét esztendeig élt szüzessége után; 

nyolcvannégy éves özvegy volt, és 

nem vált meg a templomtól, böjtö-

léssel és imádsággal szolgált ott 

éjjel és nappal. Ő is odajött ugyan-

abban az órában, dicsérte az Urat, 

és beszélt róla mindazoknak, akik 

várták Izrael megváltását. Miután 

mindent elvégeztek az Úr törvénye 

szerint, visszatértek Galileába, az 

ő városukba, Názáretbe. A gyer-

mek pedig növekedett és erősödött, 

telve bölcsességgel, és az Isten ke-

gyelme volt vele. (Lk 2,22-40) 

 

Anna egy próféta asszony. Az 

Ószövetségben négy nőről tudunk, 

akik ilyen istenadta tehetséggel 

voltak megáldva (Mirjam (Kiv 

15,20), Debóra (Bír 4,4), Hulda 

(2Kir 22,14), és Izaiás próféta fe-

lesége (Iz 8,3). Anna 84 évig volt 

özvegy. A szövegből nem egészen 

világos, hogy Anna most 84 éves, 

vagy, hogy 84 éve özvegy. A Biblia 

ősi szíriai fordításának sínai ha-

gyománya az utóbbit támogatja. 

Eszerint Anna 12 éves korában 

kötött házasságot, hét évig élt 

férjével, és utána 84 éven át öz-

vegy. Jelenleg 103 éves. Olyan, 

mint az ószövetségi Judit, aki 

szintén az özvegységet választot-

ta, és 105 évig élt. Judit a zsidó 

népet jelenti, Anna pedig az egy-

házat, akik magas életkorukkal 

túlélik az embereket. Túlélik, 

mert nem is emberek, hanem egy 

közösség megszemélyesítői. 

Anna próféta asszony szent, 

mert életkora is szent. Milánó 

püspöke, Ambrus úgy számolt, ha 

két szent számjegyet, a hetet és a 

tizenkettőt összeszorozzuk egy-

mással, nyolcvannégyet kapunk. 

Egy életszentségben, özvegység-

ben eltöltött hosszú időt. 

Anna prófétálása nem meglepő, 

hiszen Lukács második kötetében 

az apostolok cselekedeteiben azt 

halljuk Péter beszédében, hogy „a 

végső napokban – mondja Isten – 

kiárasztom Lelkemet minden test-

re. Fiaitok és lányaitok prófétálni 

fognak, az ifjak látomásokat lát-

nak, az öregek álmokat álmod-

nak. Még szolgáimra és szolgáló-

imra is kiárasztom Lelkemet ezek-

ben a napokban, és prófétálni fog-

nak” (2,17.18). 

Érdekes, hogy az agg Simeon 

hálaadásáról hallunk, de Annáról 

nem tudjuk, hogyan dicsőítette az 

Istent. Életével. Kevés ismere-

tünk van Aserről és Fánuelről. 

Tiszteletreméltó Béda ezekben a 

nevekben szimbólumokat lát. Há-

rom idegen szót hallunk. Fánuel, 

Áser, Anna. Fánuel jelentése: Is-

ten felém fordult. Áser fordítása: 

boldog. Anna pedig irgalom, ke-

gyelem. Ha ezeket a szótöredéke-

ket összerakjuk, Mária éneke, a 

Magnificat egyik sorát kapjuk. 

„Tekintetre méltatta alázatos szol-

gálóleányát (Fánuel): Íme ezentúl 

boldognak hirdet (Áser) minden 

nemzedék.” Megismétli, ezzel 

megerősíti egyik asszony a másik 

hálaadását. Anna Istendicsőítése 

ámen Mária hosszú imájának vé-

gén. Úgy legyen, úgy van! Mert 

irgalmasságot gyakorolt velünk 

(Anna jelentése), elküldte bűne-

ink megváltóját, Krisztust. Anna 

családfája, törzse, apja és ő, a ma-

ga szótlan csendességében, egy 

áldás. 

Az áldás, munka. Erőfeszítés. 

„Egy trappista szerzetesnek any-

nyit engednek beszélni, hogy há-

rom évente két szót mondhat. Az 

első három év után, amikor meg-

szólalhatott, elöljárójával azt kö-

zölte, ágyam rossz. Azt követő má-

sik három év után annyit mon-

dott, étel ehetetlen. Ismét eltelt 

három év csend után így nyilatko-

zott, nincs tévé. Majd megint kö-

vetkezett három év. Akkor azt 

mondta, elmegyek innen. A rend-

ház vezetője csak annyit válaszolt, 

nem csodálkozom, mert amióta itt 

vagy, semmit nem csinálsz, csak 

egyfolytában panaszkodsz. 

Semmit nem csinálsz, azt jelenti, 

nem dolgozol. Hagyod, hogy telje-

nek egymás után az órák, felfek-

szel a mindennapok sodrásának 

tetejére, napozol, pihensz, és köz-

ben elmondod, mit érzel és mit 

gondolsz. Dolgozni kellene. Min? 

Hogy ez a sok elégedetlenség ál-

dássá és hálaadássá változzon át 

benned.” 

Ettől épülsz valamivé, és teszel 

másokat valakivé. 

A Második Törvénykönyv végén 

(30,15) azt mondja Isten: „Nézd, 

ma szemed elé tártam az életet és 

az üdvösséget, a halált és a kárho-

zatot”.  

Válasszatok! 

G.F.  



A plébánia elérhetőségei: 

6791 Szeged-Kiskundorozsma,  

Szent János tér 6. 

tel.: (62) 461-228 és (20) 82-32-159 

email: dorozsmaiplebania@gmail.com 

web: http://dorozsmaiplebania.hu 

Iroda nyitvatartása: 

Hétfő - Péntek: 8:00-12:00 

A szerkesztőbizottság tagjai: Gordos Ferdinánd (G. F. - felelős kiadó), Kósa Lászlóné (K.L.-né), Maróti László (M. L.), Moróné Tapody Éva (M. T. É.), Nagy-

né Nyírő Katalin (N.-né), Pócsai György (P. Gy.), Szabó József (tördelés), Szalkai Attila (tördelés) 

A kiadvány elektronikusan is elérhető a http://dorozsmaiplebania.hu/hetilap címen. 

Számlaszámok: 

OTP- Plébánia: 11735036-20051895 

Sztriha Kálmán Alapítvány: 

11735005-20545747 

OTP számla - „Főoltárkép restaurá-

lása” : 11735036-20053952  

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz  Szent Pál volt, akit 

Agrippa király Itáliába küldött, 

de Kréta partjai közelében heves 

forgószél csapott le rájuk.  

(ApCsel 27,14) 

Új kérdésünk: Dániel próféta 

látomásában ki hozta neki az 

Úr üzenetét? (Dániel 10,4) 

1. Baltazár király? 

2. Dárius király? 

3. Gábriel angyal? 

4. Javan királya? 

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 23-i számban kö-

zöljük. A hamvazkodással kap-

csolatos játék nyertese: Tóth Ist-

vánné. volt.                        (M.L.) 

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

5; Mt 5,13-16 

10. h.: 1Kir 8,1-7.9-13; Zs 131; Mk 

6,53-56 

11. k.: 1Kir 8,22-23.27-30; Zs 

83; Mk 7,1-13 

12. sz.: 1Kir 10,1-10; Zs 36,5-

40; Mk 7,14-23 

13. cs.: 1Kir 11,4-13; Zs 105,3-

40; Mk 7,24-30 

14. p.: ApCsel 13,46-49; Zs 116-

; Lk 10,1-9 

15. sz.: 1Kir 12,26-32; 13,33-

34; Zs 105,6-22; Mk 8,1-10 

16. v.: Sir 15,15-20; Zs 118,1-

34; 1Kor 2,6-10; Mt 5,17-37 

Hirdetések 
 Február 11-én, kedden egész 

napos szentségimádás lesz a 

plébánia hittantermében, a reg-

geli mise végétől este 6 óráig. 

 Február 13-án, csütörtökön 

fatimai imaóra lesz a plébánia 

hittantermében, délután 3 órai 

kezdettel. 

 Február 16-án, vasárnap dél-

után 3 órai kezdettel a Katoli-

kus Kör tartja találkozóját a 

plébánia hittantermében. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Temetés:  

†Vass Szilveszternét sz. Nagy-

pál Esztert életének 85. évében 

január 27-én; 

†Faragó Lászlót életének 59. 

évében január 31-én a kiskun-

dorozsmai temetőben utolsó út-

jukra kísértük. (P.Gy.) 

Farsangi Bál 

A nagy népszerűségnek és láto-

gatottságnak örvendő kiskun-

dorozsmai egyházi farsangi bál 

idén január 25-én, szombaton volt 

az Ács Géza sportcsarnokban. 

314 vendég, felnőttek, fiatalok, 

gyermekek érezték jól magukat 

ismét, az este 6 órakor kezdődő 

mulatságon.  

A jó hangulatról ezúttal a 

„Kosava együttes” gondoskodott, 

a változatosabbnál rendkívülibb 

frissensülteket a Bali 23 étterem 

készítette. 

Műsor, beszélgetés, vacsora, 

tánc, tombolák színesítették a 

hajnalig tartó ünneplést.  

Köszönöm mindazok munkáját, 

akik a szervezésben, jegyek szer-

kesztésében, a ruhatár felügyele-

tében, be- és kipakolásban, taka-

rításban segítséget nyújtottak. 

Külön hálával tartozom Bényi 

Mihálynénak, aki lelkesen járva a 

települést, odaadóan gyűjtötte a 

felajánlott tombolatárgyakat. Itt 

mondok köszönetet Pócsai György 

kántor - irodistának is, aki a je-

lentkezések, jegyek, asztalbeosz-

tások szövevényes útvesztőiben 

eligazodott és helytállt. A bál idei 

bevétele 450 ezer forint volt. 

Ezen az éjszakán ünnepelte kép-

viselőnk, ifjú Mihálffy Béla 50. 

születésnapját. A jó Isten tartsa 

meg fiatalos talpraesettségét, kö-

zösségépítő program szervezését 

még számos éven át a település és 

az egyházközség szolgálatában. 

G.F. 

Kis történetek  

Anthony de Mellotól 
Élt egyszer egy rabbi, akit a nép 

Isten embereként tisztelt. Nem 

telt el úgy nap, hogy hatalmas 

tömeg ne gyűlt volna össze az aj-

taja előtt tanácsára, gyó-gyulásra 

vagy egyszerűen csak a szent em-

ber áldására várva. Ha a rabbi 

beszélni kezdett, a tömeg az ajkán 

csüngött, és itta minden szavát. 

Volt azonban a tömegben egy 

kötekedő alak, aki egyetlen alkal-

mat sem mulasztott el, hogy elle-

ne  mondjon a mesternek. Megfi-

gyelte a mester gyengeségeit, 

gúnyt űzött hibáiból a tanítvá-

nyok nagy rémületére. Azok úgy is 

tekintettek rá, mint magára a 

megtestesült ördögre. 

Egy nap az „ördög” megbetege-

dett, és meghalt. Mindenki meg-

könnyebbülten sóhajtott fel. Kül-

sőleg persze az alkalomnak megfe-

lelő ünnepélyes arcot vágtak, de a 

szívük örült, hogy ez a tiszteletlen 

eretnek nem fogja többé félbesza-

kítani a mester lelkesítő beszédét, 

és nem fogja többé kritizálni visel-

kedését. 

Ezért aztán az emberek megle-

pődtek, amikor a mestert őszintén 

szomorúnak látták a temetésen. 

Amikor az egyik tanítvány később 

megkérdezte, hogy vajon a halott 

túlvilági sorsa miatt szomorkodott

-e, azt válaszolta: 

- Nem, nem. Miért szomorkod-

nék egy barátom miatt, aki már a 

mennyországban van? Magam 

miatt bánkódtam, mert ő volt az 

egyetlen barátom. Itt mindenki 

tisztelettel vesz körül, ő volt az 

egyetlen, aki ellentmondott ne-

kem. Attól félek, hogy miután ő 

elment, én sem fejlődöm tovább. 

És e szavak után a mester sírás-

ra fakadt.                          (M.T.É.) 


