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Evangélium 
…”üdvözlégy Mária”…

(Lk 1,26-38) 

Az üdvözlégy Mária ima 3 rész-

ből áll. Első részében az angyal 

köszönti Máriát. Második szaka-

szában Erzsébet dicséri Jézus 

anyját, mondva áldott vagy te az 

asszonyok között. Végül egy kérés 

hangzik el az imádkozó részéről, 

Isten anya közbenjárásáért, 

„imádkozzon értünk bűnösökért, 

most és halálunk óráján”. 

Ez az ima eredetileg, ahogyan az 

angyal szájából is elhangzik, egy 

köszöntés. Ezért elég hamar, kü-

lönböző mozdulatok, meghajlás, 

térdhajtás társult a köszöntés sza-

vaihoz. Például tudunk egy 12. 

századi Szent Aybert nevezetű 

emberről, aki naponta 150-szer 

mondta el az üdvözlégyet 100 

meghajlás és ötven térdhajtás kí-

séretében. Ha ennyi ideig tartott a 

köszöntés, mint a találkozás beve-

zetése, mennyi időt vehetett 

igénybe a folytatás, maga a be-

szélgetés? 

A sok ismétléssel elmondott és 

térdeléssel nyomatékosított fá-

radtságos ima később bűnbánati 

cselekedetté alakult át. Árpádházi 

Szent Margit bűneiért bocsánatot 

kérve az Istentől naponta ezerszer 

mondta el az üdvözlégy-et, és 

ugyanannyiszor térdet hajtott is 

hozzá. Ez volt a Domonkos szerze-

tesek által kitalált és a világon 

elterjesztett rózsafűzér imádság 

elődje. 

Egy 15. századi népszerű, német 

imakönyv 4 részre osztotta az 

üdvözlégyet. Először Gábor angyal 

szólítja meg Máriát, a másodikat 

Erzsébet, a harmadik részt 

(asszonyunk Szűz Mária) a pápai 

zsinatok tették hozzá, míg az utol-

só Amen szó, az egyház megerősí-

tő tanúságtétele. Ezért az üdvöz-

légy mindenki imádsága, mert, 

mindenki az angyaltól az emberen 

át az egyházig, valami kiegészítő 

mondatot fűzött hozzá. 

A középkorban gyakran a Mi-

atyánk imádságot megszakították, 

és beszúrtak egy üdvözlégyet. 

„Bocsásd meg a mi vétkeinket, mi-

képpen mi is megbocsátuk az elle-

nünk vétkezőknek, ÜDVÖZLÉGY 

MÁRIA… és ne vigy minket kísér-

tésbe, de szabadíts meg a gonosz-

tól”. 

Három üdvözlégy Máriát mon-

dunk el minden reggel délben és 

este a harangszó alatt. Ezeket az 

üdvözlégy-eket, az angyali üdvöz-

let történetének elbeszélése vezeti 

be. Hogyan köszöntötte „az Úr 

angyala a Boldogságos Szűz Mári-

át, és ő méhébe fogadá Szentlélek-

től szent Fiát. Íme, az Úrnak szol-

gálóleánya, legyen nekem a te igéd 

szerint! És az ige testté lőn, és mi-

köztünk lakozék.” 

A hajnali harangszóval Krisztus 

feltámadására emlékezünk, aki a 

hét első napján húsvétvasárnap 

halottaiból életre kelt. Délben a 

golgotán keresztre feszített Meg-

váltó arcára tekintünk, aki a nap 

hatodik órájától kilencedik órájá-

ig, déltől délután háromig a szent 

fán függött. Este Jézus születésére 

emlékezve harangozunk, aki az 

éjszaka sötétjében született kö-

zénk Betlehemben. 

Köszöntsük mi is a Szűzanyát 

Gábor angyalhoz hasonlóan, az 

alázatosaknak járó tisztelet hang-

ján.                                       (G.F.) 

A kígyó fején taposó Mária 

 A Mária ábrázolás egyik nép-

szerű formája a kígyó fejét taposó 

asszonyláb. 

Ennek alapja a Biblia latin nyel-

vű fordításának (Vulgata) szöve-

ge. A Teremtés könyvében (3,15) 

arról olvasunk, hogy miután 

Ádám és Éva evett a tiltott fa gyü-

mölcséből, Isten megátkozta a 

kígyót ezekkel a szavakkal. 

„Ellenkezést vetek közéd és az asz-

szony közé, a te ivadékod és az ő 

ivadéka közé. Ő (nőnemű szó) szét-

tiporja fejedet, te meg a sarkát ve-

szed célba”. 

Kezdetben az Egyház ezt Máriá-

ra értette, aki a Messiás szülésé-

vel óriási csapást mér a gonoszra. 

A Szűzanya „igenlő” válasza le-

győzi a Sátánt és feloldja Évát a 

neki adott átok terhe alól. 

Így mondja Szent Iréneusz: 

„Jézus engedelmessége a kereszten 

visszájára fordította az édenkert 

engedetlenségét. Gábor angyal jó 

hírrel jelent meg. Elmondta, hogy 

Mária nem olyan, mint ősanyánk 

Éva, aki elcsábította férjét. A 

Szűzanya mindenben alávetette 

magát urának, Józsefnek. Évát 

egy kígyó képébe öltözött angyal 

vezette félre, vitte az engedetlenség 

bűnébe. Máriához szintén egy an-

gyal szól, aki Isten iránti engedel-

mességre kéri a Szent Szüzet”. 

A Biblia görög nyelvű fordítása 

(Septuaginta) az „ő széttiporja fe-

jedet…” átokban az Ő szó alatt 

Krisztust értette. Az Ő, nő, vagy 

férfi? Ez az Ő Mária, vagy Jézus? 

Az egész egyháztörténelemben ez 

mindig kérdés volt, ahogyan 

liguori Szent Alfonztól tudjuk. 

„Mária nagy és hős lélek, aki le-

győzi a gonoszt, letapossa büszke 

fejét, ahogyan Isten előre meg-

mondta: ő széttiporja fejedet. Né-

hányan kételkednek, hogy Mária, 

vagy Jézus-e a sátán fejét taposó 

személy. A görög fordítás ugyanis 

az Úrra gondol, míg a latin fordí-

tás Máriát tartja a gonosz uralmát 

megtörő Győztesnek. Szent Amb-

rus, Szent Jeromos, Szent Ágoston 

és még sokan mások azok közé tar-

toznak, akik a boldogságos Szűz 

Máriát látják a sátán hatalmának 

megdöntőjében”. 

Szent Alfonz hozzáteszi, akár 

Máriát, akár Jézust látjuk itt a 

gonosz elleni harc főszereplőjének, 

a győzelem mindkét esetben a mi 

Urunk Jézus Krisztus erejéből 

történik. 

„Jézus, édesanyja segítségével, 

vagy az Anya, Krisztus erejével le 

fogja győzni Lucifert. Szent Bernát 

szerint, a büszke lelket leütötte és 

eltaposta az áldott Szűz. A gonosz, 

mint egy szolga bukott el a hábo-

rúban. Sorsa örökös rabság, ezen-

túl engedelmeskedni kényszerül az 

Ég Királynőjének”. 

Az evangélium jó híre, Krisztus 

keresztje, aki áldozatával a sátáni 

kígyót teljesen térdre kényszerí-

tette. Mária igenlő szava és sza-

bad döntése Messiást adott a vi-

lágnak. Ezért a Szent Szűz a 

„démonok félelme”. Nem meglepő, 

ha Mária nevének hallatára meg-
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: József volt, akit ármány-

nyal tartottak a fáraó börtöné-

ben. A fáraó hívatta, mert meg-

tudta, hogy álmot tud fejteni. Elé-

be vitték. A kérésre József így 

felelt: „Én nem tudok semmit, de 

Isten kinyilvánítja a fáraónak a 

jó hírt.” Az álom megfejtéséért a 

fáraó kitüntette Józsefet.  

Új kérdésünk: Ki volt az az 

asszony Jézus kíséretében, 

akiből Jézus szavára hét ör-

dög ment ki?        (Lukács 8,2)  

1. Mária, a magdalai? 

2. Johanna, Kuza felesége? 

3. Zsuzsanna? 

4. Erzsébet? 

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 17-i számban kö-

zöljük. 

A december 20-i játék nyertese: 

Kereszti Gáborné volt. 

M.L. 

Betűkavarodás  
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Aki utánam jön, meg-

előz engem, mert előbb volt, 

mint én.” (Jn 1,15) 

Az egyik, január 3. és január 10. 

közötti evangélium rövid részleté-

nek betűi kissé összekavarodtak; 

ABC sorrendbe rendeződtek: 

„ E e é j k r t t  e g m ,  e m r t 

eeegkllöttz a eekmnny 

aágorsz.” 

A helyes válaszokat (a bibliai 

idézetet és a bibliai vers számát) 

névvel és címmel ellátva, péntek 

estig dobják be a plébánia postalá-

dájába. A Létige segít! A helyes 

megfejtők között egy könyvet sor-

solunk ki. A nyertes nevét a janu-

ár 17-i számban közöljük. A dec-

ember 20-i játék nyertese:   Tóth 

Lászlóné volt.                    (Sz.A.) 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

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

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

4. h.: 1Jn 3,7-10; Zsolt 97; Jn 1,35-42  

5. k.: 1Jn 3,11-21; Zsolt 99; Jn 1,43-

51  

6. sz.: Iz 60,1-6; Zsolt 71; Ef 3,2-3a.5-

6; Mt 2,1-12  

7. cs.: 1Jn 3,22–4,6; Zsolt 2; Mt 4,12-

17.23-25  

8. p.: 1Jn 4,7-10; Zsolt 71; Mk 6,34-

44  

9. sz.: 1Jn 4,11-18; Zsolt 71;  Mk 

6,45-52  

10. v.: Iz 42,1-4.6-7 vagy Iz 55,1-11; 

Zsolt 28; ApCsel 10,34-38 vagy 

1Jn 5,1-9; Mk 1,7-11  

Hirdetések 
 Ma első vasárnap, a 

délelőtti mise végén imádkoz-

zuk a Jézus Szíve litániát.  

 Megérkeztek a 2021-es kalen-

dáriumok, fali naptárak; a sek-

restyében megtekinthetők, 

megvásárolhatók. 

 

Minden kedves hívőnek, olvasónk-

nak és családjuknak Istentől bé-

kével megáldott karácsonyi ünne-

peket kívánunk. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Bálint, Gábor és Janka - Klacsák 

Róbert és Tóth Krisztina gyerme-

kei; 

Krisztina - Kalmár Lajos és Tóth 

Etelka gyermeke mindhárom be-

avató szentségben részesültek 

december 27-én. 

Temetés:  

† Zádori Mihálynét született Laj-

kó Magdolnát életének 86. évében  

december 22-én; 

† Bali László Gábort életének 75. 

évében december 30-án a kiskun-

dorozsmai temetőben utolsó útjá-

ra kísértük.                         (P.Gy.) 

Bruno Ferrero: 

A befagyott tó  

Két kisfiú egy befagyott tavacs-

ka jegén korcsolyázott. Felhős és 

hideg este volt, de a két gyerek 

gondtalanul játszadozott, míg egy-

szer csak a jégtábla megrepedt, és 

a sötét nyílás elnyelte a egyik kis-

fiút. A víz nem volt ugyan mély, 

de a nyílás máris kezdett újra ösz-

szezáródni. 

A másik kisfiú kirohant a part-

ra, felkapta a legnagyobb követ, 

amit talált és visszafutott oda, 

ahol a játszótársa eltűnt. Teljes 

erőből ütni kezdte a jeget, ütötte, 

ütötte, míg csak össze nem törte. 

Akkor gyorsan megragadta a ba-

rátja kezét és kihúzta a vízből… 

Amikor megérkeztek a tűzoltók 

és látták, mi történt, csodálkozva 

kérdezték: 

De hát hogyan csináltad? A jég 

vastag, és kemény, hogyan voltál 

képes összetörni ezzel a kővel és 

ezekkel az apró kezekkel?  

Éppen akkor ért oda egy öreg-

ember, aki azt mondta: 

Én tudom, hogyan csinálta! 

Hogy? – kérdezték. 

ijednek. Bizonyára tudják, hogy 

Szent Anyánk jelenlétében, az 

engedetlenség zavaros vizében 

nem sok áldozatot tudnak halász-

ni.                                          (G.F.) 

Az aggastyán így válaszolt: 

Senki sem állt mögötte, aki 

szólt volna neki, hogy nem tudja 

megcsinálni… 

Csodálatra méltó erő lakozik 

bennünk, de oly kevés elég hozzá, 

hogy megfeledkezzünk róla. 

N.-né és K.L.-né 


