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Evangélium 
…”József is fölment  

Názáretből Júdeába”… 

(Lk 2,1-14) 

Karácsony Isten szeretetének 

ünnepe. Az ajándék egy tárgy. Ez 

önmagában nem szeretet, de aho-

gyan adják, az szeretet lehet. Én 

pontosan tudom, hogy mikor sze-

retnek engem. Azt is tudom, mi-

kor adsz nekem. Amikor rohan-

nod kell, de meghallgatsz. Ami-

kor nincs pénzed, de veszel ne-

kem valamit. Amikor szomorú 

vagy, de mosolyoddal megnevet-

tetsz. Tudom, hogy most adsz. 

Mert a körülmények változó han-

gulatai nincsenek rád hatással. 

Fölöttük élsz. Fölöttük elnézve 

meglátod a másikat. 

Max Lucado: Isten azoknak ad, 

akik ráérnek, hogy meghallgas-

sák őt. A felhőtlen éjszakán ezért 

jelent meg az egyszerű pásztorok-

nak. 

Kosztolányi Dezső írja liturgi-

ánk gazdagságával kapcsolatban: 

„A nappalok egyre rövidebbek 

lesznek, a sötétség egyre sűrűbb 

és hosszabb. És ti azt mondjátok: 

nem kell félni. Majd jön valaki, 

aki elűzi a sötétséget, és sose lá-

tott fényt gyújt a világnak. Az 

ádventi emberek remélnek, és 

várják a fényt.” Ha megnézünk 

néhány betlehemi jelenetet ábrá-

zoló festményt, akkor láthatjuk, 

hogy a fény nem kívülről, hanem 

a jászolból, a kisdedből árad, su-

gárzik felénk.  

Az összeírás, az állami törvé-

nyek és döntések rengeteg em-

bert mozgatnak meg. A kérdés 

csak az, hogyan? Muszáj valaho-

vá elmenni, vagy mindezt önként 

és boldogan, magamtól, örömmel 

teszem. Ez a különbség az adótör-

vények és a születésnap között. 

Az utóbbi érdekel, az adótörvény 

meg nem. Az egyik velem törté-

nik, a másik bennem. Az egyik 

történelem, a másik az én törté-

netem. Az egyik esemény, a má-

sik csoda.  

 

Azokban a napokban, homályos 

mondatkezdése felteszi nekünk a 

kérdést, mikor, kinek a napjai-

ban? Augusztus császár, vagy az 

összeírás napjaiban? Minden nap 

az Úr napja. Nincs véletlen a tör-

ténelemben. A világ történelme 

üdvösség történet. Az Isten élete 

köztünk. „A király szíve csatorna 

az Úr kezében, ahová akarja, oda 

irányítja” (Péld 21,1). 

Milyen érdekes az isteni gondvi-

selés. A pogány császárok, mint 

Augusztusz vagy korábban 

Kűrosz, perzsa király, anélkül, 

hogy tudatában lettek volna an-

nak, amit tettek, Isten leghűsége-

sebb szolgáivá váltak. A prófétai 

ígéretek beteljesítői lettek. Mert 

Istené az egész Föld, és nincs 

olyan hatalom, ami fölötte állna, 

vagy olyan szegénység, amit kö-

zömbösen, tehetetlenül nézne. 

Kétezer év óta ez a nap is az a 

nap. Az ünneplés ismétlése nem 

engedi elfelejteni a betlehemi Is-

ten-születést. 

Assisi Szent Ferenc fáradhatat-

lanul dolgozott, hogy minden vá-

rosban és faluban legyen betle-

hem. Közel hozni az emberekhez 

Jézus születésének képét és a 

hellyel együtt az eseményt is. 

Benjamin Franklin: a jó lelkiis-

meret, az folyamatos karácsony. 

A szent egyház (Tiszteletreméltó 

Béda) napról napra kér bennün-

ket, hogy mi is menjünk fel világi 

tevékenységeink forgatagából 

(Galilea kört, kereket jelent) Júda 

városába, a hitvallás és imádság 

helyére, hogy jámborsággal adóz-

zunk örök királyunk előtt. 

Ott van mellettünk, ahogyan 

Mária oldalán is József, akinek 

neve segítséget jelent. Olyan em-

ber, aki hozzáteszi a maga tehet-

ségét az Istentől kapott segítség-

hez. Nem abban az értelemben, 

hogy kipótolja az Isten mérhetet-

len kegyelmét, hanem továbbadja 

hű szolgaként azt, amivel meg-

bízta őt teremtő ura.  

Nekünk is küldetésünk van egy-

máshoz. Átadni karácsony üzene-

tét.  

Egy riporter karácsony idején 

Tokio utcáját járta. Ahogyan a 

nagyvilágban, úgy a Japánoknál 

is ez az ünnep a nagy bevásárlá-

sok és ajándékozások ideje. A ri-

porter találomra megállított egy 

járókelőt és megkérdezte, mondja 

önnek mit jelent karácsony? Ne-

vetve válaszolt, nem tudom, Ta-

lán Jézus halálának ünnepe? Van 

valami igazság a válaszban. 

Ennyi maradt karácsonyból. 

Egy merry Christmas reklámtás-

kába csúsztatott Milka csoki. 

Mi keresztények nem halál, ha-

nem élethordozók vagyunk. Mint 

Mária. Ő a méhében hordozta 

Krisztust, mi a gondolkodásunk-

ban tesszük ugyanazt. A hit csí-

rája (Tiszteletreméltó Béda) szö-

get üt fejünkbe és megfogan ben-

nünk, fejlődik és a keresztség 

szentségében megszületik. 

G.F.  

Létige 
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  

11. h.: Zsid 1,1-6; Zsolt 96; Mk 

1,14-20 

12. k.: Zsid 2,5-12; Zsolt 8; Mk 

1,21-28 

13. sz.: Zsid 2,14-18; Zsolt 

104; Mk 1,29-39  

14. cs.: Zsid 3,7-14; Zsolt 94; Mk 

1,40-45  

15. p.: Zsid 4,1-5.11; Zsolt 77; Mk 

2,1-12  

16. sz.: Zsid 4,12-16; Zsolt 18; Mk 

2,13-17  

17. v.: 1Sám 3,3b-10.19; Zsolt 

39; 1Kor 6,13c-15a.17-20; Jn 

1,35-42  
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Mária, a magdalai. Luk-

ács evangéliumában ez áll: 

„Ezután bejárta a városokat, s a 

falvakat és hirdette az Isten or-

szágát. Vele volt a tizenkettő, és 

néhány asszony, akiket a gonosz 

lelkektől és a különféle betegsé-

gektől, megtisztított.” Elsőnek 

említi Máriát, a magdalait 

(Lukács 8,2) 

Új kérdésünk: Ki a vakok és a 

szembetegségekben szenve-

dők védőszentje, akinek a ne-

ve a lux = fény szóból ered?              

1. Szent Lukrécia? 

2. Szent Lúcia? 

3. Szent Ladiszla? 

4. Szent Lukács? 

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-24-i számban kö-

zöljük.  

A december 27-i játék nyertese: 

Tóth Istvánné volt. 

M.L. 

Betűkavarodás  

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Térjetek meg, mert 

elközelgett a mennyek orszá-

ga” (Mt 4,17) 

Az egyik, január 10. és január 17. 

közötti evangélium rövid részleté-

nek betűi kissé összekavarodtak; 

ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Emn az aaagiktz ejmött 

hiínv, aehmn a beknööstű.” 

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 24-i számban közöljük. 

A december 27-i játék nyertese:   

Kéri Györgyné volt. 

Sz.A. 
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Fenyők 

A plébánia kertjében elörege-

dett, és több helyen megférgese-

dett gyümölcsfák az ősz folyamán 

gyökerükkel együtt kihúzásra ke-

rültek. A mintegy 4-5 fa helyére, 

12 darab fenyőfát ültettünk. Kö-

szönöm Németh Józsefnek és 

kedves családjának, akik a más-

fél - két méteres csemetéket az 

egyházközségnek adományozták, 

egyúttal vállalták a fák szállítá-

sát és ültetését is. 

Isten fizesse meg nagylelkű fá-

radozásukat! 

G.F. 

Gyűjtések 

A Szeged-Csanádi Egyházme-

gye 1014/2020-as rendelkezése 

alapján, 2021 évben az alábbi cé-

lokra történnek központi persely-

gyűjtések, melyek összegét a 

gyűjtést követő egy héten belül 

továbbítani kell a Püspökség 

számlájára. 

Január 10. Vízkereszti gyűjtés 

(egyházmegyei célra), február 28. 

Katolikus Iskolák javára, márci-

us 21. Szentföldi gyűjtés, május 

23. Pünkösdi (egyházmegyei cél-

ra), július 4. Péterfillérek, októ-

ber 24. Missziós gyűjtés, novem-

ber 21. Karitász javára. 

G.F. 

Pro Populo 

Magyarul a népért, egyházköz-

ségünk élő és elhunyt tagjaiért 

végzett szentáldozatok. 2021-ben 

a következő napokon és időpon-

tokban lesznek értük szentmisék. 

Január 1. délelőtt 9 óra, az 

Egyházközség híveiért, február 

17. hamvazószerda reggel 7 

óra, az Egyházközség híveiért, 

március 15. délelőtt 9 óra, Ha-

zánkért, népünkért, április 4. 

Húsvét Vasárnap délelőtt 9 

óra, az Egyházközség híveiért, 

május 23. Pünkösd délelőtt 9 

óra, elsőáldozókért, június 8. 

délelőtt 9 óra, +Mádi György 

plébános atyáért, június 27. dél-

előtt 9 óra, Templombúcsú, az 

Egyházközség híveiért, augusz-

tus 20. délelőtt 9 óra, hazán-

kért, népünkért, szeptember 12. 

délelőtt 9 óra, ligeti kápolna bú-

csúja, az Egyházközség híveiért, 

október 23. este 6 óra, hazán-

kért, népünkért, november 2. 

reggel 7 óra, minden kiskundo-

rozsmai elhunytért, december 

24, éjfél, Kiskundorozsma min-

den lakójáért. 

G.F. 

Hirdetések 
• Kedden szentség-

imádás lesz a reggeli 

szentmise végétől fél 

kilencig a templomban. 

P.Gy. 


