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Evangélium 
…”láttuk az ő  

dicsőségét”… (Jn 1,1-18) 

Egy kisgyermek ágyából kiabált 

édesanyjának. Anya félek, mert 

sötét van, és egyedül vagyok. Az 

anya válaszolt, semmi baj kicsim, 

a jó Isten mindig veled van. Tu-

dom, de én a bőrömön is érezni 

akarom, ahogyan hozzám ér. Ez 

Karácsony üzenete, a megteste-

sült Isten megérintette bőrünket. 

Nemcsak hihetővé, de tapintható-

vá is vált a második isteni sze-

mély. Isten egy gyermek születé-

sében megnyitotta a szemünket, 

hogy nekünk, embereknek kevés 

szó, testmelegre, érintésre is szük-

ségünk van. 

Ez a születés egy kenőcs, (Szent 

Ágoston) mellyel a szív szemeit 

ápolják. Krisztus emberségén ta-

lálkoztunk Istenségével. Ezért 

mondja: láttuk az ő dicsőségét. A 

jászolban többet láttunk, mint egy 

ma született gyermeket. De senki 

nem tudja látni ezt a dicsőséget 

csak az, akit a test alázata meg-

gyógyított. Magyarul, csak térdel-

ve lehet megérteni az isteni titko-

kat. 

A napkeleti bölcseknek meg kel-

lett volna lepődniük Betlehembe 

érve, hogy egy Isten helyett egy 

gyermeket láttak a jászolban fe-

küdni. De a napkeleti bölcsek nem 

attól voltak bölcsek, mert sokat 

tanultak, hanem azért, mert amit 

láttak, abból tovább léptek és kö-

vetkeztetést vontak le. Ezért sok 

tudós, csillagvizsgáló és kutató, 

rengeteget dolgozik, nagy gondola-

taik és újszerű meglátásaik van-

nak, mégis buták. Mert nem lép-

nek tovább. A következtetés elma-

rad. Köszönet az Istennek, hogy 

ilyen csodálatos és titokzatos vilá-

got teremtett. A bölcsek attól vol-

tak mágusok, vagyis nagyok, hogy 

nem csak megtalálták a Messiást, 

hanem ebből értékelést is fogal-

maztak meg. Mit? Ha a jászolban 

fekvő Isten ugyanúgy néz ki, mint 

én vagy bármelyik ember, akkor 

ebből logikusan az következik, 

hogy én is lehetek Isten. Ez a fel-

ismerés akkora öröm, hogy még az 

evangélista sem hagyja szó nélkül. 

A betlehemi istálló fölött megálló 

csillagot meglátva a bölcsek na-

gyon megörültek. 

A lelkiség gondolkodásmód, ami 

a látásmódból kapja a feldolgozás-

hoz szükséges képi anyagot. Ezért 

amikor a lélek egyetért a testtel, 

(Szent Ágoston) akkor megvakul. 

Ugyanis a léleknek más a felada-

ta, mint a testnek. A lélek mást 

eszik, mint a test. A lélek másnak 

örül, mint a test. Mondja Jézus, 

nemcsak kenyérrel él az ember, 

hanem minden igével, amely Isten 

ajkáról való. Röviden, az ember-

nek van lelke is nemcsak teste. 

A bölcsek, amikor az Isten dicső-

ségét látták az apró gyermekben, 

a lélek szemüvegén át néztek rá. 

Nemcsak annak örültek, hogy 

megérkeztek, hanem, hogy a Meg-

váltót velük együtt a természet is 

felismerte, és most már közösen 

örülnek a születésnek. 

Minden teremtmény (Arany-

szájú Szent János) rátalált Jézus-

ra. A csillag messzi országból ve-

zette ide a tudósokat. Az angyalok 

örömet hirdetnek a pásztoroknak. 

A születendő Keresztelő János 

boldogon ugrál Erzsébet méhében, 

Krisztus édesanyjának köszönté-

sét hallva. A világ, a természet 

ösztönösen örül a megváltó szüle-

tésének. Mennyivel inkább kellene 

nekünk, értelmes embereknek az 

üdvözítő közeledtét ünnepi öröm-

mel fogadni. 

Ma nem egy gyermek fekszik 

előttünk a puha szalmával megal-

jazott jászolban. Akinek van hite, 

annak Szent János evangélistával 

együtt kötelező elmondania, hogy 

a mai napon én „láttam az Isten 

dicsőségét, az ő egyszülöttjének 

dicsőségét, akit kegyelem és igaz-

ság töltött be” (Jn 1,14).       (G.F.) 
Anyakönyvi hírek 

Temetés:  

† Forrai Józsefné sz. Lajkó Ilona 

Máriát életének 85. évében január 

5-én; 

† Ábrahám Tandari Mihálynét 

sz. Csiszár Piroskát életének 93. 

évében január 7-én a kiskun-

dorozsmai temetőben utolsó útjá-

ra kísértük.                        (P.Gy.) 

geteg ember lakik itt, és folyama-

tosan jönnek újak és újak. Annyi-

an vagyunk, hogy már minden 

földrészen van rengeteg ilyen ne-

vű hely. 

-Értem. Képzeld én is nemrég 

költöztem. Otthagytam Ismeret-

lent. 

-Haha!! Ugye, hogy megmond-

tam, hogy nem lesz jó ott neked... 

Még szerencse, hogy nem hallgat-

tam rád és nem követtelek. 

Na és hol laksz most? 

-Szeretetben... 

-Szeretetben?? Az hol van?? 

-Mindenhol.. Ahol épp vagyok, 

ott megtalálom... Tudod Szeretet 

bennem van, ott belül a lelkem-

ben. 

-Jaj hagyjál már, beszélsz itt 

hülyeségeket. Foglalkozz inkább 

fontosabb dolgokkal. Épp tegnap 

mondták a tévében, hogy nagyon 

sokan meg fognak halni, te meg 

ilyenekkel traktálsz engem. Min-

denki, aki Félelemben lakik, erről 

beszél. Nem is hallottál róla?? 

-Tudod, mi akik Szeretetben 

élünk, nem hallgatjuk ezeket a 

híreket. Hiszen egyszer úgyis 

mind meghalunk, de addig amíg 

lélegzünk, addig nyugalomban 

élünk Szeretetben. Majd ha menni 

kell, megyünk.. de minket a halál 

után is vár a Szeretet.. Az égi.. 

Nincs kedved odaköltözni in-

kább?? Szólhatsz a többieknek is, 

várunk mindenkit! 

-Mekkora ez a Szeretet?? Lehet 

el sem férünk, hiszen ahogy 

mondtam, mi rengetegen élünk 

Félelemben... 

-Ne aggódj! Lehet fel sem tudod 

fogni, de Szeretet végtelen... Vár-

lak, gyere, lesz helyed nálunk 

mindig!                                  (G.F.) 

Párbeszéd 
-Szia! De jó, hogy találkoztunk. 

Mi van veled? 

-Ne is mondd, pár hónapja elköl-

töztem Megszokásból. Képzeld 

nagyon sokan otthagyták. 

-Hová költöztél? 

-Az új lakhelyünk Félelem. Ren-
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Szent Lúcia. A források 

nem szólnak vértanúsága időpont-

járól, a hagyomány a Diocletianus

-féle üldözés áldozatai között tart-

ja számon. Tiszteletének első bizo-

nyítéka egy 5. századi sírfelirat a 

siracusai Szent János-katakom-

bában; neve belekerült a római 

kánonba is. A 6. században moza-

ikképet készítettek róla Ravenná-

ban. A nép és hivatalosan az Egy-

ház is már az 5-6. században tisz-

telte, erről a korabeli miseköny-

vek tanúskodnak. Új kérdésünk: 

Ki volt az a nő, aki álnokul el-

árulta Sámson titkát a filisz-

teusoknak? (Bírák 16,5) 

1. Judit? 

2. Sára? 

3. Delila? 

4. Noémi? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, péntek estig dob-

ják be a plébánia postaládájába. A 

helyes megfejtők között egy köny-

vet sorsolunk ki. A nyertes nevét 

a január 31-i számban közöljük.  

A január 3-i játék nyertese: Kéri 

Györgyné volt. 

M.L. 

2020. évi hitéleti 

statisztika 
Keresztelés: 

2019: összesen: 109, férfi: 61, nő: 

48, felnőtt: 12 

2020: összesen: 53, férfi: 26, nő: 

27, felnőtt: 7 

Esküvő: 

2019: összesen: 33, Római Katoli-

kus: 24, vegyes vallás: 9 

2020: összesen: 22, Római Katoli-

kus: 17, vegyes vallás: 5 

Temetés: 

2019: összesen: 66, férfi: 31, nő: 

35, ellátva: 5 

2020: összesen: 71, férfi: 33, nő: 

38, ellátva: 4 

Elsőáldozás: 

2019: összesen: 36, fiú: 18, leány: 

18, felnőtt: 7 

2020. összesen: 43, fiú: 24, leány: 

19, felnőtt: 7 

Bérmálás: 

2019: összesen: 33, fiú: 15, leány: 

18, felnőtt: 6 

2020: összesen: 8, fiú: 5, leány: 3, 

ők a felnőttként kapták meg a 

szentséget. 

G.F. 

Betűkavarodás  

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Nem az igazakat jöt-

tem hívni, hanem a bűnösö-

ket.” (Mk 2,17) 

Az egyik, január 17. és január 24. 

közötti evangélium rövid részleté-

nek betűi kissé összekavarodtak; 

ABC sorrendbe rendeződtek: 

„A abmoszt eltt az 

beeémrrt, és enm az beemr 

a abémorsztt.” 

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 31-i számban közöljük. A 

január 3-i játék nyertese:   Nyer-

ges Józsefné volt. 

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Segítségkérés 
Szászi Péter és Szásziné Tárnok 

Mónika szülők háza egy tűzeset-

ben nagyon megkárosult. 4 gyer-

mekük van. Egy 5 éves, egy há-

rom és fél éves, egy két éves és 

egy 8 hónapos csecsemő. Ipar dű-

lő 4. szám alatti tanyán laknak. 

Élelemre, ruhára nincs szüksé-

gük, kizárólag házuk újjáépítésé-

hez, illetve a jelenlegi lakáshely-

zet orvoslásához anyagi segítsé-

get kérnek a következő bank-

számlaszámra. Bankszámlaszám: 

11600006-00000000-36394832 

A hívek támogatását előre is kö-

szönjük! 

Farkas Krisztina 

B 
Bízzatok benne 
mindenkor, ti, népek, 
öntsétek ki előtte 
Szíveteket, Isten a mi 
oltalmunk! (Zsolt 62,9) 

Ú 

„Új parancsolatot adok 
nektek, hogy szeressétek 
egymást: ahogyan én 
szerettelek titeket, ti is 

úgy szeressétek egy-

mást.” (Jn 13,34) 

É 
 „Én az Úr vagyok, a 
te gyógyítód” (2Móz 

15,26) 

K 
„Keressétek az Urat, 
amíg megtalálható! 
Hívjátok segítségül, amíg 
közel van!” (Ézs 55,6) 


