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Evangélium 
…”együtt felmentek  

Jeruzsálembe”… (Lk 2,22-40) 

 

„Kalkuttai Szent Teréz anya 

nem világméretű művet akart lét-

rehozni, és nem Nobel-díjas akart 

lenni, csak – mondjuk – azon a 

reggelen is átadta egész valóját 

Jézusnak a szentáldozásban, ami-

kor észre véve egy haldoklót az 

utcán, lehajolt hozzá és segítséget 

adott neki. Ez a mozdulat a hét 

kenyér és a pár hal, amit Teréz 

anya Jézus kezébe adott azon a 

reggelen. Pió atya? Nem volt zseni 

és mást sem tett, mint élte az egy-

szerű kapucinus szerzetesek napi-

rendjét. A világ megborzadna an-

nak monotóniájától. Azonban át-

adta testét és lelkét a megfeszített-

nek. Lisieux-i Szent Teréz szülei? 

Külsőleg átlagos francia katolikus 

polgári család, de áldozásaikban 

testüket-lelküket és gyermekeiket 

átadták Jézus kezébe”. (Barsi Ba-

lázs) 

„Nagyon kevés az olyan család, 

ahol még igazán beszélgetnek: 

általában már otthon is csak meg-

beszéléseket tartanak, gyors érte-

kezletet az egész esti tévénézés 

előtt. Aztán mindenki menjen a 

maga dolgára”. (Gyökössy Endre: 

a lényeg) 

A legnagyobb fenyegetés, ami 

ma a családokat éri, az egyre ke-

vesebb együtt töltött idő. Dolgo-

zunk és tv-t nézünk és a két ma-

lomkő között félő, hogy a család, 

mint a közösség gyenge magja 

felőrlődik. 

Egy ügyvéd távol élt és dolgo-

zott idősödő édes apjától. Hóna-

pok teltek el, hogy nem látták 

egymást, és amikor az apa érdek-

lődött a ritka látogatások okáról, 

egy hosszú lista felsorolása volt a 

válasz. Nyomós érvek, súlyos 

okok bizonyították, hogy minden 

munka fontosabb volt, mint apját 

meglátogatni. Türelmes hallgatás 

után az apa megkérdezte, ha 

majd meghalok a temetőbe a sí-

romhoz kilátogatsz? Hogy kérdez-

hetsz ilyet apa? Ez csak termé-

szetes. Akkor lányom felejtsd el a 

temetőt és gyere ide. Nekem és 

nekünk még most életünkben van 

szükségünk egymásra, nem a ha-

lál után. 

1979-ben II. János Pál pápa Ír-

országban járt, október elsején 

Limerick-ben mondott prédikáció-

jában így fogalmazott. „Hinni kell 

a lelki erőben, ami erőt ad a há-

zasság szentségében a nehézségek 

közös legyőzéséhez. A házaspárok-

nak hinniük kell a házasság 

szentségében, ami őket szentté te-

szi. Hinniük kell, hogy hivatásuk 

van, mégpedig a házasságban 

tanúságot tenni Krisztus szereteté-

ről.” 

A szent család házassága nem 

normális kapcsolat. Hogyan tud 

József másod-hegedűsként, mint 

nevelő apa élni? Megalázottként, 

hiszen nem az övé a gyermek. 

Szolgaként, akinek a munkájára 

és pénzére, segítségére szükség 

van, de vajon boldog és szabad 

ebben a házasságban? Vannak 

érdekházasságok, vannak szerel-

mi házasságok és vannak olyanok 

is, melyek hitből köttettnek.  

G.F.  

Bruno Ferrero:  

A notesz 
Egy turista véletlenül egy isten 

háta mögötti, szép kis falu közelé-

be tévedt. Felkeltette a figyelmét 

az aprócska temető. Fényesre 

festett fakerítés vette körül, a 

sírok közötti lombos fákon mada-

rak énekeltek, az utakon virágok 

nyíltak. A turista lassan haladt a 

fák alá helyezett fehér sírkövek 

között.  

Elkezdte olvasni a feliratokat. 

Az első: Lőrincz János, élt 8 évet, 

6 hónapot, 2 hetet és 3 napot. 

Milyen apró gyermeket temettek 

el ezen a helyen…. 

Kíváncsian olvasta el a mellette 

lévő sír feliratát. Nagy Illés, élt 5 

évet, 8 hónapot, 3 hetet. Még egy 

gyermek… 

Sorban egymás után olvasta el 

a sírfeliratokat. Mindegyik ha-

sonló volt, a leghosszabb időt 

megélt személy is alig volt 11 

éves. Rátört a fájdalom, leült és 

sírva fakadt.  

Egy arra járó idős asszony meg-

állt mellette. Egy darabig csend-

ben figyelte, majd megkérdezte 

tőle, hogy a hozzátartozóját gyá-

szolja-e? 

Nem, nem, egyáltalán nem… - 

mondta a turista. – De mondja 

mit történt ebben a faluban? Mi 

ez a rettenetes dolog? Talán vala-

mi szörnyű átok sújtja az ittenie-

ket, hogy minden gyermek meg-

hal? 

Az öregasszony elmosolyodott és 

azt mondta: 

Nyugodjon meg! Szó sincsen 

semmiféle átokról. Csak egy régi 

hagyományt folytatunk. Amikor 

egy gyermek betölti a 15. életév-

ét, a szülei egy noteszt ajándé-

koznak neki, amit azontúl a nya-

kába akasztva hord. És az a szo-

kás, hogy ettől a perctől kezdve, 

ha valami mély érzelmet él át, 

kinyitja  a noteszt és feljegyzi, 

mennyi ideig tartott az igazi, 

mélységes boldogság. Ha szerel-

mes — meddig tartott a szenve-

dély? Az első csók édessége med-

dig tartott? Az első gyermek vá-
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Delila volt. Sámson bele-

szeretett egy nőbe, akinek Delila 

volt a neve. A filiszteusok fejedel-

mei elmentek hozzá és azt mond-

ták neki: „Szedd rá  és tudd meg , 

miben rejlik különleges ereje. 

Ezért ki-ki ad neked 1100 ezüst 

sékelt.” Delila csábítással, ra-

vaszkodással megtudta, hogy a 

hajában van az ereje, és levágta a 

haját. Így, erőtlenül adta át a 

filiszteusoknak. (Bírák 16,5) 

Új kérdésünk: Milyen csodá-

val kezdte meg Jézus csodaje-

leit a galileai Kánában? (János 

2,11) 

1. Beteszda-fürdői gyógyí-

tás? 

2. Lázár feltámasztása? 

Anyakönyvi hírek 
Temetés:  

† Frank Szilvesztert életének 

78. évében;  

† Vörös Istvánnét sz.: Illés Pi-

roskát életének 87. évében január 

12-én, 

† Lovászi Jánosnét sz.: Zádori 

Angéla Juliannát életének 82. 

évében január 13-án, 

† Szűcs Istvánt életének 92. 

évében  j anu ár  14 -én  a 

kiskundorozsmai temetőben utol-

só útjukra kísértük. 

P.Gy. 

Betűkavarodás  

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „A szombat lett az em-

berért, és nem az ember a 

szombatért.” (Mk 2,27) 

Az egyik, január 24. és január 31. 

közötti evangélium rövid részleté-

nek betűi kissé összekavarodtak; 

ABC sorrendbe rendeződtek: 

„ A i k  h i s z  é s 

deeeeegikkklmrszt, az 

dlöüüvz.” 

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 

február 7-i számban közöljük.  

A január 10-i játék nyertese:   

Farkas Dezsőné volt. 

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Létige 
24. v.: Jón 3,1-5.10; Zs 24; 1Kor 

7,29-31; Mk 1,14-20  

25. h.: ApCsel 22,3-16 vagy 9,1-

22 Zs 116 Mk 16,15-18  

26. k.: 2Tim 1,1-8 vagy Tit 1,1-5 

Zs 95 Lk 10,1-9  

27. sz.: Zsid 10,11-18; Zs 109; Mk 

4,1-20  

28. cs.: Zsid 10,19-25; Zs 23; Mk 

4,21-25  

29. p.: Zsid 10,32-39; Zs 36; Mk 

4,26-34  

30. sz.: Zsid 11,1-2.8-19; Lk 1,69-

75; Mk 4,35-41  

31. v.: MTörv 18,15-20; Zs 94; 

1Kor 7,32-35; Mk 1,21-28  

rása és születése meddig tartott? 

És a barátok házassága? És egy 

régen várt utazás? És a találko-

zás egy rég nem látott testvérrel? 

Mennyi ideig tartott az öröm, ami 

ezekből fakadt? Így jegyzünk fel 

minden percet, minden egyes pil-

lanatot a noteszünkbe. Amikor 

valaki meghal, kinyitjuk a füzetet 

és összeszámoljuk életének teljes 

és tökéletesen boldog perceit, 

hogy ráírjuk a sírkövére, mert 

szerintünk csak ez az igazán 

megélt idő.  

Ne csak létezz… Élj! 

Ne csak érints… Érezz! 

Ne csak nézz… Láss! 

Ne csak hallgass… Hallj! 

Ne csak beszélj…. Mondj is va-

lamit! 

N.-né és K.L.-né 

A nevelésről 
A NEVELÉSNÉL KÉT ELVET 

KÖVETHETÜNK: az egyik a szi-

gor, mellyel a gyermeket szorga-

lomra, igazmondásra és más jó 

tulajdonokra szoktatunk. 

3. Kánai menyegzői csoda? 

4. A leprás meggyógyítása? 

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 7-i számban kö-

zöljük. A január 10-i játék nyerte-

se: Tapodi Endréné volt. 

M.L. 

A másik a szabadság, melyet a 

gyermekeinknek azért adunk, 

hogy azok jókor maguk felett 

uralkodni tanuljanak. A második 

csak kitűnő egyéniségekre alkal-

mazható, és mindig veszélyesebb, 

de valóban férfiú csak ezen úton 

nevelhető. Azonban mentül sza-

badabb vagy másoktól, mentül bi-

zonyosabb arról, hogy kivá-

nataidat - amennyiben tőlem függ 

- mindig teljesítem, annál szüksé-

gesebb, hogy magad felett szigorú 

uralmat gyakorolj. 

(Eötvös József  báró levelei fiá-

hoz, Eötvös Loránd báróhoz.) 

M.T.É. 


