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Evangélium 
…”nem én döntök”… 

(Mk 10,35-45) 

Heinrich Böll német író nevéhez 

fűződik a vígasztalhatatlanság 

szó kitalálása. Ez nem reményte-

lenséget jelent, hanem egy olyan 

lefagyott helyzetet, ahol az ember 

tehetetlen. A pogányok és keresz-

tények megegyeznek abban, hogy 

mindketten valaminek vagy vala-

kinek a segítségét kérik. Legyen 

az Isten, vagy szerencse, vagy 

sors. A protestáns teológus Bon-

hoeffer szerint az ilyen gondolko-

dású ember még nem nagykorú 

keresztény. Felnőni Krisztushoz, 

jelenti, részt venni vele tehetet-

lenségében. A keresztre feszített 

nem attól szenvedett, hogy meg-

ostorozták és tövissel koronázták, 

hanem a bizonytalanságtól. Vajon 

segít majd az Isten? Megszabadít 

a betegségtől és a szenvedéstől? 

Mennyit imádkozzak még? Sem-

mi többet! Amikor már minden 

kérés elfogyott, csak egy marad: a 

tehetetlenségben is jelen lévő Is-

tenre való ráhagyatkozás bizal-

ma. 

Ki üljön az Úr jobb és bal olda-

lán? Ez érdekli a tanítványokat. 

Jézus először egy próbatétellel 

válaszol. Készek vagytok szen-

vedni velem? Igen, – válaszolja a 

testvérpár. Rendben van, így lesz, 

de hogy ki üljön jobb és bal olda-

lamon, azt nem én döntöm el. A 

tanítványok jó állásra vágynak a 

földön és a mennyben. Jézus nem 

ad biztonságot, hanem folyama-

tos bizonytalanságban hagy. Ez a 

hit lényege. Válasz nélkül, betel-

jesületlenül hagyni az emberi 

kérdéseket. Ebből a szent tehetet-

lenségből szeretne az Isten egy 

függőségi viszonyt kiépíteni maga 

és az ember között. 

Egy királynak két fia volt. 

Egyik az erejéről, másik a böl-

csességéről volt híres. Múltak az 

évtizedek, az uralkodó öregedett, 

és tanácsadói azon kezdtek gon-

dolkodni, vajon bármikor bekö-

vetkező halála esetén, melyik fia 

veszi át az ország vezetését. Az 

erős, vagy a bölcs? A királyság 

egészét jelképező gyűrűből a ki-

rály másolatot készített, egyiket 

az egyik, másikat a másik fiának 

adta. A bölcsek uruk elé járultak 

és tapintatosan megkérdezték: 

annyira egyforma a gyűrű máso-

lata az eredetivel, hogy szinte 

lehetetlen megkülönböztetni, me-

lyik az igazi, melyik az után-

gyártott. Ha eltávozol tőlünk a 

másvilágra, honnan fogjuk tudni, 

a két fiad közül melyik a király? 

Melyik viseli a valódi gyűrűt? Ne 

foglalkozzatok a gyűrűvel – felel-

te a király –, arra figyeljetek, a 

kettő közül melyik szolgálja a 

népet és a szegényeket. Annál 

van az eredeti gyűrű. Mert azt 

nem az ujjra húzzák fel, hanem a 

szívbe helyezik. 

Ki ül Jézus jobb és bal oldalán? 

Ki lesz a király? Azt nem Jézus 

dönti el, hanem én. Az én végte-

len nagy hitem Benne. 

Nagyon sok egyházközségben 

úgy fejezik be a szentmisét: az 

imádság véget ért, most kezdődik 

a szolgálat. A fohászkodás véget 

ért, most következik a türelmet-

len várakozás ideje. De az mivel 

van tele? Kétségekkel, vagy biza-

lommal? A hitetlenség vagy a hit 

némasága beszél belőle? Krisztus 

golgotai csendjében megszólalt az 

Isten, és jelenlétével átölelte Jé-

zust és az egész világot. 

G.F.  

Szentkúti zarándoklat 

A Pasztorális Helynökség szer-

vezésében, plébánosi ajánlással, 

október első péntekén és szom-

batján rendhagyó zarándokúton 

vettünk részt Mátraverebély–

Szentkúton. Az Egyházmegye 

számos plébániájának dolgozói, 

segítői voltak az útitársaink. Dél-

után még sötétedés előtt végig 

jártuk a keresztutat, imával, el-

mélkedéssel. 

Vacsora után a kegytemplom-

ban esti zsolozsmán vettünk részt 

a szerzetesekkel. Közös esti prog-

ram keretében a plébániák bemu-

tatkoztak egy-egy asztaltársaság-

nak. A beszélgetések különböző 

témák köré csoportosultak. Mi az, 

ami jól működik a plébániákon, 

milyen csoportok működnek, mi-

ben tudnánk fejlődni? 

Ezzel a ma divatos interaktív 

foglalkozással közelebb kerültek 

az egyházközségek egymáshoz. 

Szombaton, reggeli után a Sze-

ged-Csanádi Egyházmegye Pasz-

torális Helynöksége mutatkozott 

be. Megismertük a munkatársa-

kat, majd Kondé atya részletezte 

a Helynökség munkáját. Plébáni-

ai pasztoráció, család pasztoráció 

és kórházlelkészi pasztorációra 

épül tevékenységük. A technika 

vívmányainak köszönhetően szin-

te minden információ elérhető a 

honlapjukon. Befejezésül mind-

annyian kaptunk egy emléklapot. 

11 órakor szentmisén vettünk 

részt a kegytemplomban. Délután 

kettő órakor indultunk haza, lé-

lekben feltöltődve, ismeretekben 

gazdagodva. Az úton rózsafüzér 

imádsággal köszöntük meg, hogy 

ismét részünk volt egy szép za-

rándoklatban. 

Ökrös Istvánné 
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Te kit választanál? 

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Keresztelő  János volt,  

aki megvallotta, hogy nem ő a 

Messiás. „A pusztában kiáltó szó 

vagyok. Egyengetem az Úr útját.” 

Amikor meglátta, hogy Jézus kö-

zeledik, akkor mondta a kérde-

zett mondatokat: Ő az Isten Bá-

ránya, aki elveszi a világ bűneit.

(Bírák 16,14) 

Új kérdésünk: Melyik bibliai 

alak győzött le ezer filiszteust 

egy szamár álkapoccsal? 

1. Dávid? 

2. Gedeon? 

3. Sámson? 

4. Józsué? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, csütörtök estig 

dobják be a plébánia postaládájá-

ba. A helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk ki. A szeren-

csés nyertes nevét a  december 

19-i számban közöljük. 

A november 21-i játék nyertese:       

Kereszti Gáborné volt.  

M.L. 

Létige 
5. v. (Advent 2. vasárnapja): Bar 

5,1-9; Zs 125; Fil 1,4-6.8-11; Lk 

3,1-6 

6. h.: Iz 35,1-10; Zs 84; Lk 5,17-26 

7. k.: Iz 40,1-11; Zs 95; Mt 18,12-14 

8. sz.: Ter 3,9-15.20; Zs 97; Ef 1,3-

6.11-12; Lk 1,26-38 

9. cs.: Iz 41,13-20; Zs 144,1-13; Mt 

11,11-15 

10. p.: Iz 48,17-19; Zs 1; Mt 11,16-

19 

11. sz.: Sir 48,1-4.9-11; Zs 79; Mt 

17,10-13 

12. v. (Advent 3. vasárnapja): 

Szof 3,14-18a; Iz 12,2-6; Fil 4,4-

7; Lk 3,10-18 

Hirdetések 
• Advent hétköznapjain a 

hagyományos rorate szentmi-

sék reggel 6 órakor kezdődnek. 

• A mai vasárnap első vasárnap, 

a délelőtti szentmise végén 

imádkozzuk a Jézus Szíve litá-

niát. 

• A plébánia irodájában 2022. 

évre szentmisék írathatók hiva-

tali időben. 

• November 21-én vasárnap volt 

a Szent Erzsébet napi Karitász 

gyűjtés. 109 ezer forint ado-

mány fojt be. Ennek 40%-át, 

43.600.- forintot a kiskundo-

rozsmai Karitász működésére 

fordítjuk, a 60%-ot pedig az 

Egyházmegye számlájára át-

utaltam. Nagylelkű segítségü-

ket ezúton is hálásan köszö-

nöm. 

• Péntek este 6 órától biblia óra 

kezdődik a plébánián. Minden-

kit szeretettel várnak.  

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Bence és Dominik - Béres Le-

vente és Gárgyán Nóra gyerme-

kei a keresztség szentségében 

részesültek november 28-án. 

Temetés:  

† Varga Mihálynét sz. Lajkó Gi-

zellát életének 67. évében; 

† Újvári Ernőnét sz. Farkas Má-

riát életének 67. évében novem-

ber 25-én a kiskundorozsmai te-

metőben utolsó útjára kísértük. 

P.Gy. 

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Virrasszatok tehát, és 

minden időben imádkozza-

tok.” (Lk 21,36) 

Az egyik, december 5. és decem-

ber 12. közötti evangélium rövid 

részletének betűi kissé összeka-

varodtak; ABC sorrendbe rende-

ződtek: 

„Aeikkn ékt eknööst anv, 

aossz egm aalzz aeikkn cse-

innn.” 

A helyes válaszokat (a bibliai idé-

zetet és a bibliai vers számát) 

névvel és címmel ellátva, csütör-

tök estig dobják be a plébánia 

postaládájába. A Létige segít! A 

helyes megfejtők között egy köny-

vet sorsolunk ki. A nyertes nevét 

a december 19-i számban közöl-

jük. A november 21-i játék nyer-

tese: Nyári Imréné volt.  

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 
Ferenc pápa gondolatai az 

adventre 

Mi történik bennünk, ha jön az 

Úr, vagy ha nem jön? Van-e hely 

az Úr számára, vagy csak az ün-

nep, a vásárlás, a zajongás szá-

mára van hely? Nyitott a lelkünk, 

mint ahogy nyitott az Anyaszent-

egyház és amilyen Mária volt? 

Vagy lelkünket bezártuk és kívül-

re felakasztottunk egy nagyon 

udvarias feliratot: „Kérjük, ne 

zavarjon!”? Legyen nyitott és 

nagy a lelkünk, hogy befogadjuk 

az Urat ezekben a napokban, és 

kezdjük már most hallani azt, 

amit holnap az Egyház az anti-

fónában mond: „Ma megtudjátok, 

hogy eljön az Úr! Holnap pedig 

meglátjátok dicsőségét!” 

N.-né és K.L.-né 


