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Evangélium 
Anyák-napi csokor 

(Lk 2,16-21) 

Az alázat alacsonnyá tesz, a 

szeretet felemel minket. Ez a két 

erény ellentétes irányú mozgást 

végez. Hasonló Jákob létrájához, 

ami összeköti az eget a földdel, 

amin az angyalok le föl jártak 

(Ter 28,12-13). Az alázat látszó-

lag eltávolít bennünket Istentől, 

aki a létra tetején lakik, mert 

mindig ellenkező irányba, lefelé 

haladunk tőle. De nem így van. 

Azáltal, hogy megalázuk magun-

kat, megtisztulva képessé válunk 

feljutni hozzá, a létra tetejére. 

Lassan fokonként, lassan virág-

szálanként. 

Názáret virágot jelent. Virágok 

városa, vagy virágzó város. Mert 

mi más lenne a vallás, ha nem 

virágbolt. Mert a törvények, a 

parancsok, amit a vallásos ember 

követ, mint virágcsokrot tart a 

kezében és szívében. Az önfegye-

lem, alázat, imádság, röviden 

minden gyakorlat, egy szál virág, 

ami növeli az örök Istennel való 

találkozásunk örömét. 

Az önfegyelem és figyelem virá-

gaival készülünk Isten köszönté-

sére. Odafigyelve arra, amit taní-

tani akar születésével. 

Készítsétek elő szíveteket az 

Úrnak (1Sám 7,3). De készítsétek 

elő értelmeteket is a titok megér-

téséhez. Első misztérium, Krisz-

tus megtestesülése. Jézus emberi 

és isteni természete megfér egy-

más mellett. Mint tűz és víz. Mint 

az égő csipkebokor, ami örökzöld 

marad. Izaiás próféta szerint 

(7,15) a szűztől született Imma-

nuelnek vaj és méz lesz a táplálé-

ka. A vajat az állatok a földből 

nyert táplálékból készítik, a mé-

zet az égből érkező harmat gon-

dozta virágok adják a méheknek. 

Ez egy szál virág a csokorból. 

Három húsvét, pászka van, 

melynek első akkordja Jézus szü-

letése. A pászka átmenet a Vörös 

tengeren. Egyiptomból az ígéret 

földjére. Szolgaságból a szabad-

ságba. A régiből az újba. Karácso-

nyi pászkakor Istenből ember 

lesz. Húsvétkor a sírban fekvő 

halottból, feltámadt Krisztus lesz. 

A harmadik pászka Pünkösdkor 

történt. A Szentlélek ajándékai-

nak tüzében hívek ezrei keresz-

telkednek meg. Ez az anyák-napi 

csokorból egy másik virágszál. 

Mária szívébe véste az angyal 

szavait (19. vers) és el-elgon-

dolkodott róluk. Egyiken is, mási-

kon is. Ízlelgette ezeket a monda-

tokat. Csokorba gyűjtögette az 

Isten mezején növő virágok szála-

it. 

Ezt a gondolatokból, elmélkedé-

sekből összerakott bokrétát nyújt-

juk át szeretteinknek névnapra, 

születésnapra jókívánságaink és 

mosolyunk kíséretével. 

Mit adjunk az Istennek és Mári-

ának? Mit adjunk azoknak, akik-

nek mindenük megvan? 

Sík Sándor is ezt kérdezte és 

választ is adott: 

„mit adjatok hát, ha adni kíván-

tok? Egy kézszorítást meg egy Mi-

atyánkot”. 

(Sík Sándor: Egy rózsacsokorra) 

Ezzel a legnagyobbat adtátok! 

Egy emlékeztetőt! Soha ne feledd, 

ha senki nincs melletted, akkor 

sem vagy egyedül. 

G.F.  

Öregapó meg a kis 

unokája 
Öregapó nagyon-nagyon öreg 

volt, olyan vénséges vén, hogy 

látni se igen látott, hallani se 

igen hallott, járni meg már ép-

penséggel nem bírt, legföljebb 

totyogni, és totyogni is csak úgy 

totyogott, hogy reszketett közben 

a térde. 

Reszketett szegény apónak a 

keze is, úgy, hogy amikor evett, 

alig bírta emelni a kanalat, s 

mind kilötyögtette belőle a levest, 

egy kicsit a szakállára, egy kicsit 

az ölébe, de ment belőle az asztal-

kendőre meg az asztalterítőre is. 

A fia meg a menye – a fiának a 

felesége – sokat bosszankodtak 

emiatt, korholták a szegény, ma-

gatehetetlen öreget, de mint hogy 

a korholás persze mit sem hasz-

nált, végülis elkergették az asz-

taltól. 

- Magának, apám, eztán a kuc-

kóban terítünk! 

Beültették a sarokba, ott adtak 

neki enni, csorba cseréptálkában, 

és ráadásul még azt sem merték 

tele, éppen csak az alján lötyögött 

valami kevéske. Szegény öregem-

ber szólni egy szót sem szólt, csak 

szomorúan nézegetett az asztal 

felé, ahol a fia meg a menye jóízű-

en falatoztak, és bizony könnyes 

lett a szeme a szomorúságtól. 

Ahogy egyszer így az asztal felé 

pillant, reszkető kezéből kiesik a 

tálka, lepottyan a földre és össze-

törik. Az asszony fölugrik az asz-

talnál, pöröl, jajveszékel a káron, 

pedig hát csak egy ócska, kicsor-

bult cserép ment tönkre; mind-

egy, csak sopánkodik, aztán sza-

lad a piacra, vesz egy idomtalan 

fatányért, odacsapja  az öreg elé: 

- Mától fogva ebből eszik, ezt 

aztán hajigálhatja a földre! 

Aznaptól fogva tehát az idomta-

lan fatányérból ette a levest az 

öregember, de minden kanálnyi 

megkeseredett a szájában. 

Történt egy nap, hogy amint 

ebédelnek, az öregember unokája, 

egy négyéves kisfiú, lecsusszan a 

székéről, mászkálni kezd a föl-

dön, és mindenféle kis fadarabká-

kat gyűjtöget. Apja, anyja azt 
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Kánai menyegzői csoda 

volt, amit János apostol így ír le 

evangéliumában: Harmadnap 

menyegzőt tartottak a galileai 

Kánában, amelyen Jézus anyja is 

ott volt. Jézus is ott volt tanítvá-

nyaival együtt. Amikor fogytán 

volt a bor, Jézus anyja megje-

gyezte: „Nincs több boruk.” Jézus 

azt felelte: „Mit akarsz tőlem, 

asszony. Még nem jött el az én 

órám”. Erre anyja szólt a szol-

gáknak: „Tegyetek meg mindent, 

amit csak mond!”. Ezzel kezdte 

meg Jézus csodajeleit a galileai 

Kánában.  

Új kérdésünk: Ki volt az a 

szent, örmény püspök, aki té-

rítő munkájáért kapta a „Vilá-

gosító” előnevet?                 

1. Világosító Szent Atanáz? 

2. Világosító Szent Antal? 

3. Világosító Szent Ger-

gely? 

4. Világosító Szent Amb-

rus? 

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 14-i számban kö-

zöljük. A január 17-i játék nyerte-

se Kereszti Gáborné volt. 

M.L. 

Betűkavarodás  

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Aki hisz és megke-

resztelkedik, az üdvözül.”(Mk 

16,16) 

Az egyik, január 31. és február 7. 

közötti evangélium rövid részleté-

nek betűi kissé összekavarodtak; 

ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Emn eiktv egm a áéfóprtt, 

acsk a aagm aaáábhjnz.” 

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 14-i számban közöljük. 

A január 17-i játék nyertese:   

Tóth Lászlóné volt. 

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Létige 
31. v.: MTörv 18,15-20; Zs 94; 

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

1. h.: Zsid 11,32-40; Zs 30; Mk 5,1

-20  

2. k.: Mal 3,1-4 vagy Zsid 2,14-18 

Zs 23 Lk 2,22-40  

3. sz.: Zsid 12,4-7.11-15; Zs 102; 

Mk 6,1-6  

4. cs.: Zsid 12,18-19.21-24; Zs 47; 

Mk 6,6-13  

5. p.: Zsid 13,1-8; Zs 26; Mk 6,14-

29  

6. sz.: Zsid 13,15-17.20-21; Zs 22; 

Mk 6,30-34  

7. v.: Jób 7,1-4.6-7; Zs 146; 1Kor 

9,16-19.22-23; Mk 1,29-39  

Hirdetések 
 Február 2-án, kedden lesz 

Gyertyaszentelő Boldogasz-

szony ünnepe. A reggel 7 órai 

szentmisében gyertyát szente-

lünk és körmenetet tartunk a 

templomban. 

 Február 5-én, pénteken első 

péntek. A reggeli mise végén 

imádkozzuk a Jézus Szíve litá-

niát. 

 Jövő vasárnap (február 7.) egy-

ben első vasárnap. A délelőtti 

mise végén szentségimádást 

tartunk, imádkozzuk a Jézus 

Szíve litániát. 

 A héten szerdán Szent Balázs 

püspök és vértanú ünnepe, 

napján és jövő vasárnap is Ba-

lázs áldásban részesítjük a 

kedves híveket. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Temetés:  

† Zádori Tibor Mihálynét sz. 

Varga Franciska Máriát életének 

73. évében január 20-án a kis-

kundorozsmai temetőben utolsó 

útjára kísértük.                 (P.Gy.) 

hitték, jóllakott már, elunt az 

asztalnál ülni, s most is csak ját-

szik, úgy, ahogy szokott. 

De a kisfiú olyan szorgosan, 

olyan buzgalommal járt ide-oda, 

rakta halomba a fadarabkákat, s 

próbálta aztán összeillesztgetni 

őket, hogy apja végül is megkér-

dezte. 

- Mit csinálsz, fiacskám? 

- Vályucskát, édesapám - felelte 

a kisfiú -, hogy ha majd nagy le-

szek, abban adjak enni apámnak, 

anyámnak. 

 

Erre aztán apja is, anyja is csak 

összenéztek, rettentően elszé-

gyellték magukat, elővezették 

öregapót a kuckóból, bocsánatot 

kértek tőle, főhelyre ültették az 

asztalnál, s ettől fogva soha 

egyetlen zokszót sem ejtettek, ha 

reszketős kézzel kilötykölte a le-

vesét az asztalkendőre. 

(Grimm-mese) 

M.T.É. 


