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Evangélium 
…”hogy felnézzek”… 

(Mk 10,46-52) 

Jerikó neve fogyó holdat jelent. 

Fogy az idő, mert Jézus közele-

dik keresztre feszítésének vá-

rosa, Jeruzsálem felé. Úgy kez-

dődik a történet, hogy az Úr 

megérkezik Jerikóba, de már el 

is hagyja azt. Egyre kevesebb az 

idő, aki még valamit kérni akar, 

az most tegye meg! 

Tiszteletreméltó Béda szerint a 

vak ember tompított fénnyel te-

kint minden ajándékra, ezért 

keveset lát belőle, csak annyit, 

amennyire szüksége van. Mi a 

hasznom ebből? Aki lát, az fény-

szóróval jár. Mást és másokat is 

észrevesz, nemcsak magát és 

ami körülötte van. 

Egy házaspár bement a ruhá-

zati boltba, sétáltak, nézelődtek 

a sorok és a polcok között. Kis 

idő után megszólal a férfi, nincs 

itt semmi, menjünk innen. Már-

mint olyan ruha nincs, ami neki 

tetszik. Míg a férfi magára gon-

dolva néz szét, addig az asszony-

nak egyszerre 5 név jár a fejé-

ben. Ez a sapka jó lenne a kisebb 

gyermeknek, ez a pulóver a na-

gyobbnak. Ilyen sálat szeret a 

húgom, ezt megveszem neki. 

Édesanyám hasonló színű szok-

nyát keresett a múltkor és nem 

talált. Látni, tovább látni ma-

gunktól. 

Jézus megkérdezi a vakot, mit 

tegyek veled? A szeretet tudat-

lanságával fordul hozzá. A többi-

ek viszont a mindentudás ítéleté-

vel alázzák meg Bartimeust, 

minden mondatuk hangsúlyával. 

Menj odébb! Gyere ide! Mit csi-

nálsz már megint? Minden szó, 

mint egy kalapácsütés a vak em-

ber méltóságán. Te beteg vagy, 

öreg, nyugdíjas, tehetetlen.  

Teher a nyakamon. Jézus meg-

kérdezi a vakot, mit tegyek ve-

led? Szó szerint azt válaszolja, 

Mester, hogy felnézhessek 

(anablepsó). Mert szégyenemben 

eddig csak lefelé tekintettem, 

mivel mindig eszembe juttatták 

az emberek, hogy vak vagyok, 

akin segíteni kell, aki nem 

egyenlő velük, hanem másodran-

gú. 

XVI. Benedek pápa egyik álta-

lános kihallgatásán úgy magya-

rázta Jézus Bartimeusnak feltett 

kérdését: miben lehetek szolgála-

todra? Hogyan szeretnéd, ha se-

gítenék neked? Isten szolgává 

teszi magát egy vak ember előtt. 

Azzal, hogy megkérdezi, és nem 

lerohanja őt. És Bartimeus meg-

érez Jézusban valamit, amit az 

emberekben nem talált meg. 

Hogy Jézus szereti őt. Ettől 

kezdve lát.  

Nem azért nem szeretünk má-

sokat, mert mi rosszindulatúak 

vagyunk, hanem mert úgy na-

gyon nehéz szeretni, ha minket 

korábban nem szeretett senki. 

Ha nincs előttem egy minta ar-

ról, hogyan kell szeretni. Ha 

nincs tapasztalatom, milyen ér-

zés az, hogy valaki szeret engem. 

Amit nem kaptam, azt nem tu-

dom tovább adni. 

Paula Fredriksen írja, hogy  

Jézust csak szenvedése és feltá-

madása után szólítják Dávid Fiá-

nak. Ebből arra a következtetés-

re jut, hogy olyan gyógyulásban 

részesült Bartimeus az Úrtól, 

amit eddig még senki sem látott. 

Megláthatta hogyan néz ki majd 

Jézus feltámadása után. 

G.F.  

Létige 
12. v. (Advent 3. vasárnapja): 

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

7; Lk 3,10-18 

13. h.: Szám 24,2-7.15-17a; Zs 24-

; Mt 21,23-27 

14. k.: Szof 3,1-2.9-13; Zs 33; Mt 

21,28-32 

15. sz.: Iz 45,6b-8.18.21b-25; Zs 84-

; Lk 7,18b-23 

16. cs.: Iz 54,1-10; Zs 29; Lk 7,24-30 

17. p.: Ter 49,2.8-10; Zs 71; Mt 1,1-

17 

18. sz.: Jer 23,5-8; Zs 71; Mt 1,18-24 

19. v. (Advent 4. vasárnapja): 

Mik 5,1-4; Zs 79; Zsid 10,5-

10; Lk 1,39-45 

Ferenc pápa gondolatai 

az adventre 

Isten sosem ad ajándékot an-

nak, aki nem képes elfogadni. Ha 

megajándékoz minket a kará-

csonnyal, azért teszi, mert mind-

nyájunknak megvan a képessége, 

hogy megértse és elfogadja. 

Mindnyájunknak – a legszenteb-

bektől a legbűnösebbekig, a leg-

tisztábbtól a legromlottabbakig. 

A romlottaknak is megvan ez a 

képessége. A karácsony ebben a 

konfliktusokkal teli korban Isten-

nek a hívása, aki nekünk adja ezt 

az ajándékot. El akarjuk-e fogad-

ni, vagy másféle ajándékot sze-

retnénk? Ez a karácsony ebben a 

háborúktól meggyötört világban 

Isten türelmére emlékeztet en-

gem. Isten legfőbb erénye, mely-

ről a Szentírás kifejezetten beszá-

mol, az, hogy ő a szeretet. Vár 

ránk, sosem fárad bele abba, 

hogy várjon ránk. Ajándékot ad, 

aztán vár ránk. Ez pedig mind-

nyájunk életében történik. Van, 

aki nem is vesz róla tudomást. 

Isten azonban türelmes, és kará-
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Hirdetések 
 Advent hétköznapjain a hagyo-

mányos rorate szentmisék reg-

gel 6 órakor kezdődnek. 

 A plébánia irodájában 2022. év-

re szentmisék írathatók hivatali 

időben. 

 Péntek este 6 órától biblia óra 

van a plébánián. Mindenkit sze-

retettel várnak.  

 Adventi lelkigyakorlat lesz 

templomunkban december 13-

án hétfőn, 14-én kedden és 15-

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Akinek két köntöse 

van, ossza meg azzal, akinek 

nincsen”  (Lk 3,11) 

Az egyik, december 12. és decem-

ber 19. közötti evangélium rövid 

részletének betűi kissé összeka-

varodtak; ABC sorrendbe rende-

ződtek: 

„Ábjko eeemnttz eefjótzs, 

aááikmnr a ééfjrt, aik a 

aikknrssztu eeenttvz éjstuz  

elsztü.” 

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 26-i számban közöl-

jük. 

A november 28-i játék nyertese: 

Kéri Györgyné volt.  

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

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.

(Bírák16,14) 

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 

26-i számban közöljük. 

A november 28-i játék nyertese: 

Farkas Dezsőné volt.  

M.L. Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Soós Patrik és Patocskai Ildikó 

a házasság szentségében része-

sült december 4-én. 

Keresztelés: 

Zsófi Lili – Soós Patrik és 

Patocskai Ildikó gyermeke a ke-

resztség szentségében részesült 

december 4-én. 

Temetés:  

† Sebők Istvánnét sz. Hegedűs 

Juliannát életének 92. évében 

december 1-jén a kiskun-

dorozsmai temetőben utolsó útjá-

ra kísértük. 

P.Gy. 

én szerdán, este 6 órakor. A lel-

kigyakorlatot vezeti Hüse József 

makói kisegítőlelkész A lelki-

gyakorlat befejező napján, szer-

dán a betegek kenetét is kiszol-

gáltatjuk. 

 December 13-án, hétfőn Fatimai 

imaóra lesz az esti szentmise 

előtt 5 órától a templomban. 

 December 14-én, kedden szent-

ségimádás lesz az esti szentmise 

előtt 5 órától a templomban. 

 Akik betlehemezést kérnek, 

szándékukat jelezzék a plébáni-

án hivatali időben. 

P.Gy. 

csony éjszakájának békéje és de-

rűje nem más, mint Isten velünk 

szemben tanúsított türelmének 

visszfénye.  

N.-né és K.L.-né 

Veszekedési szabályok 

- Ne próbáljátok lenyelni a dolgo-

kat, merjetek vitát kezdeni! 

- Legyetek tisztességesek! Ne al-

kalmazzatok övön aluli ütéseket, 

(persze túlérzékenynek sem sza-

bad lennetek!) 

- Ne térjetek el az eredeti témá-

tól! 

- Ne melegítsetek fel régi sérel-

meket! 

- Ne használjatok sértő hasonla-

tokat! 

- Ne harmadik személy jelenlét-

ében vitatkozzatok! 

- Zárjátok le együtt a vitát: sem a 

könnyek, sem az ajtó becsapása 

nem megoldás. 

- Legyetek a vita során közel egy-

máshoz. Fogjátok egymás kezét 

annak jeléül, hogy a vitával is 

kapcsolatotokat akarjátok mélyí-

teni, tisztázni, rendezni. 

M.T.É. 


