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Evangélium 
…”ezeknél nincs nagyobb pa-

rancs”… (Mk 12,28-34) 

A parancsok teljesítése mind 

egy tőről fakad, az első parancs-

ból: Szeresd az Istent. Szeretetből 

nem ölök, nem lopok, nem hazu-

dok stb. Nem félelemből vagy kö-

telességből tisztelem szüleimet, 

hanem szeretetből. Az első pa-

rancs az alap. A gazdag ifjú na-

gyon sok parancsot betartott, so-

kat fel is sorolt Jézusnak, de az 

elsőt kihagyta. Talán az első pa-

rancs nem is parancs, hanem hoz-

záállás. Ez hiányzott a gazdag 

ifjúból. Nem a parancs teljesítése, 

hanem az Istenszeretet hiánya. 

Ettől szomorodott el. Nem attól, 

hogy a parancsokat teljesíteni 

kell, hanem ahogyan a parancso-

kat teljesíteni kell. Isten és fele-

baráti szeretetből. Az elsőnél 

nincs nagyobb parancs, ez az 

alap, erre épül minden. Így a 

nagy parancs nem azt jelenti, 

hogy magas, hanem megalapo-

zott. 

Teréz anya mondta egyszer: Ha 

egy csepp vizet hozzáöntünk a 

borhoz, akkor ugyanazt csináljuk, 

mint a pap a szentmisében, előké-

szülünk az áldozatbemutatásra. 

Ha felebaráti szeretetünkbe bele-

keverjük az Istenszeretetet, az 

áldozattá válik. Akkor mi is misé-

zünk. Attól lehet értékes a mi 

szeretetünk, ha bele van vegyítve 

az Isten. És hátha beszédünkből 

vagy cselekedeteinkből megérzik 

ezt a többletet az emberek. 

Arisztotelész, a filozófia alapító-

ja peripatetikusnak nevezte isko-

láját, ahol sétálás közben beszél-

getve tanultak a diákok. A filozó-

fus tudta, hogy ha egy tanár nem 

előadást tart a diáknak, hanem 

beszélgetnek egy témáról, ott 

mind a két fél figyelmére szükség 

van. Jézus is az emberek között 

jár, tanít, mozog. Azt mondja, az 

Isten országa nem itt van, vagy 

ott van, nem benned vagy ben-

nem van, hanem a kettő között. 

Köztetek (Lk 17,21). Amit ketten 

létrehoztok magatok között. Ami 

sem az egyiké, sem a másiké, ha-

nem köztes létező, egy megterem-

tett összekötő.  

A történet szerint „egy néger 

kisfiú nézte a léggömbárust a vá-

sárban. Az árus jó üzletember lé-

vén eloldozott egy piros lufit, 

amely felszállt a magasba, és egy 

sereg reménybeli fiatal vásárlót 

vonzott oda. 

Aztán felengedett egy kéket, 

majd egy sárgát és végül egy fehé-

ret is. Egymás után felszálltak a 

magasba, mígnem eltűntek a szem 

elől. A kis néger egy darabig áll-

dogált egy fekete léggömb előtt, 

majd megkérdezte: 

- Uram, ha elengedné a feketét 

is, az is felszállna olyan magasra, 

mint a többi? 

A léggömbárus megértően mo-

solygott rá. Eloldotta a fekete lufi 

zsinegét, és miközben az felszállt a 

magasba, így szól: 

- Kisfiam, nem a színe, hanem 

ami belül van, az emeli a magas-

ba.” 

Mi emel a magasba? Két kar. A 

jobb és a bal. A férfi és a nő. Két 

különböző ember. Ahol megértés 

van, ott emelkedés-szülés van. 

Emelkedett a hangulat is. 

G.F.  

Keresztény büszkeség 

A Vatikán lelkigyakorlatok ve-

zetésével megbízott hitszónoka, 

Raniero Cantalamessa atya, ad-

venti utolsó beszédében a bizánci 

liturgiából idézett. Karácsony elő-

estéjén, az esti dicséret zsolozs-

májának imádsága büszkeségre 

szólít fel minket, keresztényeket. 

Ennek boldog oka az, hogy van 

Máriánk. Olyan, mint mi. Közü-

lünk való, ember, anya. A mi 

anyánk. 

A jászol előtt térdelve keressük 

a szavakat. 

Milyen ajándékot adhatnék ne-

ked, Istenem? Mindent te alkot-

tál! Minden a tiéd! Mindened 

megvan. Irigylem az angyalokat, 

akik nem jöttek üres kézzel, ha-

nem dicsőséget és békességet 

énekelnek az éjszakában. Milyen 

jó a bölcseknek, akik ajándékok-

kal a kezükben hódolnak előtted. 

A pásztorok csodálatukat hozzák 

eléd, a föld barlang istállót kínál 

menedékül, a puszta egy jászolt. 

Mindenki ad valamit! Mi Szűz 

Anyánkat adjuk neked! A legtisz-

tábbat közülünk. 

G.F. 

Léleklétra 
„Küszöbön áll a nap, az az 

egyetlen egy nap az évben, mely 

hivatalosan is a szereteté. Há-

romszázhatvanöt nap közül há-

romszázhatvannégy a gondjaidé, 

a céljaidé, munkádé, és a szerete-

té csupán egyetlen egy, s annak 

is az estéje egyedül. Pedig hidd 

el, Ismeretlen Olvasó, fordítva 

kellene legyen. Háromszázhat-

vannégy nap a szereteté, s egyet-

len csak a többi dolgoké, s még 

annak is elég az estéje.” 

Wass Albert 

 

,,Az ádventi várakozás lényege 

szerint: várakozás arra, aki van; 

ahogy a szeretet misztériuma 

sem egyéb, mint vágyakozás az 

után, aki van, aki a miénk.” 

Pilinszky János 

N.-né és K.L.-né 
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Sámson, ez a hatalmas, 

fékezhetetlen erejű ember 

egyben nagy gyermek is.  

Tettei inkább nagyszerű és fé-

lelmetes csínytevésnek hatnak, 

mint hőstetteknek. Az „Isten volt 

vele”. Még nem vívta ki a végső 

győzelmet a filiszteusok felett, de 

műve már a szabadítás kezdete 

volt. 

Új kérdésünk:  

Ki volt az a rossz hírű vá-

mos, későbbi evangélista, akit 

Jézus a tanítványai közé hí-

vott? 

1. Jakab? 

2. Simon? 

3. András? 

4. Máté? 

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 január 2-i 

számban közöljük. 

A december 5-i játék nyertese:  

Kéri Györgyné volt.  

M.L. 

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Jákob nemzette Jó-

zsefet, Máriának a férjét, aki 

a Krisztusnak nevezett Jézust 

szülte.” (Mt 1,16) 

Az egyik, december 19. és decem-

ber 26. közötti evangélium rövid 

részletének betűi kissé összeka-

varodtak; ABC sorrendbe rende-

ződtek: 

„Éjsuz egm aadgyooprtt 

bbcseeéglnöss, abknor, s 

bdeeeégknssv einst és az 

beeekmr előtt.” 

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 január 2-i számban közöljük. 

A december 5-i játék nyertese:  

Tapodi Endréné volt.  

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM Hirdetések 
 Advent hétköznapjain a hagyo-

mányos rorate szentmisék reg-

gel 6 órakor kezdődnek. 

 December 24-én,  pénteken dél-

után 4 órakor kezdődik a gyer-

mekek hagyományos betlehe-

mes játéka a templomban. 

 December 24-én, pénteken reg-

gel 6 órakor van az utolsó hajna-

li mise. 

 December 24-én éjfélkor lesz 

karácsony első szentmiséje, az 

éjféli mise. 

 December 25-én, szombaton, 

karácsony napján 7, 9 és este 6-

kor lesznek szentmisék. 

 December 26-án, vasárnap a 

szent család ünnepe lesz. 

 A plébánia irodájában 2022. év-

re szentmisék írathatók hivatali 

időben. 

 Akik betlehemezést kérnek, 

szándékukat jelezzék a plébáni-

án hivatali időben. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Temetés:  

† Bihari Imrénét sz. Tanács An-

na Máriát életének 70. évében 

december 9-én a kiskundorozs-

mai temetőben utolsó útjára kí-

sértük. 

P.Gy. 

Létige 
19. v. (Advent 4. vasárnapja): 

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

10; Lk 1,39-45 

20. h.: Iz 7,10-14; Zs 23; Lk 1,26-

38 

21. k.: Én 2,8-14 vagy Szof 3,14-

18a Zs 32 Lk 1,39-45 

22. sz.: 1Sám 1,24-28; 1Sám 2,1.4

-8; Lk 1,46-56 

23. cs.: Mal 3,1-4.23-24; Zs 24; Lk 

1,57-66 

24. p.: 2Sám 7,1-5.8b-11.16; Zs 

88; Lk 1,67-79 

25. sz.: Iz 52,7-10; Zs 97; Zsid 1,1-

6; Jn 1,1-18 

26. v.: 1Sám 1,20-22.24-28; Zs 

83; 1Jn 3,1-2.21-24; Lk 2,41-

52  

Ferenc pápa gondolatai 

az adventre 

Karácsony a béke ünnepe is. 

Ehhez a békéhez pedig szükség 

van a mi lelkesedésünkre, a mi 

gondoskodásunkra, arra, hogy 

felolvasszuk fagyos szívünket, 

hogy bátorságot öntsünk a csüg-

gedők lelkébe és a megfáradt te-

kinteteket megvilágítsuk Jézus 

arcának fényével! 

N.-né és K.L.-né 


