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Evangélium 
…”mindent odaadott”…

(Mk 12,38-44) 

  

 „Az Istent szeretőknek minden a 

javukra válik” (Róm 8,28). Azok 

mindent tudnak. A minden, hogy 

ők kik. 

C. S. Lewis „Keresztény vagyok” 

című könyvében azt írja: sokszor 

úgy gondoljuk az Istenről, hogy 

neki a cselekedeteink a fontosak, 

de igazából az ember érdekli, aki 

cselekszik. Aki tudja, hogy Isten 

mennyire szereti őt, az nem lesz 

felfuvalkodott, mint az írástudó. 

Ha tudjuk, hogy kik vagyunk, 

akkor tudjuk, hogyan kell visel-

kednünk. Az írástudó nem tudja, 

hogy őt szereti az Isten, ezért azt 

sem tudja, hogyan kell helyesen 

viselkedni. 

Az Istenbe vetett hit magam 

megfelelően helyes látásából szü-

letik. Ha mindent tudok és min-

denhez értek, akkor Isten csak 

nézőközönségnek kell. Ha viszont 

erőtlennek és tökéletlennek ér-

zem magam, akkor mellettem 

Isten Istennek érezheti magát. 

Ezért amikor Szent Bernát magá-

nyában felnézett a keresztre fe-

szített Krisztus sebeire, akkor a 

félhalott Isten fia azt mondta ne-

ki: szeretlek téged. 

Nem a perselyezés a mai evan-

gélium második részének témája, 

hanem a mindenható Isten bemu-

tatkozása. Mint gondos atya, ma-

gához hívja tanítványait és el-

mond nekik egy titkot. Nem az 

özvegyasszonyról és az írástudó-

ról, hanem magáról. Azt, hogy ő 

mindent lát. 

Én egy eseménynek vagyok ré-

szese, az Isten egy történetnek. Ő 

látja mindenki szívét, gondolatát, 

honnan van a két fillér. Hogyan 

él, mit evett eddig, mit fog ez-

után. Mennyi pénze van otthon, 

mire mennyit költ. Amikor az 

asszonyra néz, mindent lát ben-

ne. Ha én nézek rá, egy elkapott 

mozdulatot látok, amint éppen 

pénzt dob a perselybe. 

A pusztai atyák történetei közül 

az egyik így szól. „Mint tanítvány, 

a mesteremmel a tengerparton 

utaztam, megszomjaztam. El is 

mondtam az atyának gyengesége-

met. Ő imádkozott, majd szólt, 

hogy igyatok a vízből. Akkor a 

tengervíz édessé vált és ittam belő-

le. Majd néhány edényt is megtöl-

töttem, hogy ha legközelebb me-

gint megszomjazom, legyen nálam 

innivaló. Amikor ezt látta, meg-

szólalt: Isten itt van, és minden-

hol ott van”. Nem kell tartalékol-

ni. Mindig lát, mindent lát. Nem 

felé tartunk, hanem benne élünk. 

Muhammad Ali virágkorában 

mint nehézsúlyú bokszoló egy 

repülőgépen utazott. Ahogyan a 

kifutópályához gurult a gép, a 

stewardess megkérte, hogy le-

gyen szíves és csatolja be a biz-

tonsági övét. A bokszoló büszkén 

felnézett és azt mondta: egy szu-

permennek nincs szüksége biz-

tonsági övre. Mire a stewardess 

így felelt: egy szupermennek 

nincs szüksége repülőgépre. 

De ha valaki embernek szüle-

tett, annak mindenre szüksége 

van. A megváltó Isten irgalmára 

és felebarátai aggódó figyelmére 

egyaránt. 

G.F.  

Karácsonyfa 
A tudás fája 

Az első karácsonyfában a jó és a 

rossz tudás fájára emlékeztek. 

Európában ugyanis december 

környékén nagyon nehéz gyü-

mölccsel teli fát találni. Ennek 

hiányában a tűlevelű örökzöld 

helyettesítette a paradicsomi tu-

dás fáját. A Biblia sajnos nem 

siet segítségünkre a tudás fájá-

nak azonosításában. Később jel-

képes díszek kerültek az egysze-

rű fára. Gyümölcsök, papír 

fűzérek, amik a kísértő kígyó te-

keredő mozgását utánozzák. Át 

nem változtatott ostya lógott az 

ágakról, melynek kereksége a 

földet jelképezi, melyet Krisztus 

születése, élete, halála és feltá-

madása hivatott megváltani. 

A fénynek is fontos szerepe volt. 

A fenyőn meggyújtott viaszgyer-

tyák Krisztusnak az örök világos-

ságnak jelképeiként égtek. A fe-

nyő csúcsán uralkodó csillag utat 

mutat a messziről érkező napke-

leti bölcseknek. 

A remény fája 

Idővel a karácsonyfa betöltötte 

a templomok, házak, hivatalok, 

üzletek kirakatait, belső tereit. A 

hozzá kapcsolódó előadás meg-

szűnt, de a fa megmaradt. Mint 

egy kettészakadt játék hagyaté-

ka, emlékeztetőül, hogy Jézus 

megtestesülésével megszületett a 

remény. Végre van Valaki, aki az 

elveszett paradicsomot visszasze-

rezi nekünk. Több és több dísz 

került a fára, soknak jelentése 

sincs. 

A karácsonyfa, ahogyan ma is-

merjük, Elzászból származik. Ez 

egykor Németország, ma Francia-

ország egyik tartománya. Len-

gyelországba Németországból 

érkezett a fenyőfa állítás szokása 

a 19. század elején. Ámbár van-

nak adatok arról, hogy a 17. szá-

zad végén Gdansk-ban lehetett 

díszített vagy díszítés nélküli fe-

nyőket vásárolni a piacon. Kez-

detben a mennyezetről lógatták 

le a fenyőket, hegyükkel lefelé 

fordítva. (Folytatjuk) 

G.F. 
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Betűkavarodás 

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „A gyermek pedig nőtt 

és erősödött, bölcsesség töl-

tötte be, és az Isten kegyelme 

volt rajta." (Lk 2,40) 

Az egyik, január 2. és január 9. 

közötti evangélium rövid részleté-

nek betűi kissé összekavarodtak; 

ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Áilnt áfgjkoot, gyho 

egiíklmny az ég, s az einst 

aaagyiln flö s aáeklllnsz az 

abeefimr flöött.” 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: II. János Pál pápa volt, 

aki rengeteget utazott. 104 alka-

lommal indult útnak, és hivatalos 

látogatásai során 129 országban 

tette tiszteletét. Mindmáig a leg-

többet utazó pápaként tartják 

számon, hiszen egymagában töb-

bet volt úton, mint elődei együtt-

véve. Magyarországon két alka-

lommal is járt. 

 

Új kérdésünk: A kánai me-

nyegzőn ki hívta fel Jézus fi-

gyelmét arra, hogy elfogyott a 

boruk? 

1. Nikodémus? 

2. Péter apostol? 

3. Mária, Jézus édesanyja? 

4. A menyasszony apja? 

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 16-i 

számban közöljük. 

A december 19-i játék nyertese:  

Tapodi Endréné volt.  

M.L. 

Hirdetések 
 A plébánia irodájában 2022. 

évre szentmisék írathatók hiva-

tali időben. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Marcus - Giovanni Ellul és 

Mihálffy Edit Mária gyermeke a 

keresztség szentségében része-

sült december 26-án. 

Temetés:  

† Kolompár Józsefet életének 

64. évében december 21-én; 

† Pesti Lajost életének 82. évé-

ben december 22-én a kiskun-

dorozsmai temetőben utolsó út-

jukra kísértük. 

P.Gy. 

Létige 
2. v.: Sir 24,1-4.12-16 [gr.1-2.8-

12]; Zsolt 147; Ef 1,3-6.15-18; 

Jn 1,1-18  

3. h.: 1Jn 2,29–3,6; Zsolt 97; Jn 

1,29-34  

4. k.: 1Jn 3,7-10; Zsolt 97; Jn 1,35

-42  

5. sz.: 1Jn 3,11-21; Zsolt 99; Jn 

1,43-51  

6. cs.: Iz 60,1-6; Zsolt 71; Ef 3,2-

3a.5-6; Mt 2,1-12  

7. p.: 1Jn 3,22–4,6; Zsolt 2; Mt 

4,12-17.23-25  

8. sz.: 1Jn 4,7-10; Zsolt 71; Mk 

6,34-44  

9. v.: Iz 42,1-4.6-7 v. Iz 40,1-5.9-

11; Zsolt 28; ApCsel 10,34-38 

v. Tit 2,11-14;3,4-7; Lk 3,15-

16.21-22  

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 16-i számban közöljük. 

A december 19-i játék nyertese:  

Farkas Dezsőné volt.  

Sz.A. 

 A mai vasárnap első vasárnap, 

a délelőtti szentmise végén 

szentségimádást tartunk, 

imádkozzuk a Jézus Szíve litá-

niát. 

 A héten lesz első péntek, a reg-

geli mise végén imádkozzuk a 

Jézus Szíve litániát, majd dél-

előtt a betegeket látogatjuk 

 Január 6-án, Vízkereszt ünne-

pén reggel 7 és este 6-kor lesz-

nek szentmisék. 

P.Gy. 

Léleklétra 
Ha valaki „hazamegy”, olyan 

helyre megy, ahol szeretet van. 

Ahol szeret, és ahol őt is szeretik. 

„Itt végre jó. Hazajöttem.” 

Ha valakinek az otthonában 

nincs szeretet, az nincs otthon. 

Akkor sem, ha ott alszik, ott étke-

zik, és oda van bejelentve. Akkor 

sem, ha a saját háza, amelyet a 

két kezével épített. Minden isme-

rős és megszokott benne, de nincs 

otthon benne. „Hazamenni” azt 

jelenti, hogy visszamenni lényem 

igazi és egyetlen valóságos álla-

potába - a szeretetbe. Ahol otthon 

vagyok. 

Müller Péter 

K.L.-né és N.-né 


