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Evangélium 

…”miért kerestetek”… 

(Lk 2,41-52) 

Élt egyszer valaki, aki fölösle-

ges és unalmas dolognak tartotta 

a karácsonyt. Illedelmes volt, csa-

ládjával kedves, embertársaihoz 

jó. De nem hitte, amit az egyház 

hirdet Jézus megtestesüléséről. 

Túl őszinte volt ahhoz, hogy szín-

lelje amit gondol, így inkább ki-

mondta. Ne haragudj, hogy meg-

bántalak - mondta feleségének -, 

aki szeretett templomba járni, de 

nem értem mit jelent, hogy Isten 

fia testet öltött. Ez nem mond 

nekem semmit. 

Karácsony éjszakáján felesége 

és gyermekei az éjféli misére in-

dultak. Eleinte hajlott arra, hogy 

elkíséri őket, de később képmuta-

tásnak tartotta. Inkább itthon 

maradok, és várlak haza bennete-

ket. 

Ahogy beszálltak az autóba, 

elkezdett esni a hó. Az ablakhoz 

lépett és látta, hogy a fehér taka-

ró nem egyedül, szélviharral ér-

kezik. Ha karácsony van, az úgy 

szép ha fehér – gondolta. Vissza-

ült a székbe, és a kandalló mele-

génél újságot kezdett olvasni. Né-

hány perc múlva dörömbölést 

hallott, nem sokkal utána mási-

kat, majd többet. 

Azt hitte valaki hógolyóval do-

bálja a nappali ablakát. Amikor a 

bejárati ajtóhoz ment vette észre, 

hogy zavarukban madarak pró-

bálnak összebújni, menedéket 

keresve a vihar elől. Mit csináljak 

ezekkel a szerencsétlenekkel, ho-

gyan segítsek nekik? Eszébe ju-

tott, hogy az istálló, ahová a gyer-

mekek póni lova van kötve, mene-

déket adhat a menekülő szárnya-

soknak. 

Felvette kabátját és csizmáját 

és elindult a pajta felé, nyomokat 

hagyva a hóban. Kinyitotta az 

istálló ajtaját, lámpát gyújtott, de 

a madarak nem jöttek be. Lehet, 

hogy étel kell nekik. Visszament 

a házba kenyérmorzsáért, de csa-

lódnia kellett, mert a madarak 

nem ismerték a kenyérmorzsát. 

De ő kitartóan hívta őket, intege-

tett nekik, de a madarak minden-

felé repültek csak az istálló felé 

nem. 

Azt gondolják, idegen vagyok, és 

félnek tőlem, és nem jut eszembe 

semmi ötlet, hogyan mondhat-

nám el nekik, segíteni akarok 

rajtuk. Bárcsak én is madár le-

hetnék néhány pillanatra, csak 

addig, míg biztonságos helyre 

vezetem őket. 

Ahogyan így tépelődött, megszó-

lalt a templom harangja. Csend-

ben állt, hallgatta a megváltó 

gyermek születését hirdető ütése-

ket, majd térdre esett a hóban és 

azt mondta: most már tudom, 

megértettem Uram, miért kellett 

neked megszületned. 

Mert az emberek nem értették 

az Isten beszédét. Olyanok vol-

tak, mint a madarak. Ha valaki 

nem mondja el nekik madárnyel-

ven, nem értik meg. Szeretet, bé-

ke, hit, remény. Jézus eljött, ma-

dárrá lett, megtestesült és mi 

megmenekültünk. Többé nem 

ázunk el, van Istenünk. Van 

templom-istállónk ahol felmele-

gedhetünk. 

Miért kerestetek? Mert amit 

tudunk, azt csak az eszünk tudja, 

de a szívünk nem. Azért keres-

tünk és keresünk, hogy mindig 

tudatosítsuk azt, amit tudunk de 

nem hiszünk, hogy te Isten Fia 

vagy és téged mindig az Atya dol-

gaival való foglalkozás közben 

lehet megtalálni. 

G.F.  

Kedves Testvérek! 

A háború borzalmait átélni 

kénytelen Ukrajnában lévő test-

véreinkért és a békéért felaján-

lott imák mellett ez úton szeret-

nénk kérni mindannyiuk segítsé-

gét. 

A Szeged-Csanádi Egyházme-

gyei Karitász szolgálatunk a már 

részben hazánkba átmenekült 

közel 120 főt érintő több mint 30 

kárpátaljai család megsegítésére 

kéri segítségüket. 

A családok számára, a pénzbe-

li adományokon kívül szívesen 

fogadunk meleg felnőtt és 

gyermek ruházatot, tartós 

élelmiszert, készétel konzer-

veket. 

Adományaikat az egyházközös-

ségekben tevékenykedő Karitász 

csoportokon, illetve a Szeged, 

Csongor tér 12. sz. alatt működő 

központi irodán keresztül közvet-

lenül a családok felé közvetítjük. 

Pénzbeli felajánlásaikat a fent 

említett lehetőségek mellett át-

utalással is megtehetik a Szeged 

– Csanádi Egyházmegyei Kari-

tász  11735005-20392886-

00000000 számlaszámán. A köz-

leménybe kérjük tüntessék fel 

„kárpátaljai családok megsegíté-

sére”. 

Az adományokon kívül szívesen 

fogadjuk a menekült családok 

elszállásolásában nyújtott segítő 

felajánlásokat is, azoktól a hívek-

től, akiknek ez módjában és szán-

dékában áll. 

Kérdéseikkel, felajánlásaikkal 

kapcsolatban telefonon elérhető 

szolgálatunk két munkatársa: 

Ancsa-Molnár Hajnalka a  

06 20 828-9972  

és Szabó Orsolya Anna a  

06 30 510-1774-es telefonszám-

okon. 

Segítő felajánlásaikat, támoga-

tásukat Isten fizesse meg. 

 

Szeged, 2022. február 26.  

 

Szeged-Csanádi Egyházme-

gyei Karitász 



A plébánia elérhetőségei: 

6791 Szeged-Kiskundorozsma,  

Szent János tér 6. 

tel.: (62) 461-228 és (20) 82-32-159 
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web: http://dorozsmaiplebania.hu 
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Sztriha Kálmán Alapítvány: 
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OTP számla - „Főoltárkép restaurá-

lása” : 11735036-20053952  

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Gájusz volt. Szent János 

az én öreg kedves Gájuszomnak 

ír. A következő sorokban Gájuszt 

dicséri. 
Új kérdésünk: Ezekiel prófé-

ta látomásában mi történik a 

csontokkal? 

1. Szétszóródtak? 

2. Összeálltak emberekké? 

3. Eltemették őket? 

4. Vitustáncot jártak? 

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 március 20-i számban 

közöljük. 

A február 20-i játék nyertese:   

Csábi Fanni volt.  

M.L. 

Létige 
6. v.: MTörv 26,4-10; Zs 90; Róm 

10,8-13; Lk 4,1-13  

7. h.: Lev 19,1-2.11-18; Zs 18B; 

Mt 25,31-46  

8. k.: Iz 55,10-11; Zs 33; Mt 6,7-

15  

9. sz.: Jón 3,1-10; Zs 50; Lk 11,29

-32  

10. cs.: Eszt 4,17n.p-raa-bb.gg-

hh; Zs 137; Mt 7,7-12  

11. p.: Ez 18,21-28; Zs 129; Mt 

5,20-26  

12. sz.: MTörv 26,16-19; Zs 118,1-

8; Mt 5,43-48  

13. v.: Ter 15,5-12.17-18; Zs 26; 

Fil 3,17 - 4,1; Lk 9,28b-36  

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Menj, add el, amid 

van, s add a szegényeknek, 

akkor kincsed lesz a menny-

ben.” (Mk 10,21) 

Az egyik, március 6. és március 

13. közötti evangélium rövid rész-

letének betűi kissé összekavarod-

tak; ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Emrt eeéhmtz és eemnn 

aadkott, aajmmosztz és 

imnno aadkott.” 

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 március 20-i számban közöljük. 

A február 20-i játék nyertese: 

Csábi Ferencné volt.  

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Hirdetések 
 Ma, március 6-án, első vasár-

nap van. A délelőtti mise végén 

imádkozzuk a Jézus Szíve litá-

niát. A mai vasárnapon a szent-

misék végén hamvazás lesz. 

 Március 8-án, kedden szentség-

imádás lesz a reggeli mise vé-

gétől ½ 9-ig a templomban. 

 Nagyböjt péntekjein a kereszt-

út reggel a szentmise előtt kez-

dődik ¼ 7-kor. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő 

Sarus Gábor és Mihálffy Kata-

lin a házasság szentségében ré-

szesültek  február 27-én. 

P.Gy. 

Leváltották Szent 

Valentint 
Maradt valami Szent Miklós 

püspökből, mint arany dió, mo-

gyoró? És Szent Valentinról 

eszünkbe jut más is, mint egy 

felfújt piros szív, műanyag vesz-

szővel átlőve? Pedig ezek a Római 

Katolikus Anyaszentegyház 

szentjei, nem csak holmi koca 

kólás Santa Clausok, vagy fiata-

lok enyelgő bulizásainak névadói. 

Valentin, Bálint, a latin nyelv-

ben erőset (valens) erényeset je-

lent. 1969-ig az Egyház Szent 

Valentint ünnepelte február 14-

én. Melyiket? Mert van belőle 22. 

Ebből 9 püspök, 12 vértanú. A 22. 

egy hivatalnok volt,  aki 

Maximianus hadseregében szol-

gált és Ravennában halt meg. 

Nemzetiségük is más: olasz, fran-

cia, spanyol, német, belga. Közü-

lük 5-ről február 14-én, a többiek-

ről február 12-én emlékezett meg 

az Egyház. 

A mi Valentinunk nincs ezek 

között. A mi szerelmeseink védő-

szentje Terni Szent Valentin, a 3. 

században élt és keresztény hité-

ért vértanúságot szenvedett püs-

pök. II. Claudius császár nagy 

hadsereget álmodott magának. 

Sokan azonban nem akartak har-

colni, sem a családjukat a háború 

miatt elhagyni. Ezért olyan ren-

deletet hozott, hogy nem szabad 

megnősülni. Nős férfiakat ugyan-

is nem sorozhattak be a hadse-

regbe. Valentin úgy segített a 

fiatalokon, hogy lopva eskette 

meg őket. 

Ha kezünkbe vesszük az egyhá-

zi naptárt, látjuk, hogy február 

14-e Szent Cirill és Szent Metód, 

Európa társvédőszentjeinek ün-

nepe. Hova lett Szent Valentin? A 

II. Vatikáni Zsinat Szent Liturgi-

á r ó l  í r t  ( S a c r o s a n c t u m 

Concilium) rendelkezése szerint 

az egyházi év szentjeinek névso-

rát felül kell vizsgálni. 

Folytatjuk.                         (G.F.) 


