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Evangélium 
…”Mit tettél?”… (Jn 18,33-37) 

Mit tettél? - kérdezi Pilátus Jé-

zustól. Bajt hoztál a saját fejedre. 

Kánában felhívtad magadra a 

figyelmet, ahogyan a vizet borrá 

változtattad. Pedig Jézus csak 

Máriát akarta bemutatni ne-

künk, hogy gondjainkban közben-

járóként fordulhatunk hozzá. Mit 

tettél? Amikor az öt kenyér és két 

hal maradékából 5 ezer embert 

jóllakattál? Magadra haragítot-

tad a farizeusokat. Pedig Jézus 

csak a megéhezett, pásztor nélkü-

li nyájnak akart atyja lenni. Nem 

érti Jézus csodáit, azt sem, ho-

gyan lehet az ilyen ember király. 

Nem érti, félreérti. Bűnnek érti a 

jót. Akinek egészséges lelkiisme-

rete van, az azt mondja Jézus-

nak: mindenkivel jót tettél. Aki-

nek beteges a lelkiismerete, azt 

kérdezi: mit tettél? Mindenben 

veszélyt lát. Fél, hogy az elé kerü-

lő lehetőségekben bármikor kide-

rülhet róla, hogy bűnös. 

Néha mi is hasonlítunk Pilátus-

ra. Az élet nagy jövés-menésében 

gyakran nem vesszük észre, mi 

történik körülöttünk. A kegyelem 

élet-átalakító krízise velünk 

szemben jön, és felismerhetetle-

nül hagyjuk tovább menni. Pedig 

megállíthatnánk. Marasztalhat-

nánk. Beszélgethetnénk vele. Az 

Isten folyamatosan küldi kegyel-

mi lehetőségeit, ahogyan Pilátus-

nak, úgy nekünk is. Vegyük ész-

re, fogadjuk el. 

A Pilátustó legendája szerint 

Pilátust Tiberius császár láncra 

verette, amiért elítélte Jézust. 

Pilátus ezt követően öngyilkos 

lett, és testét a Tiberis folyóba 

dobták. A folyó áradásokkal tilta-

kozott, ezért kivették a holttestet 

és a Rhône folyóba vetették. Miu-

tán itt is bajt okozott, ismét ki-

emelték innen, és egy kicsi távoli 

tóba helyezték a Pilátus-hegy 

(Svájban, Lucerne mellett levő 

2128 méter magas hegy) oldalá-

ban, amely viszonylagos békét 

hozott. Így ez a kis tó maradt Pi-

látus lelkének végső nyugvóhelye, 

de a víz tükrének legapróbb meg-

zavarása is hatalmas viharokat 

ébreszthet. Miért? Mert a tó vize 

Pilátus nyughatatlan lelkiismere-

te, akinek „míg ott ült ítélőszék-

ében, a felesége üzenetet küldött: 

„Ne legyen közöd annak az ember-

nek a dolgához! Az éjjel álmom-

ban sokat szenvedtem miat-

ta.” (Mt 27,19) 

Juhász Gyula: Pilátus 

Pilátus mondá: Én téged szeretlek, 

Te nagyszemű, te szomorú eretnek, 

Beszéded formás, ékes és velős. 

Oly idegen és mégis ösmerős! 

Sokrates szólt így és Virgil dalolt. 

De igazságod mégis csak koholt! 

Az istened szép és eszményi tiszta, 

De a meséket majd ki adja vissza? 

Elmés, okos vagy. Mégse vagy te 

bölcs! 

Nincs olyan állás, amelyet betölts! 

Kissé nagyon merész a szárnycsa-

pásod, 

Igen magasból nézed e világot! 

Az ítélet kész! Tenni mit lehet? 

Nagyon sajnállak. Nos hát, ég ve-

led! 

- Én Sokratest fölötte kedvelem, 

De mégis, Caesar az én emberem! 

Nekünk pedig Szent Pál szavai-

val Jézus Krisztus az Istenünk, 

aki „megalázta magát és engedel-

meskedett mindhalálig, mégpedig 

a kereszthalálig. Ezért Isten fel-

magasztalta, és olyan nevet adott 

neki, amely fölötte van minden 

névnek, hogy Jézus nevére hajol-

jon meg minden térd a mennyben, 

a földön és az alvilágban, s min-

den nyelv hirdesse az Atyaisten 

dicsőségére, hogy Jézus Krisztus 

az Úr”. (Fil 2,8-11) 

G.F.  

Karácsonyfa 
Mikor állítsuk fel és bontsuk 

le a karácsonyfát? 

Vannak üzletek, de magánhá-

zak is, ahol advent első vasárnap-

jával, vagy még előbb karácsony-

fák díszítik az ablakok kereteit, 

nappalik vagy szobák tereit. Hi-

vatalos előírás nincs a fák felállí-

tásának időpontjára vonatkozó-

an. Mivel ez a szokás karácsony-

hoz kapcsolódik, illő, hogy az elő-

készületi és karácsonyi időszak-

ban történjen a fa elhelyezése. A 

legjobb választás karácsony elő-

estéjén december 24-én délelőtt, 

vagy délután feldíszíteni a fát, 

ámbár sokan szeretik, ha már 

advent elejétől karácsonyi hangu-

latba öltöznek a mindennapok. 

Mikor bontsuk le a fát? Jól esik 

elnyújtózni az örömben. A kará-

csonyi időszak vízkereszt utáni 

vasárnappal, Urunk megkeresz-

telkedésének ünnepével befejező-

dik. Ez is, de február 2-a, Gyer-

tyaszentelő Boldogasszony ünne-

pe is szabadon választható idő-

pont a karácsonyfa szolgálatának 

megválásától. 

G.F. 

Léleklétra 
„Ahelyett, hogy vennék Neked 

valamit, amit szeretnél, valami 

olyat adok Neked, ami az enyém, 

ami tényleg az enyém. Egy aján-

dékot. Valamit, ami jelzi, hogy 

tisztelem azt az embert, aki itt ül 

velem szemben, és arra kérem, 

hogy értse meg, mennyire fontos, 

hogy vele lehetek. Most már van 

valamije, ami egy kicsit én va-

gyok, van belőlem egy darabká-

ja.” 

(Paulo Coelho) 

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

válasz: Szent Jakab apostol. Az 

Újszövetség szerint Jeruzsálem-

ben végezték ki mintegy 10-15 

évvel Jézus mennybemenetele 

után. A középkorban elterjedt 

nézetnek, mely szerint Jakab 

Hispániában térített volna, úgy 

tűnik, nincs történelmi alapja. 

Sírját a 9. század óta Santiago de 

Compostelában tisztelik. 

Újkérdésünk: Mit csinált 

Mózes a Tízparancsolat táblá-

ival, mikor leért a hegyről? 

(Kiv 32,15) 

1. Az oltárra tette? 

2. Haragjában összetörte? 

3. A Frigyládába tette? 

4. Az asszonyokra bízta? 

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 30‑i 

számban közöljük. 

A január 2-i játék nyertese: Ké-

ri Györgyné volt. 

M.L. 

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Tartsatok bűnbána-

tot, és higgyetek az evangéli-

umban." (Mk 1,15) 

Az egyik, január 16. és január 23. 

közötti evangélium rövid részleté-

nek betűi kissé összekavarodtak; 

ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Eeiknőttttz deelnrt, 

a e i k k t  a a k l n o o p s t 

eeenttvz, gyho eelv 

eeegykln, s gyho deejkllü 

ekőt dehiinrt az égit.” 

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 30-i számban közöljük. 

A január 2-i játék nyertese:  

Tapodi Endréné volt.     (Sz.A.) 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Létige 
16. v.: Iz 62,1-5; Zsolt 95; 1Kor 

12,4-11; Jn 2,1-11  

17. h.: 1Sám 15,16-23; Zsolt 

49; Mk 2,18-22  

18. k.: 2Kor 10,17–11,2; Zsolt 

44; Mt 25,1-13  

19. sz.: 1Sám 17,32-33.37.40-51; 

Zsolt 143; Mk 3,1-6  

20. cs.: 1Sám 18,6-9;19,1-7; Zsolt 

55; Mk 3,7-12  

21. p.: 1Sám 24,3-21; Zsolt 

56; Mk 3,13-19  

22. sz.: 2Sám 1,1-4.11-12.19.23-

27; Zsolt 79; Mk 3,20-21  

23. v.: Neh 8,2-4a.5b.8-10; Zsolt 

18; 1Kor 12,12-30 v. 1Kor 

12,12-14.27; Lk 1,1-4;4,14-21  

Hirdetések 
 A plébánia irodájában 2022. 

évre szentmisék írathatók hiva-

tali időben. 

 A Szeged – Csanádi Püspöki 

Hivatal rendelkezése szerint, a 

járvány miatt a hagyományos 

házszentelések nem végezhe-

tők. Kérjük a kedves hívek 

megértését. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Temetés:  

† Fodor Istvánnét sz. Dudás 

Margitot életének 87. évében  

január 7-én a kiskundorozsmai 

templomban szentmise keretében 

elbúcsúztattuk. 

P.Gy. 

Előszoba bútor 
Néhány héttel ezelőtt készült el 

és lett darabjaiból felépítve a Plé-

bánia nagy ebédlőjének előszoba 

bútora. A bútorlapból készült ket-

tő és fél méter magas, ugyancsak 

kettő és fél méter széles szek-

rénynek 6 dupla ajtaja van. Bel-

sejük polcos, polcozható, vállfás 

lehetőségeket rejt. A szemben lé-

vő egy-egy falra fenyőből készült 

fogas került, kabátok és táskák 

magasabb és alacsonyabb szinten 

való elhelyezésére. 

A munkát Petrov András és fiai 

asztalos mesterek végezték el. 

600 ezer forintba került az anyag 

és a munkadíj együtt. Az asztalo-

soknak munkáját, a kedves hí-

veknek adományát ezúton is kö-

szönöm. 

G.F. 

Teréz Anya gondolatai 

Hisszük-e, hogy Isten jósága 

határtalanul nagyobb, könyörüle-

tessége pedig jóval gyengédebb, 

mint a bűn gonoszsága, mint 

mindaz a gyűlölet, háború és vi-

szály, amely meg-megosztja a 

világot? Hogy erősebb, mint a 

legpusztítóbb bombák és fegyve-

rek, melyeket az ember valaha is 

alkotott? 

(Forrás: Kalkuttai Teréz anya böl-

csességei) 

M.T.É. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Spanyolország
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela

