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Evangélium 

…”megváltás ideje”… (Lk 

21,25-28.34-36) 

Mi a megváltás? Isten visszavásá-

rol minket a gonosztól, a félelemtől 

és reménytelenségtől, ami el akarja 

venni életünk és boldogságunk fé-

nyét. 

Francis Martin, Washington egy-

kori érseke írja a János evangélium 

magyarázatának bevezetésében, a 

Szentlélek azáltal gondoskodik a 

világról, hogy rávilágít minden té-

vedésünk alapjára. Arra, hogy egy 

bűn létezik, de az hatalmas. A hit 

tagadása. Vagyis minden hiába, 

nincs remény. A kereszt körül állók 

szájából folyamatosan ez a kétség-

beesés habzik elő.  

„A nép bámészkodott, a főtanács 

tagjai gúnyolódtak: „Másokat meg-

mentett – mondták –, most mentse 

meg magát, ha ő a Messiás, az Isten 

választottja.” Gúnyt űztek belőle a 

katonák is, odamentek és ecettel 

kínálták: „Ha te vagy a zsidók kirá-

lya, szabadítsd meg magad!” – 

mondták. Feje fölé görög, latin és 

héber nyelvű feliratot tettek: „Ez a 

zsidók királya.” Az egyik fölfeszített 

gonosztevő káromolta: „Nem te vagy 

a Krisztus? Szabadítsd meg hát 

magad és minket is.” (Lk 23,35-39). 

Ők a sátán katonái. Ezeket és elve-

iket győzte le Krisztus feltámadá-

sával. 

Óriási öröm egy gyermek születé-

se a családban. Gyász is. Mostantól 

kezdve egy dolgot biztosan tudunk, 

egy másikat pedig nem ismerünk. 

Biztos, hogy ez gyermek meg fog 

halni. Azért, mert mindenki, aki 

megszületik erre a világra, annak 

meg kell halnia. Igazából mindenki 

a halálra születik. Ezt biztosan 

tudjuk. Amit még nem ismerünk, 

az az időpont. Mikor következik be. 

Ebben az elkeseredett felismerés-

ben siet segítségünkre az egyház a 

keresztség szentségével. Lemossa 

bűnünket, és megjelöl a megváltot-

tak olajával. Vagyis nem fogunk 

meghalni, mert megáldottak és 

megszenteltek bennünket az örök 

élettel. Visszakaptuk a reményt. 

Ezért volt értelme megszületni. A 

keresztség miatt, Krisztus miatt 

volt értelme megszületni. Ezért van 

értelme élni. Az ateistákat onnan 

lehet felismerni, hogy ők azért ke-

reszteltetik meg a gyermekeiket, 

hogy ne legyenek pogányok. A ke-

resztények meg azért, hogy néhány 

napos vagy hetes korukban már 

most övék legyen az Isten országa. 

Mikor érkezik el a megváltás ide-

je? Amikor mi akarjuk. Mert min-

dig itt van. Néhány szerzetes a ke-

reszténység korai évszázadai alatt 

megpróbált reggeltől estig, állandó-

an imádkozni. Belefáradtak és el-

bátortalanodtak az egyhangú imá-

tól. Nem a folyamatos, hanem az 

egysíkú imádságtól. Ezért rendelte 

el Szent Benedek imádkozzál és 

dolgozzál jelszavát, hogy a szerze-

tes 8 órát dolgozzon, 8 órát pihen-

jen, és 8 órát imádkozzon. Ismét-

lem, folyamatosan imádkozzon, de 

hol imádság közben, hol munka 

közben, hol alvás közben. Benedek 

nem rövidítette le az imádságot 24 

óráról 8 órára. Nem szüntette meg 

az imádságot, hanem mindent 

imádsággá tett. A munkát, a szóra-

kozást, a teafőzést, a fáradtságot, a 

porszívózást és az alvást. Nem azt 

vallotta, hogy Isten az imádságban 

van jelen, hanem mindenhol, ahová 

meghívják, és szívesen látják. És 

ahol Isten jelen van, ott imádság 

van. 

Ez egy szerzetesnek megoldható, 

de mit tegyen a munkáját végző, 

gyermekeit nevelő szülő? Hogyan 

és mikor, vagy mennyit imádkoz-

zon? Nekik ajánlják a szív imádsá-

gát. 

Mivel nincs idejük napközben 

betérni egy templomba vagy kápol-

nába, ezért nem ők mennek Isten-

hez, hanem Isten nevét hívják oda, 

ahol éppen vannak. Jézus, Dávid 

Fia, könyörülj rajtam. Jöjj el Jézus, 

légy vendégem, itt az asztalomnál, 

az iskolapadban, az autóban mel-

lettem ülve. Légy velem, légy mel-

lettem. 

G.F.  

Létige 
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  

24. h.: 2Sám 5,1-7.10; Zsolt 

88; Mk 3,22-30  

25. k.: ApCsel 22,3-16; Zsolt 116-

; ApCsel 9,1-22; Mk 16,15-18  

26. sz.: 2Sám 7,4-17; Zsolt 88; Mk 

4,1-20  

27. cs.: 2Sám 7,18-19.24-29; Zsolt 

131; Mk 4,21-25  

28. p.: 2Sám 11,l-4a.5-10a.13-17; 

Zsolt 50; Mk 4,26-34  

29. sz.: 2Sám 12,l-7a.10-17; Zsolt 

50; Mk 4,35-41  

30. v.: Jer 1,4-5.17-19; Zsolt 70; 

1Kor 12,31–13,13 v. 1Kor 

13,4-13; Lk 4, 21-30  

Léleklétra 
A magunk kis világában megte-

remthetjük a belső békét, az 

egyensúlyt, a harmóniát azáltal, 

hogy rendet teszünk kívül és be-

lül is. Mert ahogy odabent rend 

van és béke, úgy elrendeződnek 

körülöttünk is dolgok és sokkal 

jobbnak találjuk a külvilágot is.  

(Forrás: internet) 

K.L.-né és N.-né 

Teréz Anya gondolatai 

Meg tudom érteni Isten hatal-

masságát, de nem tudom megér-

teni Isten alázatosságát. Oly nyil-

vánvaló, hogy határtalanul szeret 

mindnyájunkat, külön-külön és 

együtt is. Olyan érzés ez, mintha 

én lennék az egyetlen ember a 

Földön. Oly nagyon szeret. S ezt 

teljes meggyőződéssel mondhatná 

bármelyikünk. 

(Forrás: Kalkuttai Teréz anya böl-

csességei) 

M.T.É. 
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Advent és  

Karácsony 
Elmaradt köszöneteket pótolok 

ebben a cikkben! Évek óta az ad-

venti koszorú díszítését Gyuris 

Gáborné Erzsike végzi. Nemcsak 

ezt, hanem az egész évben nyúj-

tott virág adományait, oltárok vi-

rágtálait, sok jóságát és segítsé-

gét így írásban is nagyon köszö-

nöm. László Béla évek óta az ad-

venti gyertyák beszerzője és ado-

mányozója. Ajándékát Isten fizes-

se meg. 

A 2021. évi két ezüstfenyőt Csá-

nyi Józseftől és családjától kap-

tuk, Szunyogh Mihály vágta ki. 

Hogy a templom oltárai ünnepi 

fényben rügyeztek a virágoktól, 

azt Móra Zoltánnak és családjá-

nak, Kókai Gézának és családjá-

nak, illetve Csányi Józsefnek és 

családjának köszönhetjük. A fe-

nyőfák traktorról való leemelésé-

ben az önkormányzat dolgozói se-

gítettek. Behúzásában, felállítá-

sában, a rengeteg takarításban a 

következők szorgoskodtak: Szu-

nyogh Mihály, Turner Tibor, 

Szalkai család, Tóth-Gulyás Zol-

tán, Balog György, Nyári Imre, 

Gyuris Gábor és családja, Feren-

csik Tibor és családja, Mihálffy 

Béla, Veres Antal, Kalló István és 

keresztfia, Pócsai György, Dobó 

Piroska, Némethné Hajda Éva, 

Peták László és kedves felesége, 

Peták Angela, Ökrös István, 

Sztupovszki Tibor és kedves fele-

sége. 

A Betlehemet, mióta az új elké-

szült, Petrov András asztalos 

mester, fiai és családja építi és 

bontja le. 

Nagy hálával gondolok rátok, 

Önökre. Köszönöm, hogy idejük-

kel és munkájukkal igyekeztek 

hozzájárulni mások és maguk ka-

rácsonyának meghittségéhez. Is-

ten áldja meg érte Önöket! 

G.F. 

Anyakönyvi hírek 
Temetés:  

† Jernei Ferencet életének 82. 

évében január 12-én; 

† Fodor Istvánnét sz. Tari Mári-

át életének 88. évében január 13-

án; 

† Hajnal Ferencet életének 63. 

évében; 

† Sebők Ferencet életének 78. 

évében január 14-én a kiskun-

dorozsmai temetőben utolsó út-

jukra kísértük. 

P.Gy. 

Hirdetések 
A plébánia irodájában 2022. 

évre szentmisék írathatók hivata-

li időben. 

P.Gy. 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Haragjában összetörte. 

Amikor a tábor közelébe ért, s 

meglátta a borjút, amelyet készí-

tettek, meg a kartáncot, haragra 

gerjedt, elhajította a kezéből a  

táblákat és szétzúzta a hegy lá-

bán. Azután fogta a borjút, ame-

lyet készítettek és elégette, porrá 

zúzta, beleszórta a vízbe, és meg-

itatta vele Izrael fiait. (Kiv 32,19) 

Új kérdésünk: Hol, és mikor 

hangzott el először a szentmi-

se következő mondata: 

„Vegyétek és egyétek, ez az én 

testem!”? (Mt 25,26) 

1. A kánai menyegzőn? 

2. A kenyérszaporításkor? 

3. Az utolsó vacsorán? 

4. Lévi házában? 

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 február 6-i 

számban közöljük. 

A január 9-i játék nyertese:  

Kereszti Gáborné volt.  

M.L. 

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Tizenkettőt rendelt, 

akiket apostoloknak nevezett, 

hogy vele legyenek, s hogy 

elküldje őket hirdetni az 

igét.” (Mk 3,14) 

Az egyik, január 23. és január 30. 

közötti evangélium rövid részleté-

nek betűi kissé összekavarodtak; 

ABC sorrendbe rendeződtek: 

„A jó bdeflö eetttv agkmo 

degip akoz, aikk az égit 

aáeghjkllm, aábdefgjko és 

eémrstt ahknoz.” 

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 február 6-i számban közöljük. 

A január 9-i játék nyertese: 

Nyári Imréné volt.  

Sz.A. 
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