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Evangélium 
…”minden test meglátja az 

Isten üdvösségét”… (Lk 3, 1-6) 

Egy kis darabot (sótérion tou 

Theou) belőle. Szeletét, de az is 

elég. A gondolat, különösen, ha 

találó, világít. Napokig a fejem-

ben van, kérdez, tanít, irányít.  

Tertulliánosz azt kérdezi: Athén 

mit tud kezdeni Jeruzsálemmel 

(a filozófia a hittel)? És Róma mit 

akar csinálni Jeruzsálemmel (a 

politika, a hatalom a hittel)? So-

kat segíthet, de üdvösséget csak a 

Jézus Krisztussal való személyes 

találkozás adhat. 

Nálunk, katolikusoknál a bűn-

bánat, bűnbocsánat, elégtétel, 

feloldozás a bírósági tárgyalóte-

rem légkörét idézi. Mintha vád-

lók, vádlottak közötti nézeteltérés 

kisimítására kapnának megbí-

zást az egyházi törvényszék hiva-

tott papjai. Nincs mindenhol ez 

így. Az ortodox egyházban a bűnt 

betegségnek hívják. Náluk a bű-

nös nem a törvény előírásai ellen 

vét, hanem saját magát csapja be, 

megakadályozza, hogy az lehes-

sen, aki. A betegség személyiség 

fejlődésének útjába áll.  A bűnbá-

nat keresztény testvéreinknél 

nem lelkiismeret-furdalás, hanem 

folyamatos választások, döntések 

és előrelépések sorozata. Hogyan 

lehetne Istennel való kapcsola-

tom újra egészséges. 

Ezért van az, hogy ők akkor is 

gyónnak, ha nem követtek el 

bűnt. Mit gyónnak? Azt, hogy bol-

dogtalanok. Hogy nincsenek össz-

hangban Istennel és önmagukkal. 

Hogy nem élnek az Édenkert pa-

radicsomi állapotának fényében. 

Az Isten üdvössége, Isten arca 

bennem. 

„Miért vonulsz el a templomba 

minden nap? Imádkozni. De hi-

szen Isten mindenhol jelen van, 

nem? Igen-igen. Isten mindenhol 

jelen van. És Isten ugyanaz min-

denhol? Igen, Isten mindenhol 

ugyanaz Akkor miért mész a 

templomba imádkozni? Mert a 

templomban én nem vagyok 

ugyanaz…” 

A templomban mássá válok, 

mint aki a fürdőszobában vagyok. 

A tévében nézhetjük a szentmi-

sét, de részt venni nem tudunk 

rajta. Mert hiányzik a hideg, a 

kemény pad, a korai misekezdet 

és az évszázadokon keresztül át-

imádkozott falakból ránk sugárzó 

meghittség. Ezek is a szentmise 

részei. Mert megérintettségünket 

szolgálják. 

Egy üzletember, aki könyörtelen-

ségéről volt híres, azt mondta 

Mark Twain-nek. Mielőtt megha-

lok, elmegyek a Szentföldre, fel-

mászok a Sínai-hegyre, és annak 

tetején hangosan felolvasom a 10 

parancsolatot. Szép gondolat, - 

mondta az író -, de mi lenne ha 

Bostonban maradnál, és nem fel-

olvasnád, hanem megtartanád 

azokat. 

Minden test meglátja az üdvös-

séget, csak nyissa ki a szemét. 

G.F.  

Orgona-javítás 
Az orgona 1872-ben készült két 

manuállal, 17 regiszterrel, mecha-

nikus csúszkaláda rendszerben. 

Építője a szegeden működő ifj. Ko-

váts István volt. A XX. század ele-

jén kisebb változások történtek az 

orgonában: 3 regisztere nem erede-

ti, az akkori korízlés szerint cserél-

ték – de ezt is minőségi anyagok-

kal. Később pedig az I. világháború 

idején elrekvirált homlokzati sípo-

kat horganysípokkal pótolták. Az 

egész orgonán látszik, hogy egy 

igazi mesterműnek készült, az az-

óta eltelt közel 150 év ellenére ki-

váló általános állapotban van. 

Emellett az eltelt idő bizonyos hi-

bákat eredményezett. Ezek javítá-

sa lehetővé teszi, hogy a további 

évtizedekben is elláthassa funkció-

ját e hangszer.  

Az elvégzendő munkák két nagy 

csoportra oszthatók. Egyrészt van 

pár, kisebb mechanikai hiba, mely 

az orgona korából eredően kelet-

kezhetett. Ezek javítása a további 

használatot teszik lehetővé. A má-

sik feladat az orgona sípjait érinti. 

Szükséges egy teljes hangolás, 

mely 15-20 évenként minden orgo-

nában időszerű. Ugyanakkor az 

eredeti, Kováts-féle sípsorok ún. 

hangra vágott módon készültek, 

melyeken meglátszanak az azóta 

eltelt idő hangolási munkái – saj-

nos ez a sípok állapotának, és ezzel 

hangtartásának rovására történ-

tek. 

A megadott árak az anyag- és a 

munkadíjat is tartalmazzák. 

1. Mechanikai hibák kijavítása: 

- Az orgona mozgó részei – bár-

milyen alapossággal is készültek – 

ennyi év után tönkre mehetnek, 

elkophatnak, elállítódhatnak. Egy 

húzóléc a pedál traktúrájában el-

tört, ezt ragasztani, illetve pótolni 

kell az eredeti alapján. 

- A manuálok billentyűzetét és a 

kopulát be kell szabályozni, hogy 

egyenletes legyen, illetve a kopula 

használható legyen. 

- A manuálok billentyűzetéről 

több helyen is leesett a csontborí-

tás, illetve korábban szakszerűtle-

nül ragasztották vissza. A régi ra-

gasztókat el kell távolítani, majd a 

meglévő csontokat felragasztani, a 

hiányzóak helyett újat beszerezni 

(az eredetiek elefántcsontból ké-

szültek, mely természetesen nem 

beszerezhető, így marhacsonttal 

lehet pótolni). 

54.000.- Ft  

2. Sípok, hangolás 

Ezen feladatokra három ajánla-

tot adnék, három feladatcsoporttal, 

melyek különböző mértékben te-

szik rendbe a sípművet. 

Az orgona jelenlegi hangolása a 

XX. századra jellemző kiegyenlített 

lebegésű egyenletes temperálás, 

mely nem lehet az eredeti. A han-

golás során ezt a mostani állapotot 

tartanám meg. 

A szemrevételezés alapján azt 

állapítottam meg, hogy jelentős 

szennyeződés nem érte az orgonát, 

így a sípok egyenkénti kitakarítá-

sát jelen esetben nem tartom szük-

ségesnek. 

Mindhárom változat esetén szük-

ség lesz Pócsai György kántor hely-

színi segítségére, mind a sípok pa-

kolásánál, mind a hangolás idején 

a billentyűk tartásánál. 

- Az orgonában található hat, 

„hangra vágott” sípú regiszter mű-

helybe szállítása, gyűrődések és 

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

1Kor 12,31–13,13 v. 1Kor 

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

31. h.: 2Sám 15,13-14.30;16,5-

13a; Zsolt 3; Mk 5,1-20  

1. k.: 2Sám 18,9-10.14b.24-25a.30

-19,3; Zsolt 85; Mk 5,21-43  

2. sz.: Mal 3,1-4; Zsolt 23; Zsid 

2,14-18; Lk 2,22-40 rövidebb: 

Lk 2,22-32  

3. cs.: 1Kir 2,1-4.10-12; 1Krón 

29; Mk 6,7-13   

4. p.: Sir 47,2-13; Zsolt 17; Mk 

6,14-29  

5. sz.: 1Kir 3,4-13; Zsolt 118; Mk 

6,30-34  

6. v.: Iz 6,1-2a.3-8; Zsolt 137; 

1Kor 15,1-11 vagy: 1Kor 15,3

-8.11; Lk 5,1-11  

Te kit választanál? 

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Az utolsó vacsorán. Má-

té evangélista így írta le, hogyan 

is történt: Étkezés közben Jézus 

kenyeret vett a kezébe, megáldot-

ta, megtörte, és ezekkel a szavak-

kal  odaadta tanítványainak. A 

szentmise legfontosabb részeként 

minden  szentmisén elhangzik. 

Ez az Eucharisztia lényege. Így 

maradt velünk Jézus. 

Új kérdésünk: Mikor figyel-

meztet a pap minket Jézus 

szavaival:  „Tartsatok bűnbá-

natot és higgyetek az evangé-

liumban”? 

1. Adventkor? 

2. Hamvazkodáskor? 

3. Úrnapján? 

4. Húsvétkor? 

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 13‑i 

számban közöljük. 

A január 16-i játék nyertese:   

Nyerges Józsefné volt.  

M.L. 

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „A jó földbe vetett ma-

gok pedig azok, akik az igét 

meghallják, befogadják és ter-

mést hoznak.” (Mk 4,20) 

Az egyik, január 30. és február 6. 

közötti evangélium rövid részleté-

nek betűi kissé összekavarodtak; 

ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Eegykrt eéflr egy aág-

mnyos eehlyr, és eeehijk-

npt egm egy csiikt.” 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Hirdetések 
• A plébánia irodájában 2022. év-

re szentmisék írathatók hivatali 

időben. 

• Február 2-án, szerdán lesz 

Gyertyaszentelő Boldogasszony 

ünnepe, a szentmise elején lesz 

a hagyományos gyertyaszente-

lés. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Viktória - Bogár János István és 

Hajdú Viktória gyermeke a ke-

resztség, az Oltáriszentség és a 

bérmálás; 

Németh Erzsébet az Oltáriszent-

ség és a bérmálás szentségében 

részesült január 23-án. 

Temetés:  

† Nagy Sándort életének 71. 

évében január 18-án; 

† Koródiné Ottlik Irént életének 

66. évében január 19-én; 

† Maróti Istvánnét sz. Gyuris 

Mária Magdolnát életének 68. 

évében január 21-én a kiskundo-

rozsmai temetőben utolsó útjukra 

kísértük. 

P.Gy. 

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 13-i számban közöljük. 

A január 16-i játék nyertese: 

Farkas Dezsőné volt.  

Sz.A. 

• A héten lesz első péntek, a reg-

geli mise végén imádkozzuk a 

Jézus Szíve litániát, majd dél-

előtt a betegeket látogatjuk. 

• Következő vasárnap első vasár-

nap lesz, a délelőtti mise végén 

imádkozzuk a Jézus Szíve litá-

niát.                                  (P.Gy.) 

- A megdőlt Gamba regiszter tar-

tójának megerősítése, sípkötöző 

szalagok cseréje. 

- A sípokhoz való hozzáférés mi-

att több regiszter sípjait ki kell 

pakolni, ezeket a karzaton lehet 

tárolni, amennyiben a sípok javí-

tásra nem szorulnak. 

- Az orgona teljes hangolása. 

300.000.- Ft  

A munkát Nagy Péter egyéni vál-

lalkozó, a szegedi fogadalmi Temp-

lom orgonaművésze egy hónappal 

ezelőtt elvégezte. Alapos munkájá-

ért 354 ezer forintot kifizettem. 

Neki javítását, a kedves Híveknek 

pedig adományát ezúton is hálásan 

köszönöm. 

G.F. 


