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Evangélium 
…”a nálam erősebb”…

(Lk 3,10-18) 

Szent Ágoston mondja, János a 

hang, de Krisztus a szó, aki kez-

detben volt. János, mint hang egy 

ideig hallható, Krisztus, a szó, 

örökké megmarad. Vedd el a szót, 

mit kezdesz a hanggal? Nincs 

értelme, csak zajt hallasz. A hang 

szó nélkül megüti a fület, de nem 

építi a szívet. 

XVI. Benedek úgy fordítja a lo-

goszt, hogy jelentés. Például ami-

kor Jézus, az Emberfia eljövetelé-

ről beszél, „jeleket említ a Nap-

ban, a Holdban és a csillagokban, 

a Földön pedig kétségbeesett ret-

tegést a népek között a tenger 

zúgása és a hullámok háborgása 

miatt. Az emberek meghalnak a 

rémülettől, és a világra zúduló 

szörnyűségek várásától” (Lk 

21,25-26). Amit látunk, arra azt 

mondjuk, borzasztó. Az Isten má-

sodik személye, a Logosz, értel-

mezi azt, ami történik. Mit je-

lent? „Nézzetek, föl, és emeljétek 

fel fejeteket, mert elérkezett meg-

váltásotok” (Lk 21,28). Az ég el-

változása félelmet kelt bennem. 

Ezek az emberek, akik állandó 

félelmet keltenek másokban, po-

gányok. Még nem ismerik Krisz-

tust. Nem ismerik az események 

jelentését, csak a szószerinti ér-

telmét. Jézus magyarázata min-

dent a visszájára fordít. Így lesz a 

félelemből üdvösség. A Logosz 

értelmet ad a káosznak. Az Isten 

értelmet ad annak, aminek nin-

csen. Ezért fontos, mit jelent a 

szó. Ezért fontos, hogy megteste-

sült a Logosz. Mert születésével 

mindennek a jelentése megválto-

zott. 

Milánó püspöke ismeri Isten 

tetteinek jelentését. Azt mondja, 

mennyire jó az Isten, aki elvesz, 

és helyette mérhetetlenül többet 

ad. Zakariás, Keresztelő János 

édesapja megnémult, mert nem 

hitt az angyal szavának. Isten 

megbocsát neki és gazdagon meg-

jutalmazza.  

Aki előtte nem beszélt, most 

prófétál. Szent Ambrus hozzáte-

szi: az Isten egyik legnagyobb 

kegyelme, hogy akik előtte meg-

tagadták Krisztust, azok most 

megvallják őt. Ezért senki ne ve-

szítse el reményét. Ha Istent 

megbántottad, bűnbánattal meg-

változtathatod döntését. 

Dom Gueranger francia liturgia 

szakértő szerint Megváltónk szü-

letése nem véletlenül történik 4 

hét után. Ez a szám az ószövetség 

időrendjének felel meg. A világ 

teremtése óta 4000 év telt el, 

Krisztus születéséig. Az adventi 

koszorú gyertyái egyenként ezer 

évet jelentenek. 

Jakobus de Voragine, „Arany 

legendájában” más magyarázatot 

ajánl. Ő úgy gondolja, hogy a 

négy gyertya Jézus négyszeres 

eljövetelére utal. 

TESTBEN, Máriától születik, 

Betlehemben. 

SZÍVÜNKBE születik, amikor a 

keresztség szentségében az egy-

ház tagjává válunk. 

A HALÁLBAN, amikor megjele-

nünk előtte. 

AZ UTOLSÓ ÍTÉLETEN, ahol 

dicsőségesen visszatér, hogy ítél-

jen élőket és holtakat. 

Erről a négy eljövetelről szólnak 

az adventi evangéliumok. 

Első vasárnap az utolsó íté-

letről olvasunk (Lk 21,25-28; 34-

36), melyet jelek előznek meg a 

Napban, Holdban és a csillagok-

ban. 

Második vasárnap Keresztelő 

Szent János áll előttünk (Lk 3,1-

6), aki bűnbánatot prédikál, és 

előkészít minket a halálban tör-

ténő találkozásra Krisztussal. 

Harmadik vasárnap folytató-

dik Keresztelő János beszéde (Lk 

3,10-18), akitől sokan tanácsot 

kérnek, mit tegyünk? Azt vála-

szolja, készítsetek helyet szíve-

tekben Krisztus érkezésének. 

Végül a negyedik vasárnap 

Mária meglátogatja rokonát, Er-

zsébetet (Lk 1,39-45). Méhében ő 

adott testi formát az Isten fiának. 

G.F.  

Csak eszköz vagyok… 

Dr.Batthyány-

Strattmann László 

Olyan emberrel, mint Batthyá-

ny Strattmann László, második-

kal ebben az életben még nem 

találkoztam; csak a régi króni-

kákban, szent legendákban és 

írásokban olvastam, hogy ilyenek 

is éltek a földön. 

(Szontágh Jenő) 

 

Részletek Klemm Nándor: Csak 

eszköz vagyok…, valamint Vermes 

Péter: Szegények Hercege  című 

könyvéből. 

 

1.rész 

Batthyány-Strattmann Lászlót 

sokan már életében szentként 

tisztelték. A boldoggá avatási 

eljárás 1944-ben kezdődött, de 

nemsokára félbeszakadt. 1982-

ben újraindították az eljárást, s 

Szent II. János Pál pápa 2003. 

március 23-án boldoggá avatta. 

E csodálatos ember életrajza 

léleképítő, letehetetlen olvas-

mány. A kiragadott részek csu-

pán morzsák e példátlanul gaz-

dag életműből. 

Batthyány-Strattmann László 

1870. október 28-án született Du-

nakilitin. Apja mosoni főispán, 

anyja Batthyány Ludovika, aki a 

szerteágazó család egy másik 

ágából származott. Tizennégyen 

voltak testvérek. Gyermekkorát 

két családi tragédia árnyékolja 

be. Édesapja otthagyja családját. 

A fiatal édesanya, akit gyermekei 

szinte imádattal szeretnek, az 

utolsó percig visszavárja. Végül 

az édesanya belebetegszik a sok 

bánkódásba. Állapota egyre rosz-

szabbodik, állandóan orvos jár a 

házhoz. Lászlónak a gyógyítás 

iránti érdeklődése minden bi-
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Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Gyertek félre egy ma-

gányos helyre, és pihenjetek 

meg egy kicsit.” (Mk 6,31) 

Az egyik, február 6. és február 

13. közötti evangélium rövid rész-

letének betűi kissé összekavarod-

tak; ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Emrt belllőrü, az beeekmr  

béílőszv deeeknr a gnoosz 

adgklnooot.” 

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 20-i számban közöljük. 

A január 23-i játék nyertese: 

Csábi Fanni volt.  

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Hamvazkodáskor volt. 

A Húsvét előtti negyven napos 

böjt első napján, hamvazószer-

dán, az előző évi Virágvasárna-

pon megszentelt barkák hamujá-

val keresztet rajzol a pap a hom-

lokunkra,  miközben Jézus szava-

ival figyelmeztet: „Tartsatok bűn-

bánatot és higgyetek az evangéli-

umban”. 

Új kérdésünk: Kinek a neve 

szerepel a Szentírás Aposto-

lok cselekedetei című fejezet-

ének előszavában? (ApCsel 1,1) 

1. Szilás? 

2. Teofil? 

3. Barrabás? 

4. Kornéliusz? 

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 20‑i 

számban közöljük. 

A január 23-i játék nyertese:  

Nyári Imréné volt.  

M.L. 

 

Hirdetések 
• A plébánia irodájában 2022. 

évre szentmisék írathatók hiva-

tali időben. 

• A mai vasárnap első vasárnap, 

a délelőtti mise végén imádkoz-

zuk a Jézus Szíve litániát. 

• Február 8-án, kedden szentség-

imádás lesz a templomban a 

reggeli szentmise végétől ½ 9-

ig. 

• Fatimai imaóra lesz február 13-

án, vasárnap reggel 8-tól ¾ 9-ig 

a templomban. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Temetés:  

† Kolompár Miklóst életének 

57. évében január 25-én a kiskun-

dorozsmai temetőben utolsó útjá-

ra kísértük. 

P.Gy. 

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

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

-8.11; Lk 5,1-11  

7. h.: 1Kir 8,1-7.9-13; Zs 131; Mk 

6,53-56   

8. k.: 1Kir 8,22-23.27-30; Zs 83; 

Mk 7,1-13  

9. sz.: 1Kir 10,1-10; Zs 36,5-40; 

Mk 7,14-23  

10. cs.: 1Kir 11,4-13; Zs 105,3-40; 

Mk 7,24-30  

11. p.: 1Kir 11,29-32; 12,19; Zs 

80; Mk 7,31-37  

12. sz.: 1Kir 12,26-32; 13,33-34; 

Zs 105,6-22; Mk 8,1-10  

13. v.: Jer 17,5-8; Zs 1; 1Kor 

15,12.16-20; Lk 6,17.20-26  

zonnyal erre az időszakra nyúlik 

vissza. Édesanyja 1882-ben meg-

hal. László élete végéig megőrizte 

édesanyja emlékét. Vallásossága 

kitörölhetetlen nyomot hagyott 

életében. Az ő példája irányította 

figyelmét a hősies és megadó 

szenvedésben rejlő áldozati érték-

re.  

(Folytatjuk) 

(M.T.É.) 

Léleklétra 
Az ember számára éltető erő, 

ha elfogadják. Nem tanácsokra 

vágyik, hanem elfogadásra és 

megértésre. (Forrás: internet) 

L.L.-né és N.-né 

Teréz anya gondolatai 

Ne engedd, hogy bármi is meg-

zavarja a Jézus iránt érzett sze-

retetedet! Hozzá tartozol. Semmi 

sem választhat el tőle. Ezt min-

dig érdemes észben tartani. Ő 

lesz az örömöd, és ő lesz az erőd. 

Ha kitartasz e gondolat mellett, 

jöhet bármilyen kísértés, nehéz-

ség - semmi sem lesz képes a por-

ba sújtani. Ne feledd, nagy dol-

gokra vagy hivatott! 
Forrás: Kalkuttai Teréz anya bölcses-

ségei                                      (M.T.É.) 


