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Evangélium 
A találkozás ünnepe  

(Jn 20,1-9) 

Máriáról, Jézus anyjáról sem-

mit nem hallunk Jézus szenvedé-

se és feltámadása alatt. Egyedül 

János tudósít arról, hogy a szere-

tett tanítvánnyal együtt a Szűz 

Anya is ott állt fiának keresztje 

alatt. Lukács második kötete, az 

Apostolok cselekedetei szerint 

Mária a felső terembe vonult és 

az apostolokkal közösen imádko-

zott. 

Húsvétvasárnap és azután Jé-

zus sokaknak megjelent, Mária 

Magdolnának, az apostoloknak, 

az Emmauszba igyekvő tanítvá-

nyoknak. Egyedül Máriáról nem 

hallunk semmit. 

Ezt a hiányt akarja pótolni a 

Fülöp-szigeteken élő római kato-

likusok szép hagyománya. Saját 

nyelvükön Salubong-nak nevezik 

ezt az ünnepet, ami köszöntést 

jelent. Húsvétvasárnap hajnal 

előtt két körmenet indul ellenté-

tes irányba a templom körül. 

Egyikben a feltámadt Krisztus, 

másikban a Szentszűz szobrát 

viszik, magasra emelve. Az élet-

nagyságú szobrokat zászlók, lobo-

gók kísérik a menetben. Mária 

feketébe van öltöztetve, arcát fá-

tyol fedi. Gyászol. 

Amikor a két vonuló csoport 

találkozik, egy angyal, aki rend-

szerint fiatal lány, felemeli Mária 

fátylát és a két szobrot egymással 

szembe állítják. A gyermekek 

Alleluját énekelnek, zenekarok 

ünnepi zenét játszanak, tűzijáték 

riasztja fel a lassan ébredő eget. 

Nevetnek és boldogok az embe-

rek, mert ma az élet győzött a 

halál felett. Ezután mindenki a 

templomba megy, hogy részt ve-

gyen a hajnali szentmisén. 

Az egyik szervező szerint a ta-

lálkozás és a köszöntés körmene-

te a Fülöp-szigeti katolikusok 

családközpontú értékrendjének 

része. Nálunk a gyermek és fel-

nőtt ember szemében az első és 

legfontosabb személy, a saját 

édesanyja. Ezért mindig hozzáfut 

és mindent először neki mond el.  

A szentírásban Jézus és Mária 

húsvét utáni találkozásáról sem-

mit nem hallunk. A Fülöp-

szigetiek sem okosabbak, mint 

mi. Ők sem tudnak erről semmit. 

Csak egy valamit: hogy Jézus na-

gyon szerette az édesanyját, és 

nem hagyta magára sem halála 

előtt, sem halála után. 

De hát személyiségünk több 

darabban támad fel. Ezért van 

Márián fekete fátyol. Palamas 

Gergely azt prédikálta, hogy „a 

keresztelésnél történő háromszori 

alámerülés meghívás a Szenthá-

romság életébe, de azt is jelenti, 

hogy Jézus három napig a sírban 

feküdt. A háromszoros merítkezés 

az emberi lélek három részének 

feltámadására is emlékeztet. Az 

értelem, lélek, test felemelkedésé-

re.” A Szűzanya megérti, hogy 

Fiának szenvednie kell, hiszi, 

hogy feltámad. De a teste még 

gyászol. Ez az íratlan találkozás 

Szentfiával hozza el neki Isten 

titkainak teljes, háromszoros 

megértését.  

G.F.  

A befalazott Biblia 
1861. május 10-én hatalmas 

tűzvész pusztította el Svájcban 

Glaris városát: 490 házat nyelt el 

a tűz. A város lakói elhatározták, 

hogy újra felépítik házaikat. A 

városban dolgozott egy János ne-

vű fiatal kőműves, aki Észak-

Itáliából jött. A fiatalembert meg-

bízták, hogy vizsgálja meg egy 

sérült fal állapotát. ütögetni 

kezdte a kalapáccsal, amikor is 

egy vakolatdarab leesett és látha-

tóvá vált egy tégla helyére behe-

lyezett könyv. Egy vastag kötet 

volt itt befalazva.  

János kíváncsian emelte ki. Egy 

Biblia volt. Valaki készakarva 

tette ide, talán tréfából.  

A fiatal kőművest sohasem ér-

dekelték túlságosan a vallásos 

kérdések, de ebédszünet alatt 

olvasni kezdte a könyvet.  

Este otthon folytatta. Aztán 

még sok estén át. Apránként fel-

fedezte azt, amit az Isten az em-

bereknek mondott. És lassan 

megváltozott az élete.  

Két év múlva a vállalkozás, 

amelynek János dolgozott, Milá-

nóba költözött. A telephely na-

gyon nagy volt és a munkások 

többen laktak egy szobában. 

Egyik este János egyik szobatár-

sa megállt és kíváncsian figyelte 

az ifjút, aki elmélyülten, nyugodt 

figyelemmel olvasta a Bibliáját.  

- Mit olvasol? - kérdezte. 

- A Bibliát. 

- Huh! Hogy hiheted el ezeket 

az ostobaságokat? Képzeld el, 

hogy én egyszer befalaztam egyet 

Svájcban egy ház falába. Kíváncsi 

lennék, ki az ördög tudta azt ki-

szedni onnan?  

János felkapta a fejét és a társa 

szemébe nézett.  

- És ha megmutatnám neked 

éppen azt a Bibliát? – kérdezte 

egyszerűen.  

- Megismerném, mert megjelöl-

tem.  

János odanyújtotta a társának 

a kezében szorongatott kötetet. 

- Megismered a jeledet? 

A fiú kezébe vette a könyvet, 

kinyitotta az egyik lapnál, közben 

odaszólt a társainak.  

- Szeretném látni, hogy…. - de 

nem tudta folytatni, döbbenten 

elhallgatott. Pontosan ez a Biblia 

volt az, amit befalazott Svájcban.  

János nevetett. 

- Ahogy látod, visszatért hoz-

zád! 

/Bruno Ferrero/ 

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

válasz: „Mártának” volt. Márta 

befogadta Jézust a házába, szál-

lást adott neki. Húga, Mária, oda-

ült az Úr lábaihoz és hallgatta 

szavait. Ekkor kérte Márta az 

Urat, hogy szóljon neki: jöjjön 

segíteni. Ekkor mondta Jézus, 

hogy „Mária a jobbik részt vá-

lasztotta.”  

Új kérdésünk: Melyik bibliai 

személy vert agyon egy sza-

márálkapoccsal ezer ellensé-

get? 

1. Dávid?  

2. Ábrahám? 

3. Sámson? 

4. Salamon? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, péntek estig dob-

ják be a plébánia postaládájába. 

A helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk ki. A szeren-

csés nyertes nevét az április 18-i 

számban közöljük. 

A március 21-i játék nyertese:      

Tapodi Endréné volt. 

M.L. 

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Ahova én megyek, oda 

most nem jöhetsz utánam, de 

később követni fogsz en-

gem.” (Jn 13,36) 

Az egyik, április 4. és április 11. 

közötti evangélium rövid részleté-

nek betűi kissé összekavarodtak; 

ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Gyú anv aegímrv, hgyo a 

aikknrssztu deeeinnszv 

ekll, és aaadhmnnopr 

aádefilmnt a aábhllló.” 

A helyes válaszokat (a bibliai 

idézetet és a bibliai vers számát) 

névvel és címmel ellátva, péntek 

estig dobják be a plébánia posta-

ládájába. A Létige segít! A he-

lyes megfejtők között egy könyvet 

sorsolunk ki. A nyertes nevét az 

április 18-i számban közöljük. 

A március 21-i játék nyertese:     

Kéri Györgyné volt. 

Sz.A.    

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM Hirdetések 
AMENNYIBEN A JÁRVÁNY-

ÜGYI RENDELKEZÉSEK EZT 

LEHETŐVÉ TESZIK, ÚGY A 

KÖVETKEZŐ PROGRAMOK 

LENNÉNEK (LESZNEK) PLÉ-

BÁNIÁNKON: 

 Ma Húsvét vasárnapja van, az 

ünnepi szentmise délelőtt 9 óra-

kor kezdődik, melynek végén 

imádkozzuk a Jézus Szíve litá-

niát. 

 Április 5-én, Húsvéthétfőn csak 

délelőtt lesznek szentmisék. 

 Április 6-án, kedden szentség-

imádás lesz a reggeli szentmise 

végétől ½ 9-ig a templomban. 

 Ebben a hónapban az első pén-

tek április 9-én lesz. A reggeli 

szentmise végén imádkozzuk a 

Jézus Szíve litániát. 

 A következő vasárnap az Isteni 

Irgalmasság vasárnapja lesz. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Pölös Attila és Gunczer Violetta 

Margaret a kiskundorozsmai 

templomban március 27-én a há-

zasság szentségében részesültek. 

Temetés:  

† Bárkányi Sándort életének 83. 

évében március 23-án; 

† Szabó Lajost életének 85. évé-

ben március 25-én a kiskun-

dorozsmai temetőben utolsó út-

jukra kísértük. 

P.Gy. 

Létige 
4. v. (Húsvétvasárnap): ApCsel 

10,34a.37-43; Zs 117; 1Kor 

5,6b-8; Jn 20,1-9  

5. h.: ApCsel 2,14.22-32; Zs 15; 

Mt 28,8-15  

6. k.: ApCsel 2,36-41; Zs 32; Jn 

20,11-18  

7. sz.: ApCsel 3,1-10; Zs 104,1-9; 

Lk 24,13-35  

8. cs.: ApCsel 3,11-26; Zs 8; Lk 

24,35-48  

9. p.: ApCsel 4,1-12; Zs 117; Jn 

21,1-14  

10. sz.: ApCsel 4,13-21; Zs 117; 

Mk 16,9-15  

11. v.: ApCsel 4,32-35; Zs 117; 

1Jn 5,1-6; Jn 20,19-31  

Mennyország 
Mondják: ha a Mennyországba 

jutok, három dolgon fogok csodál-

kozni 

Első: Ott a nagy tömegben 

EEEZT itt találom? Hogy kerül 

EEEZ ide? EEEZ?! Igen, mert 

végső óráján valami ilyesfélére 

jutott: Jézus, szeretnék veled len-

ni. 

Második: Sehol sem találom 

AAAZT… Pedig ő egész életében 

pontosan betartott minden sza-

bályt. Következetesen VÉDEKE-

ZETT a hibákat megtorló Isten 

ELLEN. 

Harmadik legcsodálatosabb: 

Hát ÉÉÉN hogy kerültem ide? 

ÉÉÉN?   Nahát!!! 

M.T.É. 


