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Csak a Szentírás 
Jeruzsélemi Szent Cirill 

(ünnepe: március 18.) be-

szédeit hallgatói jegyez-

ték le, így maradtak az 

utókorra. Maradandó jelentőségű 

tanításában rendszerezte a katoli-

kus hittételeket; erőteljes, konk-

rét és mindig a Szentíráson ala-

puló katekézist fogalmazott meg.  

Célja az volt, hogy a kereszte-

lendők a keresztség szentségének 

felvétele után hitüket még jobban 

elmélyítsék, és az életükkel tegye-

nek tanúságot, hogy Krisztus kö-

vetői lettek. Oktatásának mottója 

a következő volt: „A keresztény 

Krisztus hordozója.”  Tőle hall-

gassunk meg néhány idézetet és 

gondolkodjunk azokon a héten. 

„Az emberek elfelejtették Istent és 

saját maguk által faragott képe-

ket készítettek. Innentől kezdve 

az ember magát kezdte imádni 

Isten helyett. Isten azért vált em-

berré, hogy ezt az eltorzult képet 

megtisztítsa.” 

Létige 
25. v.: Iz 50,4-7; Zs 21; Fil 2,6-

11; Mk 14,1 - 15,47   

26. h.: Iz 42,1-7; Zs 26; Jn 12,1-11   

27. k.: Iz 49,1-6; Zs 70; Jn 13,21-

33.36-38  

28. sz.: Iz 50,4-9a; Zs 68,8-34; Mt 

26,14-25  

29. cs.: Kiv 12,1-8.11-14; Zs 

115; 1Kor 11,23-26; Jn 13,1-

15  

30. p.: Iz 52,13 - 53,12; Zs 

30; Zsid 4,14-16; 5,7-9; Jn 

18,1 - 19,42  

31. sz.: Ter 1,1-2,2; Zsolt 103; Mk 

16,1-7   

1. v. (Húsvétvasárnap):  Ap-

Csel 10,34a.37-43; Zs 

117; 1Kor 5,6b-8; Jn 20,1-9  

Evangélium 
…”ha elhal, sok ter-

mést hoz”… (Jn 12,24)  
Milyennek látjuk Jézust? Példá-

ul csodatevőnek. Aztán tanítónak, 

vagy olyan példának, akit érde-

mes követni. Megváltónak, aki 

örök életet ígér. 

Vissza is kell kérdeznünk, Jézus 

milyennek akarja, hogy lássuk őt? 

János evangélista nagy hangsúlyt 

fektet arra, hogy bemutassa ne-

künk Jézust. Bemutatkozik a 

földbe elhalt mag történetében. 

Elvetik a magot és új éltre kel. 

Krisztust is elvetik, megölik, elte-

metik a földbe és feltámad. Meg-

mutatkozik nekünk Krisztus ab-

ban a mondatban, mikor általá-

nosságban valaki úgy fogalmaz: 

aki gyűlöli életét, megmenti azt, 

aki szereti életét, az pedig elveszí-

ti. 

Érdekes módon, ami érthető és 

világos más példákon, az érthetet-

len és elképzelhetetlen a saját 

életünkben. Logikus, hogy a ma-

got el kell vetni a földbe, hogy 

feltámadjon, és sokszoros termést 

hozzon. Ez természetes dolog. Ne-

künk is nem meg, hanem el kell 

halnunk. Bennünk valaminek el 

kell temetkeznie, múlnia, kopnia, 

tűnnie s a többi, hogy mi is feltá-

madjunk az új életre, ez már nem 

természetes, hanem óriási csapás, 

gyász és fájdalom, ami ért ben-

nünket. Hogy be kell tenni pénzt 

a bankba, vagy befektetni a tőzs-

dére, ha az jó kamatot vagy hoza-

mot hoz, ez a világ legtermészete-

sebb módja. Érthető és világos, 

mint a nap. De hogy én odaadjam 

az életem valakiért vagy valami-

ért, hogy százszorosan kapjam 

vissza. Azt nem hiszem el. 

Az arany legendában a ligúr 

partoknál született Jacobus, el-

meséli a kereszt történetét. Ez 

Ádámmal kezdődik. Mikor az első 

ember halálához közeledett, el-

küldte fiát, Szet-et a Paradicsom 

kapujához, ahol az őrzőangyallal, 

Szent Mihállyal találkozott. Az 

egy magot adott neki, mégpedig 

annak a fának magját, ami alatt 

Ádám és Éva elkövették a bűnt. 

Szet átvette a magot, vele együtt 

az üzenetet is, amely így szólt: 

amikor ez a mag fává nő és gyü-

mölcsöt hoz, csak akkor fog Ádám 

meggyógyulni teljesen. 

Az arezzoi Szent Ferenc bazilika 

szentélyében látható a hatalmas 

fává nőtt mag freskója. A kép kö-

zepén álló fának se levele, se gyü-

mölcse. A fa lassan terebélyesedni 

kezd, keresztformává szélesül, 

amelyre Jézust akasztják fel. A 

zsidók szerint azért, mert bűnös. 

A keresztény hit azonban a ke-

reszten nem embert lát, hanem 

gyümölcsöt. Ezek szerint a Golgo-

tán nem kivégzés történt, hanem 

szüret. Ez a mi keresztény hitünk 

lényege. 

Énekeljük a nagyböjti időben, 

„Áll a gyötrött Isten anyja”, 

„keresztények sírjatok” D- dúr-

ban. Ez azt jelenti, szomorú szö-

veg alatt, öröméneket éneklünk. 

A dallam ujjong, mert többet tud, 

mint a szöveg. Tudja, hogy van 

feltámadás és örök élet. 

G.F.  

„A hit isteni és szent titkait, nem 

lehet átadni a Szentírás ismerete 

nélkül. Semmiféle emberi okos-

kodás, és megnyerő beszéd ne ve-

zessen félre titeket. Nekem se 

higgyetek, aki most beszélek, 

csak akkor, ha meggyőződtetek 

arról, hogy az a Szentírásban is 

úgy van. Ugyanis az üdvösséget, 

melyben hiszünk nem világi böl-

csességből, hanem a Szentírásból 

kaptuk.” 

„Krisztus maga mondta: ez az én 

testem. Akkor miért kételkedsz? 

Majd ugyan ilyen határozottan 

folytatta: ez az én vérem. Ki meri 

állítani azt, hogy mégsem az 

Övé? Ebben a hitigazságban el-

mélyedve tudnod kell, hogy ami 

kenyérnek tűnik, nem az, hanem 

Krisztus teste. Ámbár ha megíz-

leled, kenyér íze lesz. Tudd azt 

is, hogy a bor nem a szőlő leve, 

hanem Krisztus vére, függetlenül 

színétől és zamatától.” 

„Minél többet elmélkedünk a te-

remtésről, annál kiválóbb lesz az 

Istenről alkotott képünk.” 

„Bűneid nagysága nem tudja 

meghaladni Isten irgalmát. Se-

beid nem lehetnek akkorák, hogy 

az orvos ne tudná meggyógyíta-

ni.” 

„Krisztus személyében nem az 

ember vált Istenné, hanem for-

dítva, az Isten vált emberré.” 

G.F. 
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Állvány 
Már karácsony előtt elkészült az 

a négy keréken guruló vas áll-

vány, melyre a futó szőnyegeket 

helyeztük el. 

Ez a két darabból álló futósző-

nyeg egyenként két méter széles 

és 17 méter hosszú. Tárolása, 

mozgatása sok nehézséget és több 

embert igényel. Ebben segít a gu-

rulós állvány, melyre föltekerve, 

egymás fölött kényelmesen el le-

het helyezni mindkét szőnyeget. 

Ez az állvány több mint két mé-

ter széles és egy méter ötven cen-

timéter magas. Jelenleg szőnye-

gekkel megterhelve, a betlehemi 

kellékeket őrző raktárban 

„parkol”. Az ehhez szükséges vas 

anyag 35 ezer forintba került, me-

lyet Turner Tibor darabolt, he-

gesztett, festett. Munkáját ado-

mányként ajánlotta fel az Egyház-

községnek, nem kért érte pénzt. 

Híveimnek támogatásukat, Ti-

bornak pedig ismételt nagylelkű-

ségét most is tisztelettel köszö-

nöm.  

G.F. 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Kain volt, akinek az áldo-

zatára nem tekintett kegyesen az 

Úr. Ezért így szólt testvéréhez, 

Ábelhez: „Menjünk ki a mezőre!” 

Amikor kiértek, Kain rátámadt 

testvérére, Ábelre és agyonütötte. 

Ekkor az Úr megkérdezte Kaint: 

„Hol van a testvéred, Ábel?” Ő így 

válaszolt: „Nem tudom; talán őr-

zője vagyok testvéremnek?” 

Új kérdésünk: Ki volt az a sze-

mély, akit Pilátus a tömeg ké-

résére, szabadon engedett Jé-

zus helyett?     (Márk 15.7) 

1. Nikodémus ? 

2. Kaifás? 

3. Barabás? 

4. Simon? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, péntek estig dob-

ják be a plébánia postaládájába. 

A helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk ki. A nyertes 

nevét az április 8-i számban kö-

zöljük.  

Az Apor Vilmossal kapcsolatos 

játék nyertese: Nyerges József-

né. 

M.L. 

Krisztamami 
A gyerek részé-

ről a bizalmas 

kapcsolat azt 

jelenti, hogy 

veleszületett 

kötődő ösztönével beléd ereszti a 

gyökereit. Ragaszkodik hozzád, 

hasonlítani akar hozzád, utánoz-

ni próbál, hozzád méri magát… 

azaz a maga módján „jó” akar 

lenni a kedvedért. Ebből az kö-

vetkezik, hogy a viselkedési prob-

lémák, az ellenállás, az engedet-

lenség és az agresszív viselkedés 

vagy azt jelenti, hogy a gyerek 

még éretlen, és hiába akar jó len-

ni a kedvedért, de koránál fogva 

időnként még impulzív, vagy, ha 

már elmúlt 6-7 éves, és még min-

dig jellemző a viselkedésére az 

ellenállás és az agresszió, akkor 

nagy valószínűséggel kapcsolati 

probléma áll a dolog hátterében. 

Amelyik gyerek neked adta a szí-

vét, és a kapcsolatotokban te 

vagy a gondoskodó felnőtt, ő pe-

dig lehet a függő és a gondosko-

dást elfogadó gyerek, az a gyerek 

mindent elkövet, hogy jól is visel-

kedjen a kedvedért. Ez nem azt 

jelenti, hogy a teljesítménye is 

megfelel az elvárásaidnak, de a jó 

szándékában biztos lehetsz; a 

teljesítmény pedig a gyerek érett-

ségével együtt magától javul. A 

szeretett felnőttnek természe-

tes felhatalmazása van a gye-

rek nevelésére – van előtte tekin-

télye, tud rá hatni. A gyerek 

hallgat arra, akihez kötődik, 

mert tőle várja a mintákat és a 

kedvében akar járni.  

 

Üdvözöl:  

Krisztamami 

Hirdetések 
• Ma, március 25-én, virágvasár-

nap ünnepén a hagyományos 

barkaszentelés a 9-es mise előtt 

lesz a Szent János téren. 

• Március 26 - 27 - 28-án lelkigya-

korlat lesz templomunkban az 

esti 6 órakor kezdődő szentmise 

keretében. 28-án a betegek ke-

netét is kiszolgáltatjuk 

• Március 29. Nagycsütörtök, az 

Oltáriszentség alapításának 

ünnepe. 17:30-kor Jeremiás si-

ralmai imádság, majd 18:00-kor 

szentmise. 

• Március 30. Nagypéntek. 15:00-

kor keresztút a Ligetben, 17:30-

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: Dorka - Puskás 

Csaba és Glumac Laura gyerme-

ke a keresztség szentségében ré-

szesült március 18-án. 

Temetés: † Fekete Józsefet életé-

nek 77. évében; † Fodor Nándor-

nét sz. Vass Máriát életének 81. 

évében március 14-én utolsó út-

jukra kísértük. (P.Gy.) 

kor Jeremiás siralmai, 18:00-

kor az Úr szenvedésének ünnep-

lése. 

• Március 31. Nagyszombat. 

17:30-kor Jeremiás siralmai, 

18:00-kor a Húsvéti Vigília ün-

neplése. 

• Április 1-én Húsvét vasárnap az 

ismert miserenddel, 

• Április 2-án Húsvét hétfőn csak 

7 órakor és 9 órakor vannak 

szentmisék. 
P.Gy. 

Léleklétra 
Az evangéliumot mindenütt kö-

vette a műveltség.  

(Chateaubriand) 

N.-né 


