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 Air Lingus 
Az Ír légitársaság (Air 

Lingus) gépein ott ra-

gyog a zöld színű logó, a háromle-

velű lóhere. Az értetlen íreknek 

ezen magyarázta el Szent Patrik 

(ünnepe: március 17.) a Szenthá-

romság titkát. Egy száron, három 

levél. Egy Istenség, három sze-

mély. Minden egyes le és felszálló 

gép a Szentháromság titkát hord-

ja szét a világba. Talán ez is 

evangelizálás. Lám a heti menü, 

Szent Patrik tollából. 

  

 Sohase bízd egy kutyára, hogy 

őrizze az ételedet. 

 Biztos vagyok a szívemben, 

hogy mindaz, aki vagyok, az Is-

tentől kaptam. 

 Krisztus minden ember szívé-

ben gondol rám, minden ember 

szájából beszél hozzám, minden 

szemből néz rám, minden fül-

ben meghallgat engem. 

 Imádkoztam erdőben és he-

gyen, a virradat előtti sötétség-

ben. Soha nem bántott sem a 

hó, sem a jég, sem az eső. 

 

 Légy nyugodt és tudd, hogy én 

vagyok az Isten 

Légy nyugodt és tudd, hogy én 

vagyok 

Légy nyugodt és tudd 

Légy nyugodt 

Légy. 

  

  

 Ahogyan minden reggel felkel 

a nap, vele együtt emelkednek 

fel Isten parancsai is. 

Az Ő erejéből ma is felébredek és 

kérem, 

Hogy hatalma vezessen engem 

Hogy bölcsessége irányítson en-

gem 

Hogy füle hallgasson meg engem 

Hogy igéje beszéljen hozzám 

Hogy keze mutassa az irányt 

Hogy útja legyen lábam alatt 

Hogy védőpajzsa támogasson en-

gem, akár közel vagyok vagy tá-

vol, egyedül vagy többen. 

G.F. 

Evangélium 
Jn 2,13-25  

… „csak ne a gyerek 

előtt”… 

Giotto 1305-ben készült el egy 

páduai kápolna kifestésével, me-

lyet a Scrovegni család kért tőle. 

Ennek egyik képén Jézus kiűzi a 

kereskedőket a templomból. Közé-

pen egy felfordított asztal, jobb 

oldalon ketrecben galambok, mel-

lette más ijedt áldozati állatok 

figyelik kereskedő gazdáik véde-

kező kéztartását. Nagyon tágra 

nyitjuk szemünket, de akkor sem 

látjuk, mi van Jézus kezében. Os-

tor, vagy lánc? Ami elsőre egyér-

telműen kivehető, ökölbeszorított 

kezével fejbe akarja vágni a hozzá 

legközelebb álló jómódú kufárt. 

Baloldalon tanítványai állnak, 

fejük körül a szent embereknek 

kijáró aranykörös glória. A képen 

az első apostol, talán Péter, egy 

remegő gyermeknek nyújtja pa-

lástját védelemül. A gyermek ke-

zében galamb van. 

Jézus erőszakos és durva. 

Egyébként nem az, inkább őszinte 

és természetes. Más evangélisták 

(Mt 19,13-15; Mk 10,13-16; Lk 

18,15-17) is beszámolnak arról, 

hogy a tanítványok nem engedik 

közel Jézushoz a gyerekeket. Mi-

ért? Mert nincs rájuk jó hatással. 

Jó, amit tesz, az is, amit mond, 

csak ne a gyerek előtt. Ő még nem 

érti, mit akarnak azzal mondani: 

aki elhagyja apját, anyját, testvé-

reit, csak az lehet az Ő tanítvá-

nya. Vagy le kell vágni a kezün-

ket, kiszúrni a szemünket, ha 

azok bűnbe visznek. 

Úgy gondolom, azért csalódnak 

a gyermekek, mert hazudtak ne-

kik. Csalódnak az édesapjukban, 

mert kiderül róla, hogy iszik. Ed-

dig is ivott, csak lopva tette, hogy 

a gyermeke meg ne lássa. Csalód-

nak a fiatalok, mert nekik azt 

mondták, Jézus mindig segít. 

Amikor bajban vagy, hozzá imád-

kozzál! Meg is tették, de Isten 

nem segített rajtuk. Azért csalód-

nak az Istenben, mert hazudtak 

nekik az Istenről. Csalódnak az 

iskolások, akiknek elmondták, 

hogy nagyszüleik nem haltak 

meg, csak alszanak. Osztálytársa-

iktól megdöbbenve értesülnek, 

már régen megette őket a féreg a 

sír mélyén. Óriási károkat okoz a 

féltés, az aggódás és a szeretet. 

Teljes körű tájékoztatást kell ad-

ni. 

Giotto képén a megrémült gyer-

mek kezében egy áldozati állat, 

galamb van. Ha anyuci vagy apuci 

áldozatot mutat be a templomban, 

hogy addig a gyermek ne unatkoz-

zon, hanem lefoglalja magát, 

adunk neki is egy galambot, hogy 

játsszon vele. Ez nem játék. Ehető 

keksz rózsafűzér, cérnára fűzve. 

Gyöngyház berakásos tőr, melyen 

Szűz Mária alakja látható. Külön-

böző S, M, L, XL méretű tövisko-

ronák. Ez nem játék. Máriácska, 

Jézuska becenevek. Ez nem játék. 

Szűz Mária, közbenjárónk, Isten 

anyja. Jézus a világ megváltója, 

az Isten fia. Nem óvodás gyere-

kek, akiket kedvesen becézgetni 

kell, hanem felnőtt módon imádni 

és tisztelni őket. 

Immanuel Kant, a felvilágoso-

dás egyik filozófusa úgy gondolta, 

Isten nem kérhet tőlünk bármit. 

Ami az erkölcsi renddel, a jóság-

gal ellenkezik, olyat nem várhat 

el az emberektől. Ábrahámnak 

azt sugallja, ölje meg egyetlen 

fiát, akit szeret. Kant szerint ez 

nem az Isten hangja, ezt nem Ő 

mondta. Ilyet,egy Isten nem kér-

het. Gyilkosságot nem kérhet. 

Mert Isten jó, szép, tökéletes. Saj-

nos Kant istene, álom Isten. A jó, 

szép, tökéletes, az elképzelt ma-

gasságban, fölöttünk van. Jézus 

Krisztus Istene közöttünk van, 

emberek között. Valóságos Isten 

és valóságos ember. Lemondást 

kér, böjtöt, Istenért mindent. Ál-

dozatot, fájdalmat, vértanúságot. 

Sírást, hogy a szemünkből leguru-

ló könnyeket később, sok munká-

val és kitartással igazgyöngyökké 

keményítse. 

 

Kinyilatkoztatást kell adni. 

Mindent elmondani. Minden jót és 

minden rosszat. 

G.F.  
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Anyakönyvi hírek 
Esküvő: Bencze Tamás és Tö-

rök Edina a házasság szentségé-

ben részesültek templomunkban 

március 3-án. 

Temetés: † Nagy Ferencnét sz. 

Jójárt Rozáliát életének 87. évé-

ben február 26-án; † id. Lajkó 

Vilmost életének 64. évében,  

† Szabó Lajost életének 90. évé-

ben március 2-án utolsó útjukra 

kísértük.  

(P.Gy.) 

Tóth Ábrahám: 

Egy felejthetetlen év  

Wisconsinban 
3. rész 

Sportokon kívül egyéb lehetősé-

gek is kínálkoznak a tanulók szá-

mára. Számos klubban, csoport-

ban, és egyesületben tudnak 

részt venni, s ezzel elfoglalni ma-

gukat iskola után, vagy éppen a 

hétvége folyamán. Én, személy 

szerint, robotikában vettem részt, 

ahol egy maximálisan 45X45 cm-

es robotot kellett felépíteni. A 

robot feladata pedig az volt, hogy 

csillagokat és kockákat dobjon át 

egy kerítésen. Ezen kívül szere-

pet kaptam az iskolai musical-

ben is, mely idén a Rémségek ki-

csiny boltja volt. Szónok klubban 

is rész vettem, mely nem csak az 

angol nyelv gyakorlására volt 

alkalmas, de Magyarország meg-

ismertetésére is használt, mivel a 

beszédemet a magyar feltalálók-

ról írtam és számos versenyen 

előadtam azt.  

A különbség nem csak abban 

rejlik a két iskolatípus között, 

hogy az USA-ban a sport az isko-

lában sokkal komolyabb és több 

klub van, de a tanórák és tantár-

gyak is mások. Az órarend egy 

félévre szól, melynek megjegyzése 

nem okozott nagy nehézség, hi-

szen minden nap ugyan azt a 8 

órát kellett végig ülni. Elég unal-

masnak hangzik ez így elsőre, 

pedig nem volt az, mivel a 8 órá-

ból 5-öt mi választhatunk ki. Így 

gyakorlatilag mindenki azt tanul-

hatja, ami érdekli, és amihez 

szüksége van az egyetemhez. Tu-

dományoknál és angol nyelvnél 

az is megválasztható, hogy mi-

lyen szinten szeretné tanulni a 

tárgyat a diák. A kötelező ameri-

kai történelem, angol és hittan 

mellett tanultam pszichológiát, 

volt kamara zenekari, emelt ma-

tek, gazdaság és még kondi termi 

órám is. Tehát az ottani rendszer 

sokkal nyitottabb, legalábbis ab-

ból a szempontból nézve, hogy azt 

tanultam, amit szerettem volna. 

Habár ott könnyebb jól teljesíte-

ni, mint az itteni iskolákban, az 

első egy-két hónap okozott kihí-

vást számomra. Meg kellett szok-

nom az angol nyelven való tanu-

lást, gondolkodást, az új életfor-

mát illetve az iskola melletti min-

dennapos amerikai fociedzéseket.  

(Folytatjuk)  

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Mózes és Áron volt. Így 

ír erről a számok könyve: „Mivel 

nem hittetek nekem - szólt az Úr 

- és nem dicsőítettetek meg Izrael 

fiainak szeme láttára, nem vezet-

hetitek el ezt a népet arra a föld-

re, amit majd adok neki.” 

(Számok 20 12)  

Új kérdésünk: Ki volt az a 

püspök, vértanú, aki élete 

árán lányokat, asszonyokat 

védett meg részeg orosz kato-

nák kezei közül? 

1. Kaszap István? 

2. Kolbe Maximilián? 

3. Apor Vilmos? 

4. Menni Benedek? 

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 a március 25-i számban 

közöljük. A Mártával kapcsolatos 

játék nyertese: Kéri Györgyné. 
M.L. 

Létige 
11. v.: 2Krón 36,14-16.19-23; Zs 

136; Ef 2,4-10; Jn 3,14-21  

12. h.: Iz 65,17-21; Zs 29; Jn 4,43-

54  

13. k.: Ez 47,1-9.12; Zs 45; Jn 5,1-

3.5-16  

14. sz.: Iz 49,8-15; Zs 144; Jn 5,17

-30  

15. cs.: Kiv 32,7-14; Zs 105,19-

23; Jn 5,31-47  

16. p.: Bölcs 2,1a.12-22; Zs 33; Jn 

7,1-2.10.25-30  

17. sz.: Jer 11,18-20; Zs 7; Jn 

7,40-53  

18. v.: Jer 31,31-34; Zs 50; Zsid 

5,7-9; Jn 12,20-33  

Hirdetések 
• Nagyböjt péntekjein a keresztút 

reggel 6:20-kor kezdődik a temp-

lomban. 

• Ma, március 11-én, vasárnap a 

Katolikus Kör tartja találkozóját 

a közösségi házban, délután 3 

órától. 

• Március 13-án, kedden egész 

napos szentségimádás lesz a reg-

geli mise végétől este 6 óráig a 

közösségi házban. 

• Fatimai imaóra lesz március 

13-án, kedden az egész napos 

szentségimádás keretében dél-

után 4 órai kezdettel a közösségi 

házban.   

(P.Gy.) 

Karitászt Támogató Alapítvány 

19666275-1-43 
 

Kérjük, 

adója 1%-ával támogassa 

a Katolikus Karitász 

szolgáló szeretetét. 


