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Akit ötször adtak el 
A szudáni származású 

Bakhita Szent Jozefina 

szűz (ünnepe: február 8.) 

apácát 2000-ben avatta szentté 

II. János Pál pápa, és ünnepnap-

ját a brit egyházban a rabszolga-

ság és emberkereskedelem áldo-

zataira való emlékezés napjává 

nyilvánították. 

Kilencéves volt, amikor 

rabszolgakereskedők elrabolták, 

véresre verték és a szudáni rab-

szolgapiacon öt alkalommal elad-

ták. Utoljára egy tábornok anyjá-

nak és feleségének rabszolgája 

lett, naponta véresre ostorozták, 

aminek 144 sebhelyét haláláig vi-

selte. Végül 1882-ben egy olasz 

kereskedő vette meg Callisto 

Legnani olasz konzul számára, 

aki a mahdisták előrenyomulása 

elől Itáliába tért vissza. Bakhita 

végül a sok rettenetes „patrónus” 

után, akik eddig urai voltak, egy 

egészen más „Patrónust” ismert 

meg – akit a velencei dialektus-

ban „Paronnak” nevezett, s akit 

úgy ismert meg, mint élő Istent, 

Jézus Krisztus Istenét. 

 „Ha találkoznék azzal a 

rabszolgakerekedővel, aki elra-

bolt, és azokkal, akik kínoztak, 

azonnal térdet hajtanék előttük 

és megcsókolnám a kezüket. 

Mert ha ezek nem történetek 

volna meg velem, akkor ma nem 

lennék keresztény és vallásos.” 

 „Isten annyira szeretett engem, 

hogy én ebből a szeretetből sze-

retek mindenkit… együttérző-

nek kell lennünk.” 

 „Látom a napot, holdat és csil-

lagokat. Azt kérdezem magam-

tól, ki ezeknek a csodálatos dol-

goknak a kitalálója? Ekkor egy 

nagy vágyat éreztem, hogy lás-

sam Őt, ismerjem Őt, tiszteljem 

Őt.” 

 „Mindenemet az Istennek ad-

tam! Ő gondoskodik rólam. A 

legjobb dolog nem az, amit mi 

szeretnénk, hanem amit az Isten 

akar nekünk adni.” 

 „Megkaptam a keresztség szent-

ségét. Ez akkora öröm volt szá-

momra, hogy csak angyalok 

tudnák leírni.” 

 „Ó Istenem, ha elszállhatnék a 

népemhez és elmondhatnám ne-

kik jóságodat! Ó mennyi lelket 

tudnák ezzel megnyerni.” 

 „Szűz Mária támogatott engem, 

még mielőtt ismertem volna őt.” 

 „Amikor egy ember szereti a má-

sikat, akkor közel akar lenni 

Evangélium 
…”kiűzték a városon 

kívülre”… (Lk 4,29) 

Egy középkorú asszony repülő-

gépre szállt Johannesburgban. A 

mellette levő ülésen egy néger férfi 

volt a szomszédja. 

Az asszony rögtön hívta a stew-

ardess-t és elmondta ezt a felhá-

borító tényt, miszerint neki egy 

fekete mellett kell ülni. Csinálja-

nak valamit, keressenek neki a 

gépen egy hozzá méltó tisztességes 

helyet. Nyugodjon meg asszo-

nyom, igyekszem megtenni a lehe-

tő legtöbbet az ön kényelméért. 

Néhány perccel később visszatért 

és közölte, hogy az olcsóbb ár fek-

vésű osztályon minden hely fog-

lalt. Közben beszélt a kapitánnyal 

is, aki egyetértett abban, hogy ezt 

a borzasztóan zavaró helyzetet 

mielőbb meg kell oldani. Hála 

Istennek, az első osztályon talál-

tunk is egy szabad helyet. De mie-

lőtt az asszony megszólalhatott 

volna a légi kísérő a fekete bőrű 

utashoz fordulva mondta: uram, 

az első osztályon van egy fenntar-

tott helyünk az ön számára, ahol 

szeretettel várjuk. Az utasok lelkes 

tapsban törtek ki a tanúságos és 

igazságos döntés hallatán. 

Kivel van baj? Ki az elviselhe-

tetlen? Ezt mindig előre tisztázni 

kell. Aki mondja, vagy akire 

mondják? Mert elsőre nem min-

dig tudható. Rám vagy ideges, 

vagy magadra, hogy tehetetlen 

vagy? 

„Churchill munkatársai egybe-

hangzóan arról számolnak be, 

hogy a németek, japánok és ola-

szok ellen vívott II. világháború-

nak ez a legnagyobb politikusa a 

háború és a londoni bombázások 

legfeszültebb időszakában is, dél-

után mindig aludt! Egy félórács-

kát legalább. És nem is akárho-

gyan. Pizsamára vetkőzve feküdt 

le, ha mégoly rövid időre is.” 

Háború van. Az sokszor olyan, 

mint a járvány. Ragályos. De 

azért, mert az országok között 

háború van, az nem jelenti azt, 

hogy bennem is annak kell lenni. 

Hogy józan maradjak, ne ragadja-

nak el az indulatok, ahhoz pihen-

nem kell, kívül állónak kell len-

nem. Meg kell őriznem a higgadt-

ságom, lélek - jelenlétem, józan-

ságom, békém. Nem szabad, hogy 

bennem is az legyen, ami kint 

van a frontvonalon, mert akkor 

már nem én fogok döntéseket 

hozni, hanem az erőszak, a bosz-

szú, az indulat. Churchill ezért 

pihent le. Nem kényelemből vagy 

fáradtságból, hanem azért, ne-

hogy benne is háború legyen. 

Hogy ebben az óriási második 

világégésben felelős döntéseket 

tudjon hozni. 

Jézus a názáreti zsinagógában 

azt mondja, elérkezett a Messiás, 

beteljesedtek a prófétai jövendölé-

sek. Erre a názáretiek megsértőd-

nek. Aztán lassan idegesek lesz-

nek, fellázadnak, és dühükben 

Jézusnak mennek. De miért? 

Nem hangzott el semmi bántó az 

Úr szájából. De igen!  

Amikor egy félig, alig vagy se-

hogy vallásos családban valaki 

azt mondja: én elmegyek a szent-

misére, akkor vannak, akik így 

válaszolnak. Minek? Nincs ott 

semmi! Már te is hiszel ezekben a 

mesékben? Nem kell oda állandó-

an járni. Akkor ezek az emberek 

sértve érzik magukat. Fáj nekik, 

hogy a másik jó. A másik jobb. 

Zavarba jönnek attól az érzéstől, 

hogy nekik is jónak kellene lenni-

ük. Eszükbe jut a gondolat és ez 

sérti őket, hogy talán neki is 

együtt kellene menni családjával 

a templomba. Ez fáj. Hogy ő nem 

akar, ő nem tud. 

Kivel van baj? Ki az elviselhe-

tetlen? Aki mondja, vagy akinek 

mondják? 

G.F.  
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Krisztamami 
 Hogy kezeljük 

a viselkedési 

problémákat? 

A megoldás 

kulcsa: azt kell 

megértenünk, 

hogy a helytelen viselkedés az 

ösztönök és az indulatok mélyebb 

rétegeiből ered, ezért a fegyelme-

zésnek is a szív belső indítéka-

it kell megcéloznia, nem pedig a 

felszínen megjelenő tünetet, a 

zavaró viselkedést. Hiába sikerül 

változtatnunk a formán (a visel-

kedésen), ha a tartalom változat-

lan marad. 

Az adott pillanatban csak arra 

törekedjünk, hogy a problémás 

viselkedés leállítása közben ne 

rongáljuk a kapcsolatot! Ha sike-

rült a viharos helyzetből úgy ki-

jönni, hogy épségben maradt a 

kapcsolatunk, nem tettünk kárt 

senki méltóságában, és megelőz-

tük, hogy a villongásból háború 

törjön ki, akkor megtettük, amit 

ott és akkor tenni lehetett. 

Üdvözöl:  

Krisztamami 
Létige 
10. v.: Iz 6,1-8; Zs 137; 1Kor 15,1-

11; Lk 5,1-11  

11. h.: Ter 1,1-19; Zs 103,1-

35; Mk 6,53-56  

12. k.: Ter 1,20 - 2,4a; Zs 8; Mk 

7,1-13  

13. sz.: Ter 2,4b-9.15-17; Zs 103,1

-30; Mk 7,14-23  

14. cs.: ApCsel 13,46-49; Zs 116-

; Lk 10,1-9  

15. p.: Ter 3,1-8; Zs 31; Mk 7,31-

37  

16. sz.: Ter 3,9-24; Zs 89; Mk 8,1-

10  

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

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

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Lót volt, akit a két angyal 

sürgetett, hogy sietve menekülje-

nek. Ekkor hangzott el az idézett 

mondat. (Teremtés 5,17) 

 

Új kérdésünk:  

A csodálatos halfogás után 

ki borult Jézus lába elé, és 

mondta: „Uram menj el tőlem, 

mert bűnös vagyok!”  (Lukács 

5,8) 

1.Pál? 

2.Simon Péter? 

3.Karióti Júdás? 

4.Lukács? 

 

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 február 24-i számban kö-

zöljük. A Szent Kristóffal kapcso-

latos játék nyertese: Tapodi 

Endréné volt. 

M.L. 

Hirdetések 
 A mai napon, vasárnap, február 

10-én a Katolikus Kör tartja 

találkozóját délután 3 órai kez-

dettel a plébánia hittantermé-

ben. 
 Egész napos szentségimádás 

lesz február 12-én, kedden a 

plébánia hittan termében, a 

reggeli mise végétől este 6 órá-

ig. 
 Fatimai imaóra lesz február 13-

án, szerdán délután 3 órai kez-

dettel a plébánia közösségi há-

zában. 
G.F. 

Anyakönyvi hírek 
Temetés:  

† Lengyel Józsefné sz. Soós Má-

ria Valériát életének 80. évében 

január 31-én a kiskundorozsmai 

temetőben, utolsó útjára kísér-

tük. 
G.F. 

hozzá. Ezért nem félek a halál-

tól.” 

 „A halál Istenhez visz bennün-

ket.” 

G.F. 

Társulati pénz 
2016. év végén, - de természete-

sen a plébánián a korábbi évek 

pénzbevétele és kiadása is nyo-

mon követhető - a Rózsafűzér tár-

sulatok a következő pénzösszeg-

gel rendelkeztek.  

2016. végén 66.090.- forint volt 

a társulat egyenlege.  

Boros Margit 2017. február 20-

án 32 ezer forintot fizetett be. 

Ebből a 98.090.- forintból 24 

szentmise lett íratva 2017 évre. 

12 szentmise, minden hónap első 

szombatjára, a Rózsafűzér társu-

lat élő és elhunyt tagjaiért, vala-

mint 12 szentmise az Egyházköz-

ségért. Ez a 24 szentmise 2100 

forintjával számolva 50.400.- fo-

rint. A megmaradt 47.690.- fo-

rinthoz Ferencsik Jánosné 10 

ezer forintot fizetett be 2017. jú-

nius 15-én. 2018. évre ugyancsak 

24 szentmisét írtunk jóvá a már 

említett szándékokkal, ugyan-

csak 2100.- forintos áron, össze-

sen 50.400.- forint összértékben. 

Így maradt 7.290.- forint.  

Hajda Éva 20 ezer forintot fize-

tett be 2018. február 16-án. Majd 

Boros Margit 13 ezer forintot 

adott 2018. február 22-én. Feren-

csik Jánosné 10 ezer forintot ho-

zott 2018. július 10-én, végül 

Hajda Évától 12 ezer forintot vet-

tem át 2018. október 17.-én.  

Mindezt összeszámolva a társu-

lat jelenlegi pénzbeli vagyona 

62.290.- forint. 

G.F. 


