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Evangélium 
…”otthagyta a vödröt”… 

(Jn 4,28) 

1888-ban, Skandinávia egyik 

fővárosában valaki reggelihez 

készülődött, s az az ötlete tá-

madt, hogy a gőzölgő feketekávé 

mellé egy másik élvezetet is páro-

sít, nevezetesen a még friss illatú 

reggeli újság olvasását. Mint 

mindig, ugyanonnan kezdte át-

futni a híreket. Hátulról. Ki halt 

meg, a gyászjelentések fekete ke-

retes kockáit. Azt hitte, nem hisz 

a szemének, mikor az elhunytak 

neve között a sajátját is meglátta. 

Azt írták róla, olyan valaki volt, 

aki sokat kísérletezett azon, ho-

gyan ölhetne meg minél több em-

bert, és ebből hogyan gazdagod-

hatna meg rövid idő alatt. A leír-

takból csak annyi igaz, hogy ő 

fedezte fel a dinamitot. Attól a 

megdöbbentő gyászhírtől kezdve 

energiáját más irányba fordította. 

A háborútól a béke felé. Miután 

meghalt, vagyonának legnagyobb 

részét egy alapítványba helyezte 

el. Ő volt Alfred Nobel. Az alapít-

vány pedig az a Nobel-díj, melyet 

minden évben a békéért tett erő-

feszítéseikért kapnak az arra 

méltó természettudósok, vagy az 

irodalom legjobbjai. 

Nobel is olyan volt, mint az 

evangéliumi asszony, aki vödörrel 

a kezében vízért ment, és helyette 

mást kapott. Üdvösséget. Nobel is 

a maga feje után elindul, szomja-

san kutat, kezében a tudományos 

eszközök vödrével, és közben tel-

jesen máshová érkezik, mint aho-

vá indult. 

A titok a vödörben van elrejtve. 

Amit a világ tud adni, az belefér 

egy vödör űrtartalmába. Amit az 

Isten ad, az akkora mennyiségű 

kegyelem, hogy kifolyik a vödör-

ből. Nem fér bele. Ezért le is teszi 

az asszony a kút mellé, sőt el is 

feledkezik róla. Otthagyja. 

Vágyaimban én is tátott szájú 

vödör vagyok. Hatalmas szomjú-

ság él bennem a megértésre és 

rámfigyelésre. Kapok is szerete-

tet és gondoskodást. Amennyit a 

világ tud adni. Egy bádogvödör-

nyit. Vasedényben, vasízű vizet. 

Anyagban anyagszerűt. Olyan 

ideig tartót.  

Az asszony is kap egy vödörnyi 

örömöt. Egy vödörnyi férfit. Ha az 

elfogy, kap egy másik vödör férfit. 

Aztán tovább, vödörről vödörre, 

férfiról férfira jár. Szándékosan 

nem mondom azt, hogy férfira 

szomjazik, hanem férfiról férfira 

jár. Mert sokkal többre szomja-

zik, mint amit minden egyes me-

rítéssel vagy minden egyes pár-

kapcsolatban kap. Kevesebbet 

kap, mint amire szomjazik. 

Ennek az asszonynak Jézuson 

kívül eddig senki nem mondta, 

hogy amit keresel, az nem a férfi-

akban van. Kezében a vödörrel, a 

maga naiv hitével, úgy gondolta, 

hogy a következő férfi kedvesebb 

lesz, mint aki most van. Ez go-

romba, de az új azt mondta, hogy 

ő vallásos, és házias, nagyon csa-

ládcentrikus, ezért biztos jobb 

lesz, mint aki volt vagy van.  

Kedves Testvérek! Mi nem tu-

dunk többet adni egymásnak egy 

vödör szeretetnél. És aki többre 

szomjazik, az ne váljon el. Mert 

sem a második, sem a huszadik 

férfiban nem találja meg teljesen 

azt, amire vágyik. Nem azért 

mert rosszak vagyunk, hanem 

mert gyenge, esendő természet 

lakik bennünk. 

Igen, Istenre szomjazunk mind-

annyian! Az állandó törődésre. A 

folyamatos gondoskodásra. Az 

örökös türelemre és jószóra. És az 

állandó, folyamatos, örökös he-

lyett, mindig csak egy pohárnyi 

jut. Nagy ünnepeken egy vödör-

nyi. 

Tehát mindig kevés. 

Az orosz orvos és drámaíró, An-

ton Pavlovics Csehov azt mondta 

az emberi lélekről: „Ha szomjas 

vagy és úgy gondolod, az egész 

óceánt meg tudnád inni: az a hit. 

Amikor hozzáfogsz és két pohár 

után abbahagyod, mert elég, az a 

tudomány.”  

Onnan tudom, hogy engem az 

Isten teremtett, hogy állandóan 

szomjas vagyok.                    (G.F.) 

Létige 
29. v.: Ez 37,12-14; Zs 129; Róm 

8,8-11; Jn 11,1-45 

30. h.: Dán 13,1-9.15-17.19-30.33

-62; Zs 22; Jn 8,1-11  

31. k.: Szám 21,4-9; Zs 101; Jn 

8,21-30 

1. sz.: Dán 3,14-20.91-92.95; Dán 

3,52-56; Jn 8,31-42 

2. cs.: Ter 17,3-9; Zs 104,4-9; Jn 

8,51-59 

3. p.: Jer 20,10-13; Zs 17,2-7; Jn 

10,31-42 

4. sz.: Ez 37,21-28; Jer 31,10-

13; Jn 11,45-56 

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

11; Mt 26,14 - 27,66 

Lelkiismeret-vizsgálat III. 

Sikerült-e ezen a héten/napon 

teljesen kiélveznem, bármit is 

csináltam? 

Valóban jelen voltam, vagy csak 

a testem volt ott? 

Megragadtam-e minden örömet, 

ami megadatott nekem ezen a 

héten/napon? Tudatosan jártam-e 

az életem útját, vagy csak átsza-

ladtam rajta? 

Mi az, amiért ezen a héten/

napon hálás lehetek? Belecsúsz-

tam abba a gondolkodásba, hogy 

boldog leszek, ha….? A megelége-

dettséget és a boldogságot válasz-

tottam? 

A jelenben éltem a héten/ma, 

vagy hagytam, hogy a holnap és a 

tegnap ellopja a ma boldogságát? 

(Dr. John Izzo) 

N.-né és K.L.-né 

Teréz anya gondolatai 

Isten bennünk lakik. Nem szá-

mít, épp merre jársz, ha a szíved 

tiszta. A tisztaság nyitottságot 

jelent, azt a teljes szabadságot, 

azt a részrehajlás mentességet, 

mely által szeretni tudod Istent 

mindenféle gát és akadály nélkül. 

Ha bűn kerül az életünkbe, az 

éket ver közénk, és Isten közé. A 

bűn szolgaság, semmi más.  

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

válasz: Jézus mondta Júdás-

ról.  A lábmosás, amelynek értel-

mét ekkor magyarázta meg Jé-

zus, példaadás volt. „Ha ezt meg-

értitek, boldogok lesztek. De az 

írásnak be kell következni!” – 

utalt Júdásra. 

(János 13,14)  

Új kérdésünk: Melyik bibliai 

alak fejtette meg a fáraó ál-

mát? (Teremtés 41,16) 

1. Támár? 

2. József? 

3. Benjamin? 

4. Juda? 

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 12-i számban kö-

zöljük. A Góg és Magóggal kap-

csolatos játék nyertese Tapodi 

Endréné volt.                     (M.L.) 

Hét, kevésbé ismert adat  

Michelangelo Pietájáról 

(Folytatás) 

 

4.) 200 év múlva 

A Pieta 1498-1499-ben készült 

el, és a Santa Petronilla kápolná-

ba került. Egy mauzóleumba, ami 

a Szent Péter bazilika közelében 

található, s melyet a megrendelő 

francia bíboros utolsó nyughelyé-

nek választott. 200 évvel később, 

1699-ben szállítják át jelenlegi 

helyére, a Szent Péter bazilikába. 

 5.) New Yorkban 

 1964-ben az Egyesült Államok 

bíborosa Francic Joseph 

Spellman megkérte XXIII. János 

pápát, engedélyezze, hogy a Pie-

tát a New York-i világkiállításon 

bemutathassák. A Vatikán bele-

egyezett, és Edward M. Kinney 

igazgatót bízta meg a szállítás 

megszervezésével. Amerikaiak 

ezrei voltak kíváncsiak, hogy el-

sőkézből láthassák az itáliai cso-

dát. A kép biztonságáról egy több, 

mint két tonnás plexiüveg korlát 

gondoskodott. 

 6.) Szűz Mária nagyon fiatal 

 1499-ben, amikor a Pieta elké-

szült, a kritikusok azonnal szóvá 

tették, hogy Mária arca igaz, áj-

tatos, de korához képest túl fia-

tal. Hiszen az ölében fekvő Jézus 

33 éves, és ő sokkal fiatalabbnak 

látszik gyermekénél, pedig ő az 

édesanyja. Michelangelo életraj-

zában válaszolt a kritikára, és a 

következőképpen védte meg ma-

gát: „nem tudtátok, hogy aki szűzi 

szemérmes életet él, az tovább 

megőrzi fiatalságát, mint az, aki 

nem? Mennyivel inkább igaz ez 

Máriára, aki sohasem tapasztalta 

meg a bujaság vágyát, ami meg-

öregítette volna a testét! 

7.) egy vandál magyar 

1972 Pünkösd vasárnapján egy 

elmezavarodott fiatalember, Tóth 

László átugrott a Szent Péter ba-

zilika védőkorlátján, és rátámadt 

a szoborra. Kalapáccsal kezdte 

verni a műkincset, miközben azt 

kiabálta, „én vagyok Jézus Krisz-

tus, feltámadtam a halálból!” Mi-

előtt a biztonsági őrök lefogták 

volna, 15 ütéssel sújtott a szobor-

ra. Leszakította Mária bal karját, 

orrának hegyét és megütötte 

mellkasát. A szobrot azóta sérü-

lésmentesen helyreállították.  

G.F. 

Hirdetések 
AMENNYIBEN A JÁRVÁNY-

ÜGYI HATÓSÁG ÉS A MAGYAR 

KATOLIKUS PÜSPÖKI KAR EN-

GEDÉLYEZI, ÚGY A KÖVETKE-

ZŐ PROGRAMOK LENNÉNEK 

(LESZNEK) PLÉBÁNIÁNKON. 

• A nagyböjti időben, pénteken a 

keresztút reggel ¼ 7-kor kezdő-

dik. 

• A héten, április 3-án lesz első 

péntek, a reggeli szentmise vé-

gén imádkozzuk a Jézus Szíve 

litániát, majd délelőtt a betege-

ket látogatjuk. 

• Április 5. első vasárnap, a dél-

előtti mise végén imádkozzuk a 

Jézus Szíve litániát. 

• Április 5. virágvasárnap, a bar-

kaszentelés a délelőtti mise 

elején lesz a Szent János téren. 
P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Temetés:  

†Vass Sándornét sz. Dudás 

Franciskát életének 80. évében 

március 17-én utolsó útjára kísér-

tük a kiskundorozsmai temető-

ben. 

P.Gy. 

Nyolc tanács az igazi 

gondolatcseréhez 

1. A legfontosabb szabály: csak 

akkor származik hasznos egy 

vitából – ha bele sem fogsz. 

2. Mutass megbecsülést a másik 

véleménye iránt, soha ne 

mondd senkinek, hogy nincs 

igaza, mert lehet, hogy neked 

nincsen igazad. 

3. Késedelem és mindenféle szín-

padiasság nélkül valld be ha 

tévedtél. 

4. Engedd szóhoz jutni a másikat 

is, figyelmesen hallgasd meg a 

véleményét.  

5. Engedd, hogy teljesen bekap-

csolódjon a beszélgetés meneté-

be, segíts neki, hogy ő ismerje 

fel az összefüggéseket. 

6. Feltétlenül éld bele magad a 

másik helyzetébe, hogy ne csak 

a saját szemszögedből lásd a 

dolgokat! 

7. Ha téged őszintén érdekel a 

másik gondja, és segíteni 

akarsz neki, előbb-utóbb ő is 

érdeklődni fog a te dolgaid 

iránt, és felajánlja a segítségét! 

8. Ne beszélj hosszan és unalma-

san! Egy jó történet, akár egy 

vicc is mindent megmagyaráz! 

N.-né  


