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Evangélium 
…juhokért vagyok ajtó… 

Jn 10,1-10 

 

Az a megállapítás, hogy az 

edényt a fülénél kell megfogni, 

nem szorul magyarázatra. Ez ma-

gától értetődik. Igen, elméletben. 

De nem mindig világos a gyakor-

latban, hiszen sokszor megéget-

jük magunkat. Olyan sok jót te-

szünk embertársainkkal, amit 

olykor irigységgel és féltékeny-

séggel viszonoznak. Megégetjük 

magunkat. Mert nem a fülénél 

fogtuk meg az edényt. Kölcsön 

adtunk szeretetet, melyet kama-

tostul várunk vissza. Nem adtuk 

oda, csak kölcsönadtuk. Aki in-

gyen ad, nem törődik vele, hova 

kerül. Nem vár, nem kapni, csak 

adni akar. 

A mai evangéliumban is erről 

van szó. Jézus az ajtó. Egy házba 

be lehet jutni a kéményen és az 

ablakon keresztül is. De ahogyan 

az edénynek van füle, úgy az épü-

letnek is van ajtaja. Magyarul, a 

dolgoknak rendje van. Aki a ké-

ményen ereszkedik le a házba, 

kormos lesz. Aki az ablakon át tör 

be a lakásba, az megvághatja ma-

gát. Aztán, ha valaki a kéményen 

és ablakon át megy a házba, az 

elvenni akar. Aki az ajtón keresz-

tül lép be, nem elvenni, hanem 

adni szeretne, találkozni az ott 

élőkkel. 

Jézus ajtó is, pásztor is. Ne le-

pődjünk meg ezen, mondja 

Aranyszájú Szent János. Abban, 

hogy Jézus elvezet minket az 

Atyához, ajtó, ahogyan gondosko-

dik rólunk, úgy pásztor. 

Szent Ágoston tovább megy a 

gondolattal, és az ajtó mögötti 

lakóteret nem valami nappalinak 

látja, amit közösségi találkozási 

helynek alakítottak ki. „Aki az 

ajtón bemegy, az Jézus életébe 

érkezik. Vele együtt szenved, 

megismerkedik alázatával, része-

sül feltámadásában. Vele él. Isten 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Folytatódnak a szentmisék 

A koronavírus járvány okozta vészhelyzetben átléptünk a véde-

kezés második szakaszába. A Szeged-Csanádi Egyházmegyében 

ez többek között azt jelenti, hogy 2020. május 9-én estétől ismét 

lehetőség van templomainkban az eukarisztia, a szentmise ün-

neplésére a hívő közösség részvételével, a polgári hatóságok elő-

írásainak betartásával. 

Különösen a következőkre hívom fel a figyelmet: 

• A szenteltvíztartó legyen üres, száraz, gyakran fertőtlenített 

(mivel sokan gépiesen, rutinból is hozzáérhetnek). 

• A templom bejáratánál kézfertőtlenítésre alkalmas szer le-

gyen elhelyezve. 

• 65 év feletti hívek nincsenek „eltiltva”, de lehetőleg ne vegye-

nek részt a szentmisén saját érdekükben és a közösség védel-

mében. Ajánljuk a 65 év feletti híveknek, hogy kérjenek meg 

egy családtagot, szomszédot vagy ismerőst, hogy képviselje 

őket a szentmisén. 

• A szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés to-

vábbra is érvényben van mindenki számára. 

• Szájmaszk használata kötelező (a pap és a kántor kivételé-

vel). 

• Lehetőleg minél kevesebb közösségi ének legyen a szentmi-

sén. 

• Csak minden második padot vagy széksort használják, megfe-

lelő (2 m) távolság betartásával. Szorosan egymás mellett 

csak az egy háztartásban élők üljenek. 

• Az áldoztatás csak kézbe történhet, úgy hogy az áldoztató ne 

érjen az áldozó kezéhez. Az áldoztatónak szájmaszkot kell vi-

selnie áldoztatáskor (a papnak is). 

• Perselyezés ne legyen, az adományokat a szentmise végén a 

kijárat közelében elhelyezett gyűjtőládába vagy kosárba te-

gyék a hívek. Érdemes ott a plébánia bankszámlaszámát fel-

tüntető lapokat is elhelyezni, mely rámutat a banki átutalás 

lehetőségére. 

• Az általános feloldozás továbbra is lehetséges, akár a szent-

mise bevezető, bűnbánati részében is, ott viszont tilos, ahol 

televíziós, vagy internetes közvetítés van. 

• Temetéseken a ravatalozó használata továbbra is tilos. A ra-

vatalozó előtt amennyiben elegendő szabad terület van, lehet 

végezni a szertartást a védőtávolság betartásával. A sírnál is 

hívjuk fel a figyelmet a megfelelő távolság megtartására. 

• A járványhelyzetre vonatkozó többi rendelkezés változatlan. 

 

Szeged, 2020. május 7. 
 

 

Dr. Kiss-Rigó László 

püspök 
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Létige 
10. v.: ApCsel 6,1-7; Zs 32; 1Pét 

2,4-9; Jn 14,1-12 

11. h.: ApCsel 14,5-18; Zs 

113B; Jn 14,21-26 

12. k.: ApCsel 14,19-28; Zs 

144; Jn 14,27-31a 

13. sz.: ApCsel 15,1-6; Zs 121; Jn 

15,1-8 

14. cs.: ApCsel 15,7-21; Zs 95; Jn 

15,9-11 

15. p.: ApCsel 15,22-31; Zs 56; Jn 

15,12-17 

16. sz.: ApCsel 16,1-10; Zs 99; Jn 

15,18-21 

17. v.: ApCsel 8,5-8.14-17; Zs 

65; 1Pét 3,15-18; Jn 14,15-21 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: a „Meghívott apostol” 

volt. Pál apostol így kezdi első 

levelét: „Pál, Krisztus Jézus szol-

gája, meghívott apostol, akit az 

Isten kiválasztott evangéliumá-

nak hirdetésére…” (Rómaiaknak 1,1) 

Új kérdésünk: A három ven-

dég hogyan mentette meg Lót 

életét, amikor a szodomai tö-

meg el akart bánni vele? 

(Teremtés 19,12)  

1. Összezavarta a nyelvüket? 

2. Vaksággal sújtotta őket? 

3. Felejtést bocsátott rájuk? 

4. Láthatatlanná tették Ló-

tot? 

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 május 24-i 

számban közöljük. 

M.L. 

kiüresítve önmagát, emberré vált, 

33 évet élt a földi sátorban. Mi ne 

abban akarjuk utánozni Őt, hogy 

istennek képzeljük magunkat, 

hanem a valakivé válás szelíddé 

formáló átalakulásában. Legyünk 

azzá, akik vagyunk. Ne többé, 

csak azzá, akinek teremtett az 

Isten. Emberből még jobb embe-

rekké. Jobb emberből keresztény-

nyé. Ezért gondolj kevesebbet 

magadról, mint aminek hiszed 

magad. Ez az alázatos gondolko-

dás valóságosabb, mint amit az 

elképzelt túlértékelés hisz magá-

ról. Az ilyen hozzáállású ember-

nek megnyílik az ajtó. Aki tudja, 

hogy hol, és hogyan kell bemenni, 

az átléphet a küszöbön. 

XVI. Benedek pápa mondta ma-

gáról megválasztása után: jó 

pásztort kerestünk, helyette né-

met pásztort kaptunk. A humor 

mögött ott a valóság. Csak egy 

pásztor van, Jézus Krisztus. Mert 

első sorban nem az a pásztor, akit 

felszentelnek pappá, hanem aki 

Isten életét ölti magára. Akaratát 

követi. Ennek mintapéldája Isten 

egyszülött fia, Jézus Krisztus 

volt. 

A Teremtés könyvéhez írt nagy 

magyarázat szerint, a vízözön 

végén Noé kibocsátott egy galam-

bot a bárkából, és az csőrében 

olajfa levéllel érkezett vissza 

(8,11). Hol találta? Az olajfák he-

gyén, mert azt nem árasztotta el 

a víz. Mások (Rabbi Birai) szerint 

nyitva volt az Édenkert kapuja, 

és onnan szakította az ágat. Ha 

már az Éden kertjében járt, nem 

kellett volna értékesebb tárgyat 

hozni a gally helyett, fahéjat vagy 

balzsamot? Nem, mert az olajág-

gal üzent az Úr. Azt, jobb a kese-

rűség az Istentől, mint az édesség 

a gonosz kezéből. 

Akinek megnyílik az ajtó, az 

ajtóval együtt az értelme is. Be-

látja, hogy az Emberfiának szen-

vednie kellett, hogy bemehessen 

Atyja dicsőségébe. De nekünk is 

fájdalmas tapasztalatokon ke-

resztül kell menni, hogy megszül-

Betűkavarodás  
Az egyik, május 10. és 17. közötti 

evangélium rövid részletének be-

tűi kissé összekavarodtak; ABC 

sorrendbe rendeződtek: 

„ ah aaiklv emn aadmr 

beemnn eiikktv imnt a elő-

őősszsztv és aádelrsz ... ” 

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 helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk ki. A nyertes 

nevét a május 24-i számban kö-

zöljük. 

SZ.A. 

jük magunkat. Megértjük, hogy 

Jézus az ajtó, amit sokszor be 

kell zárni. Nem azért, hogy az 

érkezőket elutasítsa, hanem hogy 

a bent lévők biztonságban érez-

hessék magukat. 
G.F.  

Teréz anya gondolatai 

Nagyon fontos számomra, hogy 

keresztény vagyok. Számomra ez 

jelenti a teljességet, hiszen min-

den egyes embernek az Isten által 

lelkébe helyezett kegyelem sze-

rint kell élnie. Isten minden te-

remtett léleknek lehetőséget ad, 

hogy szembenézzen vele, elfogad-

ja, vagy elutasítsa. Istennek meg-

vannak a maga módszerei s esz-

közei, hogy miként hasson az em-

berek szívére, viszont mi nem 

tudhatjuk, mások milyen közel 

vannak Őhozzá. Ám tetteikből 

mindig megállapíthatjuk, hogy 

Isten szándékai szerint élnek-e, 

vagy sem. Ahogyan az életünket 

éljük, bizonyságul szolgál arra, 

hogy teljesen Istenéi vagyunk-e, 

vagy sem, függetlenül attól, hogy 

hinduk, muszlimok, vagy keresz-

tények vagyunk.  

K.L.-né és N.-né 


