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Evangélium 
…”a búzaszem”… 

(Jn 12,20-33) 

Nem szeretek a halálról beszél-

ni. Talán azért, mert félek attól, 

ami rám vár, vagy nagyon idege-

sítő, hogy állandóan abban élek. 

Félek attól, ami lesz, vagy mene-

külni akarok abból, ami van. 

Mert a halál nem menetrendsze-

rű következménye egy eltelt élet-

nek, hanem inkább állandó vele-

járója egy komolytalanul vett hit-

nek. Ezt a halált csalódásnak hív-

ják. 

Jézus átélte a szenvedés szélső-

ségeit, és nem talált rá szavakat 

azok kétségbeejtő megoldhatat-

lanságára. Érezte a töviskorona 

szúrását, az ostorra erősített 

ólom és csontdarabok bőrt szag-

gató suhintását. Ez is fájdalom. 

De van még ettől szörnyűbb, a 

sötétség mindent betakaró csend-

je. Megszabadulok a haláltól, 

vagy megölnek? Segít rajtam va-

laki? Ha igen, most miért nem 

teszi? A megválaszolatlan kérdé-

sek sötétsége ez. Kibe kapaszkod-

jam? - mindenki elhagyott! És 

Isten kegyelmet osztó keze ad egy 

búzaszemet, az imát, ami ebbe az 

agyongyötört testű Krisztus föld-

be el van ültetve. Belénk is. 

Minden magból lesz valami. 

Minden élet tart valahová. Az 

elültetett mag a földben is ma-

radhat, belehalhat saját maga 

reménytelenségébe. Abba, hogy a 

szenvedés után halál vár ránk. 

De az elvetett szem, kiszabadulva 

a sötét föld fülledt fogságából, a 

fény felé is törhet, hogy a tér rit-

kás levegőjén folytassa halottnak 

hitt életét. Így a szenvedés mag-

jából feltámadás nő ki. Hogyan 

éljek? A láthatatlanba kapasz-

kodva! 

Két sakkozó ül egymással szem-

ben sokáig. A fehér bábukat moz-

gató azt mondja, Huszár F6. A 

másik föladja, mert látja, hogy 

így a nyolcadik lépés után elvész 

a vezére, s a parti teljesen re-

ménytelenné válik. De ezt csak 

azok látják, akik a láthatatlant 

látják. Akik nem látják a látha-

tatlant, még csodálkoznak is: Mi-

ért adta fel ez az ostoba, hiszen 

nem is áll olyan rosszul? 

Jézus imádkozik. De vajon, van 

ennek az ima-magnak akkora 

ereje, hogy belelásson a láthatat-

lanba? Felemelkedve túlnőjön 

magán? Úgy tűnik igen! Ezt on-

nan lehet tudni, hogy állandóan 

kapaszkodik. Folyamatosan kér, 

könyörög, hálát ad, mennyei Aty-

ján csüng. Ez a megszállott, törte-

tő élni akarás átszakítja a föld 

kemény kérgét és megállíthatat-

lanul a fény felé emelkedik. 

Az evangélium mondatainak 

nagy ellentmondásai hitünk bizo-

nyítékai. A kereszt a mi dicsősé-

günk, Isten ereje a mi gyöngesé-

günk, nagyböjt a mi feltámadá-

sunk. Nagy ellentmondások, de 

valójában a legjobb párosítások. 

Arra adnak választ, mi lesz azzal 

az emberrel, akinek van hite, 

magja. Minden megtörténik vele, 

de ami a végén vár rá, azt nem 

kell találgatással megfejteni. 

Mint minden kiszámíthatatlan 

kezdés után, az ő sorsa ismert és 

ugyanaz. Feltámadás, felemelke-

dés, újjászületés. 

G.F.  

ge. Viszi, a tinédzser kor lázadá-

sait. Még rúgkapálnál, tiltakoz-

nál, lázadoznál a szülők akarata 

ellen, de már te is szülő vagy. 

Hová tűntek a húszas évek gond-

talan hétköznapjai, amikor még 

otthon lakhattál, és nem neked 

kellett megoldanod a számlákat, 

a hétvégi ebédet, vacsorát, a 

programokat? Az idő egy tolvaj. 

Messziről figyeled az apró ponttá 

lett embert, aki valaha voltál. 

Lassan, de biztos léptekkel távo-

lodik tőled. Már átadta a staféta-

botot mostani önmagadnak, aki 

sokszor csak a fejét kapkodja, és 

nem érti, honnan kerültek szeme 

köré a szarkalábak, mikor érkez-

tek meg az első ősz hajszálak? 

Tovatűnő éned kérdőn keresi az 

ifjúság eltűnt szerelmeit. A soha 

véget nem érőnek, és örökké tar-

tónak vélt éveket. A hajnalig tar-

tó bulizásokat. Most már otthon, 

körmödet lerágva aggódsz, hogy 

biztonságban hazatérjen, az, aki 

nem rég még benned növekedett, 

és várta, hogy végre a szemedbe 

nézhessen. Hová tűnt gyermeked 

bársonyos bőre, baba illata, ál-

landóan társaságodat kereső ap-

ró kis lénye? Ki ez a nyurga, 

minden ellen hadakozó kamasz, 

akinek csak az a hihető, amit a 

barátoktól hall, és minden, ami 

tőled jön, elutasításért kiált? És 

elhiszed, ha valaki azt mondja 

neked, egykor te is ilyen voltál? 

Az idő egy tolvaj. Kénye-kedve 

szerint visz mindent, amit a keze 

elér. Viszi a szeretteket, nem 

kérdezi, megengeded-e. Nem kér-

dezi, fáj-e. Helyette megrántja a 

vállát és azt mondja: tudod, én 

minden sebet begyógyítok. 

 

M.T.É. 

Kristina Calu - Az idő 

(Egyperces) 
Az idő egy tolvaj. Mindent visz, 

amit a keze elér. Viszi a gyermek-

éveket, kettőt pislogsz és már vé-
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Jézus volt. Az elhangzott 

mondatot – ahogyan Máté leírta 

evangéliumában – a farizeusok 

provokatív kérdésére válaszolta 

Jézus. (Máté 22,15) 

Új kérdésünk: Kinek a zsol-

tárában található az alábbi 

gondolat? „Az Úr az én pász-

torom, nem szenvedek hi-

ányt.” (Zsoltárok 23,22) 

1. Áron? 

2. József? 

3. Dávid? 

4. Ábrahám? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, csütörtök estig 

dobják be a plébánia postaládájá-

ba. A helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk ki. A szeren-

csés nyertes nevét a május 23-i 

számban közöljük.  

Az április 25-i játék nyertese:        

Kereszti Gáborné volt. 

M.L. 

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Nagyobb szeretete 

senkinek sincs annál, mint ha 

valaki életét adja barátai-

ért.” (Jn 15,13) 

Az egyik, május 9. és május 16. 

közötti evangélium rövid részleté-

nek betűi kissé összekavarodtak; 

ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Aimt acsk eékkrt az aá-

lótty az én beeemnnv, aad-

egjm eekknt.” 

A helyes válaszokat (a bibliai 

idézetet és a bibliai vers számát) 

névvel és címmel ellátva, csütör-

tök estig dobják be a plébánia 

postaládájába. A Létige segít! A 

helyes megfejtők között egy köny-

vet sorsolunk ki. A nyertes nevét 

a május 23-i számban közöljük. 

Az április 25-i játék nyertese:     

Farkas Dezsőné volt. 

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM Hirdetések 
• Akiknek március 8-a óta elma-

radt az íratott szentmiséjük, 

legyenek szívesek jöjjenek be 

személyesen a plébániára, új 

időpontot egyeztetni. Az elma-

radt szentmiséket bármilyen 

hétköznapra vagy vasárnapra 

tehetik a járvány miatt káro-

sultak. Így ha valaki korábban 

íratott egy szentmisét és azon 

egy másik szándékot is bemon-

dunk az övével együtt, azok 

legyenek megértéssel a másik 

ember miseszándéka iránt. 

• Május hónapban a hétköznapi 

szentmisék este 6-kor kezdőd-

nek. A mise végén énekeljük a 

Lorettói litániát.  

• Május 13-án, csütörtökön, Fati-

mai imaóra lesz a templomban 

délután 5 órai kezdettel. 

• Május 14-én, pénteken Szent 

Rita kilenced kezdődik délután  

¼  6-kor a templomban. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Zalán - Szabó Czibolya Ferenc 

és Veres Éva gyermeke a kereszt-

ség szentségében részesült május 

2-án. 

Temetés:  

† Balogh Jánosnét sz. Gyuris 

Margitot életének 92. évében a 

Szeged - Belvárosi temetőben, 

† Tóth Lászlónét sz. Nagypál 

Juliannát életének 85. évében a 

kiskundorozsmai temetőben utol-

só útjukra kísértük. 

P.Gy. 

Létige 
9. v.: ApCsel 10,25-26.34-35.44-48; 

Zs 97; 1Jn 4,7-10; Jn 15,9-17  

10. h.: ApCsel 16,11-15; Zs 149; Jn 

15,26 - 16,4  

11. k.: ApCsel 16,22-34; Zs 137; Jn 

16,5-11  

12. sz.: ApCsel 17,15.22 - 18,1; Zs 

148; Jn 16,12-15  

13. cs.: ApCsel 18,1-8; Zs 97; Jn 

16,16-20  

14. p.: ApCsel 18,9-18; Zs 46; Jn 

16,20-23a  

15. sz.: ApCsel 18,23-28; Zs 46; Jn 

16,23b-28  

16. v.: ApCsel 1,1-11; Zs 46;  

Ef 1,17-23; Mk 16,15-20  

Kis történetek  

Anthony de Mellotól 
A Mester állítása szerint a bol-

dogtalanság leggyakoribb oka az, 

hogy az emberek eltökélik, hogy 

boldogtalanok lesznek. Ezért van 

az, hogy két ember közül, akik 

ugyanabban a helyzetben van-

nak, az egyik boldog, a másik pe-

dig nyomorultul érzi magát.  

Elmesélte, hogy a kislánya nem 

akart a nyáron táborba menni. 

Hogy lelkesítse, a Mester meg-

címzett néhány levelezőlapot sa-

ját magának és átadta a kislány-

nak.  

Minden nap – mondta – írd rá 

az egyik lapra, hogy „Jól vagyok!” 

és dobd be a postaládába. 

A kislány egy darabig gondolko-

dott, majd megkérdezte:  

– Hogy betűzöd azt, hogy nyo-

morultul? 

N.-né és K.L.-né 


