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Evangélium 
…”Jézus megkereszteltette 

magát”… (Mk 1,7-11) 

Krisztus megkeresztelkedése 

nem volt keresztény keresztség. 

Mivel hiányzott az alapjából 

Krisztus. Mindnyájan Krisztus-

ban, és Krisztusra, mint sziklára 

hűséget esküdve keresztelkedünk 

meg. Ő magára keresztelkedett 

meg? Aztán Jézusból hiányzott a 

bűnök megvallása, és feloldozás-

ban sem részesült. Ez egy hiá-

nyos keresztelkedés volt. 

Igen, Jézus itt nem keresztel-

kedni akar, hanem valamit meg-

mutatni. Azt, hogy Ő a mennyei 

Atya megváltó tervének megtes-

tesítője. Mit akar az Isten? Krisz-

tust! Mit üzen nekünk? Krisztust! 

Minden kérdésre őt küldte vá-

lasznak. Miért? Hogy elmondja, 

nekünk embereknek milyen nagy 

szükségünk van rá, az Istenre. 

Szent Ágoston írja, amit a szent-

mise prefációjában is imádko-

zunk, „a te boldogságod teljes a 

mi dicséretünk nélkül is, – mégis 

megadod, hogy jóságodért hálát 

adjunk. A mi magasztalásunk 

nem tesz nagyobbá téged, – ne-

künk azonban üdvösségünkre vá-

lik, Krisztus a mi Urunk ál-

tal” (közös prefáció IV.). Az Isten 

tudja, hogy mit fogunk kérni, 

mégis megengedi, hogy kérjük. 

Akarja, hogy kérjük. Valószínűleg 

azért, mert ez a lelkünknek jót 

tesz. Mert az ima a magasba emel 

hozzá. Mert az imádságban min-

denki a helyén van. Az Isten, Is-

ten, az ember, ember. Amíg az 

ember kér, imádkozik, addig nem 

irányít. Ott van, ahová való. A 

földön, a helyén.  

„Isten beleviszi az embert a mély 

vízbe, de nem azért, hogy megful-

ladjon, hanem azért, hogy meg-

tisztítsa.” (James H. Aughey) 

Az Istenhez fohászkodó ember 

imája és maga a liturgia is mint 

minden imádság motorja, átalakí-

tó erejű. Nem úgy tesz csodát, 

hogy kérünk valamit, és az rögtön 

teljesül, hanem minket alakít át. 

Kereszténnyé tesz, megtanít jól 

látni, és az Isten akarata szerint 

cselekedni. Ez az átalakulási 

vágy formálja gondolatainkat és 

tetteinket. A csoda, mi vagyunk, 

ahogyan Istenhez fordulunk. 

Akik mindennap az egyház zso-

lozsmáját végzik, megtapasztal-

ják ezt. Imádságuk az egyház oxi-

génje a világnak. „Isten, aki meg-

teremtett minket, újjá is képes 

teremteni minket.” (Woodrow 

Kroll) 

Az imádság a világ tüdője. Ettől 

él, lélegzik minden keresztény. 

Amikor felnőttek jelentkeznek 

keresztelkedni, megkérdezem ő-

ket, hogy ez a szentség valamihez 

kell nekik, vagy komolyan gon-

dolják. Persze, hogy komolyan 

gondolják, hangzik az általában 

felelőtlen válasz. De mindig le-

buknak. A kereszténység elsősor-

ban templomba járás és nem a 

megkeresztelkedés. A keresztség 

csak egyszer van, a templomba 

járás vasárnapról vasárnapra 

történik. Az rendszeres. 

János és Jézus azt keresik a 

pusztában (Pszeudó Jeromos), 

ami elveszett. Ahol a sátán győ-

zött, ott kell őt megbuktatni. Ahol 

az ember elbukott, ott kell fel-

emelni. János neve azt jelenti, 

kegyelem. Ezzel kezdődik az elbe-

szélés, de minden az életben, ke-

gyelemmel. János keresztel, vagy-

is a keresztséggel kegyelmet oszt, 

az emberek bűneit bocsátja meg. 

„Az üdvösségen (keresztség) ke-

resztül múltunkat elfelejtik, jele-

nünk értelmet kap, jövőnk pedig 

biztonságba kerül.” (Rick Warren) 

 G.F. 

Útmenti kereszt 
Útszéli kereszt: határoknál, az 

út mentén állított kő-, vagy fa 

kereszt, illetve pléh-, bádog ke-

reszt. Szerepe a napi gyakorlat-

ban a tájékozódás segítése, föld-

rajzi tájegységek kezdetének, vé-

gének jelzésével. Ilyen egység: 

falu, tanya, mező, szántó, birtok, 

gyepű, szer. Az urbanizáció kö-

vetkeztében ezek az útszéli ke-

resztek ma városok utcáin, és 

terein az ősi településhatárok 

emlékét őrzik. Szolgálja a lelki 

eligazodást, figyelmeztet a hatá-

rok: kezdet és vég, magasság és 

mélység jelentőségének felisme-

résében. Hegy- és dombtetőkön 

hasonló céllal állítottak kereszte-

ket – vertikális határok megmu-

tatására. A hegycsúcs megmászá-

sa a gondolkodó ember számára a 

transzcendenshez, a kereszthez 

való felkapaszkodást is jelentette, 

mert a kereszt lábánál az ember 

megérzi, megérti, hogy egy világ 

határához érkezett el. Imádságra, 

vagy legalább egy keresztvetésre 

késztet. Latin elnevezése – crux 

viator – ezen kívül utal arra, 

hogy a kereszt – azaz Isten Fia – 

az emberrel együtt járja a küzdel-

mes földi utat, ott van vele határ-

, és döntéshelyzeteiben. Oltalma-

zója az Útszéli, vagy Úti Boldog-

asszony. A reformáció, ahol tud-

ta, az útszéli, vagy úti kereszte-

ket a szentek képeivel, szobraival 

együtt eltüntette. Ez ellen mond-

ta ki a nagyszombati egyházme-

gyei zsinat 1629-ben, hogy a szob-

rokat és szentképeket tartsák 

meg, ha lehet hozzák helyre, hogy 

az arra járókat imádságra indít-

sák. A keresztállítás különösen a 

XIX. században lett gyakori, leg-

többjük 1850 - 1930 közötti. Ezek 

többségét nem az egyház állítot-

ta, hanem a hívek fizették a költ-

ségeiket. Az egyház felszentelte 
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Dávidnak mondta Góliát. 

Dávid így válaszolt: „Karddal, 

dárdával, és lándzsával jössz elle-

nem. Én azonban a Seregek Urá-

nak nevében közeledem feléd. Az 

Úr ma kezembe ad. Legyőzlek és 

a fejedet veszem.” (1 Sámuel 

17,45) 

Új kérdésünk: Ki volt az a jó-

módú arimateai ember - maga 

is Jézus tanítványa - aki Pilá-

tustól elkérte Jézus testét

(Máté 27,57) 

1. Zebedeus? 

2. József? 

3. János? 

4. Jakab? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, péntek estig dob-

ják be a plébánia postaládájába. 

A helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk ki. A szeren-

csés nyertes nevét a február 28-i 

számban közöljük. 

A január 31-i szám nyertese:  

Nyerges Józsefné volt. 

M.L. 

Betűkavarodás  
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Semmi, ami kívülről 

megy be az emberbe, nem te-

heti őt tisztátalanná.” (Mk 

7,15) 

Az egyik, február 14. és február 

21. közötti evangélium rövid rész-

letének betűi kissé összekavarod-

tak; ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Emrt belllőrü, az beeekmr  

béílőszv deeeknr a gnoosz 

adgklnooot.” 

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 he-

lyes megfejtők között egy könyvet 

sorsolunk ki. A nyertes nevét a 

február 28-i számban közöljük. 

A január 31-i játék nyertese:   

Tóth Istvánné volt. 

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Hirdetések 
• Február 17-én hamvazószerda. 

A szentmise keretében lesz a 

hívek hamvazása. 

• Nagyböjtben pénteki napokon a 

keresztút reggel ¼ 7-kor kezdő-

dik. 

• Február 21-én, nagyböjt első 

vasárnapján a szentmisék vé-

gén hamvazás lesz. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Temetés:  

† Boda Lászlóné sz. Kalmár Má-

riát életének 31. évében február 2

-án a kiskundorozsmai temetőben 

utolsó útjára kísértük. 

P.Gy. 

Létige 
14. v.: Lev 13,1-2.45-46; Zs 31; 

1Kor 10,31 - 11,1; Mk 1,40-

45  

15. h.: Ter 4,1-15; 25; Zs 49; Mk 

8,11-13  

16. k.: Ter 6,5-8; 7,1-5. 10; Zs 28; 

Mk 8,14-21  

17. sz.: Joel 2,12-18; Zs 50; 2Kor 

5,20 - 6,2; Mt 6,1-6.16-18  

18. cs.: MTörv 30,15-20; Zs 1; Lk 

9,22-25  

19. p.: Iz 58,1-9a; Zs 50; Mt 9,14-

15  

20. sz.: Iz 58,9b-14; Zs 85; Lk 

5,27-32  

21. v.: Ter 9,8-15; Zs 24; 1Pét 

3,18-22; Mk 1,12-15  

és megáldotta az egyéni vagy kö-

zösségi buzgóságból állított ke-

reszteket. Az új keresztnek Sze-

geden keresztapát és kereszt-

anyát is választottak. Ezen út-

menti keresztek egy része régi 

sorscsapások emlékét idézi. Ez 

gyakran a keresztek elnevezésé-

ben is tükröződik: pestisköröszt, 

sáskajáró köröszt, stb. Előfordult, 

hogy oda is állítottak keresztet, 

ahol egy kisgyermek született – 

útközben.  

Ezeknek a kereszteknek asszo-

nyok, lányok viselték a gondját. 

Általában szombatonként friss 

virágot vittek hozzájuk, Halottak 

Napján gyertyát égettek a tövük-

nél. A kereszt előtt elhaladó férfi-

ak megemelték a kalapjukat, ke-

resztet vetettek. A búcsújárás 

útvonalába eső kereszteket ének-

kel, imádsággal köszöntötték. A 

változó időpontú Áldozócsütörtök 

előtt a hétfőt, a keddet és a szer-

dát körösztjáró napoknak nevezik 

még napjainkban is. Ezeken a 

napokon a hívők papjuk vezetésé-

vel lobogókkal, körmenetben, ha-

rangzúgás közepette kivonulnak 

a határ egy-egy keresztjéhez, an-

nak emlékezetére, hogy Jézus 

kivezette tanítványait az Olajfák 

hegyére. A távoli szegedi tanyák 

lakói, akik vasárnaponként rit-

kán mehettek szentmisére, az 

útmenti kereszteknél tartottak 

misét.  
(Forrás: Katolikus Lexikon) 

Nagy.-né és K.L.-né 


