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Evangélium 
…”láttuk az Ő dicsőségét”  

(Jn 1,1-18) 

Rabbi Aqiba egyszer azt mond-

ta: nem minden kornak adatik 

meg, ami egykor Izraelnek, hogy 

megkapta az Istentől az Énekek 

Éneke könyvét. Mert minden írás 

szent, de ez a tekercs a könyvek 

könyve. Hozzáfűzhetjük a Rabbi 

szavaihoz Origenész mondatait, - 

aki a legkorábbi és legnagyobb 

János magyarázat szerzője -, 

hogy az evangéliumok a Szent-

írás első gyümölcsei, de János 

evangéliuma ezek közül is a legel-

ső. Senki sem tudja felfogni az ott 

leírt szavak jelentését, csak az, 

aki Jézus keblén nyugodott, és 

aki megkapta Jézustól végrende-

letként Máriát, hogy minden ke-

resztény édesanyja legyen. 

Ki érti meg, mi az Isten akara-

ta? Kinek fáj, hogy Heródes üldö-

zi az újszülött gyermeket, vagy 

Jézus 12 évesen elveszik a temp-

lomban? Annak, aki közel áll hoz-

zá. Láttuk az ő dicsőségét közel-

ről, és ebből jobban megértettük, 

hogy ki az Isten. 

„Egy csoport diák, akik nagy 

karriert futottak be, összejöttek, 

hogy meglátogassák régi egyetemi 

tanárukat. 

A beszélgetés hamar panaszko-

dásba csapott át, a stresszes élet 

és munka kapcsán. A tanár, kávét 

ajánlva fel vendégeinek, kiment a 

konyhába, s egy nagy kannányi 

kávéval és többféle csészével tért 

vissza: porcelán, műanyag, üveg; 

néhány egyszerű volt, néhány kö-

zülük drága és ritkaság számba 

menő, s szólt, hogy mindenki szol-

gálja ki magát. 

Amikor minden diák kezében 

egy csésze kávé volt, a tanár így 

szólt: 

- Megfigyeltétek, minden szép és 

drága csésze elkelt, hátra hagytá-

tok az olcsó, műanyag csészéket? 

Habár mindenkinek az a termé-

szetes, hogy mindenből a legjobbat 

kívánjátok magatoknak, ez a 

problémáitok és a stresszetek for-

rása is. Amit valójában mindenki 

akart, az a kávé volt, s nem a csé-

sze, de tudatosan a jobb csészékre 

vadásztatok, s egymás csészéit 

figyeltétek. 

Feltételezzük, hogy az Élet a ká-

vé, s a munkahelyek, a pénz, és a 

társadalmi pozíció a csészék. Ezek 

csak eszközök az Élethez, de az 

élet minőségét nem változtatják 

meg. Néha, azzal, hogy csak a 

csészére figyelünk, elmulasztjuk 

élvezni a benne lévő kávét.” 

Mi keresztények láttuk az Isten 

dicsőségét, láttuk az életet, aki 

megszületett. Ezért bennünket 

más életpótló, életutánzó eszkö-

zökkel nem lehet becsapni. 

G.F.  

Úton van a  

Sixtus-kápolna 
Egy bevásárlóközpontban állítot-

ták fel a Sixtus-kápolna freskóinak 

másolatát. 

A koronavírus előtt évente 5 mil-

lióan látogattak el a Vatikánba, 

hogy megcsodálják a Sixtus-

kápolna festményeit. Azok, akik 

azt hitték, kimaradtak ebből az 

élményből, ne keseredjenek el! Ha 

nem jutottak el a kápolnába, akkor 

most a kápolna megy hozzájuk. 

Az egyedülálló vándorkiállítás 

lehetővé teszi, hogy szemmagas-

ságból lehessen megtekinteni a 

mesterművet. Míg a kiállítás azo-

nos az eredetivel, mégis a nagyfel-

bontás, vászonra nyomtatott képek 

megkönnyítik a hatalmas táblák 

szállítását, szétszedését, összeraká-

sát. 

Nemcsak a másolatok mozgatása 

lett egyszerűbb, de a látogatók is 

nagyobb szabadságot élvezhetnek a 

képek megtekintése közben. Példá-

ul a Vatikánban nem lehetett fény-

képezni. Egy kígyózó sorba ékelő-

dött turista csoport annyit látha-

tott Michelangelo munkájából, am-

ennyit a mögötte tolakodó türel-

metlen csoport megengedett neki. 

Itt van idő ráérősen, egyenként 

megnézni a képeket. 

A Sixtus-kápolna festményei 

2015 óta úton vannak, azóta bejár-

ták a világ sok országát. Olyan 

népszerű lett a vándorkiállítás, 

hogy a kápolnából 10 különböző 

méretű sorozatot készítettek. A 

befogadó termek határozzák meg, 

melyik helyiségben melyik méretű 

kápolnát állítják ki, másrészt így 

több helyszínre is lehet egyszerre 

bemutatót szervezni. 

Jelenleg Virginiában (Amerikai 

Egyesült Államok) a Tyson’s Corner 

bevásárlóközpontban jár a kápolna, 

ahol ideiglenesen egy bútorüzletbe 

költözött. 

A kiállító termekben a mennyeze-

ti freskók alacsonyabban vannak, 

mint Rómában, közelebbről megte-

kinthetők. Hogy a látogatók ne egy 

csoportba tömörülve siettessék egy-

mást, egyes képeket a terem olda-

lára, szellősen helyeztek el, lám-

pákkal fénybe öltöztetve. Mind-

egyik freskó mellett angol és spa-

nyol nyelvű tábla magyarázza a 

jelenetet és megfestésének történe-

tét. 

Az írástudatlanság korában óriá-

si kincs volt a kép. A Sixtus-

kápolnában Michelangelo 34 híres 

Biblia-történettel ajándékozta meg 

a világot. Ádám teremtése, a világ 

megalkotása 9 képből álló sorozatá-

nak egyike.  

A kiállítás anyaga közt az „utolsó 

ítélet” képe is megtekinthető, ami 

nem a Sixtus-kápolna mennyeze-

tén, hanem az oltár mögötti falon 

helyezkedik el. Ezen a 12 méter 

magas megalit freskón Michel-

angelo 25 évig dolgozott. Több mint 

300 alak mozog a képen nagy rész-

letességgel kidolgozva. 

A kápolna folyamatosan úton 

van. 2022-ben 16 kiállítást tervez-

nek az Egyesült Államokban. Bí-

zunk benne, hogy hamarosan hazá-

ját, Európát is megörvendezteti 

Michelangelo felülmúlhatatlan kéz-

jegye. 

G.F. 
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Vihar csapott le rájuk. 

A hajójuk darabokra tört,  Pál 

apostol azonban megnyugtatta a 

hajón utazókat, hogy az ő Istene 

meg fogja menteni az utazókat. 

Végül, bár a hajójuk darabokra 

tört, mindannyian megmenekül-

tek Málta szigetén. 

Új kérdésünk: Ki volt az a   

szent, aki Örményország 

apostolaként és első püspöke-

ként vált ismertté? 

1. Remete Szent Antal 

2. Keresztelő Szent János?  

3. Világosító Szent Gergely 

4. Oszlopos Szent Simeon ? 

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 az április 3-i 

számban közöljük. A március 6-i 

játék nyertese: Tapodi Endréné 

volt.                                       

M.L. 

Létige 
20. v.: Kiv 3,1-8a.13-15; Zs 102; 

1Kor 10,1-6.10-12; Lk 13,1-9  

21. h.: 2Kir 5,1-15a; Zs 41-42; Lk 

4,24-30  

22. k.: Dán 3,25.34-43; Zs 24; Mt 

18,21-35  

23. sz.: MTörv 4,1.5-9; Zs 147; Mt 

5,17-19  

24. cs.: Jer 7,23-28; Zs 94; Lk 

11,14-23  

25. p.: Iz 7,10-14; Zs 39; Zsid 10,4

-10; Lk 1,26-38  

26. sz.: Oz 6,1-6; Zs 50; Lk 18,9-

14  

27. v.: Józs 5,9a.10-12; Zs 33; 

2Kor 5,17-21; Lk 15,1-3.11-

32  

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Aki első akar lenni 

köztetek, az legyen a ti szol-

gálótok.” (Mt 20,27) 

Az egyik, március 20. és március 

27. közötti evangélium rövid rész-

letének betűi kissé összekavarod-

tak; ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Egy aéfóprt ems deeksv a 

aagm aaáábhjnz.” 

A helyes válaszokat (a bibliai idé-

zetet 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 

az április 3-i számban közöljük. 

A március 6-i játék nyertese:  

Farkas Dezsőné volt.  

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM KALÁSZ 

A Katolikus Asszonyok és Lá-

nyok Szövetsége (KALÁSZ) on-

line beszélgetés-sorozatot indít 

„A XXI. századi katolikus egy-

ház hívő nők szemével” címmel.  

A KALÁSZ küldetése a lányokat 

és asszonyokat segíteni abban, 

hogy a katolikus hit alapján tud-

ják betölteni a sajátos női hivatá-

sukat a társadalomban, az egy-

házban és a családban. Ezt a kül-

detést szem előtt tartva egy rend-

kívül változatos és izgalmas tema-

tikájú online beszélgetés-sorozatot 

állítottunk össze, neves szakembe-

rek meghívásával, amire szeretet-

tel hívunk minden érdeklődőt. 

A beszélgetések időpontja és té-

mája: 

2022. március 31. 18 óra 

Somogyiné dr. Petik Krisztina 

tanszékvezető főiskolai docens – 

online workshop a helyes önszere-

tetről, a női önbecsülésről 

május 5. 18 óra Bartha Angéla 

szociális testvér – online elődás és 

beszélgetés a női szentekről és kü-

lönösképp Máriáról 

június 9. 18 óra Tornay Kriszti-

na Phd M.Petra SSND iskolanő-

vér, tanár, szupervízor – online 

előadás és beszélgetés a keresz-

tény női spiritualitásról 

július 7. 18 óra Uzsalyné dr. 

Pécsi Rita neveléskutató, főiskolai 

docens – online előadás és beszél-

getés a nők szerepéről a család-

ban, gyermeknevelésben 

szeptember 29. 18 óra 

Rubovszky Rita a Patrona Hunga-

riae Iskolaközpont vezetője – on-

line előadás és beszélgetés a gene-

rációk közötti párbeszédről. 

A beszélgetések online platfor-

mon, ZOOM-on fognak zajlani, 

ezért – bár a részvétel ingyenes – 

regisztrálni szükséges e-mail cím-

mel, amire küldhetjük a ZOOM 

csatlakozási linket.  

Jelentkezni e-mailban lehet a 

kalasz@kalasz.t-online.hu email 

címen.  

K.L.-né 

Hirdetések 
Nagyböjt péntekjein a keresztút 

reggel mise előtt kezdődik ¼ 7-

kor. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Temetés:  

† Árkossy Gabriellát életének 

73. évében március 10-én a 

kiskundorozsmai temetőben utol-

só útjára kísértük 

P.Gy. 

mailto:kalasz@kalasz.t-online

