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Evangélium 
…”a Szentlélek leszállt rá”… 

(Lk 3,15-16, 21-22) 

A zsidó hagyomány úgy tartja, 

hogy amikor a templomot lerom-

bolták, akkor a Shekinah, Isten 

jelenléte elhagyta a szent helyet. 

A fogságból való visszatérés és a 

templom újjáépítése után az Isten 

jelenléte többé nem költözött be az 

új szentélybe. Eltűnt.  

Az olvasmányban Izaiás próféta 

megtalálta az elveszettnek hitt 

Jelenlétet és feléleszti bennünk a 

reményt. „Készítsetek utat a pusz-

tában az Úrnak, egyengessétek 

Istenünk ösvényét a sivatagon át. 

Minden völgyet töltsetek fel, min-

den hegyet és halmot hordjatok el. 

Ami egyenetlen, váljék egyenessé, a 

hegyek ormai legyenek olyanok, 

akár a völgy. Akkor megnyilvánul 

majd az Úr dicsősége” (Iz 40,3-5). 

Újra előkerül, eddigi kóborlását 

befejezi és letelepszik. Hová? Már 

nem egy templom épületbe, ha-

nem megkeresztelkedésekor Jézus 

Krisztusba. 

600 évet kellett várni a fogság-

ból visszaérkezés után, hogy az 

Isten válaszoljon az emberek vá-

gyaira. Beteljesedett az idő, az 

Isten jelenléte Krisztus személyé-

ben visszatért az emberekhez. 

Valaki megkérdezett egy se-

bészt, a műtéti beavatkozások 

után miért telefonál és hívja fel a 

kórtermet, vagy a nővéreket? 

Minden türelmetlenkedő és sok-

szor a folyosón, vagy az udvaron 

éjszakázó, aggódva várakozó hoz-

zátartozónak elmondom: a műtét 

sikerült, a beteg jól van, és most 

pihen az ágyában. 40 éve vagyok 

orvos, de ezt eddig még senki nem 

hitte el nekem. De ha videó telefo-

non vagy a folyosóról ablakon ke-

resztül megmutatom neki a bete-

get, nemcsak elhiszik, azonnal 

megnyugszanak. 

Micsoda erőkülönbség van má-

sok beszéde és saját tapasztala-

tom között. 

Keresztelő János is többféle mó-

don buzdította, vigasztalta a né-

pet. Szívesen hallgatták őt. De 

amikor Jézus személyesen megje-

lent a Jordán partján, minden 

magyarázat fölöslegessé vált.  

Aengus királyt, Szent Patrik 

keresztelte meg az 5. század köze-

pén. A szertartás alatt Patrik rá-

hajolt botjára, melynek hegyes 

vége megszúrta a király lábát és 

vérezni kezdett. Már későn, de 

Patrik nagyon sajnálta, sokszoro-

san bocsánatot kérve, ami történt. 

De miért nem szóltál, hogy vérzik 

a lábad? A király azt válaszolta: 

azt hittem ez is a szertartás része. 

Igen az. A keresztségtől kezdve, 

mindennek a tétje: az üdvösség-

történet elnyerése vagy elveszté-

se. 

G.F.  

Az anyaméh  

gyümölcse jutalom 
– mondja a zsoltáros (127,3–5). 

Mi is azt gondolhatnánk, hogy egy 

kisbaba érkezése mindenkit öröm-

mel és boldog várakozással tölt el, 

azonban vannak olyan helyzetek 

is, amikor a váratlan és nem ter-

vezett terhesség rémületet okoz, 

válságba sodorja a nőt, aki talán 

szintén még maga is inkább csak 

gyermek. Ilyenkor gyors és titkol-

ható megoldásnak tűnhet az abor-

tusz, ami azonban sosem gyors, 

sosem titkolható és sosem jelent 

megoldást. Fájdalmat, félelmet, 

ürességet, bűntudatot és sok eset-

ben gyógyíthatatlan testi-lelki ba-

jokat hagy maga után. Aki időt 

nyer, életet nyer – ilyen helyzet-

ben hatalmas segítséget jelenthet 

egy olyan ember, aki elérhető kö-

zelségben van az összezavarodott 

kismama mellett, és segít átgon-

dolni a helyzetet; elfogad és meg-

ért, nem bélyegez meg, nem ítélke-

zik. Szó szerint életet nyerhetünk 

azzal, ha ilyenkor sikerül a kisma-

mát rábeszélni arra, hogy ne dönt-

sön azonnal, adjon esélyt a kicsi-

nek, hordja ki, hozza világra és 

gondoskodjon róla – akár úgy, 

hogy örökbe adja olyan házaspár-

nak, aki régóta vágyakozik gyer-

mekre. Sok életet mentünk meg 

ezáltal – a babáét mindenképpen, 

de áttételesen a kismamáét és az 

örökbefogadó szülőkét is. 

A katolikus egyház tanítása sze-

rint az élet a fogantatás pillanatá-

ban kezdődik, és a legelső pillanat-

tól kezdve vitathatatlan, hogy tel-

jes értékű, egyedi és megismétel-

hetetlen embertestvérünk fejlődik 

az édesanya mé-hében. Ennélfogva 

az abortusz elfogadhatatlan. Saj-

nos azonban nem mindenki ért 

egyet ezzel a felfogással, és számos 

országban – köztük Magyarorszá-

gon is – ilyen-olyan indokokkal az 

anya kérésére az abortusz törvé-

nyesen elvégezhető a magzati kor 

egészen késői időszakáig.  

Hogy ez  lehetőleg ne történhes-

sen meg, fontos a fiatal lányok és 

fiúk tanítása, szívhez szóló felvilá-

gosítása a fogantatásról, magzati 

életről; valamint a válságba jutott 

terhes kismamák megtalálása, 

megnyugtatása és támogatása.  

Az Együtt az Életért Egyesület e 

célból hozta létre a „Fiatalok az 

Élet Szolgálatában” nevű közössé-

get. Ezek az  „élet nagykövetei-

nek” mondható önkéntesek kép-

zést követően iskolákban, kollégiu-

mokban, fesztiválokon beszélnek 

az élet védelmében a magzatok 

helyett,  akik önmaguk érdekében 

nem tudnak szólni.  

Az egyesület másik csoportja, a 

„Felnőttek az Élet Szolgálatában” 

pedig válsághelyzetbe jutott kis-

mamákon segít: igyekeznek meg-

óvni a magzatok életét, kísérni a 

várandós nőt a szülésig, majd 

örökbefogadó családot keresni a 

világra jött újszülöttnek, kicsi ba-

bának.  

Az egyesület olyan program-

sorozatokat is szervez, amely egy 

tanév alatt kilenc hónapon át 1-1 

alkalommal dolgozza fel a magzat 

fejlődésének állomásait egészen a 

születésig. A programok célja az 

ismeretterjesztés mellett a meg-
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Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Egy próféta sem ked-

ves a maga hazájában.” (Lk 

4,24) 

Az egyik, március 27. és április 3. 

közötti evangélium rövid részleté-

nek betűi kissé összekavarodtak; 

ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Aik eekklötüz bnű ékllnü 

anv, az eenssv ár elöőrsz 

ekötv.” 

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 10-i számban közöljük. 

A március 13-i játék nyertese:  

Kereszti Gáborné volt.  

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Világosító Szent Ger-

gely volt, Örményország aposto-

la és első püspöke. Az örmény 

király kiadta a római birodalom-

ból menekülő keresztényeket a 

császárnak. Szent Gergelyt is 

elfogták, a király színe elé vezet-

ték, ahol hittagadásra  akarták 

kényszeríteni, sikertelenül. A 

király parancsára súlyos kínzá-

soknak vetették alá, és egy mély 

verembe dobták, ahol csúszómá-

szók között és nagy bűzben 14 

éven át szenvedett. Eközben ti-

tokban egy özvegyasszony táplál-

ta. Szenvedései ellenére is állha-

tatos maradt keresztény hitében. 

Örményországban az ő tevékeny-

ségéhez kötik a kereszténység 

felvételét. 

Új kérdésünk: Kinek mondta 

a harcos: „Kutya vagyok tán, 

hogy bottal jössz ellenem?” (1 

Sámuel 17,43) 

1. Izájnak? 

2. Eliábnak? 

3. Dávidnak? 

4. Abinadabnak? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, péntek estig dob-

ják be a plébánia postaládájába. 

A helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk  A nyertes ne-

vét az április 10- i számban kö-

zöljük. 

A március 13-i játék nyertese:  

Kéri Györgyné volt.  

M.L. 

Létige 
27. v.: Józs 5,9a.10-12; Zs 33; 

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

32  

28. h.: Iz 65,17-21; Zs 29; Jn 4,43-

54  

29. k.: Ez 47,1-9.12; Zs 45; Jn 5,1-

3a.5-16  

30. sz.: Iz 49,8-15; Zs 144; Jn 5,17

-30  

31. cs.: Kiv 32,7-14; Zs 105,19-23; 

Jn 5,31-47  

1. p.: Bölcs 2,1a.12-22; Zs 33; Jn 

7,1-2.10.25-30  

2. sz.: Jer 11,18-20; Zs 7; Jn 7,40-

53  

3. v.: Iz 43,16-21; Zs 125; Fil 3,8-

14; Jn 8,1-11  

Hirdetések 
 Nagyböjt péntekein a keresztút 

reggel mise előtt kezdődik ¼ 7-

kor. 

 A héten lesz első péntek. A reg-

geli mise végén imádkozzuk a 

Jézus Szíve litániát, majd dél-

előtt a betegeket látogatjuk. 

 A következő vasárnap első va-

sárnap, a délelőtti mise végén 

imádkozzuk a Jézus Szíve litá-

niát. 

P.Gy. 

előzés – aki kezébe fogja a kis tíz-

hetes magzat makettjét, vagy 

megtekinti és átbeszélgeti a Fo-

gantatás című animációs filmet, az 

sokkal nehezebben hoz életellenes 

döntést a későbbiekben.  

A Kalász nyolc tagja 2022. febru-

ár 11–12-én részt vehetett a „9 

hónap 1 tanév” című életvédő kép-

zésen, amelynek célja tudást, mód-

szertani segédanyagot és ötleteket 

adni ahhoz, hogyan lehet erről a 

témakörről beszélgetni különféle 

célcsoportokkal. A résztvevők meg-

ismerhették az egyesület munká-

ját, a szakmai anyagokat, a külön-

féle segédanyagokat. Közös film-

nézésre és nagy beszélgetésekre is 

sor került. Ötletelés is történt, 

amikor mindenki megtervezhette 

a saját művét: hogyan fogja vég-

hezvinni az életvédő előadás-

sorozat szervezését. Megismerték 

a művi vetélés társadalmi, jogi, 

orvosi szempontjait. Bemutatásra 

kerültek a Családvédelmi Szolgá-

lat, a Poszt Abortusz Szindróma és 

az örökbefogadás folyamata és 

fajtái is. Megtanulták, hogyan le-

het higgadtan, békésen és derűsen 

érvelni a máshogy vélekedőkkel 

való beszélgetések során.  

A nagyon tartalmas képzés vé-

gén minden résztvevő emlék-

képeslapot és egy 10 hetes magzat 

kis lábnyomát ábrázoló kitűzőt 

kapott, de a mindezeknél fonto-

sabb küldetést is az élet védelmére 

és szolgálatára. 

K.L.-né 


