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Evangélium 
…”Tegyetek meg mindent, 

amit csak mond!” (Jn 2,1-11) 

Vízkereszt, vagy amit akartok. 

Vízkeresztkor melyiket akarjátok? 

Mert volt idő, amikor vízkereszt 

hármas ünnep volt: a napkeleti 

bölcsek látogatása, Jézus megke-

resztelkedése a Jordán folyóban, és 

a víz borrá változtatása a Kánai 

menyegzőn, mindhármat egy na-

pon, egyszerre ünnepelték. A há-

rom közül melyiket akarjátok ün-

nepelni? A keleti egyház Jézus 

megkeresztelkedésére helyezi a 

hangsúlyt. Nyugaton a napkeleti 

bölcsek látogatása került előtérbe 

– olyannyira, hogy a római katoli-

kus egyház a II. Vatikáni zsinat 

óta csak ezt ünnepeli vízkereszt-

kor. De miért kell mindent egy-

szerre ünnepelni, miért nem lehet 

sorban, egymás után megemlékez-

ni külön-külön mindegyik ünnep-

ről. Ezt tesszük most. Sorban, víz-

keresztkor a napkeleti bölcsekre, 

majd rákövetkező vasárnap Urunk 

megkeresztelkedésére, Évközi 2. 

vasárnap pedig Jézus első csodájá-

ra emlékezünk. 

2014 óta a magyar egyházban is 

parancsolt ünnep január 6. Vízke-

reszt napja. Sokan értetlenül áll-

nak ez előtt a változtatás előtt 

(amely csak nekünk új, hisz a vi-

lágegyházban sokfelé mindig is 

kiemelt nap volt epifánia fő ünne-

pe), mivel szemükben ez a nap csu-

pán „függeléke”, „utánfutója”, egy-

fajta hátravetett kiegészítése kará-

csonynak. Ha azonban a legősibb 

hagyományokra tekintünk, meg-

értjük, hogy ez a megközelítés elhi-

bázott. A történelmi tények ugyan-

is azt mutatják, hogy ez a január 6

-i megemlékezés sokkal ősibb, mint 

karácsony december 25-i ünnepe.  

Mária Názáretben nemcsak hit-

tanórára járt, de oda is figyelt. Bi-

zonyára tanították neki Izaiás pró-

féta Jeruzsálem dicsőséges helyre-

állításáról szóló ígéreteit. Számom-

ra Mária attól is szűz, áldott és 

szeplőtelenül fogantatott, hogy a 

múltat össze tudta párosítani a 

jelennel. Amit hittanórán tanult, 

az nemcsak lecke vagy házi feladat 

volt, hanem volt mögötte erő.  

Mégpedig olyan, hogy felismerte 

a szavak beteljesedésének pillana-

tát. Hogy elérkezett megváltásunk 

ideje, azt onnan lehet tudni, hogy 

véget értek a lehetetlen helyzetek. 

Mária ezt az összefüggést rögtön 

meglátta. Mivel az Isten eljött kö-

zénk, jelentésüket vesztették az 

olyan szavak, mint elhagyatott, 

magányos (Iz 62,4). Akivel az 

Emmánuel él, azt gyönyörűséges-

nek, és menyasszonynak hívják. 

Mária nemcsak azt tette szóvá, 

hogy elfogyott a bor, hanem azt is, 

hogy tegyetek mindent, amit kér 

tőletek a Fiam, mert ő mindent 

megtesz értetek. Mit jelent Máriá-

nak ez a mondata? Ahol az Isten 

van, ott nem hiányzik a bor, ott 

minden megvan. 

Baráti látogatást tett egy család-

nál, egy középkorú pár, és ahogyan 

átlépték az idegen ház küszöbét, 

rögtön csörögni kezdett a telefon. A 

ház tulajdonosa odalépett, megkér-

dezte ki az, majd az újonnan érke-

zett családapát hívta a kagylóhoz, 

mondván, a lánya telefonál, az ap-

jával akar beszélni. Közben felesé-

géről tisztelettel lesegítették a ka-

bátot, hellyel, jó szóval kínálták. 

Az apa türelmesen hallgatta lánya 

panaszkodását, aki néhány éve 

ment férjhez, de elege van ebből a 

szerinte rabszolga életnek nevezett 

kapcsolatból. A telefonálás után, 

felesége megkérdezte a férjét, kivel 

beszélt és mit akart. A lányunk 

volt, válni szeretne, és haza akar 

jönni. És te mit mondtál neki? Azt, 

hogy otthon van. 

Hiányzik a bor, ugyanúgy a hű-

ség, a szívet melengető szép szó, a 

szerelmes becézgetés? Ez a baj? Ha 

a bajok felől nézzük az életet, ak-

kor minden baj. Ha az Isten felől 

nézzük a gondokat, akkor minden 

csak próbatétel. Ha Isten velünk, a 

baj és a nyomor is mellettünk. 

G.F.  

Dr. Batthyány-

Strattmann László 
5.rész 

Batthyány László mozgékony, 

tevékeny embertípus volt. Nincs 

a technikának olyan ága, ami ne 

érdekelné tettvágyát. Köpcsényi 

kastélyának erkélyére spektro-

szkópot állít fel a Nap megfigye-

lésére. A kastélyban kis laborató-

riumot szerel fel: cipőpasztát. 

szájvizet, kölnivizet stb. állít elő. 

Nagyon szeret fényképezni. Maga 

hívja elő, nagyítja felvételeit. 

Aranyoz, ezüstöz, viaszfigurákat 

önt. Lakkoz, padokat készít a 

kertbe. Az órák voltak a kedven-

cei, az órás mesterséget egyik 

külföldi útja alkalmával tanulta 

ki. Szívesen zongorázik, játszik 

cimbalmon, furulyázik, igen jól 

táncol. Saját sofőrjeit maga ké-

pezte ki, Köpcsényben valóságos 

sofőriskolát tartott, ahová püspö-

kök és ismerősei küldték 

sofőreiket tanulni. 

1914-ben kitört az első világhá-

ború. Batthyány felajánlotta szol-

gálatát a hatóságnak. Szontágh 

Jenő így emlékezik: Egy széles 

vidék orvos nélkül maradt, ezt 

látta el Batthyány. És bizony 

mondom, hogy nem hiszem, hogy 

ebben az országban volt, van és 

lesz kör, ahol az orvosi szolgálat 

jobban, lelkiismeretesebben és 

pontosabban lett volna ellátva….. 

Úgy vizsgálta meg, úgy ápolta a 

legutolsó napszámost, vagy beteg 

cigányt, mintha főherceget kezelt 

volna. 

Amikor kórháza már szűknek 

bizonyult, emelet ráépítésével 

sürgősen 120 ágyra egészítette ki. 

Ekkor már jövedelme legnagyobb 

részét a kórháza nyelte el.  

Ha beteghez hívták, hitvese is 

vele ment, órákon át ápolták a 

segítségre szoruló beteget. Néha 

csak hajnalban tértek vissza a 

kastélyba.  

Szakmai tudását állandóan tö-
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Létige 
3. v.: Iz 43,16-21; Zs 125; Fil 3,8-

14; Jn 8,1-11  
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62; Zs 22; Jn 8,12-20  
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8,21-30  
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Jn 11,45-56  

10. v.: Iz 50,4-7; Zs 21; Fil 2,6-11; 
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Dávidnak mondta Góli-

át. 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 

jómódú ember - maga is Jézus 

tanítványa - aki Pilátustól el-

kérte Jézus testét? (Mt 27,57) 

1. Jakab? 

2. József? 

3. János? 

4. Zebedeus? 

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 az április 17-i 

számban közöljük. 

A március 20-i játék nyertese:   

Tapodi Endréné volt.  

M.L. 

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Aki közületek bűn 

nélkül van, az vessen rá elő-

ször követ.” (Jn 8,7) 

Az egyik, április 3. és április 10. 

közötti evangélium rövid részleté-

nek betűi kissé összekavarodtak; 

ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Aik ekötv eegmn, emn ájr 

beénöstt, aehmn éöv elsz 

az eélt aáággilossv.” 

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 17-i számban közöljük. 

A március 20-i játék nyertese:  

Kéri Györgyné volt.  

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Hirdetések 
 Nagyböjt péntekjein a kereszt-

út reggel a szentmise előtt kez-

dődik ¼ 7-kor. 

 A mai vasárnap első vasárnap, 

a délelőtti mise végén imádkoz-

zuk a Jézus Szíve litániát. 

 Április 5-én, kedden szentség-

imádás lesz a reggeli mise vé-

gétől ½ 9-ig, a templomban. 

 Nagyböjti lelkigyakorlat lesz 

templomunkban április 11. hét-

fő, 12. kedd és 13-án szerdán az 

esti 6-kor kezdődő szentmise 

keretében. A lelkigyakorlat be-

fejező napján, szerdán, a szent-

misén a betegek kenetét is ki-

szolgáltatjuk. A lelkigyakorla-

tot vezeti: Dr. Gruber László 

szentesi plébános. 

 Április 8-án, fájdalmas pénte-

ken a keresztút és a szentmise 

a ligeti kápolnában lesz. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Temetés:  

† Ördögh-Katona Sándornét sz. 

Miklós Ilonát életének 84. évében 

március 23-án a kiskundorozsmai 

temetőben; 

† Hajducsák Lászlót életének 

70. évében március 24-én a Sze-

ged – Belvárosi temetőben utolsó 

útjukra kísértük. 

P.Gy. 

kéletesítette. Szaklapokat olva-

sott, kongresszusokra járt. 

Szakmai hírnevére jellemző a 

következő eset: A hercegné pár 

napra Bécsbe utazott. Ott egy 

szénszilánk ment a szemébe. A 

szemorvosnál csak úgy iratkozott 

fel, hogy Batthyány Lászlóné. A 

professzor kivette a szeméből a 

szilánkot és megmondta neki, 

hogy még három utókezelésre 

lesz szükség. A hercegné azt felel-

te: Ó rendben van, de haza sze-

retnék menni Magyarországra. A 

professzor erre azt válaszolta: 

„Rendben van, ajánlok egy kiváló 

szemspecialistát, Batthyány her-

ceget. Adok mindjárt egy ajánló-

levelet, ha nem ismerné. A her-

cegné szerényen csak ennyit 

mondott: ”Ismerem, hiszen a fér-

jem.” 
(Folytatjuk) 

M.T.É. 


