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Evangélium 
…”az Úr kegyelmének esz-

tendeje”… (Lk 1,1-4; 4,14-21) 

Kutatásokból és a zsidó hagyo-

mány alig változó vallási szertar-

tás rendjéből tudjuk, hogy szom-

batonként a zsinagógában hat 

ember olvasott fel a Tórából egy-

egy szakaszt, a hetedik jelentkező 

pedig valamelyik próféta teker-

cséből idézett részeket. A Tóra, 

Mózes öt könyve. A szó törvényt 

jelent, mert ez az öt könyv tartal-

mazza a legtöbb törvény szöveget. 

Az ebből kijelölt 6 szakasz a hét 

munkanapját jelöli. A hétköznap-

okon parancsokat hajtunk végre. 

Menj oda, fizesd ki, vásárold meg, 

intézd el, hozd haza stb. A hete-

dik pihenőnapon a próféták gon-

dolatai üdítenek fel messiási ígé-

reteikkel, a munkanapok szolgai 

parancsainak teljesítése után. 

Ebből tudjuk, hogy a názáreti 

zsinagógában Jézus a hetedik 

felolvasó volt. Izaiás próféta 

könyvéből (Iz 61,1.2) az Úr ke-

gyelmének esztendejéről olvas 

(senat racón), az ötven évente 

elérkező amnesztiáról. Ami 49 

évig történt, azt az ötvenedikben 

mind elfelejtik. A teljes megbo-

csátás és elengedés éve ez. Aki 

eladósodott, annak minden adós-

ságát el kell engedni. Ha valaki 

elvesztette a földjét, ötven év 

múlva ő, vagy a családja vissza-

kapta. Akit adósságai miatt elad-

tak rabszolgának, az felszaba-

dult. 

Szomorúan jelentem, hogy Izra-

elben ezt a parancsot soha nem 

tartották meg.  

Jézus az elengedés évének em-

legetésével olyan felháborodást 

keltett, hogy sok embernek ki-

nyílt a bicska a zsebében. Így lesz 

az Úr kedves esztendejének meg-

hirdetéséből, a gyűlölet szombat 

délutánja a názáreti zsinagógá-

ban. 

Igazából ez az ítélet. Nem az, 

hogy te rossz vagy, és a pokolra 

fogsz jutni. Nem, az ítélet leleple-

zés. Rádöbbenés arra, hogy Isten 

neve alatt magamat imádom. A 

felebaráti szeretet gyakorlását 

álcázva minden rólam szól. A jó 

szívemről és a nagylelkűségem-

ről. 

A tanítvány és mestere megláto-

gatott egy monostort. Mielőtt ha-

zafelé indultak volna, megkínál-

ták őket ennivalóval. Útközben a 

tanítvány vizet talált, inni akart, 

mire a Mester figyelmeztette: ne 

igyál, ma böjti nap van, és mi is 

böjtölünk. Hogy hogy böjtölünk? A 

monostorban a testvéreknél most 

laktunk jól! Nem! Mi ott nem et-

tünk, hanem a felebaráti szerete-

tet gyakoroltuk közöttük. Azért 

ettünk, hogy meg ne sértsük bará-

taink vendégszeretetét viselkedé-

sünkkel, és nem azért, mert éhesek 

voltunk. 

Úgy, hogy te megszegted a böj-

töt, mert magad miatt ettél. Én 

betartottam, mert tiszteletből, ér-

tük fogyasztottam el az ételt. 

…”sokszor és sokat vétkeztem, 

gondolattal, szóval, cselekedettel 

és mulasztással.” Az Úr kegyel-

mének esztendeje, és jóakarata 

ezen a gondolattól mulasztásig 

terjedő útvonalon kell, hogy végig 

járja szellemiségünket és meg-

tisztítsa hitünket. 

G.F.  

Dr.Batthyány-

Strattmann László 
6. rész 

A trianoni határok miatt 

Köpcsény sajátságos helyzetbe 

került: magát a községet Burgen-

landhoz, a község határának egy 

részét Csehszlovákiához, más 

részét – jobbára szántóföldeket –

Magyarországhoz csatolták. Mi-

vel a családot tradíciói Magyaror-

szághoz fűzték, áttelepültek Kör-

mendre. A köpcsényi kórházat a 

herceg díjtalanul bérbe adta a 

tartománynak 30 évre. Az emlék-

tábla ma is ott van: „A szegények 

és szorongatottak jóságos atyjá-

nak, a zseniális szemorvosnak, a 

kittseei kórház alapítójának”. 

Körmenden a kastély egy mel-

léképületében 25 ágyas kórházat 

rendezett be. Felesége minden-

ben a jobbkeze volt. A kis kórház-

ban állandóan telt ház volt. 

Erős hite és Istenbe vetett bi-

zalma idegenekre is olyan hatás-

sal volt, hogy sokszor még a telje-

sen hitetleneket is megrendítette. 

A hit számára olyan volt, mint a 

levegő. Minden munkáját a szent-

kereszt jelével kezdte meg. Hitét 

és bizalmát Isten orvosi gyakorla-

tában olykor egészen feltűnő mó-

don jutalmazta.  Szorgosan kerül-

te a legkisebb hibát is. Minden 

erejéből igyekezett a tökéletes-

ségre. Nagyon szerette a Szűz-

anyát. Sajátos jellemzője, hogy 

nem csak a szentekhez, hanem 

elhunyt szeretteihez és ismerősei-

hez is fordul égi segítségért. Első-

sorban a 21 éves korában elhunyt  

legidősebb fiával és kiskorukban 

elhunyt gyermekeivel van lélek-

ben együtt és kéri közbenjárásu-

kat. Ödönnel kapcsolatban külö-

nös esetet mesélt el: -Feleségével 

és néhány gyermekkel Szombat-

Léleklétra 
Mielőtt meggyógyítasz valakit, 

kérdezd meg tőle, hogy hajlandó-e 

feladni azokat a dolgokat, amik 

beteggé tették!  (Hippokratész) 

K.L.-né és N.-né 
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: József volt, aki elkérte 

Jézus testét, és tiszta gyolcsba 

göngyölve, és egy sziklába vájt új 

sírboltba  fektette. 

 Új kérdésünk: Jézus kinek 

mondta: „Gyere le hamar!                          

Ma a te házadban kell meg-

szállnom”? (Lk 19,1) 

1. Lévinek? 

2. Dávidnak? 

3. Zakeusnak? 

4. Teofilnak? 

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 24-i 

számban közöljük. 

A március 27-i játék nyertese:   

Farkas Dezsőné volt.  

M.L. 

Hirdetések 
 Nagyböjti lelkigyakorlat lesz 

templomunkban, április 11. 

hétfő, 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 14. nagycsütörtök, az 

Oltáriszentség alapításának 

ünnepe. Este 17:30-kor imád-

kozzuk a Jeremiás siralmait, 

majd 18:00-kor szentmise. 

 Április 15: nagypéntek. Délután 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Jázmin -  Szekszárdi Ferenc és 

Földházi Zsófia gyermeke a ke-

resztség szentségében részesült 

április 2-án. 

P.Gy. 

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Aki követ engem, nem 

jár sötétben, hanem övé lesz 

az élet világossága.” (Jn 8,12)  

Az egyik, április 10. és április 17. 

közötti evangélium rövid részleté-

nek betűi kissé összekavarodtak; 

ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Aik defgmörttü, aaknn 

eégl ah acsk a ááblt 

ákmoss egm, akkor 

eeégnsz aisztt.”  

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 24-i számban közöljük. 

A március 27-i játék nyertese: 

Nyerges Józsefné volt.  

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Létige 
10. v.: Iz 50,4-7; Zs 21; Fil 2,6-11; 

Lk 22,14 - 23,56  

11. h.: Iz 42,1-7; Zs 26; Jn 12,1-11  

12. k.: Iz 49,1-6; Zs 70; Jn 13,21-

33.36-38  

13. sz.: Iz 50,4-9a; Zs 68,8-34; Mt 

26,14-25  

14. cs.: Kiv 12,1-8.11-14; Zs 115; 

1Kor 11,23-26; Jn 13,1-15  

15. p.: Iz 52,13 - 53,12; Zs 30; 

Zsid 4,14-16; 5,7-9; Jn 18,1 - 

19,42  

16. sz. (Húsvéti vigília):  Ter 1,1-

2,2; Zsolt 103; Lk 24,1-12  

17. v. (Húsvét): ApCsel 

10,34a.37-43; Zs 117; Kol 3,1

-4; Jn 20,1-9  

15:00-kor a ligeti kápolnánál 

végezzük a keresztutat, majd 

17:30-kor imádkozzuk a Jere-

miás siralmait, 18:00-kor kez-

dődik a nagypénteki liturgia. 

 Április 16. nagyszombat. 17:30-

kor imádkozzuk a Jeremiás si-

ralmait, 18:00-kor kezdődik a 

Húsvéti Vigilia, melynek a vé-

gén lesz a feltámadási körme-

net. 

 Április 17: Húsvét vasárnapján 

a szokott időben kezdődnek a 

szentmisék. 

 Április 18: Húsvéthétfőn, csak 

reggel 7 és délelőtt 9-kor lesz-

nek szentmisék. 

P.Gy. 

helyre ment gépkocsival. Az autót 

ő vezette. Félúton megakadtak. 

Bár a herceg kiválóan értett az 

autójavításhoz, most semmire 

sem ment. Erre felsóhajtott: 

Ödön fiam segíts! És ekkor egy 

fiatalember közeledett feléjük az 

országúton. Minden felszólítás 

nélkül az autóhoz lépett és anél-

kül, hogy egy szót szólt volna bár-

kihez, rövid időn belül tökélete-

sen rendbehozta a kocsit. Valam-

ennyien beszálltak, de mire a 

herceg köszönetet mondhatott 

volna az ifjúnak, az már nem volt 

sehol sem látható. Elmenni egyi-

kük sem látta. Valósággal eltűnt 

a szemük elől.  

(Folytatjuk) 

M.T.É. 


