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Evangélium 
A Nagyhét különböző nevei 

A nagyböjt az egyházi év szép és 

gazdag időszaka. Húsvét felé ha-

ladva az utolsó hétnek öt külön-

böző neve is van. Ezzel is szeret-

ték volna érzékeltetni az ünnep 

egyetlenségének nagyságát, és 

bőséges elmélkedést ajánló témá-

it. 

SZENT HÉT 

A név a nagyhéten ünnepelt 

hittitkok szentségére hívja fel a 

figyelmet. Egyben elárul egy ősi 

hagyományt, miszerint valamikor 

a nagyhét napjait szent jelzővel 

ellátva is használták: szent hétfő, 

szent kedd, szent szerda, szent 

csütörtök. Az egyházi évnek ez a 

legszentebb hete. 

NAGYHÉT 

Sok keleti keresztény nagyhét-

nek is nevezi ezt a hetet, melyet 

Aranyszájú Szent János egyik 

beszédében így magyaráz: „Nem 

azért nevezzük nagyhétnek, mert a 

liturgia ezen a héten hosszabb, 

mint máskor. Se nem azért, mert 

a hét egymást követő minden nap-

ján, Jézus szenvedésének valami 

fontos üzenetére emlékezünk. Ha-

nem mert ezen a héten kimondha-

tatlanul sok jó dolgot kapunk az 

Istentől. A rossz és a jó közötti 

háború véget ér. A halál megszű-

nik. Az átok eltűnik. A sátán ha-

talma elvész. Isten és ember között 

megtörténik a kiengesztelődés. A 

menny ajtaja kinyílik, az emberek 

úgy közlekedhetnek rajta, mint az 

angyalok. Az ellentétes dolgok 

egyesülnek. A falak leomlanak, az 

elválasztó korlátot elmozdítják. 

Azért hívjuk nagynak ezt a hetet, 

mert sok és nagy ajándékkal ked-

veskedik nekünk Isten ezen a hét 

napon.” 

FÁJDALMAS HÉT 

Kevésbé ismert neve ezeknek a 

napoknak a fájdalmas hét. Ez 

Jézus kínszenvedésére emlékez-

tet, melyet értünk vállalt. De az 

egyházra is, aki igyekszik együtt-

érzéssel részt venni megváltója 

szenvedésében és halálban. 

ENGESZTELÉS HETE 

A név azt a hagyományt tükrö-

zi, amikor a nagyböjt elején a 

templomból a bűnbánatra kitil-

tott bűnösöket a nagyhéten visz-

szafogadták a közösségbe. Bűnük 

ezzel bocsánatot nyert, az egyház 

ajtaja újra kinyílt előttük, és is-

mét a keresztény nagycsalád tag-

jai lehetnek. 

A VŐLEGÉNY HETE 

Egyes keleti keresztények a 

nagyhét első három napját vőle-

gény hetének nevezik. A bizánci 

hagyomány liturgiájában ezt 

éneklik: „Íme, a vőlegény, aki az 

éjszaka közepén megérkezik. Ál-

dott a szolga, aki ébren van. De 

akit hanyagnak talál Ura, az nem 

méltó Hozzá! Óvakodj ezért lel-

kem! Ne aludj el, nehogy a halál 

megérintsen, és a Királyság kapu-

ja bezáruljon előtted. Kelj fel és 

kiálts! Szent, Szent, Szent vagy ó 

Isten! Az Istenanya közbenjárása 

által irgalmazz nekünk. Látom, a 

lakodalmas szoba fényben úszik. 

De jaj, Istenem, nincs rajtam me-

nyegzői ruha, hogy bemenjek és 

élvezzem ragyogó közelséged. 

Töltsd be lelkemet fényeddel. 

Ments meg engem ó Uram!” 

Jézus maga beszélt a szent hét-

ről, amikor azt mondta „eljön az 

idő, amikor kiragadják körükből 

a vőlegényt, akkor majd böjtöl-

nek” (Mk 2,20). 

G.F.  

Dr. Batthyány-

Strattmann László 
7. rész 

Sokan nem értették, hogyan 

lehet egy hercegnek a szegények 

gyógyítás a „hobbija”. 

Betegeivel úgy bánt, mint saját 

édes gyermekeivel. Mindig tréfál-

kozva, mosolyogva beszélgetett, 

mert tudta, hogy a vidámság jó 

hatással van a szenvedőkre. A 

magyarral magyarul, a némettel 

németül, a tóttal tótul, a horvát-

tal horvátul beszélgetett.  

„Olyan jó, mint egy második 

Úristen” – jellemezte egy betege. 

Igen ügyes kezű és lelkiismere-

tes orvos volt, aki sosem kímélt 

sem fáradságot, sem időt, sem a 

saját egészségét, hanem szenvedő 

embertársainak mindig, minden 

pillanatban segítségére sietett. 

Szakmai tudására jellemző, hogy 

amikor az egyik, előzőleg nála 

működő kedvesnővér a pécsi 

szemklinikára került és ott 

Albricht professzor megtudta, 

hogy az ki mellett dolgozott, 

azonnal felállt, elment orvosaihoz 

és így szólt: Fiúk, van egy nővé-

rünk, aki Batthyány herceg tanít-

ványa volt.” Az orvosok gyakran 

érdeklődtek tőle a klinikán, hogy 

hogyan végezte ezt vagy azt a 

műtétet, kezelést, gyógyítást a 

herceg úr. 

A szegényeket nemcsak, hogy 

ingyen operálta, ingyen tartotta, 

hanem ha rászorultak, útiköltsé-

güket is megfizette, felruházta 

őket, pénzsegélyt adott nekik– 

mindezt a legnagyobb tapintattal. 

A „protekció” nála legföljebb ab-

ból állt, hogy minél elhanyagol-

tabb, nyomorultabb, visszataszí-

tóbb külsejű szegény jelentkezett, 

annál nagyobb szeretettel fogadta 

és kezelte. Ilyenkor azt mondta a 
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre  a helyes 

válasz Zakeus volt, aki alacsony 

termete, és a nagy tömeg miatt 

nem láthatta Jézust, mikor Jeri-

kóba bevonult. Ezért Zakeus jó 

előre fölmászott egy erős fügefá-

ra. Ekkor szólította meg Jézus.   

(Lk 19,10) 

Új kérdésünk: Kiről és ki 

mondta az alábbi mondatot: 

„Neki növekednie kell, nekem 

pedig kisebbednem.”? (Jn 

3,30) 

1. Izajás - Szent Jánosról? 

2. Mózes - Szent Péterről? 

3. Keresztelő János - Jé-

zusról? 

4. Pilátus - Cézárról? 

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 május 1-i 

számban közöljük. 

Az április 3-i játék nyertese:    

Kereszti Gáborné volt.  

M.L. 

Hirdetések 
 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. 

Anyakönyvi hírek 
Temetés:  

† Fábián Sándornét sz. Rácz 

Ilonát életének 87. évében április 

4-én; 

† Horváth Zoltánt életének 73. 

évében április 7-én a kiskun-

dorozsmai temetőben utolsó út-

jukra kísértük. 

P.Gy. 

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Aki megfürdött, an-

nak elég, ha csak a lábát mos-

sák meg, akkor egészen tisz-

ta.” (Jn 13,10) 

Az egyik, április 17. és április 24. 

közötti evangélium rövid részleté-

nek betűi kissé összekavarodtak; 

ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Eeejkmnt el az eégsz 

aágilrv, és deeéhikrsst az 

aeégilmnotuv deimnn 

eeeékmmnnyrtt.” 

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 

a május 1-i számban közöljük. 

Az április 3-i játék nyertese:  

Kéri Györgyné volt.  

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Létige 
17. v. (Húsvét): ApCsel 

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

-4; Jn 20,1-9  

18. h.: ApCsel 2,14.22-32; Zs 15; 

Mt 28,8-15  

19. k.: ApCsel 2,36-41; Zs 32; Jn 

20,11-18  

20. sz.: ApCsel 3,1-10; Zs 104,1-9; 

Lk 24,13-35  

21. cs.: ApCsel 3,11-26; Zs 8; Lk 

24,35-48   

22. p.: ApCsel 4,1-12; Zs 117; Jn 

21,1-14  

23. sz.: ApCsel 4,13-21; Zs 117; 

Mk 16,9-15   

24. v.: ApCsel 5,12-16; Zs 117; Jel 

1,9-13.17-19; Jn 20,19-31  

nővérnek: „Jó sokáig tartsuk ná-

lunk, egyszer hadd érezze magát 

jól!”  

Mit tenne Jézus az ő helyében? 

– ezt gyakran kérdezte, de külö-

nösen, ha betegeit kezelte. Ezt 

betegei is megérezték. 

Szó nem tudja kifejezni – mon-

dotta róla egy betegápoló nővér, 

aki vele együtt dolgozott –, hogy 

milyen volt a betegekkel: maga a 

jóság, szeretet, gondoskodás, egy-

szerűség. 

Betegeit nemcsak kezelte, ha-

nem sokszor ápolta is. „Kezünk 

minden mozdulata a betegágynál 

csupa türelem, szelídség, kímélet 

legyen, és minden csak szeretetet 

leheljen.” 

A betegek igen jól érezték ma-

gukat az ő kórházában, hiszen 

nemcsak látásukat nyerték visz-

sza, hanem legtöbbjük lélekben is 

gazdagodva térhetett vissza a 

falusi otthonba. 

(Folytatjuk) 

M.T.É. 


