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Evangélium 
…Jézus küldetése… (Lk 4,21-30) 

Ki szeret minket a legjobban? 

Azok, akik a legközelebb állnak 

hozzánk. Istennek kik a legked-

vesebbek? 

A Második Törvénykönyv sze-

rint (26,18), választott népe, a 

zsidó, aki különösen kedves és 

drága a számára. Tanítja, vezeti, 

jutalmazza és bünteti őket, de 

vigyáz is rájuk, mint szeme fé-

nyére. 

Ma arról beszél Jézus, hogy Is-

ten átugrotta a zsidók özvegyeit 

és egy pogány özvegyasszonyon 

segített Illés közbenjárásával. 

Miért tette ezt? Mi okból gyógyí-

totta meg, Izrael ellenségének 

hadvezérét Námánt leprájából? 

Mit akar ezzel üzenni? Az Izrael-

nek járó áldásokat, mint drága 

gyöngyöt, a bálványimádó pogá-

nyok közé szórja? Talán megha-

ragudott Isten a népére? Elfor-

dult tőle? Nem! 

Inkább mindenkihez odafordult! 

Meghívott egy nemzetet a közel 

keleten, meghívott egy ősatyát, 

Ábrahámot, hogy az egész világ 

elé példának állítsa őket. El-

mondja, hogy itt van az Isten. 

Közöttünk él, beszél velünk, szól-

hatunk mi is hozzá. 

A zsidó nép egy példa a sok 

nemzet között, hogy Isten kapcso-

latba akar lépni az emberrel. Tör-

ténelmük szentjei és hősei szin-

tén minták, akik helyére bárkit, 

bármikor behelyettesíthetünk. 

Velünk is megtörténhet az, amit 

velük tett az Isten.  

A Teremtő nem egy népé, ha-

nem mindenkié. Nem lehet kisa-

játítani. Nem lehet úgy gondol-

kodni, hogy aki Istennel beszél-

getni akar, annak először zsidóvá 

kell lenni, mert csak ezen az 

egyetlen hullámhosszon lehet az 

Isten szavát hallani és megérteni. 

Jézus azt mondja, Istenhez fér-

kőzni nem egy népen, hanem a 

hiten keresztül tudunk. Melyik az 

Isten igazi vallása? A zsidó, kato-

likus, református, evangélikus, 

görög keleti? Aki teljesíti mennyei 

Atyám akaratát, az nekem mind 

testvérem, nővérem és anyám (Mt 

12,50). Az áll a legközelebb hoz-

zám.  

Istenem, segíts, hogy értselek! 

Ha az egész világot szereted, az 

nem jelenti azt, hogy engem csak 

kicsit kedvelsz. 

Egy szerzetes nővérekkel talál-

kozott az úton, akik hazafelé tar-

tottak. Az elöljáró nővér azt 

mondta a férfinak: ha te szerzetes 

lennél, akkor nem vetted volna 

észre, hogy nők vagyunk. Mert a 

szerzetes nem férfit és nőt lát, 

hanem embereket. A tekintetével 

nem feloszt, hanem egyesít. 

Ugyanis neki mindenki testvér. 

Egy keresztény nem felekezete-

ket lát, hanem hívőket. Istenke-

resőket, akik más-más úton ha-

ladnak, ugyanazon cél felé. 

Azt mondta egy komoly ember, 

én nem hiszek a vallásosságban. 

Azt hiszem el, amit látok. A lám-

pa nem beszél, az ég. Ezt értsük 

helyesen. A sok beszéd még job-

ban összezavar, a fény mindent 

megvilágít. 

Ma beteljesedett az Írás.  

Uram Jézus, az egész Ószövet-

séget érted írták! 

G.F.  

eddig megismert magaslatok fölé 

emelkedni, addig testi ereje és 

tehetségei kezdik elhagyni. 

Amint az évek haladnak, tekinte-

tét mindinkább az „egy szüksé-

gesre”, a túlvilági boldogságra 

szegezi. Főleg élete vége felé elér-

te azt, hogy minden cselekedetét 

kizárólag a túlvilági szempontok 

irányították.  

1929-ben vett erőt rajta súlyos 

és igen fájdalmas betegsége. Fele-

sége és gyermekei odaadó hűség-

gel és szeretettel ápolták. Ször-

nyű szenvedését alázatosan és 

szelíden fogadta az Úr szereteté-

nek borzalmas megnyilvánulása-

ként. Betegszobája valóságos bú-

csújáróhellyé vált, ahonnét meg-

rendülten, könnyek között, de 

hitükben elmélyülve távoztak az 

emberek. Az egyházi és világi 

méltóságokon kívül felkeresték 

betegágyát szegények és nyomo-

rultak is, hogy rajongva szeretett 

és áldott hercegurukat még egy-

szer lássák.  

Tíz nappal halála előtt mély 

áhitattal felveszi a betegek szent-

ségét. A halála előtti napon – mi-

közben ajka reszket a fájdalomtól 

– odaszól gyermekeinek: „Gyere-

kek, vigyetek ki az erkélyre, hogy 

kikiáltsam a világba, milyen jó az 

Isten!” Este 10 órakor még meg-

gyónik. A távozó lelkiatya az ott 

lévő apácának azt mondja: ”Most 

egy szentet gyóntattam.” 

1931. január 22-én este fél 10-

kor az édesanya ezekkel a sza-

vakkal tudatja a halál beálltát: 

„Gyerekek, Papi a Jó Istennél 

van.” A jelenlévő vallástalan 

Satting doktor térdre borul az 

ágyánál: „Istenem, egy szent 

hagy itt bennünket” - s a doktor 

visszatér Istenhez és feleségéhez, 

akitől elválni készült. Ez volt 

Batthyány utolsó földi műve. 

Dr.Batthyány-

Strattmann László 
8., befejező rész 

Sajnos, dr. Batthyány László-

nak csak egy, 1926. évi naplója 

került napvilágra. Ennek tanúsá-

ga szerint míg lelke igyekszik az 
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre   a helyes 

válasz Keresztelő János volt, 

aki többször kinyilvánította: Nem 

a Messiás vagyok, hanem csak az 

előfutára. Neki növekednie kell,  

nekem kisebbednem. (Lukács 19,10) 

Új kérdésünk: Ki volt az a 

szent, akiről Szent Ágoston 

így írt: „Csodálatos feleség és 

édesanya, ruházata szerint 

asszony és hitére nézve férfi 

volt”? 

1. Szent Mónika? 

2. Szent Márta? 

3. Szent Ilona? 

4. Szent Ágota? 

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 8-i 

számban közöljük. 

Az április 10-i játék nyertese:  

Tapodi Endréné volt.  

M.L. 

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Menjetek el az egész 

világra, és hirdessétek az 

evangéliumot minden teremt-

ménynek.” (Mk 16,15) 

Az egyik, április 24. és május 1. 

közötti evangélium rövid részleté-

nek betűi kissé összekavarodtak; 

ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Az aaty eeirszt a fitú, és 

deimnnt az ő beeékz 

adott.” 

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 8-i számban közöljük. 

Az április 10-i játék nyertese: 

Mihály Piroska volt.  

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Hirdetések 
 Jövő vasárnap első vasárnap, a 

délelőtti szentmise végén Jézus 

Szíve litániát végzünk. 

 Májusban este 6 órakor kezdőd-

nek a hétköznapi szentmisék, 

melynek végén a lorettói litáni-

ával köszöntjük a Szűzanyát 

 Május 3-án, kedden szentség-

imádás lesz délután 5 órai kez-

dettel, az esti mise előtt. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Júlia Krisztina - Kucska Krisz-

tián és Kozma Lilla Iwona gyer-

meke a keresztség szentségében 

részesült április 17-én. 

Temetés:  

†Lukács Jánosnét sz. Ottlik Gi-

zellát életének 80. évében április 

11-én a kiskundorozsmai temető-

ben; 

†Balla Józsefnét sz. Mózes Ilo-

nát és férjét, †Balla Józsefet ápri-

lis 12-én a Szeged–Dugonics te-

metőben utolsó útjukra kísértük.

 P.Gy. 

A katolikus világ és az ország 

nagy halottját a Lőw szanatóri-

umból a bécsi Alserkirchebe vit-

ték át. Szemtanúk szerint a ha-

lott arckifejezése néhány órával a 

halála után szinte megifjodott. A 

holttest beszentelését Bécs érseke 

végezte, majd a holttestet a szer-

tartás után Körmendre szállítot-

ták. A házikápolnában ravataloz-

ták fel. Másnap reggel csendes 

misét mondott Fuchs esperes, 

utána pedig megindult a körmen-

diek zarándoklása a ravatalhoz. 

A gyászolók száma mintegy tíz-

ezerre volt tehető. Másnap vitték 

a holttestet Németújvárra a csa-

ládi sírboltba. 

Batthyány-Strattmann Lászlót 

sokan már életében szentként 

tisztelték. II. János Pál pápa 

2003. március 23-án Rómában 

boldoggá avatta.  

 
(Források: Klemm Nándor: Csak eszköz va-

gyok…és Vermes Péter: Szegények Hercege 

című nagyszerű életrajzi könyvei)  

 

M.T.É. 


