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Evangélium 
…”az örömtől megmoz-

dult méhemben a gyermek”…

(Lk 1,39-45) 

A nagy Mária tisztelő Monfort 

Szent Alajos arra buzdít, ha Má-

riával imádságos kapcsolatban 

vagyunk, akkor rajta keresztül 

Jézussal és a Szentlélekkel is ta-

lálkozunk. Amikor a Szentlélek 

megtalálja szentháromságos tár-

sát, Jézust egy emberi lélekben, 

rászáll, kapcsolatot teremt vele, 

eltölti jelenlétével. Ha a Szentlé-

lek nem működik az életünkben, 

annak egyik oka az lehet, hogy 

Mária és Jézus jelenléte és lelkü-

lete hiányzik belőlünk. 

Amikor Mária meglátogatta 

rokonát, Erzsébetet eltöltötte a 

Szentlélek. Édesanyja méhében 

János a feltámadást kezdte el 

utánozni ugrálásával. Már szüle-

tése előtt feltámadt. A karácsony-

ban nemcsak megszületik, hanem 

egyszerre fel is támad. Mert nem 

idegen egymástól a két ünnep. 

Már az egyházatyák is kará-

csonyt az egész megváltás fényé-

ben értelmezték. Húsvét titká-

ban. Ezért karácsony és húsvét 

nem szakíthatók el egymástól. A 

karácsony nem csak az üdvösség 

kezdete, hanem egy Istentől pos-

tán feladott csomag megérkezése. 

Amiben minden benne van, csak 

még nincs kibontva. Az is benne 

van, hogy Isten ember lett, mint 

mi, magára öltötte a testi ruhát, 

hogy legyőzze a bűnt és a halált 

és feltámadt. 

A szeplőtelen fogantatás dogmá-

ja is bele van csomagolva a Bibli-

ába. A római katolikus egyház ezt 

nem kitalálta, hanem kibontotta. 

Mária az eredeti bűn minden 

szennyétől mentes volt.  

Mire épül ez a dogma?  

Gábor angyal szavára, aki azt 

mondja az Istenanyának: kegye-

lemmel teljes vagy. Ha ez igaz, 

akkor Mária eredeti bűn nélkül 

született. Ha nem igaz, akkor az 

angyal hazudott. Pontosabban az 

Isten hazudott, mert ő mondta 

meg Gábor angyalnak, milyen 

hírt vigyen a Szent Szűznek. 

Szent Vazul így tanít az ember 

újjászületéséről. Ma Ádám bűne 

meg lett bocsátva. Mostantól 

kezdve már nem azt mondjuk, 

hogy porból lettél és a porba térsz 

vissza (Ter 3,19), hanem azt, aki 

a mennyből lejött azért tette, 

hogy téged oda vigyen vissza. 

G.F.  

Dr. Batthyány-

Strattmann László 
2. rész 

Édesanyjuk halála után a gye-

rekeket először anyai nagyapjuk 

neveli, de az apa hamarosan ma-

gához veszi őket Felbárra. László 

Kalocsán a jezsuitáknál végezte 

tanulmányait. Sokoldalú tehetsé-

ge hamar megmutatkozott. Fogé-

kony a zene iránt, több nyelvet – 

németet, franciát, latint, görögöt– 

tanult. A szlovák és horvát nyel-

vet annyira elsajátította, hogy 

ezeken a betegeivel anyanyelv-

ükön beszélgethetett. Szerepel 

színielőadásokon, vívni tanul. 

Kalocsai évei alatt amikor nyári 

szünetre hazajött, …annak rend-

je és módja szerint rendelőt nyi-

tott. Nővérei egytől egyig beálltak 

„kísérleti nyulaknak”, és annyira 

meg voltak elégedve „Laci bácsi-

val” – mert amióta felcsapott or-

vosnak, tiszteletből bácsinak hív-

ták testvérüket –, hogy a végén 

már szinte boldogok voltak, ha 

fejfájás vagy kisebb rosszullét 

fogta el őket, és elmehettek a 

„rendelőbe”. Lacinak határozott 

tehetsége volt a gyógyításhoz. 

Lassacskán nagy hírnévre tett 

szert, úgy, hogy az összes gazda-

sági cselédek, béresek tőle kértek 

orvosi tanácsot meg patikaszert. 

Még gimnazista volt, amikor 

egyetlen fiútestvére meghalt. Így 

rá maradt volna a gazdaság veze-

tése, de ehhez sem kedve, se érzé-

ke nem volt. Minden álma az or-

vosi hivatás volt. Beiratkozik 

ugyan a gazdasági főiskolára, de 

mellette a bölcsészkarra is jár, 

kémiát és asztronómiát hallgat. 

Kusza évek következnek. Nővérei 

aggódva figyelik. Szeretnék meg-

házasítani, hogy biztos talaj le-

gyen a lába alatt. László azonban 

a kollégiumi fegyelem alól kike-

rülve, az anyai kezet oly régóta 

nélkülözve belesodródik az általá-

nos könnyelműség légkörébe. s 

ennek maradandó emlékeként 

egy gyermek apaságáért is fele-

lős. Leányáról mindvégig bőkezű-

en gondoskodik. 

A „hínárból” azonban gyorsan 

felemelkedett, s ettől kezdve tel-

jes komolysággal és nekifeszülés-

sel igyekezett a tökéletességre. 25 

éves fejjel iratkozott be az orvosi 

egyetemre. 

A rákban szenvedő apa a halá-

los ágyán adja áldását fia pálya-

választására. Apja halála után 

fogalmazódik meg benne a terv: 

kórházat rendez be a szegények 

számára. Hamarosan megismer-

kedik Coreth Mária Terézia gróf-

nővel. Az ismeretségből mély ér-

zelem lesz, s 1898-ban örök hűsé-

get esküdnek egymásnak. László 

folytatja tanulmányait, 1900-ban 

avatják doktorrá. 

Utolsó gyóntatója P. Boegle írja:  

„Eljegyzésének évében (1898) 

kezdte el gróf Batthyány a nemes 

emberszeretetnek és az önzetlen 
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz:  Teofil volt. A harmadik 

evangélium és az Apostolok csele-

kedetei eredetileg egy könyvet 

alkotott, amelyet ma a keresz-

tény kezdet történetének nevez-

hetnénk. Az evangéliumot úgy 

említi, mint „első könyvét”. Elő-

szavuk egy bizonyos Teofilnek 

szól. 

 

Új kérdésünk: Hány éves 

volt Jézus, amikor aggódó 

szülei a jeruzsálemi templom-

ban találták meg?  (Lk 3,42) 

1. 10? 

2. 12? 

3. 14? 

4. 16? 

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 a  február 27‑i 

számban közöljük. 

A január 30-i játék nyertese:   

Tapodi Endréné volt. 

M.L. 

Létige 
13. v.: Jer 17,5-8; Zs 1; 1Kor 

15,12.16-20; Lk 6,17.20-26  

14. h.: ApCsel 13,46-49; Zs 116; 

Lk 10,1-9   

15. k.: Jak 1,12-18; Zs 93; Mk 

8,14-21  

16. sz.: Jak 1,19-27; Zs 14; Mk 

8,22-26  

17. cs.: Jak 2,1-9; Zs 33; Mk 8,27-

33  

18. p.: Jak 2,14-24.26; Zs 111; Mk 

8,34 - 9,1  

19. sz.: Jak 3,1-10; Zs 11; Mk 9,2-

13  

20. v.: 1Sám 26,2.7-9.12-13.22-

23; Zs 102; 1Kor 15,45-49; Lk 

6,27-38  

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Mert belülről, az em-

berek szívéből erednek a go-

nosz gondolatok” (Mk 7,21)  

Az egyik, február 13. és február 

20. közötti evangélium rövid rész-

letének betűi kissé összekavarod-

tak; ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Emrt imt aáhlnsz az 

beeekmnr, ah az eégsz 

ágilotv  eegimnyr is, 

eeékklln degip  áákrt 

aajllv.” 

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 február 27-i számban közöljük. 

A január 30-i játék nyertese:  

Kéri Györgyné volt.  

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Hirdetések 
 A plébánia irodájában 2022. 

évre szentmisék írathatók hiva-

tali időben. 

 Fatimai imaóra lesz február 13-

án, a mai vasárnap  reggel 8-tól 

¾ 9-ig a templomban. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Nóra - Kis-Prumik István és 

Rada Gabriella Katalin gyermeke 

a keresztség, az Oltáriszentség és 

a bérmálás; 

Ábrahám Norbert az Oltári-

szentség és a bérmálás szentségé-

ben részesültek. 

P.Gy. 

szenvedő embernek azt a művét, 

mely által a saját és az összes 

szenvedő embernek az életét 

megdicsőítette”. 

(Folytatjuk) 

M.T.É. 

Léleklétra 
Más az egyedüllét és más a ma-

gány. A magány az, hogy lelkileg 

tényleg nincsen senki, akihez for-

dulhatnánk. Az egyedüllét azt 

jelenti, hogy nincs jelen más em-

ber az életterünkben. Az egyedül-

lét lehet vágyott dolog is.  

(Forrás: internet) 

K.L.-né és N.-né 

Antony de Mello 

gondolatai 
– A boldogság olyan, mint egy 

pillangó – mondta a Mester. – Ha 

űzőbe veszed, elillan tőled. De ha 

csendben leülsz, a válladra röp-

pen. 

– Mit kell hát akkor tennem a 

boldogságért? 

– Ne vadássz rá! 

– De van-e valami, amit tehe-

tek? 

– Megpróbálhatsz csendben le-

ülni, ha van hozzá merszed. 

Sz.J. 


