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Evangélium 
…”megszületett a Megváltó”… 

(Lk 2,1-14) 

Egyik különbség az Ó és Újszö-

vetség között az, hogy az óban 

mindig az van előírva, mit ne te-

gyünk, Jézus pedig a nagy fordu-

lattal azt mondja, mit cselekedjél. 

Mert ha szüntelen jót teszel, ak-

kor már nem kell vigyáznod, hogy 

mit ne tegyél. 

Egyszer Ágostont kérdezte meg 

egyik tanítványa, hogyan élte le 

az életét. Ágoston a maga puritán 

egyszerűségével azt felelte: min-

dig szeress, aztán tégy amit 

akarsz. Ez minden tudománya 

annak, aki Istennek tetsző életet 

akar élni. 

(Gyökössy Endre: Lukács öröm-

híre) 

Például Jézus. Hans Urs von 

Balthasar helyesen mondja, hogy 

Isten elsősorban nem mindenha-

tó, hanem minden helyzetben 

szerető. Nem mindenható, mert a 

köveket nem változtatta át ke-

nyérré. Tudná, de nem akarja 

átváltoztatni, mert azzal megbán-

taná mennyei Atyját. A szeretet 

nagyobb benne, mint a dicsekvés. 

A mindenható azt jelenti, hogy 

minden dolgot egy dolog határoz 

meg. Az Isten iránti engedelmes-

ség és szeretet, és minden más 

ennek van alárendelve. Így ami-

kor Jézus csodát tesz, nem miat-

tunk, hanem az Isten kedvéért 

teszi. Mi rácsodálkozunk, hogy a 

kenyér megszaporodott, de in-

kább azon kellene megdöbben-

nünk, hogy Jézus mennyire sze-

reti az Istent. A csoda másodla-

gos. A csoda az Isten iránti szere-

tetnek csak a következménye.  

A házasságban minden a hűség-

nek van alárendelve, amit az ol-

tár előtt ígért egymásnak a há-

zaspár. Szeretlek téged holtodig-

lan, holtomiglan. Ezért betegsé-

gében nem azért segítünk a mási-

kon, mert gyenge és rászorul, ha-

nem mert az oltár előtt ezt ígér-

tük egymásnak. Minden cseleke-

detünk miértje a templomba ve-

zet vissza. A házasságot felbonta-

ni is ennek a mondatnak a 

hiteltelenítésével lehet. Amikor 

azt mondtam, hogy szeretlek, 

nem gondoltam komolyan. Másra 

gondoltam, érdekből tettem. 

Úgy szerette Isten a világot, 

hogy ma éjszaka egyszülött Fiát 

adta érte. 

Egy kisfiú leült az asztalhoz 

színes krétáival, egy üres lappal 

és rajzolni kezdett. Az édesanyja 

észrevette és megkérdezte, mit 

rajzolsz? 

– Lerajzolom Istent! felelte a 

kisfiú 

– De kicsim, Istent nem tudod 

lerajzolni – felelt az anya. – Senki 

sem tudja, hogy néz ki Isten. 

A kisfiú egy percre elgondolko-

zott, majd így szólt: 

– Akkor, ha elkészülök, majd 

megtudják! 

Isten a saját képére és hasonla-

tosságára teremtett minket, hogy 

– bizonyos értelemben – megmu-

tassuk a világnak, hogy milyen Ő! 

Ha egymásra nézünk, nemcsak 

a másikat, de Isten arcát is lát-

juk. 

G.F.  

Dr. Batthyány-

Strattmann László 
3. rész 

Diplomája megszerzése után a 

köpcsényi  kastélyuk egy föld-

szinti szobájában rendelt. A foly-

ton szaporodó betegek száma ar-

ra késztette, hogy régi tervét 

megvalósítsa. 1901 folyamán fel-

építtette a legmodernebb 24 

ágyas kórházat, s ,,költségeket 

nem kímélve, magas technikai 

színvonalon rendezi be. Röntgen-

szobát, szeptikus és aszeptikus 

műtőt alakít ki. Laboratórium, 

fertőtlenítő, konzíliumterem és a 

konyha fényképei tanúsítják a 

kórház felszereltségének színvo-

nalát. Külön épületben helyezi el 

a bonctermet, a halottaskamrát, 

a ravatalozót. Orvosi lakást, mo-

sodát alakít ki a kórház parkjá-

ban. A házban villanyvilágítás és 

telefon. Ágyak, mosdók és a többi 

berendezési tárgy arra vall, hogy 

a gróf semmi költséget nem kí-

mélve, mindennel ellátta a kórhá-

zát. Orvosi szobáját a Sixtusi Ma-

donna képe díszíti. Egyetlen he-

lyiségből sem hiányzik a Szűz-

anya képe. Batthyány külföldi 

kollégái gyakran felkeresték a 

köpcsényi kórházat és elragadtat-

va járták végig. Az épület külse-

jén és belsején is meglátszott, 

hogy a szeretet építette – írja 

egyik húga. De nem csak a felsze-

relés volt olyan, mint a méregdrá-

ga szanatóriumokban, hanem a 

betegek iránt tanúsított gondos-

ság, szeretet és odaadás is. 

Felesége, Mária Terézia, bece-

nevén Misl mint asszisztens, mel-

lette áll orvosi munkájában. Erre 

orvosférje képezte ki. Ő vezeti az 

adminisztrációt, felírja a szem-

üvegeket és segédkezik a műté-

teknél. 

Nap mint nap operálnak, ren-

delnek, naponta nyolcvanan - 

százan is felkeresik. Csupán né-

hány adat feljegyzéseiből: Megfe-

szített munka a kórházban. 1904-

ben 128 műtétet végeztek a kór-

házban és a járóbeteg rendelésen 

kereken 3270 beteget kezeltek. 

1905-ben az ambulancián 5442 

beteget jegyeztek be. 1908-ban a 

járóbetegek száma meghaladta a 

6000-t, az operációké megközelí-
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Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Mert mit használ az 

embernek, ha az egész világot 

megnyeri is, lelkének pedig 

kárát vallja?” (Mk 8,36) 

Az egyik, február 20. és február 

27. közötti evangélium rövid rész-

letének betűi kissé összekavarod-

tak; ABC sorrendbe rendeződtek: 

„ A i m t  á e h t t  e i n s t 

beegykööttt, atz beemr észt 

en aaálsszv.” 

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 március 6-i számban közöljük. 

A február 6-i játék nyertese: 

Nyerges Józsefné volt.  

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: 12 éves volt Jézus, amikor 

szüleivel szokás szerint fölmen-

tek Jeruzsálembe húsvétot ünne-

pelni. Az ünnepnapok  elteltével  

indultak haza, de a gyermek Jé-

zus Jeruzsálemben maradt. Há-

rom nap keresés után a templom-

ban találták meg. Szülei szemre-

hányására így válaszolt: De miért 

kerestetek? Nem tudtátok, hogy 

nekem atyám dolgaiban kell fára-

doznom? 

 

Új kérdésünk: Kinek a meg-

jelenéséről jövendölt Izajás 

próféta? (Iz. 40,9) 

1. Illés megjelenéséről? 

2. A fáraó megjelenéséről ? 

3. Mózes megjelenéséről ? 

4. Az Isten megjelenéséről? 

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 március 6-i 

számban közöljük. 

A február 6-i játék nyertese: 

Kereszti Gáborné volt.  

M.L. 

Anyakönyvi hírek 
Temetés:  

† Géczi Tibor Pétert életének 

67. évében  február 11-én a 

kiskundorozsmai temetőben utol-

só útjára kísértük. 

P.Gy. 

Létige 
20. v.: 1Sám 26,2.7-9.12-13.22-

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

6,27-38  

21. h.: Jak 3,13-18; Zs 18B; Mk 

9,14-29   

22. k.: 1Pét 5,1-4; Zs 22; Mt 16,13

-19  

23. sz.: Jak 4,13-17; Zs 48; Mk 

9,38-40  

24. cs.: ApCsel 1,15-17.20-26; Zs 

112; Jn 15,9-17  

25. p.: Jak 5,9-12; Zs 102; Mk 

10,1-12  

26. sz.: Jak 5,13-20; Zs 140; Mk 

10,13-16  

27. v.: Sir 27,4-7; Zs 91; 1Kor 

15,54-58; Lk 6,39-45  

tette a félezret.  

A műtőasztal úgy volt elhelyez-

ve, hogy az operált beteg első te-

kintete az égre esett. Ezzel az 

volt a szándéka, hogy rögtön tud-

ja, ki gyógyította meg.  

Egyszer azt mondta egy anyá-

nak, aki beteg kisfiát vitte hozzá: 

„Ha az anya jól tud imádkozni, 

akkor tudok rajta segíteni, mert 

én csak eszköz vagyok a jó Isten 

kezében”. Máskor súlyos beteg 

gyermekkel fordultak hozzá, de 

nem vállalta a kezelését, mert 

nem szembaja volt. Fogta viszont 

saját, a kicsivel egykorú gyerme-

két, és elzarándokolt vele a 

máriacelli Szűzanyához. Amikor 

másnap visszatértek, a gyerek 

állapota jobbra fordult. 

Lelkiismeretesen foglalkozik 

minden betegével, pénzt, honorá-

riumot soha el nem fogad.  
(Folytatjuk) 

M.T.É. 

Léleklétra 
Biblia a pápua kezében 

A második világháború alatt 

amerikai katonák állomásoztak a 

Csendes-óceán egyik szigetén. 

Egyikük különös érdeklődést mu-

tatott a bennszülöttek iránt, elbe-

szélgetett velük. Közben az egyik 

férfi bement kunyhójába, s 

könyvvel a kezében jött ki. Büsz-

kén mutogatta a katonának fél-

tett kincsét: a Bibliát. 

- Ez az én legnagyobb kincsem- 

mondta őszinte meggyőződéssel. 

A katona arcán gúnyos mosoly 

suhant végig és megjegyezte: 

- Mi már rég túlvagyunk ezen. 

A bennszülött erre így válaszolt: 

- Nagy szerencséd, hogy mi nem 

vagyunk túl a Biblia értékelésén 

és tanításán. Ha túltennénk rajta 

magunkat, akkor belőletek készí-

tenénk ebédünket. 

(György Attila) 

Sz.J. 


