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Evangélium 
…”övéi nem fogadták be”… 

(Jn 1,1-18)  

Egy szerzetes az életszentség 

hírében élt. Imádkozott, együtt 

érzett másokkal, kötelességét 

teljesítette, segített a szükségben 

szenvedőkön. Az emberek is 

egyetértettek, kétségtelen, ez a 

pap elérte a lelki tökéletességet. 

Egy alkalommal azért imádko-

zott, Isten mutassa meg neki, mi 

lakik szerzetesi lelkében. Meg-

döbbent a szörnyűségtől, amit 

látott. Uram – mondta –, életem 

végéig imádkozok és bűnbánatot 

tartok, csak még egyszer ne kell-

jen végig néznem ezt a borzalmas 

lelki káoszt, ami bennem van. Ez 

az utolsó mondat segített megér-

teni, milyen nehéz felismerni és 

elfogadni azt, aki vagyok. Hinni, 

álmodozni könnyebb magamról, 

mint szemtől szemben látni a va-

lóságot, mi lakik bennem. Jézus a 

sajátjai közé jött, de azok nem 

fogadták be. Mert nem voltak 

kíváncsiak a valóságra. Jézusra. 

Ugyanis a valóságban nem lehet 

élni, azon dolgozni kell. Az embe-

rek nem a valóságban élnek, ami-

kor élvezni akarják az életet. A 

valóság elsősorban feladat. Ami-

kor a valósággal találkozunk, 

megrémülünk, hogy mennyire 

kevesek vagyunk, és mennyi sok 

munka áll előttünk. Jézust nem 

fogadták be, mert Jézus valóságot 

hoz az ábrándozók életébe. Hol 

van a valóság? A gyökerekben. 

János evangéliumának egyik 

része a 18.-tól a 21. fejezetig ter-

jedő szakasz a dicsőség könyve 

címet viseli. A rész Júdás árulá-

sával kezdődik, majd a letartózta-

tással, illetve az önérdekből és 

irigységből cselekvő helytartó 

gyáva ítéletével.  

A tanítványok elszaladnak, a 

zsidók még Istent is megtagad-

ják, mondván, nekünk nincs kirá-

lyunk, csak császárunk. Hol van 

ebben a könyvben a dicsőség? 

Ott, ahonnan minden erő szárma-

zik.  

Ezt a szörnyűséget, amit úgy 

hívnak, hogy élet, csak úgy lehet 

elviselni, ha valahonnan folyama-

tosan erőt kapunk hozzá. 

Egy híres ateista professzor befe-

jezte tudományos érvelését, amely-

ben minden lehetséges módon Jé-

zus ellen uszította hallgatóit, 

majd a végén megkérdezte: 

– Van-e kérdés? 

Egy volt alkoholista, aki nemré-

giben tért meg felállt, és szép las-

san nekiállt megpucolni egy na-

rancsot. 

– Nos? 

De ő zavartalanul folytatta, 

majd jóízűen elfogyasztotta, egyik 

gerezdet a másik után. Végül meg-

kérdezte a professzort: 

– Milyen volt? Édes vagy sava-

nyú? 

– Honnan tudnám? Nem kóstol-

tam! 

– Így van ez Jézussal is. Hogy 

mondhat Róla ilyeneket, ha még 

sosem találkozott Vele? 

Ez a tanítás legfontosabb elve: 

senki se vezetheti oda a másikat, 

ahol még ő maga sem járt. 

Aki befogadja Istent, az találko-

zik a valósággal. Ebben a találko-

zásban kapja az élet elviseléséhez 

és megértéséhez szükséges min-

den erőt, kegyelmet. 

G.F.  

Dr. Batthyány-

Strattmann László 
4. rész 

A házaspár között az összhang 

tökéletes volt. Egy pici részlet 

Misl naplójából egy alkalommal, 

amikor László influenzában 

könnyebben megbetegedett: „Az 

én jó kis angyalom beteg. A leg-

boldogabb teremtésből a legbol-

dogtalanabbá váltam. Egyedüli 

boldogságom, örömöm, gyönyörű-

ségem – Isten után – az én szerel-

mem, az én kincsem, az én La-

cim.” 

És egy kis részlet László napló-

jából: „Immár 9 éves házassá-

gunk óta szívben-lélekben egyet-

len személy vagyunk, és minél 

inkább telnek az évek, annál ben-

sőségesebbé válik a kötelék, 

amely kettőnket életreszólóan 

egyesít. Napról napra jobban sze-

retjük egymást.” 

Ha van eszményi házasság, ak-

kor a Batthyány házaspáré mind-

végig ilyen. Házasságukat mind-

ketten annak fogták fel, ami: 

szentségnek, amely fokozottan 

kötelezi őket Isten és egymás 

iránt. 

Isten a házaspár boldog házas-

ságát nagy örömükre egyre nö-

vekvő gyereksereggel áldotta 

meg. Házasságkötésük után két 

évvel a házaspár boldogan fogad-

ja első fiukat, Ödönt. Majd meg-

születik a kis Mária, Lily, László, 

Anna, Iván, Gitta, József, Blan-

ka, majd a két iker: Ferenc és 

Franciska, végül 1918-ban Ká-

roly. Közben 1905 és 1909 között 

több ízben az édesanya nem tud-

ta kihordani magzatát, majd egy 

kisfiú pár órával születése után 

meghal, egy kislány pedig halva 

születik.  

Az édesanyának nem lehetett 

kicsiség helytállni, ő azonban sa-

játos hivatása terhei miatt nem 

panaszkodott. Gyakran mondo-

gatta: „Iszonyodom az olyan pap-

tól, aki panaszkodik, mert isten-

tiszteletet kell tartania, a tanító-

tól, aki sokallja a foglalkozást a 

diákokkal, az orvostól, akit a be-

tegek fárasztanak, de hát még az 

olyan asszonytól, aki jajgat, ha 

gyermekei lesznek.” 

A szülők minden gondolata a 

gyerekek körül forgott és azon 

igyekeztek, hogy belőlük istenfé-

lő, becsületes embereket nevelje-

nek. Az apa reggeltől estig el volt 

foglalva betegeivel, de azért este 

megint a gyermekeié volt. Csodá-

latosan bele tudott illeszkedni a 

legkisebb gyermek gondolatme-

netébe is, és úgy eljátszogatott 

velük, mintha maga is gyermek 

lett volna. Együtt fúrtak-

faragtak, szobrocskákat készítet-
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Az Isten megjelenésé-

ről. A próféta imája közben egy 

hang hallatszott: „Készítsétek az 

utat a pusztában az Úrnak, 

egyengessétek Istenünk ösvényét 

a sivatagon át!” (Iz 40,3) 

Új kérdésünk: Szent János 

harmadik levelének bevezeté-

sében kit köszönt nagy szere-

tettel, és a jókívánságaival? 

1. Demetriuszt? 

2. Gájuszt? 

3. Diotrefeszt? 

4. Jozefuszt? 

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 13-i 

számban közöljük. 

A február 13-i játék nyertese:   

Farkas Dezsőné volt.  

M.L. Hirdetések 
• Március 2-án hamvazószerda 

lesz, a nagyböjt kezdete. A 

szentmise közben történik a 

hívek hamvazása 

• Március 4-én első péntek lesz. 

¼ 7-kor keresztutat végzünk, 

majd a szentmise végén imád-

kozzuk a Jézus Szíve litániát. 

Délelőtt a betegeket látogatjuk. 

• Március 6-án első vasárnap 

lesz. A délelőtti szentmise vé-

gén imádkozzuk a Jézus Szíve 

litániát. Ezen a vasárnapon a 

szentmisék végén hamvazás 

lesz. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Mihálffy Gergely és Bogár Vik-

tória a házasság szentségében 

részesültek  február 19-én. 

Keresztelés: 

Dominika - Csányi Zoltán és 

Kisteleki Edit gyermeke a ke-

resztség, az Oltáriszentség és a 

bérmálás szentségében részesült  

február 20-án. 

Temetés:  

† Dancsó Bélát 86. évében  feb-

ruár 18-án a kiskundorozsmai 

temetőben utolsó útjára kísértük. 

P.Gy. 

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Amit tehát Isten egy-

bekötött, azt ember szét ne 

válassza.” (Mk 10,9) 

Az egyik, február 27. és március 

6. közötti evangélium rövid rész-

letének betűi kissé összekavarod-

tak; ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Ejmn, add el adim anv, s 

add a eeeégkknnysz, akkor 

csdeikn elsz a beemnnny.” 

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 13-i számban közöljük. 

A február 13-i játék nyertese: 

Tapodi Endréné volt.  

Sz.A. 
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tek, kölnivizet gyártottak és ha 

jól sikerült, együtt örültek. Va-

sárnap főzőcskét játszottak, és a 

Papi a legnagyobb odaadással 

cukrászkodott. (Batthyány még 

diákkorában kitanulta a cukrász-

mesterséget egy pozsonyi cuk-

rászmestertől.)  

Ezt a végtelen odaadást a gye-

rekek apjuknak ugyanolyan sze-

retettel viszonozták. Ha a fárasz-

tó napi munka után családja kör-

ében megjelent, a gyermeksereg 

már messziről az öröm hangjával 

futott feléje, és boldog volt, aki 

elsőnek csókolhatta meg Papi 

kezét. Ha kivételesen megtörtént, 

hogy feleségének el kellett utaz-

nia, vagy valamelyik kicsi beteg-

ágyánál virrasztott, valóságos 

verseny indult meg, hogy ki alud-

jon a Papinál.  

Az apának föltétlen tekintélye 

volt, de rajongva szerették és tel-

jes bizalmas viszonyban voltak 

vele. Nem volt engedékeny apa. A 

hibák mellett nem ment el szó 

nélkül. A büntetésben igazságos, 

szigorú, de szeretetteljes is volt. 

A büntetést meg is kellett kö-

szönni! De ezzel aztán el is volt 

intézve az ügy.  
(Folytatjuk) 

M.T.É. 


