
Közösségi alkalmaink a héten 

Szerda  18.30 Felnőtt katekézis 

Pénteken 18.00 Gimnazisták ifjúsági csoportja 

Szombaton  9.30 Ministráns-foglalkozás 

 

Hirdetések 

1. A mai perselyadományokat a szentföldi keresztények megsegítésére 

továbbítjuk.  

2. A tartós élelmiszer-gyűjtés nálunk a templomban a mai 

vasárnappal lezárul. Az adományokat kérjük, hogy a Szent Anna 

oltárnál helyezzék el a nap folyamán. 

3. Jövő hét pénteken, március 18-án 17 órától lesz az elsőáldozásra 

készülő gyerekek szüleinek találkozása a templomban.  

4. Jövő vasárnap Virágvasárnap, Urunk jeruzsálemi bevonulásának 

ünnepe. A fél10-es szentmise keretében lesz a barkaszentelés a 

templom bejáratánál, s azt követően vonulunk be ünnepélyesen. 

Barkákat lehetőleg mindenki hozzon magával. 

5. Kérjük a testvéreket, hogy ne felejtsék el elvégezni a 

szentgyónásukat a húsvéti ünnepek előtt. Jövő vasárnap erre külön 

is lehetőséget biztosítunk az esti szentmise előtt 17 órától.  
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Nagyböjt 5. vasárnap 

Abban az időben Jézus kiment az Olajfák-hegyére. Kora reggel újra 

megjelent a templomban. A nép köréje sereglett, ő pedig leült, és tanította 

őket. Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek 

eléje. Odaállították középre, és így szóltak hozzá: „Mester, ezt az asszonyt 

házasságtörésen érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet 

meg kell kövezni. Hát te mit mondasz?” Ezt azért kérdezték, hogy próbára 

tegyék, és vádolhassák. Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön. Ők 

azonban tovább faggatták. Erre fölegyenesedett, és azt mondta nekik: „Az 

vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül van!” Aztán újra lehajolt, s 

tovább írt a földön. Azok meg ennek hallatára egymás után eloldalogtak, 

kezdve a véneken, s csak Jézus maradt ott a középen álló asszonnyal. 

Jézus fölegyenesedett és megszólította: „Asszony, hol vannak, akik vádoltak 

téged? Senki sem ítélt el?” „Senki, Uram” – felelte az asszony. Erre Jézus azt 

mondta neki: „Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél!” 
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Útravaló 

Jézus éppen a templomban tanítja az embereket, miközben diadalittasan 

közelednek Jézushoz a farizeusok és a vámosok egy csoportja. Győztes 

fölénnyel hurcolnak magukkal egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, s 

odaállítják őt a tömeg közepére, s a Mestert kérik, hogy szolgáltasson 

igazságot. Kettős gonoszság található ezekben a zsidókban: egyrészt 

kiiktathatnak valakit maguk közül, aki vétett Mózes törvénye ellen, s 

gyakorolhatják az igazságszolgáltatást (miközben magukat teljesen tisztának 

és igaznak tartják). Másrészt ügyesen kelepcét tudnak ezzel állítani Jézusnak, 

hogy vádolhassák és megölhessék őt, hiszen az asszony csak ürügy volt ezen 

céljukhoz. Ha Jézus megengedi a megkövezést, akkor oda mindaz, amit 

eddig képviselt (tudniillik, hogy a bűnösökhöz jött). Ha pedig az asszony 

elengedése mellett foglal állást, nyilvánvalóan ellentmond Mózes 

törvényének, az Isten szavának.  

Mit tesz Jézus? Semmit sem mond, hanem lehajol és elkezd írni a földre. 

Időt akarna nyerni? Talán gondolkozásra akarja serkenteni a vádlókat? Vagy 

talán azon gondolkodik, hogy hol van az a férfi, aki szintén részese volt 

ennek a bűnnek? Különféle magyarázatok vannak arra, hogy Jézus mit 

írhatott a földre. Talán Isten nevét, hogy Ő az egyedüli Szent, hozzá képest 

mindenki bűnös. Vagy pusztán csak betűket, mondván, hogy titeket csak a 

törvény betűje érdekel, de semmi abból, ami az egésznek a szíve és lényege: 

a szeretet! 

Jézust mindenesetre tovább faggatják a válasz után. „Aki közületek bűntelen, 

az vesse rá az első követ”. Majd lehajol és tovább ír. Nem azt mondja Jézus, 

hogy ez az asszony vétlen, engedjék el. Igen, az asszony bűnös, de a vádlók 

is azok. Gondold át érzéseidet, szívedet! Milyen könnyen véleményt 

formálunk, megítélünk másokat? S közben magunkat igaznak tartjuk, s 

felesleges, semmihez sem vezető hasonlítgatásban kezdünk. Kész vagyok-e 

kilépni végre magamból, s lebontani azokat a magas és vastag falakat, 

amelyek elválasztanak a többi, „bűnös” embertől? 

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki 

hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Nem azért küldte el Isten a 

Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen a 

világnak.” (Jn 3, 16-17) 

Ermes Ronchi szervita szerzetes gondolatai a pápai lelkigyakorlaton 

Egy titokzatos isteni szabály szerint, amikor az én kenyerem a mi 

kenyerünkké válik, akkor a kevés is elegendővé lesz. Az éhezés viszont 

akkor kezdődik, amikor szorosan magamhoz szorítom a kenyeremet, amikor 

a jóllakott Nyugat magához szorítja kenyerét, halát, s javait megtartja 

magának. Az, hogy táplálékkal lássuk el a földet, lehetséges, van bőségesen 

kenyér. Nem szükséges megszaporítani, elegendő elosztani, kezdve 

magunkkal. Nincs szükség csodás megszaporításokra, hanem le kell küzdeni 

az önzés, az élelmiszer-pazarlás és a kevesek általi felhalmozás Góliátját. 

Adjatok, és nektek is adnak majd, túlcsorduló mértékkel kaptok majd 

cserébe. Ez Jézus ígérete az ajándékozás, a „megszázszorozás” titokzatos és 

hatalmas gazdasága. Ez megnyugvással tölt el, mert megmutatja, hogy a 

végső igazság az ajándékozás logikáját követi, nem az előírások logikáját. 

Az utolsó kérdés az lesz: keveset vagy sokat adtál? Ettől függ az élet, nem a 

javaktól. Elegendő öt odaajándékozott kenyér, hogy megváltoztassuk a 

világot. A csoda az öt kenyér és a két hal, amelyeket a születő egyház 

Krisztus kezébe helyez, bízva és nem számolgatva, nem visszatartva valamit 

magának. Kevés, de ez mindene, ez a tanítványok egész vacsorája. Egy 

csepp a tengerben, de ez a csepp adhat értelmet és reményt az életnek. 


