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Nyelvlecke 
Írásban hagyták a ré-

giek, hogy abban a ház-

ban, amelyben Nepomuki Szent 

János született (ünnepe: május 

16.), az ő halála után senki nem 

alhatott, hanem egész éjszakát 

álom nélkül kényteleníttetett tölte-

ni. Azért a Pomuk lakosai elront-

ván a házat, annak helyére a 

Szent János tisztességére kápolnát 

építettek. Bizonyos dolog, hogy mi-

dőn ártalmas szárazság vagyon és 

az sokáig tart, ha egyszer nagy 

kétszer közönséges processió ren-

deltetik ezen szentnek templomá-

hoz, mindjárt kívánatos esőt nyer-

nek. 

Csudálatos dolog az is, és min-

Evangélium 
…„különböző nyelve-

ken kezdtek beszél-

ni”… (Apcsel 2,4)  

Az olvasmányban hallott nyelve-

ken beszélés, csoda. Azért mert 

ezek az ember tudatlanok voltak, 

azt az idegen nyelvet melyet be-

széltek, nem iskolában tanulták, 

hanem a Szentlélektől ajándékba 

kapták. Szent Iréneusztól tudjuk, 

hogy kortársai közül sokan be-

széltek olyan nyelveken, amelyre 

a Szentlélek indította őket. Példá-

ul Xavéri Szent Ferenc is prédi-

kált olyan nyelveken, ami isme-

retlen volt számára. Ferreri Szent 

Vince, miközben az anyanyelvén 

beszélt, idegen emberek is megér-

tették. 

Később voltak olyanok, akik 

nem jó szemmel tekintettek a 

nyelvek adományára. Nazianszi 

Szent Gergely szerint a sok nyelv 

ismerete lehet, hogy csoda, még 

pedig annak, aki mondja, és nem 

annak, aki hallgatja. Ugyanis aki 

nem érti, mit mondanak, azt ide-

gesítheti a számára össze-vissza 

beszéd. A biblia magyarázók sze-

rint a nyelveken való beszédet 

soha nem használták igehirdetés-

re. 

Valóban, ha az idegen nyelvű 

beszéd öncélú, csak dicsekvésre 

használja valaki, az romboló, kö-

zösséget bomlasztó hatású lehet. 

De ha ezzel a közösséget szolgál-

ja, akkor áldás lesz belőle. Ezt 

erősíti meg Aquinói Szent Tamás 

is, aki szerint a nyelvek adomá-

nya azt a célt szolgálja, hogy az 

örömhírt elvigyük minden ember-

hez. Ezt teszik, amikor igyekez-

nek minél több nyelvre lefordítani 

a Szentírást. 

Mi is ismerünk és tanulunk 

nyelveket. Azt szokták mondani, 

ahány nyelvet tud valaki, annyi 

ember. De egy nyelvet nemcsak 

beszélni kell, hanem megérteni is. 

Megérteni, mit akar mondani a 

másik ember. 

Én ma erről a nyelvről akarok 

beszélni, aminek az a neve, hogy 

hittan óra. Ez egy nyelvóra. Ho-

gyan kell megszólítani vagy be-

szélgetni az Istennel? Ezt hittan 

órán tanuljuk meg? Mit jelent 

nekem a másik ember? Hogyan 

szerethetem őt helyesen? Ezt is 

hittan órán tanítják. Ez egy 

nyelv. Úgy is mondhatnánk, a 

megértés nyelve. 

Édesanya hazajön a munkából 

és nagyon ideges lesz, mert min-

den szét van dobálva a lakásba. 

Egy nyelvet beszélünk? Igen. Ért-

jük egymást? Nem. Én, amikor 

nyelvről beszélek, ezt értem alat-

ta. Megérteni a másikat. Nem 

amit mond, hanem amit akar. Azt 

hogy neki fontos, hogy szép, ren-

dezett és tiszta legyen a lakás. 

Aztán megérteni a másikat, hogy 

neki fontos, hogy a munka után 

egy üvegsört megigyon barátai-

val. Megérteni a harmadikat vagy 

negyediket, hogy szeretne egy 

kicsit számítógépezni, játszani, 

olvasni. 

Pünkösd napján az egybegyűl-

tek különböző nyelveken kezdtek 

beszélni. Mert megvilágosodtak 

és megértették, hogy nemcsak 

minden országnak, de minden 

embernek saját nyelve van. Azon 

kell hozzá szólni és abban a 

nyelvben kell őt megismerni és 

megérteni. 

Ezt az ajándékot hozta el 

nekünk többek között  a 

pünkösdkor leszálló életet adó 

Szentlélek. (G.F.) 

deneknél tudva vagyon, hogy aki a 

Szent János prágai hídon lévő te-

metőhelyét lábaival illeti, főkép-

pen ha azt bal szándékból cselek-

szi, azon a napon el nem kerülhe-

ti, hogy valamikor gyalázatot és 

kisebbséget ne valljon. Egy tisztes-

séges leányzó nagy merészséggel 

azt megtapodta. Midőn sok nép 

között hazamenne a leányzó, a 

prágai hídon hirtelen nagy forgó-

szél támadván, úgy felfordította 

minden alsóruháit a fejére, hogy 

kimondhatatlan szégyent szenve-

dett sokaknak láttára. 

Nepomuki Szent János sértetle-

nül megmaradt nyelve, tiszteleté-

nek egyik forrása, mintegy jelké-

pe, mert ez a nyelv hallgatni tu-

dott. Alig lehetett a XVIII. század 

sokfelől összeverődött új hazai 

társadalmának időszerűbb emberi 

feladata, keresztény kötelessége, 

mint János mennyei közbenjárá-

sával egymás jóhírének tisztelet-

ben tartása, egyben a kölcsönös 

bizalom légkörének, minden tár-

sadalmi élet alapföltételének biz-

tosítása. Egy barokk imádság jó 

hírnek és névnek őrizetéért így 

könyörög János nyelvéhez: 

  

Óh nagy szószóló és hathatós 

pártfogó, dicsőséges Nepomuki 

Szent János, kinek szentséges 

nyelve a fölséges Úristentül, úgy 

mint az ő szent neve dicséretének, 

mások jó hírének, nevének védel-

mező eszköze tovább háromszáz 

esztendőknél minden rothadás 

nélkül kegyesen megtartatott. Buz-

gó ájtatos csókkal tisztelem ezer-

szer ezt a szent nyelvet, azon kér-

vén Téged nagy alázatossággal, 

hogy minden gonosz, ellenem 

agyarkodó és utánam áskálódó 

nyelveket megzabolázni méltóztas-

sál, nem engedvén, hogy magam 

vagy felebarátim becsületének le-

hessenek ártalmára. De egy-

szersmind az én nyelvemet is 

mind a szólásban, mindpedig az 

hallgatásban aképpen kormányoz-

zad és igazgassad, hogy mind a 

kettő által az én szerelmes Istene-

met itt a földön dicsérhessem, am-

ott pedig a boldog örökkévalóság-

ban szüntelen magasztalhassam. 
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Krisztamami 
Büntetés helyett 

elegendő lehet 

egy-egy jó ötlettel 

megoldani a hely-

zetet. Néha a 

helyváltoztatás 

önmagában jóté-

kony hatással van egy-egy eszka-

lálódott helyzetre. A gyerekeknek 

amúgy is sokkal többet volna jó 

tartózkodni a friss levegőn, mint 

amennyi legtöbbjük életébe nap-

jainkban belefér. Az agyuk majd-

nem akkora, mint a mienk, a tü-

dejük viszont a mienk egyötöde – 

már ebből érthető, miért nehezíti 

meg már az a magatartásukat, 

hogy nincs elég oxigén a zárt tér 

levegőjében. 

A kicsidben buzog az alkotó-

kedv, nem passzívan ül a képer-

nyő előtt, és nem is téged nyúz, 

hogy szórakoztasd. Nagyszerű 

helyzet, nem is tudod, hány szülő 

álmodozik erről! Igen ám, de 

olyasmibe vág bele, amibe nem 

kellene. Mi a teendő? Hagyd ab-

ba, amit éppen csinálsz, és iktass 

be egy kis kimenőt: „Nem firká-

lunk a falra, gyere, menjünk ki az 

udvarra, és labdázzunk egy jót!” 

Jobban viselkedik, és a stresszt 

is jobban bírja az a gyerek, aki 

eleget (azaz sokat) rohangál, 

mászik és ugrál odakint, bizton-

ságos helyen, szabadon!  
 

Üdvözöl:  

Krisztamami 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Szent Pál volt, aki a sze-

retet-himnuszt írta, amelynek 

első sora volt a feladvány. 

Új kérdésünk: Az Úr melyik 

városba küldte el Jónást, hogy 

hirdesse nekik: gonoszságuk 

az Úr színe elé jutott? 

 (Jónás 1,1) 

1. Szodomába? 

2. Tarsisba? 

3. Ninivébe? 

4. Gomorrába? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, péntek estig dob-

ják be a plébánia postaládájába. A 

helyes megfejtők között egy köny-

vet sorsolunk ki. A nyertes nevét 

a június 10-i számban közöljük. A 

Szent Dénessel kapcsolatos játék 

nyertese: Veres Imréné volt. 

M.L. 

Létige 
27. v.: MTörv 4,32-34.39-40; Zs 

32; Róm 8,14-17; Mt 28,16-20   

28. h.: 1Pét 1,3-9; Zs 110; Mk 

10,17-27   

29. k.: 1Pét 1,10-16; Zs 97; Mk 

10,28-31    

30. sz.: 1Pét 1,18-25; Zs 147; Mk 

10,32-45  

31. cs.: 1Pét 2,2-5.9-12; Zs 99; Mk 

10,46-52   

1. p.: 1Pét 4,7-13; Zs 95; Mk 

11,11-26  

2. sz.: Júd 17.20b-25; Zs 62; Mk 

11,27-33  

3. v.: Kiv 24,3-8; Zs 115; Zsid 9,11

-15; Mk 14,12-16.22-26  

Hirdetések 
•  Június hétköznapjain a hétköz-

napi szentmisék reggel 7 órakor 

kezdődnek. 

• Június 1. első péntek, a reggeli 

mise után imádkozzuk a Jézus 

Szíve litániát, majd délelőtt a 

betegeket látogatjuk. 

• Június 3. vasárnap, Úrnapja, a 

hagyományos úrnapi körmenet 

a délelőtti mise végén lesz. Egy-

ben első vasárnap is. 

• Vasárnap délutánonként 4 órá-

tól  a kedves hívek mindenkit 

szeretettel várnak a ligeti kápol-

nába közös imádkozásra. 
P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: Makra Szabolcs és Illés 

Andrea a házasság szentségében 

részesültek templomunkban má-

jus 19-én. 

P.Gy. 

Becsületesség 
Öreg, egyedülálló, különc ember 

nagyobb összeget akart fordítani 

vagyonából a szegény emberek 

megsegítésére. Egyetlen gondja 

csupán az volt, hogy pénzéből kizá-

rólag becsületes emberek kapja-

nak. Összebeszélt tehát egy villa-

mos kalauzzal, hogy a szegényebb 

embereknek valamivel többet ad-

jon vissza. A kísérlet érdekes ered-

ményt hozott. Akadt olyan utas, 

aki kétszer is megszámlálta a 

pénzt, azután szó nélkül zsebre 

vágta. Tíz ember közül csak egy 

kis szegény varróleány volt az, aki 

visszaadta a kalauznak a többle-

tet. Az öregúr ennek az egynek 

adta oda azt az adományt, amit 

soknak szánt.  

Budapesten történt. Egy éles ut-

cakanyarnál két autó összeütkö-

zött. Nem veszedelmesen, csupán 

az egyik kocsi sárhányója horpadt 

be. A két vezető bemutatkozott 

egymásnak az épen maradt kocsi 

vezetője elismerte, hibáját és meg-

kérdezte, hogy mekkora kárt oko-

zott.  

- Nem jelentős, kétszáz forintból 

meg tudom javíttatni. A hibás át-

nyújtotta a pénzt és továbbhajtott.  

Harmadnap pénzesutalványt 

kapott ötven forintról, e megjegy-

zéssel a hátoldalán: „ A sárhányóm 

javítása 150 forintba került.” 

N.-né 

Léleklétra 
Az embereknek szükségük van 

segítségedre, de ha segítesz tá-

madás érhet, mégis segíts! A leg-

jobbat add a világnak, amid csak 

van, s ha verést kapsz cserébe, 

mégis a legjobbat add a világnak, 

amid csak van!  

(Teréz anya) 

N.-né 


