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Anya vagy  

Istenanya?  
„Örülj, Szűz Mária, a világ ösz-

szes eretnekségeit egymagad meg-

szüntetted!” Mikor így énekli az 

Egyház Szűz Mária dicséretét, el-

sősorban arra az időre gondol, 

melyben eszes és tüzes, de elbiza-

kodott emberek hitünk legmé-

lyebb titkait az ész rámájára 

akarták húzni és ezzel elferdítet-

ték, meghamisították és aláásták 

a kereszténység alapjait. A vesze-

delmes tanítást Nesztórius ebben 

az egy mondatban fejezte ki: Szűz 

Máriát nem szabad Isten-

anyának mondani, hanem csak 

Krisztus (aki szerinte merőben 

ember) anyjának. Mária Isten-

anyaságát és a keresztény hit 

tisztaságát védte meg írásaiban 

és beszédeiben Alexandriai Szent 

Cirill (ünnepe: június 26). Ezek-

ből olvashatunk néhányat. 

Krisztus válallta azt a kockáza-

tot is, hogy elutasítják az embe-

rek, ugyanis olyan hihetetlen 

mindaz, amit tett. 

Ha a büszkeség mételye felfu-

valkodottá tesz, fordulj az Oltá-

riszentséghez. A kenyérben levő 

Isten, aki megalázta és elrejtette 

önmagát, megtanít téged az alá-

zatra. Ha az önzés vágya tombol 

benned, táplálkozz ezzel a ke-

nyérrel és megtanít téged a ne-

meslelkűségre. Ha a mohóság 

hideg szele teljesen elhervasz-

tott, siess az angyalok kenyeré-

hez és a szeretet kezd el virágoz-

ni a szívedben. Ha érzed a türel-

metlenség viszketését, vedd ma-

gadhoz Krisztus testét és vérét. 

Ő földi élete alatt hősies önfe-

gyelemben élt. Megtanulhatod 

tőle a türelmet. Ha tunya és lus-

ta vagy a lelki dolgok iránt, erő-

sítsd magad a szent kenyérrel és 

buzgó leszel. Végül, ha teljesen 

kiégetett téged a tisztátalanság, 

vegyél részt az angyalok meny-

nyegzőjén, ahol Krisztus szeplő-

telen testétől feddhetetlenné és 

bűntelenné válsz. 

Meg vagyok lepődve, hogy néhá-

nyan azon vitatkoznak, vajon 

Szűz Máriát szabad-e Isten any-

jának nevezni vagy sem!? Ha 

Jézus Isten, akkor hogyan gon-

dolhatják egyesek, hogy Mária, 

az Ő édesanyja, aki szülte ne 

lenne Isten anya? 

Krisztus csak akkor tud az em-

beriség megváltója lenni, ha 

azonos a mennyei Atyával is és 

az emberekkel is. A menny és a 

föld, a szellemi és anyagi, az is-

teni és az emberi közötti találko-

zási pont Jézus. Ő egyszerre 

mindkettő: Istenember. 

G.F. 

Evangélium 
…”mi lesz ebből a 

gyermekből”… (Lk 

1,66)  

Keresztelő Jánosról keveset tu-

dunk. Ez hagyján, hogy mi keve-

set tudunk, de az már meglepő, 

hogy ő meg nem akar magáról 

tudni semmit. 

  

De hát a tömeg kíváncsi, és tud-

ni akarja, vajon mi lesz ebből a 

gyermekből, vagy egyáltalán ki ez 

a gyermek? 

Amikor János válaszol, nem 

mondja meg, hogy ő ki. Azért 

nem, mert ő magától senki. Ő 

Jézushoz viszonyítva valaki. És 

ebben a viszonyításban fogalmaz-

za meg magát. Jézushoz képest 

én hang vagyok - mondja -, mert 

Ő a szó. Jézushoz viszonyítva én 

útkészítő vagyok, mert Jézus az 

Út, akin majd mindenki járni fog. 

  

János neve azt jelenti, Isten 

irgalmas, kegyelmet oszt. Egy 

ajándékot küldött benne az Úr. 

Azt mondja a padovai Szent, hogy 

János a „pusztába kiáltó hang. A 

hang, levegő. Keresztelő János is 

levegő volt, nem test. Mert amit ő 

megízlelt, az teljesen mennyei ere-

detű volt és nem testi.” De bátran 

hozzá lehet tenni, amit mondott, 

ahogyan gondolkodott, az is telje-

sen mennyei volt. 

  

Keresztelő János levegő volt, 

lelki ember. 

Szent Ambrus beszél arról, hogy 

az itt lejátszódó eseményekben 

oda kell figyelnünk az egyes sze-

mélyek gondolkodásának, csele-

kedetének fontosságára. 

„Erzsébet hallotta először Mária 

hangját, de János többet érzett. 

Azt, hogy Mária kegyelemmel tel-

jes. Erzsébet természetes módon 

hallotta Mária beszédét. János 

mélyebben, misztikus módon, 

mert felujjongva megmozdult any-

ja méhében. Erzsébet látta, hogy 

Mária jön feléje. János meglátta, 

hogy Máriában Jézus jön hozzá.” 

Keresztelő Jánosra is igaz, ami 

Máriára, hogy kegyelemmel tel-

jes, és az Úr van vele. Őrá tekin-

tünk ma fel. Arra, aki nemcsak 

azt tudta, hogy az életben hol a 

helye, hanem leginkább azt, hogy 

az üdvösség történetben, az Isten 

elgondolásában, az Isten tervé-

ben milyen feladatot kapott. 

 G.F.  

Létige 
1. v.: Bölcs 1,13-15; 2,23-24; Zs 

29; 2Kor 8,7.9.13-15; Mk 

5,21-43  

2. h.: Szof 3,14-18a vagy Róm 

12,9-16b Iz 12,2-6 Lk 1,39-56  

3. k.: Ef 2,19-22; Zs 116; Jn 20,24

-29    

4. sz.: Ám 5,14-15.21-24; Zs 

49; Mt 8,28-34  

5. cs.: Ám 7,10-17; Zs 18B; Mt 9,1

-8  

6. p.: Ám 8,4-6.9-12; Zs 118,2-

40.131; Mt 9,9-13  

7. sz.: Ám 9,11-15; Zs 84; Mt 9,14

-17  

8. v.: Ez 2,2-5; Zs 122; 2 Kor 12,7-

10; Mk 6,1-6  
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Zakeus volt, aki a vámo-

sok főnöke volt. Mikor Jézus arra 

járt, Zakeus szerette volna látni, 

ezért fölmászott egy fügefára. 

Jézus megszólította: „Ma a te há-

zadban kell megszállnom.” Mikor 

ezért méltatlankodni kezdtek, így 

válaszolt: „Az Emberfia azért jött, 

hogy megkeresse és megmentse, 

ami elveszett.” (Lukács 19,2)  

Új kérdésünk: Ki volt az a pá-

pa,  aki  száműzetésében gyó-

gyított, ezért a császár ólmos 

ostorokkal halálra verette?   

1. XII. Piusz pápa? 

2. VI. Pál pápa? 

3. Kornél pápa? 

4. XXIII. János Pál pápa? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, péntek estig dob-

ják be a plébánia postaládájába. 

A helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk ki. A nyertes 

nevét a július 15-i számban közöl-

jük. A Kainnal kapcsolatos játék 

nyertese: Kereszti Gáborné 

volt.  
M.L. 

Krisztamami 
Soha nincs 

szükség arra, 

hogy megszé-

gyenítsd a 

kamaszodat.  

Ha hibát kö-

vet el, azt megszégyenítés nélkül 

is tudni fogja. Amikor a hibás 

döntésről beszélsz vele, fontos, 

hogy ne próbáld leszidni azért, 

ami miatt már úgyis rosszul érzi 

magát. Ha egyelőre még nem érzi 

magát elég rosszul amiatt, amit 

csinált, előbb utóbb fogja. A ter-

mészetes következményeket en-

gedd hatni, és a bűntudatot, amit 

saját döntése miatt érez. Ha az 

esetből tanul, ezek lesznek a ta-

nulás eszközei. Ne próbálj ráten-

ni még egy lapáttal, inkább ma-

radj csendben. Ha hallgatsz, böl-

csebbnek tűnsz, és a gyereked is 

jobban fog tisztelni, mert hagy-

tad, hogy tanuljon a hibájából. 

Ezzel a hozzáállással sok minden 

más mellett a hálás lelkület ki-

bontakozásában is segítesz a ka-

maszodnak.  

Ha mégis úgy döntesz, hogy ne-

ked kell gondoskodnod arról, 

hogy megtanulja a leckét, és ne-

ked kell emlékeztetned, hogy mi-

ért kellett volna rád hallgatnia, 

és ha kiábrándultan, csalódottan 

viselkedsz, akkor még jobban el 

fog távolodni tőled.  

Üdvözöl:  

Krisztamami 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Milán Marcel, Benjamin Ottó és 

Dzsenifer Ágnes - Horváth Ottó 

Pál és Sánta Ágnes gyermekei 

június 23-án;  

Ábel - Farkas Ádám Tibor és 

Hernádi Emőke; Levente - Fekete 

Gergő és Hernádi Noémi gyerme-

ke a keresztség szentségében ré-

szesült június 24-én. 

Temetés:  

† Gyuris Lászlót életének 77. 

évében június 22-én utolsó útjára 

kísértük. 

P.Gy. 

Hirdetések 
• Vasárnap délutánonként 4 órá-

tól a kedves hívek mindenkit 

szeretettel várnak a ligeti kápol-

nába közös imádkozásra. 

• Ma, vasárnap első vasárnap 

van, a délelőtti mise végén 

imádkozzuk a Jézus Szíve litá-

niát. 

• Július 3-án, kedden a reggeli 

szentmise keretében gyógynövé-

nyeket áldunk meg. 

• Július 3-án, kedden, egész na-

pos szentségimádás lesz a kö-

zösségi házban a reggeli mise 

végétől este 6-ig. 

• Július 6-án, pénteken első pén-

tek lesz. A reggeli mise végén 

imádkozzuk a Jézus Szíve litá-

niát, majd délelőtt a betegeket 

látogatjuk. 
P.Gy. 

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 

Kínai bölcsességek 
A legmagasabb fáknak van a 

legtöbb okuk félni a villámtól. 

Minél jobban szereti a feleség a 

férjét, annál jobban javítja a hi-

báit. 

Sok embernek a saját nyelve 

szolgáltatja a bizonyítékot hiá-

nyos tudására. 

A gyors kapaszkodók hirtelen is 

esnek.  

A bölcsesség fáját gyakran 

könnyekkel öntözik.  

Nem élveznénk a napfényt, ha 

nem lennének felhők.  

Sokszor többe kerül rosszat cse-

lekedni, mint jót. 

Irigység a bolondok bánata. 

Sem jót, sem tanácsot ne adj 

addig másnak, amíg nem kérik. 

Parancsolj a vagyonodnak, kü-

lönben az parancsol neked! 

N.-né 


