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Jó szerencsét 
Egy 15. századi legenda 

szerint egy halálos beteg gyerme-

ket Assisi Szent Ferenchez vit-

tek, aki ezekkel a szavakkal gyó-

gyította meg: O bouna ventura, 

magyarul, legyen jó szerencséd. 

Ez a gyermek Szent Bonaventura 

volt (ünnepe: július 15.). 53 évet 

élt, minorita szerzetes elöljáró, 

író, teológus, himnuszköltő. 

Tanítson minket ő, ezen a hé-

ten! 

  A vallásos ember tökéletessége 

abban áll, hogy az átlag, hét-

köznapi dolgokat tökéletes oda-

adással végzi. Állandó hűség a 

kis dolgokban: ezt nevezzük a 

nagy és hősies erénynek. 

 Krisztus közösséget vállalt min-

den teremtménnyel. A kővel, nö-

vényekkel, állatokkal, de az an-

gyalokkal is. Hasonlóan az érzé-

seinkkel és gondolatainkkal. 

Ezért minden Krisztussá alakul 

át, mert Ő természetének teljes-

ségében minden létezőt magá-

hoz ölelt. 

 Sokat tudni, de abból semmit 

nem ízlelni, mi haszna van an-

nak? 

 Az emberek nem szabad, hogy 

féljenek az ellenségtől, ahogyan 

a pokol hatalmasságai teszik, 

akik rettegnek Mária nevétől és 

közbenjárásától. 

 Minden teremtmény isteni szó, 

mert Istent hirdeti. 

 Ámbár bizonytalan vagy, köze-

ledj csak feltétlen hittel, mert 

minél nagyobb a betegséged, an-

nál inkább szükséged van or-

vosra. 

 A szűzesség szeretet nélkül, lám-

pa, olaj nélkül. 

 A szép dolgokban Assisi Szent 

Ferenc a legfőbb szépet, magát 

Istent látta. Mindenben az álru-

hába öltözött Teremtőt követte. 

Mindenből létrát csinált, felmá-

szott rá és felülről belenézett, 

mert kíváncsi volt, hogyan néz 

ki az az Isten, akire Ő annyira 

vágyik, és akit mindenben át 

akar ölelni. 

G.F. 

Evangélium 
A mértékegység 

Ha valamit az Isten 

nem ad meg, az nem azt jelenti, 

hogy nem tudja megadni, hanem 

azt, hogy embernek arra nincs 

szüksége. Az az élethez nem kell. 

 

A tanítványok erőt kapnak Jé-

zustól, vagyis az Isten lesz az ol-

dalukon. Mi ez az erő? Tudják, 

hogy mit akarnak. Tudják, meny-

nyi az elég. Istent birtokolni, is-

merni a határokat. „Az útra ne 

vigyenek semmit, csak vándorbo-

tot; sem kenyeret, sem tarisznyát, 

sem pénzt az övükben. Sarut kös-

senek, de két ruhadarabot ne ve-

gyenek magukra” (Mk 6,8-9). 

Ezek mértékegységek. Mint a 

főzésnél. Ennyi zöldséget kell be-

lerakni a levesbe, többet nem. 

Ennyi húst és fűszert kell hozzá-

adni, de nem többet. Ismerni a 

határokat, mennyi az elég. Hoz-

závalók kellenek az élethez is, 

hogy azt boldognak nevezhessük. 

Hány óra Tv nézés? Hány ruhát 

kell vásárolni? Napi hány óra 

beszélgetés szükségeltetik?  

Mennyi olvasás és mennyi 

csend? És mennyi imádság? Ezek 

fűszerek és hozzávalók, melyeket 

ki kell mérni, ki kell számolni. 

Ha valamiből aránytalanul sok 

vagy kevés van, keserű lesz az 

étel, az élet. Ha zavaros a leves, 

akkor nem takarékon főzték. Az 

az ember, aki nagy lángon ég, az 

gyorsan elkészül. Mindent meg-

kap, de amikor elkezdené élvezni 

a kiszedett ételt, ízetlennek és 

zavarosnak találja. Valami túl 

sok benne, más pedig kevés. Az 

arányokkal vagy az elkészítés 

módjával valami baj van. 

 

3 fiatalember ment vizsgázni, 

akik útközben találkoztak egy sü-

teményt árusító asszonnyal. A 

fiatalok közül az egyik nyugodt 

volt, a másik kettő sokat beszélő. 

Az asszony megkérdezte hová tar-

tanak, mire az utóbbi kettő vála-

szolt, mondván vizsgázni.  

Erre a nő azt jósolta nekik, hogy 

ez a két sokat beszélő, nem fog 

átmenni a vizsgán. Úgy is történt, 

az elsőnek sikerült, a másik kettő 

megbukott. Visszafelé jöttükben 

megkérdezték, hogy talán pszicho-

lógus, vagy jós, hogy előre tudta és 

megmondta mi fog történni? Nem. 

Csak amikor a sütemény elkészült 

az nyugodtan van, de mielőtt elké-

szülne sistergő hangot ad. Ezek a 

sistergők, sokat beszélők, nem ké-

szültek fel a vizsgára. 

 

Mi kell az élethez? Válogatás. 

Arányosság. Jól összeszedett, tu-

datosan megtervezett napirend, 

életrend. Honnan hová akarok 

eljutni. Mit akarok és ahhoz mire 

és abból mennyire van szükség. 
G.F.  

Létige 
22. v.: Jer 23,1-6; Zs 22; Ef 2,13-

18; Mk 6,30-34  

23. h.: Gal 2,19-20; Zs 33; Jn 15,1

-8  

24. k.: Mik 7,14-15.18-20; Zs 84; 

Mt 12,46-50  

25. sz.: 2Kor 4,7-15; Zs 125; Mt 

20,20-28  

26. cs.: Sir 44,1.10-15; Zs 131; Mt 

13,16-17  

27. p.: Jer 3,14-17; Jer 31,10-13; 

Mt 13,18-23  

28. sz.: Jer 7,1-11; Zs 83; Mt 

13,24-30  

29. v.: 2Kir 4,42-44; Zs 144; Ef 

4,1-6; Jn 6,1-15  

Wass Albert  

idézetek 
Az utóbbi években a fogalmak 

összezavarodtak egészen és az 

ember nem mer hozzányúlni a 

szavakhoz, mert nem biztos ben-

ne többé, hogy tulajdonképpen 

mit takarnak.  

M.T.É. 
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Krisztamami 
Amikor egy kis-

ember frusztrált, 

ingerült, csaló-

dott, vagy csak 

egyszerűen túl 

van magán, azon kapjuk magun-

kat, hogy a fegyelmezés lehetősé-

gén, és nem a gyengéd kapcsola-

ton kezdünk el gondolkodni. Pe-

dig nem reális elvárni egy 2-3 

éves gyerektől, hogy olyan szemé-

lyes érettséggel rendelkezzen, 

amelynek segítségével úrrá tud 

lenni ezen a veleszületett reakci-

ón. Értelmetlen dolog ilyenkor 

fenyegetni és büntetni, de még 

magyarázni is, amíg magasabb 

agyi funkciói gátlás alatt vannak. 

Az ilyen szülői próbálkozás csak 

olaj a düh tüzére. 

Hogyan segíthetek? Például 

úgy, hogy megnevezed azt az ér-

zést, amivel küzd. Segítesz neki 

körülhatárolni, felismerni, kezel-

ni a benne feszülő indulatot. Ez-

zel segíted megérteni, és kezelni 

a nagy érzést. Saját viselkedésed-

del ott helyben modellezed szá-

mára, mit jelent önuralmat gya-

korolni, megbirkózni egy érzelmi-

leg feszült helyzettel. Közben te 

is megérted a problémája gyöke-

rét, és nyújthatsz rá valami 

gyógyszert. 

 

Üdvözöl:  

Krisztamami 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Gájusz volt. Így ír Szt. 

Pál a rómaiaknak írt levelében: 

„Üdvözöl titeket Gájusz, aki ne-

kem és az egész közösségnek há-

zigazdája.” (Rómaiaknak 16,23)  

Új kérdésünk: Ki volt az a sze-

mély, akit az apostolok közé 

választottak, a csúfos véget 

ért Júdás helyett? 

1. Jakab ? 

2. Mátyás? 

3. Pál? 

4. Fülöp? 

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 az augusztus 5-i számban 

közöljük. A Sámsonnal kapcsola-

tos játék nyertese: Tapodi End-

réné volt. 

M.L. 

Hirdetések 
Vasárnap délutánonként 4 órá-

tól, a kedves hívek mindenkit 

szeretettel várnak a ligeti kápol-

nába közös imádkozásra. 
P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Kiss Gábor és Kökény Anita a 

házasság szentségében részesült 

templomunkban július 14-én. 

Keresztelés: 

Pál János, Laura Eszter, Ri-

chárd Patrik - Csatai Pál és Bar-

na Eszter gyermekei;  

Ábel István - Bozóki Albert és 

Jeneiné Horváth Eszter;  

Benedek - Nyerges Gábor és 

Szécsi Beatrix gyermeke a ke-

resztség szentségében részesült 

július 15-én. 

Temetés: 

† Péter Ferencet életének 82. 

évében július 11-én; † Szűcs 

Irént, életének 85. évében július 

12-én a kiskundorozsmai temető-

ben utolsó útjára kísértük. 

P.Gy. 

Remete Szent Antal 
Éliás atya kolostorában történt, 

hogy az egyik testvér kísértésbe 

esett. Elbocsátották a kolostorból, 

és a hegyek közé elment Antal-

hoz. Közel volt egymáshoz a két 

kolostor, így Antal visszaküldte 

őt oda ahonnan jött. Amikor a 

testvérek meglátták, újra kitaszí-

tották maguk közül, így vissza-

ment Antalhoz. Atyám, nem fo-

gadnak vissza a testvérek – 

mondta. Akkor Antal üzenetet 

küldött nekik. Egy hajó zátonyra 

futott és elvesztette rakományát. 

Nagy nehézséggel tudta csak a 

partot elérni. De ti a biztonságot 

kereső hajót visszadobtátok a 

tengerre. Akkor a tanítványok 

megértették Antal szavait, és 

visszafogadták az elbukott test-

vért.  

M.A. 

„Fizetve” 
A Sátán még most is kísértget 

A minap elém tett egy jegyzéket, 

Melyre vétkeim hosszú sorba, 

Egyenként is fel voltak írva. 

 

Elém tette s rám vigyorgott. 

Jaj Istenem! Minden ott volt, 

Minden bűnöm vétkem felírva, 

Mi lesz velem? kérdeztem sírva. 

 

Hát mi lenne? mondta nevetve, 

Nem juthatsz el az örök életre, Az 

üdvösségből ki vagy zárva, 

S én zokogtam elítélt, árva. 

 

Ekkor Valaki hozzám lépett, 

S keresztülhúzta a jegyzéket, 

De a keze át volt szegezve, 

S a vérével írta rá FIZETVE. 

 

(ismeretlen szerző) 

M.T.É. 


