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Evangélium 
…”sok mindenre kezd-

te tanítani őket”...  

(Mk 6,34) 

Egy medjugorje-i lelkipásztor, 

Slavko atya mondta egyszer, a 

„lelki egészség ott kezdődik, hogy 

másokat szolgálunk, a betegség 

meg ott, hogy a magunk kényel-

mét szolgáljuk.” Igen, azáltal, 

hogy másokon segítünk, közben 

magunkat is gyógyítjuk. A mai 

vasárnap Jézus az igehirdetés és 

tanítás szolgálatában másokért 

fáradó tanítványait meghívja, 

hogy pihenjenek egy kicsit. 

 

De nem lehetett. Ekkor Jézus 

sok mindenre kezdte tanítani 

őket. 

 

Ezzel a mondattal kezdődik a 

csodálatos kenyérszaporítás tör-

ténete, ahol Jézus 5 ezer embert 

lakat jól. Vagyis a kenyérszaporí-

tás az nem egy csoda, hanem egy 

tanítás. A jánosi változatban azt 

halljuk, miután a nép evett és 

jóllakott, erőszakkal királlyá 

akarták Jézust tenni (Jn 6,15). 

Mit jelent ez magyarul? Hogy itt 

nem történt csoda. Igaz, hogy a 

kenyérből több lett, de ami Jézus 

célja volt, a tanítás, az az embere-

ket egyáltalán nem érdekelte. Sőt 

még rosszabbak, erőszakosabbak 

lettek, mint előtte. Jézus tanítása 

tehát kudarcot vallott, de leg-

alább az emberek ettek. 

 

Jézus nem sértődik meg, tudja 

ő, mi lakik az emberben. Azt is 

tudja, hogy az igehirdetés, mint 

magvetés előtt elő kell készíteni a 

földet. És ez megtörtént. A föld 

neve pedig így hangzik: igény. És 

valóban a föld kész, hiszen a 

„városokból mindenünnen gyalog 

odasiettek az emberek, és megelőz-

ték Jézust és tanítványait” (33. 

vers). Amikor Jézus kiszállt a 

bárkából, látta a nagy tömeget. 

Honnan kerültek ezek ide? Ki 

hívta őket? Az apostolok igehirde-

tése és tanítása. 

De hát mit mondhattak az apos-

tolok az embereknek, ha ők sem 

tudtak semmit Jézusról? Azt, 

amit éreztek. Azt, ahogyan lenyű-

gözte őket a Mester személye. 

Azt, amit magukon és másokon 

megéltek. 

 

Lisieux-i Szent Teréz gyónást 

végez, amikor elmondja, hogy volt 

egy nővértársa, akit nem szere-

tett. Próbálta, de nagyon magá-

nak sem tudta megfogalmazni, 

miért érez állandó ellenszenvet az 

apáca iránt. Teréz Isten segítsé-

gét kérte. Igyekezett magával 

megértetni, hogy a szeretet nem 

egy érzés. Nap mint nap imádko-

zott az apácáért, annak erényeit 

és érdemeit emlegette, hátha be-

leszeret valamelyikbe. Nehezére 

esett, de amikor szemtől-szembe 

találkoztak mosolyt erőltetett – 

amennyit tudott – az arcára. Egy 

alkalommal odafordult hozzá az 

apáca és megkérdezte tőle, – Te-

réz nővér, megmondanád, mi az, 

amit olyan vonzónak találsz ben-

nem? Amikor rád nézek, mindig 

rám mosolyogsz. Teréz gondolko-

dott és így válaszolt, – amit von-

zónak találok, az Jézus rejtett 

arca, ami a lelked mélyéről néz 

vissza rám. Őrá mosolygok visz-

sza. 

 

Jézus sok mindenre oktatta 

tanítványait. Leginkább arra, 

hogy tanuljanak abból, ami velük 

történik. Forgassák, tagadják, 

emésszék, higgyék, mondják és 

éljék. Röviden: váljon részükké, 

legyen az övék. 

G.F.  

Kármelita címer 
A kármelita rend 

címerének közép-

pontjában egy felfe-

lé mutató sötét 

nyilhegy látható. 

Ez Szentföld egyik 

hegyének, Kármelnek csúcsa, 

ahol a rend bölcsője található. 

Kr.e. a 9. században Illés próféta 

itt élt és tapasztalta meg Isten je-

lenlétét. Nagyot ugrunk és Kr.u. 

a 12. századba érünk földet, ahol 

néhány remete, felbuzdulva Illés 

próféta lelkesedésén „Jézus 

Krisztusnak akarja szentelni ma-

gát”. 

A címerben 3 csillag van. Mind-

három hatágú, Dávid csillag. Ez a 

csillagfajta két háromszög egy-

másra helyezéséből született, 

melynek egyik ága felfelé, másik 

lefelé mutat. A két háromszög 

egyik magyarázata szerint a női 

és a férfi ősi jelképe van itt egy-

beolvasztva. A V alak a termé-

kenységet, méhet szimbolizálja, 

míg ennek az ellentéte, a fordított 

V a pengét, a férfiasságot, és a 

harcot. A két háromszög egymás-

ba mosása a két nemet együtt, az 

egész embert és emberiséget je-

lenti. 

A címer három csillaga, a rend 

három korszakára utal. A hegy 

belsejében világító fehér csillag 

Illés prófétától Keresztelő Szent 

Jánosig terjedő időszak. A bal ol-

dali a rend elterjedésének szim-

bóluma, ami keletről indulva 

nyugat felé hódította meg a vilá-

got. Ez a korszak Keresztelő 

Szent Jánostól kezdődik és Ber-

toldig, a rend első latin elöljárójá-

nak idejéig tart. Végül a harma-

dik jobb oldali csillag Bertoldtól 

napjainkig terjedő szakasz. 

Másik értelmezése is van a cí-

mernek. A hegy közepében lévő 

csillag azokat a rendtagokat je-

lenti, akik már a mennybe jutot-

tak, míg az oldalsó két csillag az 

élőket és útonlevőket jelképezi. 

A kármelita rend jelmondata az 

ószövetségi Királyok első könyvé-

ben olvasható. Az Isten kérdésé-

re, mit csinálsz itt Illés, a próféta 

azt válaszolta „emészt a buzgalom 

az Úrért, a Seregek Uráért! Zelo 

zelatus sum pro Domino Deo exer-

cituum” (19,10). 

G.F. 
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Mátyás volt. A csúfos vé-

get ért Júdás helye megüresedett.  

Két jelöltet állítottak az aposto-

lok, akik megfeleltek ennek a fel-

tételnek: Barnabást és Mátyást. 

A sors Mátyásra esett, és őt sorol-

ták az apostolok közé. 

Új kérdésünk: Ki közvetítette 

a zsidó nép számára az Úrtól 

kapott tízparancsolatot 

(M.Törvény 5,23) 

1. Józsué? 

2. Áron? 

3. Mózes? 

4. Ézsau? 

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 12-i számban 

közöljük. A Gájusszal kapcsolatos 

játék nyertese: Kereszti Gábor-

né volt.  

M.L. 

Krisztamami 
A pici gyerek szíve-

sen engedelmeske-

dik annak, akiben 

bízik. Ha mégsem, 

akkor annak két 

oka lehet. Vagy túl 

nehéz számára a 

feladat, vagy valami sokkal érde-

kesebb eltereli a figyelmét. Mind-

két esetben csak segítségre van 

szüksége, és szívesen engedel-

meskedik. Példa: „Légy szíves, 

fejezd be a játékot, és pakolj össze! 

Haza kell mennünk.” Ismételd el 

a kérést: „Légy szíves, fejezd be a 

játékot és pakolj össze!” Hasznos, 

ha leguggolsz hozzá, megérinted, 

vagy megfogod, miközben a sze-

mébe nézel, hogy biztosan meg-

hallja, amit mondasz. Ajánlj fel 

segítséget. Látom, nehezedre esik 

befejezni a játékot. Be tudod fejez-

ni egyedül, és össze tudsz pakolni, 

vagy segítsek?” A segítség nem 

büntetés, hanem segítés, ezért 

segíts! „Nem hagytad abba a játé-

kot, ezért segíteni jöttem.” A fe-

gyelmező beavatkozás legtöbb 

esetben itt véget is ér – kérésedet 

a gyerek teljesítette, vagy önálló-

an, vagy segítségeddel. Ha azon-

ban a gyerek dühbe gurul, vagy 

erőszakoskodni kezd, akkor kö-

vetkezik a „maciölelés”, amiről a 

múltkor írtam. 

 

Üdvözöl:  

Krisztamami 

Hirdetések 
• Vasárnap délutánonként 4 órá-

tól a kedves hívek mindenkit 

szeretettel várnak a ligeti ká-

polnába közös imádkozásra 

• Július 31-én, kedden egész na-

pos szentségimádás lesz a Kö-

zösségi házban a reggeli mise 

végétől este 6 óráig. 

• Augusztus 3-án elsőpéntek lesz. 

A reggeli mise végén imádkoz-

zuk a Jézus Szíve litániát, majd 

délelőtt a betegeket látogatjuk. 

• Augusztus 5-én, vasárnap első-

vasárnap, a délelőtti mise vé-

gén Szentségimádás lesz, éne-

keljük a Jézus Szíve litániát.  
P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Bálint - Szunyog Gábor és Bagi 

Éva;  

Réka Alexandra - Farkas Tibor 

és Edelényi Edit;  

Vanessza Hajnalka - Horváth 

Zsolt és Edelényi Judit;  

Bence Dávid - Kacsner Gábor és 

Márta Klaudia;  

Liliána - Bede Péter és Márta 

Edina gyermeke a keresztség 

szentségében részesült július 22-

én. 

P.Gy. 

Wass Albert  

idézetek 
Nem válthatjuk meg a világot, 

mert minden ember önmagában 

hordozza megváltását és senki 

más nem végezheti el helyette. 

N.-né 

Léleklétra 
Uram, adj türelmet, hogy elfo-

gadjam, amin nem tudok változ-

tatni!  

Adj bátorságot, hogy megváltoz-

tassam, amit lehet, és adj bölcses-

séget, hogy a kettő között különb-

séget tudjak tenni.      

(Assisi Szent Ferenc ) 

M.T.É. 


