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A magányos 

szent 
 

Svéd Szent Brigitta (ünnepe: jú-

lius 23.) Európa társvédőszentje 

oly szorosan hozzátartozik a svéd 

történelemhez, mint Jeanne d'Arc 

Franciaország vagy Assisi Szent 

Klára Itália történetéhez. Ő azon-

ban magányosabb, mint más or-

szágok női szentjei. Délen alig ta-

lálkozunk az egyháztörténelem-

ben olyan női szenttel, akit ne tá-

mogatott volna egy kortárs férfi 

szent: Benedek és Skolasztika, 

Ferenc és Klára. Ő Svédország 

legnagyobb asszonya, aki egyike 

hazája legkedveltebb leányainak, 

s azzal dicsekedhet, hogy egy pro-

testáns népnek a nemzeti szentje. 

Tőle és róla hallunk néhány gon-

dolatot most, a hét elején. 

 Jól írni és jól beszélni hiába va-

ló dolog, ha valaki nem jól él. 

 A világon béke lenne, ha a poli-

tikusok megismernék és követ-

nék az evangéliumot. 

 Az igazságosság forrása nem a 

bosszú, hanem a szeretet. 

 Szűz Mária liliom Isten kertjé-

ben. 

 Ó Mária, te segítesz mindenkit, 

aki igyekszik felemelkedni Is-

tenhez. 

 Ha két lélek a szeretetben eggyé 

lesz - és Isten dicsőségére gyer-

mekeket hoznak világra és ne-

velnek föl - a lelki templomban, 

amelyet szeretetük épített ne-

kem, én ott vagyok harmadik-

ként. 

 Egy alkalommal annyira hatás-

sal volt rá egy prédikáció, amely 

Jézus szenvedéseiről szólt, hogy 

amikor egy feszület előtt imád-

kozott, hallotta a hangot: ,,Nézz 

ide, mennyi sebet ejtettek raj-

tam!” A kislány egészen kétség-

beesve fölkiáltott: ,,Ó Uram, ki 

tette ezt veled?” És kapta a vá-

laszt: ,,azok, akik megvetnek, és 

megfeledkeznek arról, hogy sze-

ressenek.” 

G.F. 

Evangélium 
…”telepítsétek le az 

embereket”… (Jn 6,10) 

Múlt vasárnap Jézus, egy pusz-

tai, elhagyatott helyre ment apos-

tolaival, hogy kipihenje a munka 

fáradalmait. Elvégre a puszta 

arról híres, hogy ott semmi nincs. 

Mégis az emberek tömegesen 

mennek oda, ahol semmi nincs, 

csak gaz, kő és unalom. Miért? 

Mert az emberek oda mennek, 

ahol meghallgatják őket és foglal-

koznak velük. Igen, a pusztában 

semmi nincs, de ahol Jézus tar-

tózkodik, ott minden van. Ez a 

minden érdekli a kivonuló töme-

get. 

 

Alexandriai Szent Kelemen sze-

rint az 5 kenyér az 5 érzékszer-

vünk. Itt azonban többre van 

szükség, mint ötre. Azt mondja 

Platón, „nézz körül és láss, aki 

nincs beavatva, úgysem fog halla-

ni semmit”. Az öt érzékszerv az, 

ami „fogható”, például felfogható. 

Ami itt történik, az nem felfogha-

tó, érzékszervekkel nem befogha-

tó. Hogyan lakik jól 5 ezer ember 

5 kenyérből és két halból, és még 

marad 12 kosár maradék. Ez nem 

érthető. Aki az öt érzékszervével 

akarja ezt felfogni, az Jézus cso-

dálatos erejét csak a szájával érti 

meg. Jót evett. Ahhoz már egy 

másik, talán hatodik hit érzék-

szerv kell, hogy meglássuk, Jézus 

a mennyből alászállott Oltári-

szentség. 

 

Szent Ágoston megszemélyesí-

tett képet használ, mikor meg-

kérdezi, „a csodálatos kenyérsza-

porításkor ki az a gyermek, akinél 

kenyér van? Talán a zsidóság, 

akinek a tulajdonában ott van a 

kenyér, de nem tudja, hogyan kell 

megenni.” Tulajdonában van, 

mint egy igazgyöngy, de nem tud 

vele mit kezdeni. Mert még gyer-

mek. Nem nőtt föl. Ezért kell egy 

csoda, vagy kenyérszaporítás, 

vagy bármi az életben, ahol kide-

rül, hány éves testünkben, hány 

éves lélek lakik. Van köztük kor-

különbség? Mennyi? Telepítsétek 

le az embereket – mondja Jézus, - 

és derítsük ki. 

 

Első Pál pápától származik ez a 

gondolat. Légy tisztességes, mint 

szülő, apa és anya, fiú és lány. A 

jó szülő az, aki lelkesít. A szülők 

pénzt adnak a gyermekeiknek, a 

jó szülők többet. Mit? Tudatos, 

tanulási élethelyzeteket. 

 

Ha a gyermekek kritikusak, ak-

kor megtanulják, hogy másokat is 

meg kell ítélni. 

Ha rosszindulatúak, megtanul-

nak verekedni. 

Ha gúnyosak, ezzel megtanulják 

más ablakát betörni. 

Ha szégyenérzetben nevelkednek 

fel, állandóan lelkiismeret furda-

lásuk lesz. 

 

De ha emeljük és lelkesítjük 

őket, akkor 

 

szelídségünkből türelmet tanul-

nak. 

Ha bátorítjuk őket, attól majd 

lesz bizalmuk is. 

Ha dicséretet kapnak, megtanul-

ják értékelni, amit tettek. 

Ha biztonságban érzik magukat, 

kialakul a hitük. 

Ha valamit megengednek nekik, 

megtanulják szeretni magukat. 

Ha barátságban és egymás irán-

ti tiszteletben élnek, meg fogják 

szeretni a világot. 

 

Minden helyzet jó helyzet, jó 

lehetőség, hogy abból a kevés ke-

nyérből, amink van, sok legyen, 

osztható legyen, és ha valaki ké-

sőn vagy váratlanul érkezik, an-

nak még maradjon is. 
G.F.  

Léleklétra 
Isten temploma vagyunk. Amíg 

itt élünk, a templom épül – hogy 

az idők végezetén felszenteljük. 

Az építés nehéz, fáradalmas. A 

fölszentelés mérhetetlen öröm. 

(Szent Ágoston) 

N.-né 
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Néhány gondolat a 

lengyelekről 
Július közepén egy tanulmány-

úton Lengyelországban jártam, 

mondhatni a mennyben és a po-

kolban - Czestochowa-ban és 

Auschwitzban. Néhány gondolatot 

szeretnék megosztani - nem is a 

meglátogatott helyek, hanem in-

kább a lengyelekkel való találko-

zás kapcsán.  

A közel 40 millió lengyel túlnyomó 

többsége Lengyelországban él, de 

jelentős diaszpórájuk található az 

USA-ban, Brazíliában, Németor-

szágban és Kanadában is. Bár a 

lengyelek a szláv népcsoporthoz 

tartoznak, elsöprő többségük még-

is római katolikus.  

A lengyelek önmegnevezése, a 

polska a szláv polje - rét, mező 

szóból származik, hiszen Lengyel-

ország egyetlen nagy alföld, elte-

kintve a Tátra déli és a Kárpátok 

északi vonulataitól. Ami már a 

buszból szembeötlő volt, az a ma-

gyar és a lengyel alföld közötti 

különbség. A lengyel alföldön 

ugyanis nyoma sincsen a „tikkadt 

szöcskenyájak"-nak, vagy „a kopár 

szik sarjá"-nak, ahol a föld olyan, 

mint a felrepedezett, kiszáradt 

bőr... Ott minden élénk, zöld és 

üde, teli élettel, a levegő pedig 

olyan, mint egy alpesi réten. A 

másik érdekesség a települések 

látványakor tárul elénk: míg a 

magyar falvakban jellegzetesek a 

házak, építészeti stílusok, addig a 

lengyelek házainak nincsen egyé-

ni arculata, eltekintve talán a he-

gyekben található rönkházaktól. 

Nagyvárosaik cseppet sem külön-

böznek bármely nagy európai 

nagyvárostól: élénk éjszakai élet, 

utcai zenészek és pantomimművé-

szek, kávéházak sora várja a tu-

ristákat. Templomaik és a krakkói 

királyi vár is szembetűnően eklek-

tikusak, sokféle művészeti és épí-

tészeti stílust ötvöznek, mintha 

minden tulajdonos igyekezett vol-

na a saját arculata szerint átfor-

málni az épületet, aztán a végén 

minden változtatás megmaradt 

egyetlen gyönyörű kuszaságban. 

Ami teljesen szíven ütött Krakkó-

ban és a Jasna Górán is: a temp-

lomok zsúfolásig tele vannak hí-

vőkkel, akik a legkülönfélébb 

életkorúak és társadalmi helyze-

tűek. Mindenki hangosan énekel 

és imádkozik. Úgy tűnik a len-

gyelek teljesen komolyan veszik 

azt, hogy Szűz Mária Lengyelor-

szág királynéja, s bár Szent Ist-

ván már mintegy 600 évvel ko-

rábban felajánlotta a magyar ki-

rályságot a Szent Szűznek, mi 

mintha mégsem vennénk ezt kel-

lő komolysággal és tisztelettel. 

Ami a lengyeleknél a mindennapi 

élet része, az nálunk egy elavult 

történelmi esemény, aminek sem-

mi köze nincsen a mindennapi 

életünkhöz. Magyar- és Lengyel-

országban is ismert a közmondás: 

„Lengyel-magyar két jóbarát / 

együtt harcol és issza borát / Vi-

téz s bátor mindkettője / Áldás 

szálljon mindkettőre.” Nagyon 

hasznos lenne a népünknek, ha 

lengyel barátainktól megtanul-

nánk azt az őszinte hitet és hite-

les vallásgyakorlatot, amivel a 

közös diktatórikus múltunk elle-

nére ők rendelkeznek - mi egyre 

kevésbé. Nekik sikerült valami 

olyat megőrizni, ami nálunk saj-

nos elveszőben van...  

K.L-né 

Hirdetések 
• Vasárnap délutánonként 4 órától 

a kedves hívek mindenkit szere-

tettel várnak a ligeti kápolnába 

közös imádkozásra. 

• Ma, augusztus 5-én, vasárnap 

első vasárnap, a délelőtti mise 

végén Szentségimádás lesz, éne-

keljük a Jézus Szíve litániát.  

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: Balogh Tibor és Csuvár 

Andrea július 28-án a házasság 

szentségében részesült. 

Temetés: † Godó Gábort életé-

nek 64. évében; † Gyuris Imre 

Sándort életének 61. évében július 

26-án utolsó útjukra kísértük. 

P.Gy. 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Mózes volt. Így ír a Szent-

írás: Ma átéltük, hogy Isten be-

szélhet az emberrel, és mégsem 

hal meg. Mégis mi mért haljunk 

meg? Ezt mondták hát Mózesnek: 

Menj és hallgass meg mindent,  

amit az Úr mond, azután majd 

elmondod nekünk. Mi meghallgat-

juk és megtesszük! 

Új kérdésünk: Hol nevezték a 

tanítványokat először keresz-

tényeknek? (Apcsel 11,26) 

1. Cipruson ? 

2. Tarzuszban? 

3. Galileában? 

4. Antiochiában? 

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 

az augusztus 19 -i számban közöl-

jük. A Mátyással kapcsolatos játék 

nyertese: Tóth Istvánné volt. 

M.L. 

Létige 
5. v.: Kiv 16,2-4.12-15; Zs 77,3-54; 

Ef 4,17.20-24; Jn 6,24-35  

6. h.: Dán 7,9-10.13-14 vagy 2Pét 

1,16-19 Zs 96 Mk 9,2-10  

7. k.: Jer 30,1-2.12-15.18-22; Zs 

101; Mt 14,22-36  

8. sz.: Jer 31,1-7; Jer 31,10-13; Mt 

15,21-28  

9. cs.: Oz 2,16b.17b.21-22; Zs 44; 

Mt 25,1-13  

10. p.: 2Kor 9,6-10; Zs 111; Jn 

12,24-26  

11. sz.: Hab 1,12 - 2,4; Zs 9A; Mt 

17,14-20  

12. v.: 1Kir 19,4-8; Zs 33; Ef 4,30 - 

5,2; Jn 6,41-51  


