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Csináljatok, 

amit akartok!  
A 72 évet élt olasz szent, Don 

Bosco (ünnepe: január 31) próbál-

ta az elkallódott gyermekek és fi-

atalok lelkével megszerettetni a 

zenét. Úgy gondolta, ennek óriási 

hatalma van az ember megszelí-

dítésében és szellemének finomí-

tásában. Az oktatás mellékes do-

log. Ugyanis a tudás önmagában 

soha nem tesz engem emberré, 

mert nem tudja közvetlenül meg-

érinteni a szívem. 

Hitte, hogy a játék elengedhe-

tetlen ahhoz, hogy a gyermek fi-

gyelmét és kíváncsiságát feléb-

resszük. Mi több, utasításai közül 

az elsők között szerepel, amit 

Néri Szent Fülöptől hallott: 

„csináljatok, amit akartok, addig 

nem aggódom értetek, míg nem 

követtek el bűnt.” 

Tőle gyűjtöttem egy hétre való 

gondolatcsokrot. 

  Kapaszkodj Istenbe, mint a ma-

dár: amikor énekel, remeg alat-

ta az ág, de tudja, hogy tud re-

pülni. 

 Tegyetek jót feltűnés nélkül. A 

viola rejtett virág, de az illatá-

ról rá lehet ismerni. 

 Istenre hittel gondolj, felebará-

todra szeretettel, magadra alá-

zatosan. Ne találj kibúvót hibá-

id alól, inkább javulj meg. 

 Egy szerény képességű, alázatos 

és erényes ember sokkal több jót 

tesz, mint egy büszke okos. 

 Ne tartsd barátodnak azt, aki 

sokat dicsér. 

 Az igaz katolikus bosszúja a 

megbocsátás, és az imádság 

azért, aki megbántotta. 

 Bűnbánati tettek helyett inkább 

engedelmeskedjetek. 

 Ha nincsen egy barátod, aki fi-

gyelmeztet a hibáidra, fizess 

meg erre egy ellenséget. 

 Ha javakat gyűjtünk, a Gondvi-

selés elhagy bennünket. 

 Számomra sokkal értékesebb 

egy kitartó erény, mint egy rend-

kívüli kegyelem. 

G.F. 

Evangélium 
…”megkísértette a 

sátán”…(Mk 1,13) 

Bármennyire is úgy tűnik, Jé-

zust nem kényszeríti a Lélek, 

amikor kidobja őt a pusztába. 

Inkább az ellenkezője igaz. Vele 

megy és vele marad. 

Furcsa társaság verődik össze 

az Isten háta mögött. Szentlélek 

és Jézus, vadállatok és angyalok. 

A kakukk tojás, ami a négy részt-

vevőbe nem illik bele, a vadálla-

tok. 

Ylvisaker azt mondja, a vadálla-

tok a körülményt jelentik. Az Úr, 

emberektől távol, tőlük elkülönít-

ve élt. Senki nem volt vele és sen-

ki nem tudott segíteni rajta. 

Fahling azt gondolja, a vadálla-

tok nem veszélyt jelentenek, in-

kább egy lakatlan területre utal 

említésük, ahová már ember nem 

merészkedik. Nincs itt semmi, 

nincs itt senki. 

Vadállatok és angyalok párosí-

tás, szélsőségek. Város és a pusz-

ta. Ahol minden kapható, és ahol 

semmi nincs. 

Még szerencse, hogy Máté és 

Lukács részleteket közöl a kísér-

tésről. A történet ott is a pusztá-

ban játszódik, a semmiben. Ez az 

egyik szélső pont, a másik pedig a 

gonosz csábítása. Jóllakni ke-

nyérrel, hírnévre és gazdagságra 

szert tenni. Ez a másik szélsősé-

ges pont. Hidegből a melegbe, 

semmiből a mindenbe ugrani, 

átmenet nélkül. Márk, a részlete-

zés helyett röviden csak két szót 

mond. Angyalok és vadállatok. 

Minden és semmi. Kettő között 

őrlődni. Ez tulajdonképpen a sá-

táni kísértés. És végül felőrlődni. 

A 19. századi filozófus, úttörő 

pedagógus Rudolf Steiner 1920-

ban Bázel mellett egy festői kör-

nyezetben kulturális központot 

építtetett és Goethe-ről nevezte 

el. Itt található egy 9 méter ma-

gas, fából készült Krisztus szobor, 

mely az „emberiség bemutatása” 

címet viseli. Többek között ő is 

dolgozott a szobron. Krisztus 

egyik karját lefelé, másikat fölfelé 

tartva. Elhárítja magától, a két 

irányból érkező kísértőket. Lefelé 

mutató karja az anyagi világba, 

mit eszünk és mit iszunk vályújá-

hoz lehúzó erőt utasítja el. Felfelé 

mutató jobbja, a valóságtól elru-

gaszkodott, mámorba és álomba 

ringató démonokat tagadja meg. 

A szélsőségek. 

„A megtestesült ige kezén 5 ujj 

van. A hüvelykujj a fogantatás, a 

mutató ujj a születés, a középső az 

igehirdetés, a gyűrűs a csodatéte-

lek, a kis ujj pedig a szenvedés. A 

hüvelykujj, rövidebb, mint a töb-

bi, de erősebb. Ez Isten fiának 

alázatosságát jelenti, aki a dicső-

séges szűz méhébe préselte magát. 

Mutató ujjal Jézus születésekor az 

angyal mutatta nekünk az üdvös-

séget, mondván, ma született a 

megváltó. Középső ujj az igehirde-

tés. Középső mutat a közép felé a 

mértékletesség felé. Jézus minden-

kinek elmondta, kimérte az Isten 

igéjét, kinek-kinek képességei sze-

rint. A gyűrűs ujj, gyógyító ujj. A 

kis ujj pedig az engedelmességet 

jelképezi, egészen a halálig, még-

pedig a kereszthalálig” (Fil 2,8). 

Jézust kidobja a Lélek a pusztá-

ba. De vele megy és mellette ma-

rad. Hogy a Lélek ott van, azt 

Jézus kiegyensúlyozott válaszai-

ból tudjuk. 

Amikor a „Miatyánkot” imád-

kozzuk, ne vígy minket kísértés-

be, tudnunk kell, ahogyan Krisz-

tust, úgy minket sem hagy egye-

dül a sátánnal, hanem velünk 

marad. 
G.F.  

Léleklétra 
Az evangélium titkos erővel 

rendelkezik, amely az értelmet 

felvilágosítja, a szívet felüdíti. 

Nem holt betű, hanem élő erő.  

(Napóleon) 

N.-né 
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Hirdetések 
•  Nagyböjt péntekjein a kereszt-

út reggel 6:20-kor kezdődik a 

templomban. 

• A héten lesz első péntek, a reg-

geli mise végén szentségimádás 

lesz, délelőtt a betegeket láto-

gatjuk. 

• Vasárnap első vasárnap, a dél-

előtti mise végén szentségimá-

dás lesz, imádkozzuk a Jézus 

Szíve litániát. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Róbert Richárd - Nagy Róbert 

Richárd és Virgoncz Andrea gyer-

meke a keresztségszentségében 

részesült február 18-án. 

 

Temetés:  

† Ábrahám Józsefet életének 59. 

évében;  

†Böröcz Ferencnét sz. Vetró Ju-

liannát életének 80. évében feb-

ruár 13-án;  

† Veres Istvánnét sz. Szabó Ro-

záliát életének 93. évében február 

16-án utolsó útjára kísértük. 

P.Gy. 

Rejtvény 
A február 11-i rejtvény megfejté-

se: Diakónus. A játék nyertese:  

Barta Andrásné. 

Minden sikeres megfejtőnek gra-

tulálunk!  

M.T.É. 

 

Tóth Ábrahám  
(Dugonics András Piarista Gimnázium): 

Egy felejthetetlen év  

Wisconsinban 
1. rész 

A Global Outreach alapítvány 

minden évben lehetőséget ad ke-

let-közép-európai katolikus fiata-

loknak, hogy egy tanévet eltöltse-

nek az USA-ban. A magyar, cseh, 

szlovák, lengyel és litván diákok 

Wisconsin vagy Nebraska állam-

ban élhetik kicsit sem átlagos 

mindennapjaikat egy host 

(befogadó) családnál. A program 

a kommunizmus idején indult 

azzal az ötlettel, hogy a kommu-

nista országokból a fiatalok lássa-

nak katolikus közösségeket, és 

visszatérve igaz katolikusként 

tudjanak munkálkodni hazájuk-

ban is. Mára ez sokkal inkább az 

egymás kultúrájának megismeré-

séről szól. A 2016/17-es tanévben 

24 fiatal - közülük 6 magyar - 

vett részt a programban. Az év 

során nagyon jó barátságok szü-

lettek, és egy családdá forrtunk 

össze, távol barátoktól, otthontól 

és ismerős arcoktól.  

Az évet Wisconsinban - mind-

össze egy órányira a Michigan 

tótól - töltöttem. Wisconsinról 

érdemes tudni, hogy az USA leg-

nagyobb sajttermelő állama, te-

mérdek mennyiségű és megszám-

lálhatatlan fajtájú sajtot és tej-

terméket készítenek ott (aki nem 

szereti a tejtermékeket, annak 

nem ajánlanám látogatásra ezt 

az államot). Wisconsin még az 

amerikai football csapatáról, Gre-

en Bay Packers-ről is híres. A 

világszerte ismert csapatnak az a 

különlegessége, hogy a szurkolók 

a tulajdonosai, nem pedig egy 

multi milliárdos üzletember. Köz-

pontjuk egy mindössze 100.000 

lakosú város, de azért stadionjuk-

ba 82.000 ember fér be (volt sze-

rencsém háromszor is önkéntes-

kedni NFL meccs alatt, ami hihe-

tetlen élmény volt). 

(Folytatjuk)  

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Mária Magdolna volt. 

Így ír erről Szent Márk az evan-

géliumában: „Miután a hét első 

napjának reggelén Jézus feltá-

madt, először Mária Magdolná-

nak jelent meg, akiből a hét ördö-

göt kiűzte.” (Márk 16,9) 

Új kérdésünk: Kinek mondta 

Jézus: Mária a jobbik részt 

választotta, nem is veszti el 

soha.”? (Lukács 10,40) 

1. Erzsébetnek? 

2. Katalinnak? 

3. Mártának? 

4. Zsuzsannának? 

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 március 11-i számban 

közöljük. Az Izsákkal kapcsolatos 

játék nyertese: Kasza Lajosné. 

M.L. 

Létige 
25. v.: Ter 22,1-2.9a.10-13.15-

18; Zs 115; Róm 8,31b-

34; Mk 9,2-10  

26. h.: Dán 9,4b-10; Zs 78; Lk 

6,36-38  

27. k.: Iz 1,10.16-20; Zs 49; Mt 

23,1-12  

28. sz.: Jer 18,18-20; Zs 30; Mt 

20,17-28  

1. cs.: Jer 17,5-10; Zs 1; Lk 16,19-

31  

2. p.: Ter 37,3-4.12-13a.17b-

28; Zs 104,16-21; Mt 21,33-

43.45-46  

3. sz.: Mik 7,14-15.18-20; Zs 

102; Lk 15,1-3.11-32  

4. v.: Kiv 20,1-17; Zs 18B; 1Kor 

1,22-25; Jn 2,13-25  


