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Evangélium 

 

…”Ti adjatok nekik enni”… 

(Lk 9,13) 

 Jézus, aki mindent tud és min-

dent lát, nincs tisztában azzal, 

hogy a tanítványoknak semmijük 

sincs. A nincs-ből mit lehet adni, 

vagy hogyan lehet a semmit szét-

osztani? A tanítványok ettől va-

kok. A tanítványok ettől materia-

listák, hogy csak fogható, tapint-

ható dolgokról, tárgyakról hiszik, 

hogy valamik. A van, számukra 

megfoghatót jelent. A nincs, az 

nem megfogható, tehát nem léte-

zik. Jézus másként látja ezt. Sze-

rinte úgy is lehet enni adni az 

embereknek, ha semmink sincs. 

De ha leülünk és beszélgetünk és 

örülünk a másiknak, jóllakha-

tunk egymástól és egymásból. 

Ilyen láthatatlan étel a hallga-

tás. A másik láthatatlan eledel a 

figyelem, a törődés. Az nem szere-

ti felebarátját, aki mindig egyet-

ért vele. Aki egyetért, az közöm-

bös és nem szeret. Mindent rád 

hagyok. Az igazi szeretet, köteke-

dés. Szépen fogalmazva, törődés. 

Meghallgatlak, figyelek, közben 

gondolkodom, és sokat kérdezek. 

 Jegyesoktatás alkalmával min-

dig buzdítom a kedves párokat, 

bátran kérdezzenek, ami eszükbe 

jut. Meg is teszik. Például: meny-

nyi ideig tart az esküvő. Lehet-e a 

templomban virágszirmokat szór-

ni. Mikor kell felállni és leülni. 

Ne lankadjanak, csak kérdezze-

nek. Azonban gyorsan kifogynak 

a témákból. Ha nincs több kérdé-

sük, akkor viszont nekem renge-

teg kérdésem lenne hozzátok. 

Olyan ez, mint a legyen ön is mil-

liomos. Vannak kispénzű rutin 

kérdések: mikor és hol ismerked-

tetek meg, hány éve jártok már 

együtt, hová lesz a nászút. Ez 

nem beszélgetés, hanem tenisze-

zés. Adogatás. Nem kell rajtuk 

gondolkodni, kész sablonok van-

nak bennem, rövidebb és hosz-

szabb változatokra lebontva, 

amik társaságtól, időtől függően 

bedobva bármikor előadhatók. 

Aztán jönnek a nehezebb, 

elgondolkodtatóbb témák.  

Azt mondja a hölgy, hogy ő ott-

hon mindig logikusan elmondja a 

véleményét párjának. Miből gon-

dolod te – kérdezem én –, hogy 

amit te mondasz az jó. Miből gon-

dolod, hogy te mindent tudsz? Ez 

törődés, szeretet. Mert nem ha-

gyom rá, amit mond. Belekötök. 

Megragadom, és nem engedem el. 

Szeretem. Foglalkozok vele. Gon-

dolkodásra és válaszra készte-

tem. Dolgoztatom. És ahol munka 

folyik, ott értékes eredmény vár-

ható. Ez nagyon megerőltető. Elő-

ször is a beszéd nehézkességéből 

az látszik, hogy otthon ilyenekről 

nincs szó.  

Mi szükség van erre? Megszé-

gyeníteni az embereket? Nem! 

Rávezetni őket, hogy fogalmazzák 

meg saját magukat. Gondolatai-

kat, érzéseiket. Amikor a kedves 

vőlegény hallja a hölgy logikus 

véleményét, mindig sértődés lesz 

a vége. Mi az a logikus vélemény? 

– kérdezem a mennyasszonyt. És 

ő elmondja, ésszerűen levezeti, ok 

okozati lépcsőkön keresztül, hogy 

egyes helyzetekben mi a lehető 

legjobb megoldás, amit érdemes 

ilyenkor választani. Miért kell 

ezen önnek fiatalember megsér-

tődni? – kérdezem én is, velem 

együtt helyesel a mennyasszony. 

Hiszen logikus! Mi az, hogy logi-

ka? Kioktatás. Hölgyem ön magas 

állásból lenézve, kioktat, és szám-

talanszor a „kell” segédigét hasz-

nálva akar párkapcsolatban élni. 

És még az is rosszul esik önnek, 

hogy a másik ettől nem boldog, 

sőt több napra megsértődik. 

Ti adjatok az embereknek enni. 

Ne a városba vagy közeli falvakba 

küldjétek őket, ahol különböző 

szakrendeléseken, kufároktól vá-

sárolhatnak gyógyszert, jó taná-

csot, gyapjúpárnát, só lámpát. 

Megvehetik, de ezekkel együtt 

elégedettséget és nyugalmat nem 

kapnak. Ti adjatok nekik enni! 

Olyan kenyeret, olyan kérdése-

Létige 
21. v.: Ter 18,1-10a; Zs 14; Kol 

1,24-28; Lk 10,38-42  

22. h.: Én 3,1-4a vagy 2Kor 5,14-

17 Zs 62 Jn 20,1-2.11-18  

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

-8  

24. sz.: Kiv 16,1-5.9-15; Zs 77,18-

28; Mt 13,1-9  

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

20,20-28  

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

13,16-17  

27. sz.: Kiv 24,3-8; Zs 49; Mt 

13,24-30  

28. v.: Ter 18,20-32; Zs 137; Kol 

2,12-14; Lk 11,1-13  

Hirdetések 
A Ligeti kápolnába minden va-

sárnap du. 4-től 5-ig várják a 

kedves híveket imaórára. 
P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Emma és Zalán - Fekete Zoltán 

és Baráth Helga; 

Szabolcs - Gera Ádám és Álmos-

di Alexandra gyermeke a kereszt-

ség szentségében részesült július 

14-én. 

Temetés:  

† Faragó Istvánné sz. Szilágyi 

Máriát életének 94. évében július 

12-én a kiskundorozsmai temető-

ben utolsó útjára kísértük. 

P.Gy. 

ket, olyan figyelmet és törődést, 

amitől megfogalmazva saját fáj-

dalmaikat, jóllakathatják sokszor 

kínzó lelki éhségüket. 

G.F.  

Léleklétra 
„Minden emberi egység ezen áll 

vagy bukik: úgy tudjuk-e egymást 

be és elfogadni, ahogy Krisztus be 

és elfogadott bennünket.” 

(Gyökössy Endre) K.L-né és N-né 
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Számlaszámok: 
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Sztriha Kálmán Alapítvány: 
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OTP számla - „Főoltárkép restaurá-

lása” : 11735036-20053952  

ben vonuló tömeg felett helikop-

terrel folytatta útját a további 

istentiszteletekre. 

„Az akadályok azért vannak, 

hogy leküzdjük azokat”.  

Hitünk és akaratunk segített, 

hogy a reménytelen helyzeteket 

legyőzzük. Volt benne részünk, 

de nekünk sikerült. Így az útról 

olyan ajándékot hozhattunk ha-

za, ami megérintett bennünket. 

(folytatjuk) 

Csíksomlyói zarándoklatunk 

története 
Harmadik nap 

(2019. június 1., szombat) 

 

 Zarándoklatunk küldetését 

teljesítendő, a történelemben is 

nevezetes és emlékezetes nagy 

napra ébredtünk. 

Szent Péter utódaként az Anya-

szentegyház vezetésével megbí-

zott Ferenc pápa 2019. június 1-

jén Csíksomlyón tartott ünnepi 

szentmiséjén való részvételre ké-

szültünk, melyre előzetesen több, 

mint 100 ezer zarándokot regiszt-

ráltak. 

A szálláshelyünktől szakadó 

esőben indulva az autóbusszal 

megtett félórás utunk folyamán 

plébános atyánk lelki táplálékkal 

szolgált. Megerősített bennünket, 

hogy a zarándoklatok célja, az 

akadályok leküzdése. Mindannyi-

an a lelkünkben vittük kérésein-

ket, könyörgéseinket, a fizikai 

terhek mellett. 

Több, mint 3 órás gyaloglást 

követően áldozatot hoztunk a pá-

pai szentmisére való zarándokla-

tunkért, mivel Szűz Mária a zá-

porozó könnyeivel tisztára mosott 

bennünket, mire felértünk a Kis-

Somlyó és a Nagy-Somlyó nyergé-

ben felállított oltárhoz. 

Bár idegenvezetőnk a biztonsá-

gosabb, szilárd utat választotta, 

mégis folyamatosan kisebb cso-

portokra osztódtunk kinek-kinek 

a tempója, a szentmiselátogatás 

szabályainak betartása, teljesíté-

se végett. 

Ilyen feladat volt; az oltárral 

szemben levő erdő árnyékában 

lévő regisztrációs helyünk elérése 

és az, hogy az ellenőrző kapun 

10.00 óráig bejussunk. 

Bár az ellenőrzés elmaradt 

ugyan, de emberfeletti küzdelem-

ben megtett, sártengerrel övezett 

meredek úton végül mindenki 

megtalálta a helyét. 

A folyamatos imádkozásokat és 

énekléseket követően Szent 

Atyánk, Ferenc pápa megérke-

zett.  

A dicsőítő ének, az üdvözlő 

örömteli taps és a csillogó szemek 

mindent elárultak. Csak a köz-

vetlen tapasztalatszerzés tudja 

megítélni azt az áhítatot, ami 

elénk tárult és ami a szívünket 

megérintette. 

A távolság hatalmas volt, így az 

oltáron való események az óriás 

kivetítőn való követéssel váltak 

teljessé, de a pillanat, az élmény 

megfogalmazhatatlan volt. 

„Isten iránti örömmel és hálá-

val vagyok ma itt, ezen a törté-

nelmi értékekben és hitben gaz-

dag, kedves Mária-kegyhelyen, 

ahová gyermekként jövünk, hogy 

találkozzunk égi Édesanyánkkal, 

és hogy egymásban valódi testvé-

rekre leljünk” – e szavakkal 

kezdte a Szent Atya a gondolatait 

(hallottuk a fordításban).     

Megható érzés volt hallani a 

pápa hangját, majd a fordításban 

a gondolatait. 

A szentmise három nyelven 

folyt, de a hívek üdvözlését, a 

bűnbánati ima bevezető részét, 

és az áldozati imáknak a pápa 

általi szövegét eredeti nyelven 

hallgatva, mi hívek magyarul 

válaszoltuk meg. 

A szentmise a pápai áldást kö-

vetően a himnuszok elhangzásá-

val és a Te Deum dallamaival ért 

véget. Ezt követően a Szent Atya 

a pápai mobillal elhaladva a hí-

vek előtt további áldást osztott. 

A helyszínen további szertartás 

folyt, de a zarándokok elindultak 

a Somlyó lejtőin. 

Visszatérve az „akadályokhoz”, 

mire elfoglaltuk helyünket és 

elkezdődött a szentmise, elállt az 

eső, és a távolban szakadozni 

kezdtek a felhők.  

A Kegytemplomhoz égetően 

szikrázó napsütésben érkeztünk 

v i s s z a .  A  c s o d a t é v ő 

Máriaszobornál tett tiszteletünk 

után a templomból kilépve a pá-

pa a híveket üdvözölve és áldást 

osztva zárt autóban elhaladt, 

majd a fő utca teljes szélességé-

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Szent Jusztin volt, akit 

hitéért halálra ítéltek, a kérde-

zett szavakkal kelt a vértanúk 

védelmére.  

Új kérdésünk: Melyik az a 

bibliai személy, akit sorsolás-

sal választottak királlyá? 

(1 Sámuel 11,20) 

1. Dávid? 

2. Absalom? 

3. Saul? 

4. Husai? 

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  augusztus 4-i számban 

közöljük. A Jézussal kapcsolatos 

játék nyertese: Barta Andrásné 

volt. 

M.L. 

Jean Vanier gondolatai 

Minden nevelés alapja a szív és 

az elme megnyitása másik igé-

nyei felé. Ez figyelmet és a másik 

meghallgatását feltételezi. A gon-

dolkodást fogalmak segítségével, 

tudásunk átadásával nevelhet-

jük. De a szívet és az akaratot is 

nevelni kell a mások felé irányuló 

szeretetre és szolgálatra.  

K.L-né és N-né 


