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Széchenyi István: 

Béla fiamnak 
1. Feledted-e a hazát? 

2. Elmúlasztád-e lelked mívelé-

sét? 

3. Bántottál-e embert, vagy más 

élőlényt? 

4. Múlasztottál-e alkalmat fele-

barátod segélyezésére? 

5. Kínoztál-e állatokat? 

6. Sok haszontalanságot vagy 

tán hazugságot mondottál-e? 

7. Jól használod-e fel az idődet? 

8. Takarékos, rendes vagy-e? 

9. Emlékezel-e szeretettel a szü-

leidre? 

10. Gondot viselsz-e az egészsé-

gedre? 

11. Tettél-e olyasmit, ami a tes-

tednek ártalmas? 

12. Túlságosan tápláltad-e maga-

dat? 

13. Buja, érzékies voltál-e gondo-

lataidban, tetteidben? 

14. Tettél-e olyasmit, amit a világ, 

vagy szüleid előtt titkolnod 

kellene, és amit csak szégyen-

kezéssel vallhatnál meg? 

15. Méhhez hasonlóan dolgozol-e 

a honért, vagy csak here gya-

nánt élvezel? 

16. Feledted-e a halált? 

K.L.-né és N.-né 

Evangélium 
…”tüzet dobni  

a földre”… (Lk 12,49) 

Azért jöttem, hogy tüzet bocsás-

sak a földre; s mennyire szeret-

ném, ha már fellobbanna! Ke-

resztséggel kell megkeresztelked-

nem, és mennyire vágyom utána, 

amíg be nem teljesedik! Azt gon-

doljátok talán: azért jöttem, hogy 

békét hozzak a földre? Mondom 

nektek: nem, hanem széthúzást. 

Mert mostantól fogva ha öten lesz-

nek egy házban, meghasonlanak, 

hárman kettő ellen, és ketten há-

rom ellen. Meghasonlik az apa a 

fiával és a fiú az apjával; az anya 

a lányával és a lány az anyjával; 

az anyós a menyével és a meny az 

anyósával’’ (Lk 12,49-53) 

Az ószövetségi irodalom a tűz 

formájának és erejének hat kü-

lönböző fajtájáról tud. A görög 

kultúra ennek felét, csak hármat 

ismer. A tűz pusztít, fényt ad és 

melegről gondoskodik. Figyeljük 

meg, a háromból kettő építő jelle-

gű, pozitív. Prométheusz ellopta a 

tüzet az istenektől, hogy az embe-

reket megajándékozza vele. 

Heracleitos görög filozófus szerint 

a tűz az ősanyag, Ebből lett min-

den a világon. 

Jézus is tüzet dobott a földre. A 

tüzek különböző élethelyzetek. 

Ennek lángjában vagy fényénél 

derül, ki, hogy kiben mi lakik. 
„Meghasonlik az apa a fiával és a 

fiú az apjával, az anya a lányával 

és a lány az anyjával, az anyós a 

menyével és a meny az anyósá-

val” (53.vers). Hogyan lehetséges 

ez? Úgy, hogy egyszer csak kide-

rül, hogy akit apámnak tartot-

tam, az nem az apám. Hogy a 

testvérem nem az, akinek eddig 

hittem. 

A tékozló fiú hazatér az apai 

házba, ez egy tűz. Minden a feje 

tetejére áll. Kiderül, hogy az, aki-

vel eddig együtt éltünk, az nem 

az, akinek mondta magát. Az idő-

sebbik fiút testvérnek hittük, de 

most hogy világos lett a tűztől, 

amit a fiatalabbik testvér hozott 

haza, világossá vált, hogy ő egy 

alkalmazott, béres, haszonleső és 

nem családtag. Egy családtagnak 

van szíve. Egy családtag először 

érez. A béresnek nincs érzése, az 

mindig számol. Mi a jó nekem 

ebben? Mi a hasznom ebből? 

Jókai Anna előadást tartott a 

szellemi ember felelősségéről, 

melyet 2015. júliusában tettek 

közzé, főleg kép és hanganyag 

formájában. Ebben a több mint 

egy órás, színpadon egy szögletes 

dohányzóasztal mellett karos-

székben ülve elmondott beszéd-

ben több gondolatot is megpendí-

tett a Kossuth-díjas írónő.  

A rendszerváltás idején sokan 

azt hittük, új tüzek gyúlnak fel, 

melyek utat mutatnak az eddig 

tévelygőknek, hogyan tovább. 

Negyven évig dohos és sötét pin-

cében laktunk. Végre a nyolcva-

nas évek végén kiengedtek min-

ket a napfényre. 

A művésznő így vall: „összegyűlt 

az emberiség, mi magunk magya-

rok is és láttunk egy ronda kuka-

cos fát. Körülálltuk ezt a fát és az 

a vélemény alakult ki, hogy ezt a 

fát mindenképpen ki kell vágni. 

Csak egyet felejtettünk megtanács-

kozni, hogy ki miért akarja kivág-

ni. Volt olyan, aki azért akarja 

kivágni, hogy ugyanolyat ültessen 

helyébe. Látjuk! Egyébként érezhe-

tő. Volt olyan, aki azt mondta 

semmilyen fa nem kell, elég az 

anarchia, legyenek gidrek-gödrök, 

esetleg kitörjük a bokánkat, de mi 

vígan fogunk fickándozni. De saj-

nos olyan is akadt, aki egyszerűen 

favágó volt, pénzért vágta a fát és 

már csak akkor derült ki, amikor 

már jelentkezett a nem is kevés 

zsoldért. Valami óriási csodálatos 

tévedésben éltünk, hogy az ember 

a változástól okvetlenül jobb lesz. 

Nem lett jobb. Az emberi gyenge-

ségek ugyanúgy megmaradtak, sőt 

valójában szinte jobban láthatóvá 

lettek, mert úgy tűnt, hogy az élet-

nek bizonyos területei világosod-

nak.” 

Ez a jézusi tűz. Az, ami nem 

ölni és pusztítani akar, hanem 

fényt gyújtani, oda ahol eddig 

bizonytalanság volt. Hogy meg-

tudjam, kinek a neve testvérem, 

nővérem, anyám, és ki valójában 

az én testvérem, nővérem és 

anyám. 

G.F.  

Jean Vanier gondolatai 

Jézus úgy viselkedik, mint 

ahogy azok szoktak, akik szeret-

nek: türelmes és hív minket. Így 

beszél: Gyere! Nem akarom 

ráderőltetni magamat. De gyere 

és kövess engem! Engedd, hogy 

megérintselek a lényed mélyén, 

engedd, hogy meggyógyítsam a 

durvaságod, az önzésed, a gyáva-

ságod okozta sebeid és az életre 

segítselek! Engedd, hogy felsza-

badítsalak! 

K.L.-né és N.-né 
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Számlaszámok: 

OTP- Plébánia: 11735036-20051895 

Sztriha Kálmán Alapítvány: 

11735005-20545747 

OTP számla - „Főoltárkép restaurá-

lása” : 11735036-20053952  

Kis történetek 

Bruno Ferrerotól 
Egy fiatalember minden nap 

délben bekukkantott a templom 

ajtaján és pár másodperccel ké-

sőbb már ment is tovább.  

Kockás inget és szakadt farmert 

viselt, mint a többi maga korabeli 

fiatal. Papírzacskóban hozta az 

ebédre szánt két zsömléjét.  

A plébános gyanakvóan kérdez-

te, hogy miért jött, mivel manap-

ság már a templomban is lopnak.  

- Imádkozni jövök - válaszolta a 

férfi.  

- Imádkozni... Hogy tudsz ilyen 

gyorsan imádkozni?  

- Hát... mindennap benézek a 

templomba és annyit mondok: 

,,Jézus, Józsi vagyok”, aztán el-

megyek. Rövid imádság, az igaz, 

de remélem, hogy az Úr meghall-

gat.  

Néhány nap múlva egy munka-

helyi baleset következtében a fia-

talembert fájdalmas törésekkel 

szállították kórházba.  

Többen voltak egy szobában. 

Érkezése teljesen átalakította az 

osztályt. Nemsokára az ő szobája 

lett a folyosó összes betegének 

találkozóhelye. Fiatalok és idősek 

ültek az ágya mellett és ő min-

denkire rámosolygott, mindenki-

hez volt egy-egy kedves szava.  

A plébános is eljött meglátogat-

ni és egy nővér kíséretében oda-

ment a fiatalember ágyához.  

- Azt mondták, hogy nagyon 

össze vagy törve, mégis vigaszt 

nyújtasz a többiek számára. Hogy 

vagy képes erre?  

- Annak az embernek köszönhe-

tem ezt, aki minden nap délben 

eljön hozzám. 

Az ápolónő félbeszakította: - De 

hisz délben soha nem jön senki!  

- Ó, dehogyisnem. Mindennap 

eljön, be néz az ajtón és azt 

mondja: - Józsi, Jézus vagyok -, 

és elmegy. 

M.T.É. 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Pál apostol volt, aki ha-

jón indult Rómába, de viharba 

kerültek. Új kérdésünk: Ki volt 

az alábbiak közül Szent Ist-

ván király kortársa? 

1. Szent Bonifác? 

2. Szent Vince? 

3. Szent Alajos? 

4. Szent Ferenc? 

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 szeptember 8-i számban 

közöljük. A fürjekkel kapcsolatos 

játék nyertese: Kereszti Gábor-

né volt. 

M.L. 

Hirdetések 
• Augusztus 27-én, kedden egész 

napos szentségimádás lesz a 

közösségi házban a reggeli mise 

végétől este 6 óráig. 

• Szeptember 1-jén – következő 

vasárnap – első vasárnap lesz. 

A délelőtti mise végén imádkoz-

zuk a Jézus Szíve litániát. 
P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Csordás Lajos és Maksa Elza 

augusztus 10-én, 

Harmath Gábor és Halál Mari-

ann augusztus 16-án, 

Seffer Csaba és Mészáros Adri-

enn augusztus 18-án a házasság 

szentségében részesültek. 

Keresztelés: 

György - Kolozsi László és Du-

dás Anett Tünde; 

Kornél - Bozó Dániel és Lauer 

Viola; 

Létige 
25. v.: Iz 66,18-21; Zs 116; Zsid 

12,5-7.11-13; Lk 13,22-30  

26. h.: 1Tessz 1,2b-5.8b-10; Zs 

149; Mt 23,13-22  

27. k.: 1Tessz 2,1-8; Zs 138,1-

6; Mt 23,23-26   

28. sz.: 1Tessz 2,9-13; Zs 138,7-

12; Mt 23,27-32  

29. cs.: Jer 1,17-19; Zs 70,1-

17; Mk 6,17-29  

30. p.: 1Tessz 4,1-8; Zs 96; Mt 

25,1-13  

31. sz.: 1Tessz 4,9-12; Zs 97; Mt 

25,14-30  

1. v.: Sir 3,17-18.20.28-29; Zs 

67,4-11; Zsid 12,18-19.22-

24a; Lk 14,1.7-14  

Bálint - Wlacsil András és Pala-

tinus Martina; 

Lilien - Tóth László és Marian 

Diana; 

Marcell György - Kolompár 

György és Kolompár Nikolett - 

Vencel Flórián és Lenke Zoé - 

Vér István és Hegedűs Bernadett 

gyermekei  augusztus 11-én,  

Benett - Benák Péter és Ábra-

hám Edit gyermeke augusztus 16

-án  

Eliza, Borbola Sándor és Juhász 

Sarolta 

Viktória - Lakó Antal és Péter 

Mariann gyermekei augusztus 18

-án a keresztség szentségében 

részesültek. 

Temetés:  

† Gabona Istvánt életének 80. 

évében augusztus 12-én,  

† Kertész Lászlóné sz. Szilágyi 

Esztert életének 93. évében au-

gusztus 14-én a kiskundorozsmai 

temetőben,  

† özv. Szekeres Lajosné sz. Vö-

rös Ilonát életének 81. évében 

augusztus 16-án a domaszéki te-

metőben utolsó útjukra kísértük. 

P.Gy. 


