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Evangélium 
…ha szerettek, de hogyan sze-

ressünk?... 

Szentlélek nélkül nem lehet sze-

retni (Szent Ágoston). Bővebb is-

mertetés szükséges, ennek a min-

den más szeretetet kizáró, önké-

nyesnek látszó mondatnak a meg-

értéséhez. Persze, hogy lehet sze-

retni Szentlélek nélkül is. Min-

denki, ahogyan akar vagy tud, a 

maga módján gyakorolja a szere-

tetet. Szentlélekkel szeretni, mi-

nőségében más. Van pünkösd 

előtti és pünkösd utáni szeretet. 

Az isteni szeretet nem akar 

megváltoztatni, hanem elfogad. 

Ettől isteni. Tudja jól, csak egy 

valaki tud más emberré tenni: én 

saját magamat, mindenki saját 

magát. A Szentlélek ajándékai, 

belátáson, megértésen alapuló 

segítséget nyújtanak nekünk. 

Olyat, mint: bölcsesség, tudo-

mány, értelem, jó tanács. Megér-

teni a másikat. 

Jézus feltámadása után a Ti-

bériás tó partján meghallgathat-

juk, hogyan beszélget egymással 

az isteni és az emberi szeretet. Az 

Úr megkérdezi Simon Pétert: – 

Szeretsz engem? Ő azt válaszolja: 

-Tudod, hogy szeretlek. Ezt úgy 

kell érteni, te tudod Uram, hogy 

HOGYAN szeretlek. Emberi mó-

don. Ha nehéz döntések elé állíta-

nak, gondolkodás nélkül megta-

gadlak. Nem ismerem azt az em-

bert! – mondja a főpap udvará-

ban. Szélcsendes, békeidőben ra-

jongok érted, és ha kell, mindent 

felelőtlenül megígérek. Még az 

életemet is odaadom érted. Egy-

szer ilyen, egyszer olyan. Ez is 

szeretet. Van, aki csak így tud 

szeretni. Ha jellemezni kellene, 

nem túlzás azt mondani, hogy ez 

köpönyegforgató viselkedés. 

Azonban Jézus nem ítéli el, és 

nem oktatgatja Pétert. Elfogadja. 

Ennyit jelent Szentlélekkel sze-

retni. Látja, tudja, érti, hogy Pé-

ter tagadása nem Jézus ellen irá-

nyult, nem őt akarta tiltakozásá-

val a szenvedésbe és halálba kül-

deni. Péter saját maga ellen vét-

kezett. Megtudott magáról vala-

mit, amit eddig nem ismert: hogy 

gyáva és tehetetlen. Jézus elfo-

gadja őt. Így szereti, így is kell 

neki Péter. Mert az isteni, Szent-

lélekben cselekedett szeretet tud-

ja, hogy a szó mindig többet ígér, 

mint amennyit a cselekedet el tud 

végezni.  

Péter apostol megalkuvó, széltől 

lengetett válaszokat adó ember. 

De igaz ember. Attól igaz és jó, 

hogy önmaga. De majd tökélete-

sedik és jobb lesz. 

Gárdonyi Géza, egyik regényé-

ben (Szunyoghy Miatyánkja) azt 

írja: „A boldogságnak, ha órája 

volna, valami olyanféle, mint a 

gázóra, gőzóra, mindenféle  dina-

mó óra, a boldogság órájának két 

mutatójára ez a két szó volna ír-

va: van és lesz. A van a kismuta-

tón, a lesz a nagymutatón. A 

nagymutatót, a fantázia hajtja. A 

kismutatót a szeretet.” 

Ez lelki fejlődésünk karórája. 

Csak nyugodtan, csak türelem-

mel dolgozni magunkon. Szeretni 

másokat. Vagyis időt adni nekik. 

G.F.  

Lackfi János: 
Gyere ide, ne mászkálj a vízen, 

el fogsz süllyedni, csupa locs-

pocs lesz a sarud, 

na, most az egyszer szerencséd 

volt, 

meg ne próbáld többet! 

Ne nyúlj a szádba, és ne nyá-

lazd meg 

idegen emberek szemeit, nem 

higiénikus, 

jó, látni fog a fickó, ez nagysze-

rű, 

de akkor se gusztusos. 

Megmondtam, szombatnapon 

ne gyógyíts, 

ne bocsáss meg vétkeket, kihú-

zod a gyufát, 

beléd kötnek az okostojások, 

és megnézheted magad, ők az 

erősebbek. 

Ne szaporítsd a szót, mert késő-

re jár, 

éhesek lesznek a népek, 

ne szaporítsd a kenyeret, 

mert pékségnek fognak nézni, 

na tessék, mit csináljunk a sok 

maradékkal, 

cipelhetjük be a városba, karom 

leszakad, köszi! 

Ne imádkozz egész éjszaka, ki-

csim, 

a jó gyerekek már régen alsza-

nak 

elmondták, hogy én Istenem, jó 

Istenem, 

és szunya, csodálkozol, ha ál-

mos leszel nappal, 

és furaságokat beszélsz. 

Ne mászkálj mindenfelé, 

mert rossz társaságba keve-

redsz, 

prostik, aranyifjak, idegenek, 

római spiclik, 

halászok, te jó ég, micsoda csür-

he, 

valahogy sosem találsz kedves, 

aranyos, 

jó házból való pajtásokat. 

Ne támassz fel halottakat, 

rontod a temetkezésiek bizni-

szét, 

magad is mondtad, 

hagyjuk a halottakat a halot-

takra, 

elég undokság ez a hullákkal, 

ne menj közel, 

az élők közül is többel foglalko-

zol, 

mint amennyi észszerű. 

Ne mondj nyilvánosan illetlen 

dolgokat, 

hogy te vagy az Isten fia meg 

hasonlók, 

kevesebbért is öltek már itt em-

bert, 

keresed a bajt? 

Ülj szépen nyugton a zsinagó-

gában, 

ne lóbáld a lábad, ne beszélj 

vissza, 

ne birizgáld a főpapok bajuszát, 

keresztre fognak feszíteni, 

ezek nem viccelnek, 

nem túl fejlett a humorérzékük. 

Na ugye, megmondtam? 

Mi lenne ha egyszer szót fogad-

nál? 

K.L.-né 
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Jézus színeváltozása-

kor” volt. Lukács evangéliumá-

ban erről így ír: Pétert és társait 

elnyomta az álom. Mikor föléb-

redtek, látták dicsőségét. Péter 

ekkor mondta Jézusnak: „Mester, 

jó nekünk itt lenni!”   (Lukács 

9,33)  

Új kérdésünk: Az Ószövetség 

46 könyve közül csupán egy-

ben nincs szó Istenről. Melyik 

az? 

1. Judit könyve? 

2. Énekek éneke? 

3. Joel könyve? 

4. Tóbiás könyve? 

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 június 14-i számban kö-

zöljük. A Nikodémussal kapcsola-

tos játék nyertese: Kéri György-

né volt. 

M.L. 

Létige 
31. v.: ApCsel 2,1-11; Zs 103; 

1Kor 12,3b-7.12-13; Jn 20,19

-23  

1. h.: Ter 3,9-15.20 vagy ApCsel 

1,12-14 Zs 112 Jn 19,25-27  

2. k.: 2Pét 3,12-15a.17-18; Zs 89; 

Mk 12,13-17  

3. sz.: 2Tim 1,1-3.6-12; Zs 122; 

Mk 12,18-27  

4. cs.: 2Tim 2,8-15; Zs 24; Mk 

12,28b-34  

5. p.: 2Tim 3,10-17; Zs 118,157-

168; Mk 12,35-37  

6. sz.: 2Tim 4,1-8; Zs 70; Mk 

12,38-44  

7. v.: Kiv 34,4b-6.8-9; Dán 3,52-

56; 2Kor 13,11-13; Jn 3,16-18  

Betűkavarodás  
Az előző kérdésünkre a he-

lyes válasz: „Az örök élet pe-

dig az, hogy megismerjenek 

téged” (Jn 17,3) 

Az egyik, május 31. és június 7. 

közötti  evangélium rövid 

r é s z l e t é n e k  b e t ű i  k i s s é 

összekavarodtak; ABC sorrendbe 

rendeződtek: 

„Adhll aeilrz a im knruu 

eiknnstü az eeegylnt rú” 

A helyes válaszokat (a bibliai 

idézetet és a bibliai vers számát) 

névvel és címmel ellátva, péntek 

estig dobják be a plébánia posta-

ládájába. A Létige segít! 

A helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk ki. A nyertes 

nevét a június 14-i számban kö-

zöljük. 

A május 17-i játék nyertese:   

Tóth Lászlóné volt. 

SZ.A. 

Hirdetések 
• Március 22. vasárnaptól május 

9. szombatig nem lehetett 

szentmisét bemutatni. Akiknek 

ez idő alatt elmaradt az íratott 

szentmiséjük, személyesen jöjje-

nek be a plébániára és válassza-

nak egy másik időpontot. Vi-

gaszként az év bármelyik hét-

köznapját vagy vasárnapját vá-

laszthatják, függetlenül attól, 

hogy azon a napon más mise-

szándék is található. 

• Holnap, június 1-én pünkösd-

hétfő lesz. Az igeliturgia reggel 

7 órakor kezdődik. Június hó-

napban a hétköznapi szentmi-

sék reggel kezdődnek. 

• A héten lesz első péntek, reggeli 

szentmise végén imádkozzuk a 

Jézus Szíve litániát, majd dél-

előtt a betegeket látogatjuk. 

• A következő vasárnap első va-

sárnap, a délelőtti mise végén 

imádkozzuk a Jézus Szíve litá-

niát.  

• Június 2-án, kedden egész na-

pos szentségimádás lesz a reg-

geli mise végétől délután 6 óráig 

a plébánián. 

• Június 5-én, pénteken és 6-án, 

szombaton templomtakarítás 

lesz. Kérjük a kedves hívek se-

gítségét.  
P.Gy. 

Teréz anya gondolatai 

Úgy érzem, túlságosan az élet 

negatív oldalára összpontosítunk, 

arra hogy mi a rossz. Ha sokkal 

nyitottabbak lennénk meglátni a 

jó és a szép dolgokat, amelyek 

körülvesznek minket. akkor képe-

sek lennénk megváltoztatni a  

családunkat. Aztán a legközelebbi 

szomszédainkra is hatással len-

nénk, utána az utcánkban és a 

városunkban élőkre is. Békét és 

szeretetet tudnánk hozni a világ-

ba, amely olyan nagyon ki van 

erre éhezve.  

K.L.-né és N.-né 

Magyar leg-ek 
Ópusztaszeren a Csillagösvény 

Labirintus Élményparkban talál-

ható a leghosszabb labirintus Ma-

gyarországon, amely egyben a 

világ harmadik leghosszabbika. 

ltt egy 3,5 km hosszú sövény- és 

egy 1,2 kilométeres fűzfalabirin-

tusban is bolyonghatunk. 

A fűzfafonat-labirintus emberma-

gasságú falait a Tisza-parti füzek 

ágaiból fonták, és egy honfoglalás 

kori övcsat mintáját formázza. A 

sövénylabirintus egy pontosan 

megtervezett fagyal-ültetvény. A 

legendás Csodaszarvast formázó 

sövényfalak között az elágazások-

nál a térség történetével, kultúrá-

jával, élővilágával, érdekességei-

vel kapcsolatos kérdésekre adott 

válaszok segítenek a helyes út 

megtalálásában. Fahidak és kilá-

tók is színesítik az élményt a bo-

lyongás során. 
Forrás: Internet - magyarleglegleg.hu 

K.L.-né 

http://magyarleglegleg.hu

