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Evangélium 
…”valóságos étel,  

valóságos ital”… (Jn 6,55) 

A hívő számára mikor lesz a 

kenyérből Krisztus teste? Így vá-

laszol Hippó városának püspöke: 

Ha a hívő ember olyan akar len-

ni, mint Krisztus. Ha megtanul 

az Ő szellemében élni. Minden-

hol, mindenben, láthatatlanul. 

Honnan tudjuk, hogy van lélek? 

Nem lehet látni? Nem lehet meg-

fogni? A kisugárzásból. Nem hogy 

nem lehet, ez az, amit elsőnek 

megérez az ember. Nem tudom, 

hogy András a férj milyen ember, 

nem ismerem feleségében, Iloná-

ban milyen lélek lakik. De ha 

belépek egy családi házba, mégis 

velük találkozom először. Azzal, 

amik ők, amit ők teremtettek. A 

légkör. Őszintén kedvesek itt ve-

lem, vagy csak megjátsszák ma-

gukat? Elfogadnak? Befogadnak? 

Vagy egy egyházi baráti hagyo-

mánynak tesznek eleget a ven-

dégfogadásukkal? Nem kell eh-

hez felnőttnek lenni, tudja ezt 

már a gyermek is. Óvoda, iskola 

után hazaér, elmondja, egyszerű 

szavakkal, hogy jól vagy rosszul 

érezte magát a mai napon. Miért, 

mi a baj? Géza elvette az autómat 

és csak ő játszott vele egész dél-

után. Ilyen megtörténik. De hol 

van ilyenkor a tanító, vagy az 

óvónő? A lelkiség? A háttér, aki 

simít, aki békít, aki magyaráza-

tot ad? Neki kell kezelni az ilyen 

problémákat. Mindig akkor van 

baj, ha megszűnik a lelkiség. Ha 

megszűnik a kisugárzás. Hogy 

elvették az autómat, az felnőtt 

nyelvre lefordítva azt jelenti, ma-

gamra hagytatok. Azért vesze-

kednek a gyermekek, mert ma-

guk között akarják eldönteni, 

hogy kinek van igaza. Azért ve-

szekednek, mert a kisugárzás, 

törődés hiányában úgy gondolják, 

bármit megtehetnek. Akkor ve-

szekednek a gyerekek, ha nem 

figyelnek rájuk. Azonnal megjele-

nik az igazság. Elvették az autó-

mat. Ez a gyermek igazsága. 

Mindig az igazság okozza a ká-

oszt, az irgalmasság pedig a ren-

det. Az autó az óvoda tulajdona. 

Most Géza játszik vele. És ha ő 

befejezte, mert jól nevelt kisfiú és 

nem önző, odaadja Tibikének is. 

Ez az egyensúlyra törekvő békes-

ség lelkisége. A szülő, az óvónő, a 

tanár a mindenben, mindenhol 

jelenlevő, láthatatlan irányító. 

A rántotthús és hasábburgonya 

a testünket táplálja, az oltári-

szentség a családi légkör eledele. 

Az oltáriszentséggel felelősségér-

zetet nyelünk le. Krisztus teste 

az irgalmasság lelkiségének táp-

lálója akar lenni bennünk. A 

szentostya a folyamatos egészsé-

ges légkör biztosításáért felelős 

orvosság. Ennek az áldozásnak 

két fajtája van. 

A tényleges áldozás  (latinul: ex 

opere operato) közvetlenül és biz-

tosan közli a Krisztussal való ta-

lálkozás kegyelmeit. A lelki áldo-

zás (latinul: ex opere operantis), a 

személyes felkészültségnek meg-

felelően közli ugyanazokat a ke-

gyelmeket. Így megtörténhet, 

hogy egy rutinszerűen és figyel-

metlenül végzett szentáldozás-

nak kevesebb gyümölcse lesz, 

mint egy összeszedett, buzgó, 

őszinte szeretetből fakadónak.  

Minden szentmise elején há-

romszor három ismétlésben éne-

keljük el, hogy Uram irgalmazz, 

Krisztus kegyelmezz, Uram irgal-

mazz. Ebben a kilenc kiáltásban 

a 9 bűn mindegyikének eltörlését 

kérjük az Istentől. A hét főbűn: 

kevélység, kapzsiság, bujaság, 

irigység, mohóság, harag és jóra 

való restség. A nyugati egyház 

hagyománya még két bűnt, a 

Szentlélek ellen elkövetett és az 

égbekiáltó bűnt is hozzá számolja 

az előbbiekhez. Így bővül számuk 

kilencre.  

Ezzel a bűnbánati imával ké-

szülünk a szentmise gyümölcsei-

nek szüretelésére, többek között 

az ilyen imádságok és gyakorla-

tok tesznek minket alkalmassá 

arra, hogy ahol élünk, ott minél 

keresztényibb légkört, lelkiséget 

tudjunk teremteni magunk körül. 

G.F.  

Legenda Aurea 

Keresztelő Szent János apja 

Zakariás az angyal láttára meg-

ijedt, de az így szólt: „Ne félj, Za-

kariás, mert meghallgattatott a te 

imádságod!” (Lk 1,13). A jó an-

gyaloknak ugyanis az a tulajdon-

ságuk, amint a Glossza mondja, 

hogy akik láttukra megrémülnek, 

azokat jóságos biztatással rögtön 

megvigasztalják, ellenben a go-

nosz angyalok, akik a világosság 

angyalaivá változtatják át magu-

kat (2 Kor 11,14), ha érzik, hogy 

valaki a jelenlétük miatt megré-

mült, csak annál nagyobb rémü-

lettel sújtják. 

Hírül adja tehát Gábriel Zaka-

riásnak, hogy fia lesz, kinek neve 

János, aki bort és részegítő italt 

nem iszik, és az Úr előtt jár Illés 

lelkével és erejével (Lk 

1,13.15.17). Jánost Illésnek neve-

zi az angyal lakhelyük hasonlósá-

ga miatt, mivel mindketten a 

pusztában éltek; élelmük miatt, 

mivel mindketten kevés élelem-

mel beérték; viseletük miatt, mi-

vel mindketten elhanyagolták 

ruházatukat; hivatásuk miatt, 

mivel mindketten előfutárok vol-

tak, de az a Bíró, emez az Üdvö-

zítő előfutára; buzgóságuk miatt, 

mivel mindkettőnek szava mint 

valami fáklya lobogott. 

Hogy van hát, hogy egyedül Za-

kariást sújtotta csapás kételkedé-

se miatt, mikor megvolt itt az 

ígéret nagysága, saját erőtlensé-

gének belátása, mivel méltatlan-

nak gondolta magát, hogy ilyen 

fia legyen, s megvolt a természet 

szerinti lehetetlenség is? Úgy 

véljük, több okból történhetett a 

büntetés. Először is Béda szerint: 

hitetlenül szólott, s ezért hallga-

tással bűnhődött, hogy a hallga-

tással tanuljon hinni. Másodszor, 

azért lett néma, hogy nagyobb 

csoda mutatkozzék meg fia szüle-

tésében. János megszületésekor 

ugyanis visszanyerte beszédké-

pességét. A csodát csoda tetézte. 

Harmadszor, mivel illendő volt, 
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Betűkavarodás  
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Magasztalja lelkem az 

Urat.” (Lk 1,46)  

Az egyik, július 5. és július 12. 

közötti evangélium rövid részleté-

nek betűi kissé összekavarodtak; 

ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Az aainrt alóv kos de a 

ákmnsu eéksv.” 
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 július 19-i számban közöl-

jük. A június 21-i játék nyertese: 

Nyári Imréné volt. 

Sz.A. 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Jézus mondta, mikor 

Keresztelő Jánosról kérdez-

ték.      (Máté 11,16) 

Új kérdésünk: Ki volt Izsák 

édesanyja?  (Teremtés 21,1)  

1. Rebeka? 

2. Sára? 

3. Ketura? 

4. Macharat? 

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 július 19-i számban közöl-

jük.  

A Saullal kapcsolatos játék 

nyertese: Kéri Györgyné volt. 

M.L. 

Hirdetések 
Ma első vasárnap, a délelőtti 

mise végén imádkozzuk a Jézus 

Szíve litániát. 
P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Olivér - Pancza István és Zádori 

Zsófia Alíz gyermeke a keresztség 

szentségében részesült június 28-

án. 

Temetés:  

† Sztankovics Mihálynét sz.: 

Gyuris Erzsébet Máriát életének 

78. évében június 23-án; 

† Veres Józsefnét sz.: Cseh Má-

riát életének 82. évében június 24

-én utolsó útjára kísértük. 

P.Gy. 

Létige 
5. v.: Zak 9,9-10; Zs 144; Róm 

8,9.11-13; Mt 11,25-30 

6. h.: Oz 2,16.17b-18.21-22; Zs 

144; Mt 9,18-26 

7. k.: Oz 8,4-7.11-13; Zs 113B; Mt 

9,32-38 

8. sz.: Oz 10,1-3.7-8.12; Zs 104,2-

7; Mt 10,1-7 

9. cs.: Oz 11,1.3-4.8c-9; Zs 79; Mt 

10,7-15 

10. p.: Oz 14,2-10; Zs 50; Mt 10-

,16-23 

11. sz.: Péld 2,1-9; Zs 33; Mt 19-

,27-29 

12. v.: Iz 55,10-11; Zs 64; Róm 

8,18-23; Mt 13,1-23 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 
hogy elveszítse szavát, mikor a 

Kiáltó Szó volt születőben, s a 

Törvénynek el kellett hallgatnia. 

Negyedszer, mivel Zakariás jelet 

kért az Úrtól, s éppen a hallga-

tást kapta jelül. 

 G.F. 

Magyar leg-ek 
A legnagyobb pók faj, amely 

Magyarországon megtalálható, a 

szongáriai cselőpók (Lycosa 

singoriensis) avagy orosz taran-

tula. Teste elérheti a 4 cm hosz-

szúságot, de lábait kiterjesztve az 

átmérője akár a 10 cm-t is meg-

haladhatja. Leginkább az Alföld 

szikes, homokos pusztáin él, több-

nyire függőleges lyukakban, de 

másutt is ráakadhatsz. Bár mére-

te jócskán elmarad a madárpóké-

tól (a világ legnagyobb pókfaja, a 

góliát madárpók körülbelül há-

romszor nagyobb), mégis gyakran 

összetévesztik vele. Marása a ló-

darázs csípéséhez hasonlóan igen 

kellemetlen, de nem halálos. Ide-

haza védett. 
 

Forrás: Internet - magyarleglegleg.hu 

K.L.-né 

Léleklétra 
Vannak tíz perces és tíz órás 

temetések. Élj úgy, hogy amikor 

meghalsz, az emberek ne akarja-

nak elmenni a gyászszertartásról, 

örömmel idézzék fel, milyen éle-

tet éltél és mit jelentettél nekik. 

(Ken Krambeer) 

N.-né és K.L.-né 

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 ké-

pesek lennénk megváltoztatni a  

családunkat. Aztán a legközeleb-

bi szomszédainkra is hatással 

lennénk, 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 

http://magyarleglegleg.hu

