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Evangélium 
…”ne féljetek”… (Mt 10,28) 

Akik megölik a testet, azok tév-

hitben élnek. Azt gondolják, hogy 

az ember csak test. Az ember 

csak az, ami látszik belőle. A 

nyugati Szent Atanáznak neve-

zett Hilarius szerint, azért ne 

féljünk tőlük, mert az ítélet nap-

ján kiderül, hogy ezek az üldözők 

belülről mind üresek. Csak fel 

vannak fújva. Tévhitükből szár-

mazik ez az áporodott levegővel 

teli lufi, ami elhiteti velük, hogy 

az ember csak test. Az új ruhába 

öltözöttek szépek. Akinek nagy 

háza van, gazdag. Akinek nagy 

autója, az okos. Az ilyenfajta 

nagyság mélyén sok esetben 

üresség van. Bizonyítani vágyás. 

Ne ezektől féljetek, hanem az 

Istentől. Mindannyiunk életének 

része a félelem. Ami nem csapás, 

hanem kegyelem. Hogy is mond-

ja Dante: „ne félj, sorsunkat nem 

veszi el tőlünk senki. Az aján-

dék.” 

 Az Istentől azért kell félni, ne-

hogy elfelejtsük őt szeretni. Óriá-

si különbség van aközött, félek 

attól, hogy megvernek, vagy fé-

lek attól, hogy megbántok vala-

kit. Mind a kettő félelem. Az 

egyik testi fájdalom, a másik lel-

ki. Az egyiket kapom, a másikat 

adom. Melyik a nagyobb? Úgy 

fogalmazott valaki: „Ami a ra-

boknak fáj, az nem elnyomóik 

kegyetlensége, hanem a mellettük 

álló társaik mély hallgatása és 

tehetetlen közömbössége (Elie 

Wiesel). 

A börtönben a legtöbb rab azért 

szomorú, mert amit elkövetett, 

azt rosszul tette. Nem rosszat 

tett, hanem rosszul. Mindenki 

lop, csak ő ügyetlen volt és lebu-

kott. Nem a rossz miatt bánkó-

dik, hanem gyámoltalanságát 

okolja, amiért elfogták és elítél-

ték. Szomorúság és szomorúság 

között itt minőségi különbség 

van. Mélységi különbség. A fáj-

dalom vagy a bánat még nem ért 

le a lelkem mélyéig. Mert nem a 

bűn fáj, hanem az elhibázott 

módszer. 

A Szentlélek hét ajándékainak 

egyike az Isten félelmének lelke. 

Ez nem rettegés, hanem tapintat. 

Aggódás attól, hogy aki fontos 

nekem, annak ne okozzak fájdal-

mat. Így az Isten–félelem feltéte-

lezi az Isten–szeretetet. Mert 

csak annak tudok a legnagyobb 

fájdalmat okozni, akit nagyon 

szeretek. És mivel szeretem, 

gyakran félelmeim vannak, ne-

hogy megbántsam vagy elveszít-

sem. 

Szent Vazul püspök a félelem 

három fajtáját magyarázta: 

-          félni a pokoltól és a kárho-

zattól. Ez a félelem rabszolgává 

tesz minket. 

-          félni, nehogy az Isten pa-

rancsainak teljesítése közben, 

valamit elfelejtsünk, és lemarad-

junk a mennyország jutalmáról. 

Ebben a megfelelési hajszában, 

munkások vagyunk. 

-          félni attól, nehogy elveszít-

sük az Isten szeretetét azzal, 

hogy megbántjuk őt. Ebben az 

esetben aggódásunk szabaddá 

tesz, Isten fiaivá emel minket. 

Mert mi, akik a keresztségben 

Krisztussal megismerkedtünk, 

meghaltunk a sötétségnek, és új 

fényre ébredtünk vele.  

„A gyermekek éjszaka gyakran 

félnek a sötétségtől. Ez természe-

tes. Az élet igazi tragédiája azon-

ban az, amikor az emberek a 

fénnyel való találkozástól retteg-

nek” (Platón). Sötétségben élni 

természetes. Világosságban járni 

mindig természetfölötti, azaz 

erőn fölüli. 

Adjon nekünk az Isten–félelem 

erőt és fényt, ami barnára érleli 

és meggyógyítja hófehér, sápadt 

lelkület. 

G.F.  

Legenda Aurea 

Mária látogatása  

Erzsébetnél 

A hatodik hónapban Szűz Má-

ria, aki már a méhében megfo-

gant Úrral volt viselős, elment 

Erzsébethez, hogy együtt örüljön 

vele, mert meddősége elvétetett, 

és mert részvéttel volt öregsége 

iránt. Mikor üdvözölte Erzsébe-

tet, Szent János már akkor 

Szentlélekkel telve megérezte, 

hogy Isten Fia jön őhozzá, és örö-

mében repesett anyja méhében, 

táncolt, és mozgásával üdvözölte, 

akit még szóval nem volt képes 

üdvözölni. Repesett, mintha föl 

akarna állni, hogy Urát köszönt-

se. 

A Boldogságos Szűz három hó-

napon át maradt rokonával, szol-

gálván néki. A megszületett 

gyermeket szentséges kezével 

emelte föl a földről, mint ahogy 

a Historia scholasticában írva 

áll, és igen nagy gonddal töltötte 

be a dajka szerepét. 

Az Úrnak eme szent előfutára 

sajátságosan és különösen kilenc 

kiváltsággal tűnt ki: születését 

ugyanaz az angyal adta hírül, 

aki az Urat hírül adta; anyjának 

méhében repesett; Urának anyja 

emelte föl a földről; atyjának 

Létige 
12. v.: Iz 55,10-11; Zs 64; Róm 

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

13. h.: Iz 1,11-17; Zs 49; Mt 10,34 

- 11,1 

14. k.: Iz 7,1-9; Zs 47; Mt 11,20-

24 

15. sz.: Iz 10,5-7.13-16; Zs 93; Mt 

11,25-27 

16. cs.: Iz 26,7-9.12.16-19; Zs 

101; Mt 11,28-30 

17. p.: Iz 38,1-6.21-22.7-8; Iz 

38,10-16; Mt 12,1-8 

18. sz.: Mik 2,1-5; Zs 9B; Mt 

12,14-21 

19. v.: Bölcs 12,13.16-19; Zs 

85; Róm 8,26-27; Mt 13,24-43 

Léleklétra 
Néha az öröm a mosoly forrása, 

néha viszont a mosoly válik az 

öröm forrásává. 

(Tich Nhat Hahn) 

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

válasz: Sára volt. A Szentírás így 

ír erről:  „Az Úr meglátogatta Sá-

rát, ahogy ígérte, Sára fogant és 

fiút szült. (Teremtés 21,1)  

 

Új kérdésünk: Ki mondta: 

„Legyetek követőim, mint 

ahogy én Krisztus követője 

vagyok!”     (1 Korintusiak 11,1)  

1. Szent András? 

2. Szent Jakab? 

3. Szent Kristóf? 

4. Szent Pál? 

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 26-i számban közöl-

jük.  

A Jézussal kapcsolatos játék 

nyertese: Kereszti Gáborné 

volt. 

M.L. 

nyelvét megoldotta; ő rendelte el 

a keresztséget; Krisztust ujjával 

megmutatta; magát Krisztust is 

ő keresztelte meg; Krisztus min-

denki fölé magasztalta; az anya-

méhben levőknek Krisztus eljö-

vetelét hírül adta. E kilenc ki-

váltsága miatt hívja az Úr prófé-

tának, sőt prófétánál is nagyobb-

nak (Mt 11,9). Aranyszájú Szent 

János szerint a következők miatt 

prófétánál is nagyobb: „A próféta 

ajándékot kap Istentől, de vajon 

melyik prófétának jutott, hogy a 

keresztség ajándékát adja Isten-

nek? A próféta Istenről prófétál, 

de vajon melyik prófétának ju-

tott, hogy Isten őróla prófétáljon?  

Minden próféta prófétált Krisz-

tusról, de róluk nem szólt prófé-

cia. Ő azonban nemcsak hogy 

Krisztusról prófétált, hanem más 

próféták őróla is prófétáltak. 

Mind az Ige hordozói voltak, ő 

pedig maga volt a Szó. Amennyi-

re pedig közel van a szó az igé-

hez, de mégse maga az ige, any-

nyira közel van János Krisztus-

hoz, de ő maga nem Krisztus. 

Ambrus szerint Jánost öt dolog 

miatt kell dicsérni: szülei, csodái, 

erkölcse, ajándékai és igehirdeté-

se miatt. Szülei dicsérete Amb-

rus szerint öt dologból nyilvánva-

ló: „Teljes dicséret illeti meg azt, 

aki nemzetségét az erkölcsben, 

az erkölcsöt az igazságban, a hi-

vatást a papságban, cselekedete-

it a parancsokban, az ítéletet az 

igazságosságban keresi.” 

G.F. 

Betűkavarodás  
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Az aratni való sok, de 

a munkás kevés.” (Mt 9,37)  

Az egyik, július 12. és július 19. 

közötti evangélium rövid részleté-

nek betűi kissé összekavarodtak; 

ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Eejjjköt áhmozz dimn 

aikk aaádfkrt agykotv.” 

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 26-i számban közöl-

jük. A június 28-i játék nyertese: 

Tóth Lászlóné volt. 

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Hirdetések 
Július 13-án, hétfőn Fatimai 

imaóra lesz a Közösségi házban 

délután 16:00 órai kezdettel.  

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés:  

Nimród, Miklós Zsolt és dr. Szu-

nyogh Tímea, 

Dzsenifer Zsaklin, Raffael Renátó 

és Dimovits Csilla Andrea gyer-

meke a keresztség szentségében 

részesült 2020. július 5-én. 

Esküvő:  

Molnár Bertalan és Bite Renáta a 

házasság szentségében részesült 

2020. július 4-én. 

 Temetés: 

+Vass Antalné sz.: Lajkó Julian-

nát életének 75. évében, 2020. 

június 29-én a kiskundorozsmai 

temetőben utolsó útjára kísértük. 

P.Gy. 

Magyar leg-ek 
Az Osztrák–Magyar Monarchiá-

ban 1869. október 1-jén hozták 

forgalomba az első „levelezési 

lapot”, amin a „Correspondenz-

Karte” feliraton kívül az osztrák 

és a magyar címer volt látható. A 

magyar képeslapkiadás 1896-

ban, a millennium évében kezdő-

dött. 1896-ig csak két alkalmi 

levelezőlap jelent meg, de a ki-

adóik ismeretlenek. Az elsőt 1891

-ben adták ki a temesvári dél-

magyarországi ipari- és mezőgaz-

dasági kiállításról. Tulajdonkép-

pen ez volt az első magyar képes-

lap. 
Forrás: Internet - magyarleglegleg.hu 

K.L.-né 

Teréz anya gondolatai 

Szeress úgy, hogy fájjon! Nem 

elég, ha csak azt mondjuk, sze-

retlek. Valódi tettekre kell válta-

nunk e szeretetet. S ezt hogyan 

tehetjük meg? Úgy hogy addig 

adunk, míg csak nem fáj. 

K.L.-né és N.-né 

http://magyarleglegleg.hu

