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Evangélium 
…”jó termést hozni”… 

(Mt 13,23) 

Az idősebbik Peter Bruegel táj-

képnek (Peter Bruegel The Elder: 

Parable of the Sower) festette 

meg a magvetőről szóló példabe-

szédet. Az evangéliumi magvetés 

a kép bal alsó részén, talán an-

nak egyötödét, igen kevés helyet 

foglal el. Háttérben az Alpok vilá-

goskék színű ágaskodó sziklái 

kifehérednek a sűrűsödő ködtől. 

Középen folyó választ el egy fla-

mand falut a hegyektől. Lovak, 

madarak, kunyhók szétszórtan 

népesítik be az eget és a földet. 

Előtérben kétágú fa, földből kifor-

dított idomtalan kő, egy kiásott 

és otthagyott fatörzs alsó része. 

Már a kép besorolása a tájképek 

fajtájába, feltűnő. Mert Jézus 

nem csendéletről prédikál a mai 

példában, hanem szüntelen moz-

gásról. Folyamatosan dolgozik a 

magvető, aki lelkes munkája át-

ragad a magra, ami először fogan-

ni akar a földben, ha engedik és 

különböző mértékű termést hoz-

ni. 

A tájkép arról szól, hogy amit az 

Isten elvetett, az kikelt. Kikeltek 

a hegyek, folyók, mezők, falvak és 

állatok. Az Isteni mag, a terem-

tésben és azóta is oly sokszor ki-

mondott szó: legyen. Legyen vilá-

gosság, legyenek állatok, legyen 

ember, és lett. Erről szól a kép. 

Isten magjára választ adott a vi-

lág. Elszórta a hegy magját, abból 

hegy lett, és a vízét és a földét s a 

többit, és az mind meghallotta az 

Isten szavát. Válaszolt a termé-

szet. Nagyságával, szépségével 

Teremtőjének bölcsességét hirde-

ti. No és az ember? 

A magvető maga az Isten. Azt 

onnan tudjuk, hogy fölösleges 

dolgokat végez. Az Istent mindig 

olyan helyzetekben lehet lefülel-

ni, ami eltér a miénktől. Őt a lé-

nyegtelen érdekli. Az unalmas, az 

értelmetlen. Ő magot szór az asz-

faltra. Ugyanúgy a gaz közé a 

tövises gallyak tövéhez. Minek? 

Ez mind értelmetlen és hiábavaló 

pazarlás. A pazarlás szónak az a 

vallásos megfelelője, hogy irgal-

mas. Isten hisz a betonban, hogy 

onnan mag nőhet ki. Hisz a ga-

zos, köves földben is. Hisz a lehe-

tetlenben, a csodában. Miért? 

Mert rajta kívül nem hisz benne 

senki. Ezt fölöslegesnek tartja a 

gondolkodó és mezőgazdaságban 

jártas ember. De Isten nem. Ami-

kor már magamban sem hiszek, 

mekkora hatalmas erőt ad, ha a 

reménytelenség közepette valaki 

még bízik bennem. 

Isten, amikor vet, mindig hitet 

vet el. Erőt, lelkesedést szór min-

den irányba szanaszét. Igazat 

szólott Aranyszájú Szent János, 

amikor azt írta Jézusról mint 

magvetőről, hogy „kiment vetni, 

de nem a mezőre, hanem az élet-

be, hogy megmentsen minket. Kö-

zel jöjjön hozzánk, és felveszi a 

miénkhez hasonló emberi testet. 

Mivel mi bűneink miatt nem tud-

juk követni, ezért ő jött el hoz-

zánk.” Azért, hogy a kőszívű em-

ber hideg földjét felmelegítse, a 

gazokba csavarodott emberi sor-

sokat kibogozza, megkövesedett 

gondolkodásunkat fellazítsa.  

Egyszer azt mondta valaki: „a 

magnak az a sorsa, hogy gyökeret 

verjen a csillagok között.” Nem a 

földbe, nem lefelé, hanem minél 

magasabbra, a csillagok közé. A 

magvető Jézus is ezt teszi. Állan-

dóan mindent és mindenkit fel-

emel. 

G.F.  

Legenda Aurea 

Szent Mária Magdolna 

Mária azt jelenti: „keserű ten-

ger” vagy „megvilágosító” vagy 

„megvilágosított”. Ez a három je-

lentés kifejezi azt a három leg-

jobb részt, amit Mária választott, 

tudniillik a bűnbánat részét, a 

belső szemlélődés részét, és az égi 

dicsőség részét. E hármasság ér-

tendő azon, amit az Úr mon-

dott: „Mária a legjobb részt vá-

lasztotta, mely nem vétetik el tő-

le” (Lk 10,42).  

Az első rész a cél miatt nem vé-

tetik el tőle, ami a boldogság el-

nyerése, a második a folyamatos-

ság miatt, mivel az úton való 

szemlélődés a Haza szemlélésével 

folytatódik, a harmadik az örök 

dicsőségnek örökkévalósága mi-

att.  

Keserű tengernek mondják, 

amennyiben, mint legjobb részt, a 

bűnbánatot választotta; sok kese-

rűséget lelt benne, ami kitűnik 

abból, hogy annyi könnyet ontott, 

hogy vele az Úr lábát megmosta. 

Megvilágosítónak mondják, 

amennyiben, mint legjobb részt, 

az égi dicsőséget választotta, oly 

mohón ivott belőle, hogy később 

bőségesen árasztotta magából; 

fényt kapott belőle, mellyel ké-

sőbb másokat világolt be. Megvi-

lágosítottnak mondják, amennyi-

ben, mint legjobb részt, az égi di-

csőséget választotta, most elméje 

megvilágosított a tökéletes meg-

ismerés által, egykor pedig teste 

volt megvilágosított a tisztaság 

fénye által. 

Magdolna – mondják – annyi, 

mint „aki vádlott maradt”, vagy 

M a g d o l n a  a z t  j e l e n t i : 

„megerősített” vagy „magasztos”. 

Ezekből megismerszik, hogy mi-

lyen volt megtérése előtt, megté-

résében és megtérése után. Meg-

térése előtt ugyanis vádlott ma-

radt, az örök büntetés várománya 

által. Megtérésében megerősített, 

a bűnbánat fegyverzete által, mi-

vel a bűnbánat valamennyi fegy-

verével jól megerősítette magát; 

amennyi öröme volt, mind égő ál-

dozatul adta magáért. Megtérése 

után magasztos a kegyelem ára-

dása által, mert ahol bőven áradt 

a bűn, ott még bővebb volt a ke-

gyelem áradása. 

G.F. 

Hirdetések 
A héten lesz első péntek, a reg-

geli mise végén imádkozzuk a 

Jézus Szíve litániát, majd dél-

előtt a betegeket látogatjuk. 
P.Gy. 
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Gedeon volt, akit meglá-

togatott az Úr angyala.  Gedeon 

erre oltárt emelt az Úrnak. Azt a 

nevet adta neki: Az Úr béke. Az 

oltár ma is megtalálható.      

(Bírák 6, 24) 

Új kérdésünk: Ki volt az a 

szent, konstantinápolyi püs-

pök, istenáldotta szónok, aki 

értette a szójáték művészetét, 

ugyanakkor nyíltan és szen-

vedélyesen fogalmazott?                 
1. Remete Szt. Antal? 

2. Szalézi Szt. Ferenc? 

3. Aranyszájú Szt. János? 

4. Damjáni Szt. Péter? 

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 augusztus 16-i számban 

közöljük. A Szent Margittal kap-

csolatos játék nyertese: Nyerges 

Józsefné volt. 

M.L. 

Betűkavarodás  
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Aki hisz bennem, még 

ha meg is halt, élni fog.” (Jn 

11,25) 

Az egyik, augusztus 2. és augusz-

tus 9. közötti evangélium rövid 

részletének betűi kissé összeka-

varodtak; ABC sorrendbe rende-

ződtek: 

„Csinn ár égksszü, gyho 

eeeejklmnn, aadjkot eikkn 

it einn.” 
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 

A nyertes nevét a augusztus 16-

i számban közöljük.A július 19-i 

játék nyertese:  Tóth Lászlóné 

volt. 

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Létige 
2. v.: Iz 55,1-3; Zs 144; Róm 

8,35.37-39; Mt 14,13-21 

3. h.: Jer 28,1-17; Zs 118,29-

102; Mt 14,22-36 

4. k.: Jer 30,1-2.12-15.18-22; Zs 

101; Mt 15,1-2.10-14 

5. sz.: Jer 31,1-7; Jer 31,10-

13; Mt 15,21-28 

6. cs.: Dán 7,9-10.13-14; Zs 

96; 2Pét 1,16-19; Mt 17,1-9 

7. p.: Náh 2,1.3; 3,1-3.6-7; MTörv 

32,35-41; Mt 16,24-28 

8. sz.: Hab 1,12 - 2,4; Zs 9A; Mt 

17,14-20 

9. v.: 1Kir 19,9a.11-13a; Zs 

84; Róm 9,1-5; Mt 14,22-33 

Gyökössy Endre: Így szeresd a 

gyermekedet!  (részlet) 

Tedd a Bibliába ezt a levelet, 

Szülőtestvérem, s ha gyermeke-

dért imádkozol, ne felejtkezz el 

azért könyörögni, hogy: 

Hited soha meg ne rendüljön a 

Gyermek Atyjában, akié a gyer-

meked, a teremtés és a megváltás 

jogán. Akinek célja van vele – s 

veled. S hogy megértsd ezt a célt, 

amit ő tűz ki gyermeked elé – és 

nem te. 

Hogy hosszútűrő türelmed el ne 

fogyjon gyermekeddel szemben.  

Hiszen ő is eltűr téged. Hogy tudj 

újra kezdeni, el nem fogyó szere-

tettel szeretve. 

Tudj várni! Várni és újra várni: 

a megfelelő pillanatra a nevelés-

sel olyan türelemmel, ahogy az 

Atya várakozott a tékozló fiúra. 

Hogy mindig megtaláld az ő se-

gítségével a megfelelő szót és cse-

lekvést  minden alkalommal, ép-

pen akkor, amikor kell! Hogy ne 

mondj, cselekedj se többet, se ke-

vesebbet, mint kell! Nem később 

és nem előbb, mint amikor kell… 

Tudj megbocsátani kevés szóval, 

vagy szó nélkül bocsánatért esdve 

és bocsánatot nyerve… 

A gyermek hibáit elsősorban 

magadban keresd, mert majd 

mindig bűntársak vagyunk, hi-

szen tőlünk "örököl", lát, hall és 

les el mindent. 

Nevelés közben te is nevelődjél. 

Ha kell, gyermeked által. Mert 

mindig az a nevelő a gyermek és 

szülő közül, aki közelebb van 

Krisztushoz. S nem egyszer a 

gyermek áll, ér közelebb Őhozzá. 

Hogy a hosszútűrő türelem és 

szeretet mellé adjon megértő ta-

pintatot, hogy megérezzed: fájda-

lomszerzésre nem szabad fájda-

lomszerzéssel, dacra dühvel, ne-

veletlenségre gorombasággal, 

szívtelenségre hidegséggel vála-

szolnod. Mert a hasonló csak fo-

kozza a hasonlót, míg a szeretet 

felold. Az öröm gyógyít. A jóság: 

fölemel. Mert Jézus is így csele-

kednék.                             (M.T.É.) 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Anna - Farkas Gábor és 

Redenczki Dóra gyermeke a ke-

resztség szentségében részesült  

július 26-án. 

Temetés:  

† Danó Ferencet életének 79. 

évében július 23-án gyászmise 

keretében; 

† Nagy Tibort  életének 65. évé-

ben július 24-én a 

kiskundorozsmai temetőben utol-

só útjukra kísértük. 

P.Gy. 


