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Evangélium 

…”aki a Tábor hegyén  

megmutatta isteni  

dicsőségét”… 

A világosság 5 titka közül a ne-

gyedikben az imént hallott mon-

datot imádkozzuk. Többen, példá-

ul VI. Pál pápa, Szent II. János 

Pál pápa, vagy Monfort Szent 

Alajos egyaránt dicséretesnek 

tartják, a rózsafűzér imát. Miköz-

ben Gábor angyalhoz hasonlóan 

megszólítjuk és tiszteletben ré-

szesítjük Máriát, egyúttal nem-

csak hozzá, hanem Fiához is 

imádkozunk. Egyszerre szólítjuk 

meg mindkettőt. A középkor mű-

vészetében a leggyakoribb alko-

tás, képek szobrok formájában 

Madonna a gyermekkel. Úgy 

használták, mint kereszteket a 

falon. Ez a kétszereplős Mária, 

Jézus páros, a rózsafűzér imádko-

zására emlékeztet bennünket. 

Minden Üdvözlégybe, egy Jézus 

titkot rejtünk. Minden Mária 

tiszteletben, Jézus imádás van. 

Szokták úgy is végezni a tized 

rózsafűzért, hogy a titkot csak 

egyszer, a tized elején mondják 

be. Van úgy, hogy a titkot mind a 

tíz üdvözlégy közepébe helyezik. 

És van olyan is, hogy nem ugyan-

azt a titkot, hanem a titok ma-

gyarázatának más-más szavát, 

mondatát foglaljuk bele az üdvöz-

légybe. 

Jézus színében átváltozott a 

hegyen. Megjelenik mellette Mó-

zes és Illés, akik a Sínai hegyen, 

a tízparancsolat hegyén találkoz-

tak Istennel. A tízparancs meg-

tartása az Istennel való találko-

zás egyik eszköze. Amikor ezt a 

tizedet imádkozzuk, a tízparan-

csolat egyes parancsaira irányít-

juk figyelmünket. 

…áldott a te méhednek gyümöl-

cse Jézus, akiben az első paran-

csot követjük: Uradat Istenedet 

imádd, és csak neki szolgálj. Asz-

szonyunk Szűz Mária Istennek 

szent anyja, imádkozzál érettünk 

bűnösökért, most és halálunk órá-

ján. Amen. …akiben a második 

parancsot követjük stb. Ebben a 

fajta imában nem a Tábor hegyi 

színeváltozás ragyogására figye-

lünk, hanem az ott elhangzó mon-

datokra. Nem az egészre, hanem 

a részletekre. Nem a képre, ha-

nem a tartalomra. Isten vagy Jé-

zus nemcsak ragyog, hanem pár-

beszédet is folytat velünk. Mert a 

hegy az Istenközelség helye. A 

parancsok meghallgatásában, az 

engedelmesség válaszában be-

szélgethetünk vele. 

Egy magyar teológus azt vallot-

ta gyermekkoráról, hogy őt öröm-

mel nevelték. Ezzel félreérthető-

en nem arra gondolt, hogy szere-

tettel és tisztelettel gondoskodtak 

róla, hanem a szülei arcán és éle-

tén látott örömben nőtt fel. Ezért 

őt nem tanították, ő magától ta-

nult. Olyan akart lenni, mint a 

szülei. Ez foglalkoztatta. Amitől 

mások szomorúak, attól ők miért 

boldogok? 

A Tábor hegyéről, a három iste-

ni személy beszélgetéséből áradó 

fényt több ágú csillaggal szokták 

ábrázolni, ami a földön fekvő ta-

nítványokat megszúrja. Feléb-

reszti őket álmukból. Uram jó 

nekünk itt lenni. Veletek aka-

runk maradni. Olyanok akarunk 

lenni, mint amilyenek ti vagytok.  

A Tábor hegyén nemcsak Jézus 

arca alakul át, hanem a tanítási 

módszer is. Eddig Krisztus el-

mondta, megmagyarázta, felhívta 

tanítványai gyakran lankadó fi-

gyelmét. Most a tanítványok ma-

Kis történetek  

Anthony de Mellotól 
Amikor meg akarsz változtatni 

valakit – mondta a Mester, – tedd 

fel magadnak a következő kér-

dést: 

Mit fog szolgálni ez a változás? 

A büszkeségemet, az élvezetei-

met, vagy a hasznomat? 

És a következő történetet mesél-

te a tanítványainak: 

Egy ember le akart ugrani a 

hídról, amikor egy rendőr rohant 

oda hozzá 

– Ne! Kérem, ne tegye! Miért 

akarna egy ilyen fiatalember, aki 

még csak nem is élt, arra gondol-

ni, hogy beleugorjon a vízbe? 

– Mert elegem van az életből!  

– Kérem, hallgasson meg! Ha ma-

ga beleugrik a vízbe, akkor ne-

kem is bele kell ugranom, hogy 

kimentsem magát. Ugye? De a 

víz dermesztően hideg, és én ép-

pen csak felgyógyultam egy kétol-

dali tüdőgyulladásból. Tudja mi-

lyen súlyos az? Azonnal meghal-

nék, ha most bele kellene ugra-

nom a vízbe. Nekem feleségem 

van és négy gyerekem. Hát tudna 

maga ilyen súlyos lelkiismeret-

furdalással élni? Persze, hogy 

nem tudna. Szóval hallgasson 

rám! Legyen jó! Bánja meg a bű-

nét és Isten megbocsát Önnek.  

N.-né és K.L.-né 

guktól akarnak tanulni. Utánoz-

ni. Olyannak lenni, mint te. Kell 

ettől nagyobb ösztönzés? Kell et-

től nagyobb elégedettség és ra-

gyogás? 

G.F.  
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Szent Sebestyén volt. 

Sebestyén a római császári gárda 

tagja, aki egyszerre tudott csá-

szári tiszt és hűséges keresztény 

lenni. Bátran védte a hitet. Baj-

társait el akarta vezetni a hithez. 

Végül maga Sebestyén is a csá-

szári törvényszék elé került, és 

hite miatt halálra ítélték. Kinn a 

szabad mezőn karóhoz kötözték, 

hogy a katonák halálra nyilaz-

zák. Amikor már halottnak vél-

ték, otthagyták. Egy jámbor ró-

mai özvegy addig ápolta, míg föl 

nem épült. Amikor Sebestyén 

ismét megjelent a nyilvánosság 

előtt, azt hitték, feltámadt. De 

újra kivégezték. 

Új kérdésünk:  

Melyik apostol mondta: „Ne 

tartozzatok senkinek semmi-

vel, csak kölcsönös szeretet-

tel.” (Rómaiaknak 13,8) 

1. Szent Márk? 

2. Szent Pál? 

3. Szent András? 

4. Szent János? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, csütörtök estig 

dobják be a plébánia postaládájá-

ba. A helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk ki. A szeren-

csés nyertes nevét a május 2-i 

számban közöljük. 

Az április 4-i játék nyertese:      

Kereszti Gáborné volt. 

M.L. 

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Ha valaki nem szüle-

tik vízből és Szentlélekből, 

nem mehet be Isten országá-

ba.” (Jn 3,5) 

Az egyik, április 18. és április 25. 

közötti evangélium rövid részleté-

nek betűi kissé összekavarodtak; 

ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Aik eisz az én eeemsttt, és 

aissz az én eeémrtv, aaknn 

köör eeélt anv, és én aáef-

lmmosztt őt az loóstu an-

nop.” 

A helyes válaszokat (a bibliai 

idézetet és a bibliai vers számát) 

névvel és címmel ellátva, csütör-

tök estig dobják be a plébánia 

postaládájába. A Létige segít! A 

helyes megfejtők között egy köny-

vet sorsolunk ki. A nyertes nevét 

a május 2-i számban közöljük. 

Az április 4-i játék nyertese: 

Farkas Dezsőné volt. 

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Hirdetések 
• Április 25-én, a következő va-

sárnap lesz templomunkban a 

búzaszentelés. 

• Április 13. keddtől újra lehet 

szentmiséket tartani. Hétköz-

napokon reggel 7, vasárnap 

reggel 7, délelőtt 9, és este 6 

órakor lesznek szentmisék. 

• Akiknek március 8-a óta elma-

radt az íratott szentmiséjük, 

legyenek szívesek, jöjjenek be 

személyesen a plébániára új 

időpontot egyeztetni.  Az elma-

radt szentmiséket bármilyen 

hétköznapra vagy vasárnapra 

tehetik a járvány miatt káro-

sultak. Így ha valaki korábban 

íratott egy szentmisét, és azon 

egy másik szándékot is be-

mondunk  az övével együtt, 

azok legyenek megértéssel a 

másik ember miseszándéka 

iránt. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Dakó Árpád és Tóth Edit a há-

zasság szentségében részesültek 

április 10-én. 

Temetés:  

† Juhászné Perge Katalint, élet-

ének 50. évében; 

† Péter Ferencnét sz. Gárgyán 

Teréziát életének 85. évében ápri-

lis 7-én a kiskundorozsmai teme-

tőben utolsó útjukra kísértük. 

P.Gy. 

Létige 
18. v.: ApCsel 3,13-15.17-19; Zs 

4; 1Jn 2,1-5a; Lk 24,35-48  

19. h.: ApCsel 6,8-15; Zs 118,23-

30; Jn 6,22-29  

20. k.: ApCsel 7,51 - 8,1a; Zs 30; 

Jn 6,30-35  

21. sz.: ApCsel 8,1-8; Zs 65; Jn 

6,35-40  

22. cs.: ApCsel 8,26-40; Zs 65; Jn 

6,44-51  

23. p.: ApCsel 9,1-20; Zs 116; Jn 

6,52-59  

24. sz.: ApCsel 9,31-42; Zs 115; 

Jn 6,60-69  

25. v.: ApCsel 4,8-12; Zs 117; 1Jn 

3,1-2; Jn 10,11-18  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kereszt%C3%A9nys%C3%A9g

