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Evangélium 
…”de ő saját teste  

templomáról beszélt”…  

(Jn 2,13-25) 

 

Jézus megtisztítja a templomot. 

Vagyis minket! 

Assisi Szent Klára nővéreinek 

rendjéhez tartozó Mária anya, aki 

2006-ban, 85 éves korában halt 

meg, egyik könyvében (Come, 

Lord Jesus: Meditations on the 

Art of Waiting) a várakozás mű-

vészetétől ír. Azon gondolkodik, 

bennünket is beavatva, mit ér-

tünk egy ház tisztasága alatt. 

Mert lehet valami gyönyörű, csak 

nem lehet ott élni. Szerinte két 

útja van például a konyha meg-

tisztításának: egyik, hogy nem 

csinálunk semmit, így minden a 

helyén marad, érintetlenül és 

tisztán. Nincs mosatlan, nincs 

étel. Nincs munka, nincs szeretet. 

A tisztaság rendetlenséget is 

jelent. A gyermekszobában min-

den a feje tetején áll, rend csak 

akkor van, ha a pap családlátoga-

tásra megy. De ez a rend termé-

szetellenes. Tisztában vagyunk 

azzal, hogy ahol gyermekek él-

nek, és boldogan egymást marva, 

vagyis szeretetben élnek, ott ál-

landó rendetlenség van. Lehet 

rendet csinálni, ha mindent bezá-

runk a szekrénybe kulccsal. Rend 

akkor lesz, ha ezentúl semmit 

nem lehet csinálni, semmihez 

nem szabad nyúlni. 

Az említett könyv apáca szerző-

je televíziós műsort hoz példának, 

ahol egy több gyermekes család 

az utca egyik, a nagyszülők az 

utca másik oldalán egymással 

szemben laknak. A nagymama 

pedáns, rendszerető asszony volt 

egész életében. Megdöbbenve vet-

te észre és tette szóvá lányának, 

hogy az unokák a tv előtti kana-

pén fekszenek, lábukat is felte-

szik rá, látta már őket cipővel és 

anélkül is. A kanapét illő letakar-

ni egy pokróccal, hogy ne legyen 

gyűrött, és ne használódjon el 

olyan gyorsan. A nagyi addig 

erősködött, míg csak letakarták a 

kanapét, és az unokák kétségbe 

esve ezt kérdezték szüleiktől: 

ezentúl hova fogunk leülni? 

Ugyanoda, csak már nem úgy, 

mint eddig.  

Erről a helyzetről elmélkedik 

Mária anya könyvében. 

Ezentúl hova fogunk leülni? Egy 

takaró tönkre tette a fesztelensé-

get. A tisztaságra és rendre hivat-

kozás megölte az együttlétek vi-

dámságát és természetességet. 

Hirtelen rend lett. Hirtelen csend 

lett. Hirtelen minden halott lett, 

csak egy elkeseredett kérdés ma-

radt: ezentúl mi lesz velünk, hova 

fogunk ülni?  

Élni az otthonainkban azonos 

azzal, szeretni egymást az ottho-

nainkban. Minden ember tökélet-

len. Az igazi tiszta ház és szoba 

szép és tökéletlen. 

Ferenc pápa arra figyelmeztet 

minket, hogy az a ház, az az egy-

ház, az a szív, az az ember, aki 

nem mer elindulni sem Krisztus 

betlehemi jászolához, sem golgo-

tai keresztjéhez, az be van zárva.  

A tiszta templom, a tiszta szív – 

mondja a nővér – nem más, mint 

a megtisztult szív. Ha egy ember 

hétszer esik el napjában, hétszer 

kel fel, és hétszer indul neki fel-

adatának. Ha kell hétszer is dönt, 

de megy tovább. Ez a tiszta szív. 

„Látásod csak akkor válik tisztá-

vá, ha a saját szívedbe nézel. Aki 

kifelé néz, álmodik, aki befelé, az 

felébred”. Carl Jung 

Azt mondja Kalkuttai Szent Te-

réz anya: „a tiszta szív, szabad 

szív. Egy szabad szív tudja csak 

szeretni Istent osztatlanul. Mária 

tisztasága, szeretete, szüzessége az 

ő szépsége. Ez keltette fel Isten 

figyelmét is a názáreti lány iránt. 

Ezért ajándékozta meg őt Jézus 

megszülésének és nevelésének bi-

zalmával”. 

G.F.  

Kis történetek  

Anthony de Mellotól 
Mindenkit megbotránkoztatott 

a Mester azzal a kijelentéssel, 

amikor azt mondta, hogy az igazi 

vallás nem társadalmi dolog. A 

következő történettel folytatta. 

Volt egyszer egy kis jegesmed-

ve, amelyik azt kérdezte a mamá-

jától: 

– Mami, a papám is jegesmedve 

volt? 

Kalkuttai Szent Teréz anya: 

Az élet himnusza 

Az élet egyetlen – ezért vedd ko-

molyan! 

Az élet szép – csodáld meg! 

Az élet boldogság – ízleld! 

Az élet álom – tedd valósággá! 

Az élet kihívás – fogadd el! 

Az élet kötelesség – teljesítsd! 

Az élet játék – játszd! 

Az élet vagyon – használd fel! 

Az élet szeretet – add át magad! 

Az élet titok – fejtsd meg! 

Az élet ígéret – teljesítsd! 

Az élet szomorúság – győzd le! 

Az élet dal – énekeld! 

Az élet küzdelem – harcold meg! 

Az élet kaland – vállald! 

Az élet jutalom – érdemeld ki! 

Az életet – éljed! 

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

válasz: Szent Pál volt. A római-

aknak írt levelében található a 

kérdezett idézet: „Ne tartozzatok 

senkinek semmivel, csak kölcsö-

nös szeretettel”. Mert aki ember-

társait szereti, a többi törvényt is 

megtartja, hiszen a többi törvény 

mind ebben tetőződik. 

(Rómaiaknak 13,8) 

Új kérdésünk: Ki volt az a 

magyar szent, akit többszáz 

évvel halála után a XX. szá-

zadban avattak szentté?       

1. Szent Erzsébet? 

2. Szent Imre? 

3. Szent Margit? 

4. Szent László? 

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 9-i 

számban közöljük. 

Az április 11-i játék nyertese:      

Tapodi Endréné volt. 

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

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

26. h.: ApCsel 11,1-18; Zs 41-42; 

Jn 10,1-10  

27. k.: ApCsel 11,19-26; Zs 86; Jn 

10,22-30  

28. sz.: ApCsel 12,24 - 13,5a; Zs 

66; Jn 12,44-50  

29. cs.: 1Jn 1,5 - 2,2; Zs 102; Mt 

11,25-30  

30. p.: ApCsel 13,26-33; Zs 2; Jn 

14,1-6  

1. sz.: ApCsel 13,44-52; Zs 97; Jn 

14,7-14  

2. v.: ApCsel 9,26-31; Zs 21,26-

32; 1Jn 3,18-24; Jn 15,1-8  

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Aki eszi az én teste-

met, és issza az én véremet, 

annak örök élete van, és én 

feltámasztom őt az utolsó na-

pon.” (Jn 6,54) 

Az egyik, április 25. és május 2. 

közötti evangélium rövid részleté-

nek betűi kissé összekavarodtak; 

ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Aértz eerszt eegmn az 

aaty, emrt aaddmoo az eee-

élmtt, gyho éimst aee-

gyimsszvv atz.” 

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 9-i számban közöljük. 

Az április 11-i játék nyertese:    

Kéri Györgyné volt. 

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Hirdetések 
• Ma, április 25-én, 

vasárnap lesz templomunkban 

a búzaszentelés. 

• 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 károsul-

tak. Így ha valaki korábban íra-

tott egy szentmisét, és azon egy 

másik szándékot is bemon-

dunk az övével együtt, azok le-

gyenek megértéssel a másik 

ember miseszándéka iránt. 

• A következő vasárnap május 

első vasárnapja. A délelőtti mi-

se végén imádkozzuk a Jézus 

Szíve litániát. Ez a vasárnap 

egyben anyák napja is. 

• Május hónapban a hétköznapi 

szentmisék este 6 órakor kez-

dődnek. A mise végén énekeljük 

a Lorettói litániát. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Temetés:  

+Kónya Sándorné sz.: Kertész 

Jolánt életének 93. évében, 2021. 

április 13-án a kiskundorozsmai 

temetőben, 

+Mészáros Jánost életének 79. 

évében, 2021. április 14-én az Új-

szegedi temetőben utolsó útjára 

kísértük. 

P.Gy. 

– Természetesen ő is jegesmedve 

volt.  

Egy kis idő múlva: 

– Mondd mami, a nagypapám is 

jegesmedve volt? 

– Igen, ő is jegesmedve volt. 

– És a dédnagyapám? Ő is jeges-

medve volt? 

– Igen, ő is. De miért kérded? 

– Mert majd megfagyok.  

A Mester így fejezte be: 

A vallás se nem társadalmi, se 

nem öröklött, hanem nagyon-

nagyon személyes dolog.  

N.-né és K.L.-né 


