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Evangélium 
Istennel vagy Isten nélkül (Jn 

13,1-15) 

Jézus 4 cselekedetet hajt végre. 

Megmossa tanítványai lábát, tes-

tét és vérét adja nekünk a szent-

mise alapításában az utolsó va-

csorán. Egy hosszú, értékes be-

szédet mond. Végül imádkozik 

azokért, akik hinni fognak benne. 

4 cselekedet, ma a hét negyedik 

napján, csütörtökön. 

A lábmosás szolgai munkája 

közben Jézus Péterhez ér. A szik-

la apostol nem bírja elviselni, 

hogy az Isten, aki előtt az angya-

lok térdet és fejet hajtanak a 

mennyben, odakuporodjon lábá-

hoz és megalázza magát. Ilyen 

hatással van rá Jézus. Szemér-

mes lesz. Tisztelettudó, alázatos 

és szent. 

Ha nincs mellette Jézus, gátlás-

talanul, háromszor is megtagadja 

Mesterét. Lelkiismeretfurdalást 

sem érez. Valami belső kényszert, 

hogy hűséggel, vagy barátsággal 

tartozik Krisztushoz. Az egymás-

nak ismeretlenek közömbösségé-

vel tagad és fordul el tőle. 

Jézus ismeri Péter kettős visel-

kedését. És dönt! Rád bízom az 

egyházamat – mondja, te alkal-

mas leszel annak a vezetésére. 

Tudod miért? Mert ha egyedül 

kormányzod, akkor elárulod, 

mint most engem is. De ha mel-

letted vagyok, az tartást ad ne-

ked. Szentté, alázatossá tesz té-

ged, és az egyházat is. 

Az egyháztörténelemben világo-

san lehetett látni, mikor döntött a 

pápa egyedül és mikor Istennel. 

Assisi Szent Ferenc ellátogatott 

Rómába, hogy III. Ince pápától a 

rend jóváhagyását kérje. Paran-

csolj fiam, mit kérsz tőlem, szólí-

totta meg Ferencet a szentatya. 

Nem csak az idősebb és a nagy 

méltóságot viselő ember hangján, 

hanem azzal a felsőbb rangú 

büszkeséggel, amivel azok beszél-

nek, akiknek rengeteg pénzük és 

hatalmuk van. A pápához, püs-

pökhöz, vezető beosztású embe-

rekhez, igazgatókhoz mindenki 

egy valamiért megy. Pénzt kérni. 

Szent Ferenc nem ezt kérte, és a 

pápát ez a szokatlan kérés meg-

döbbentette. Egyik pillanatról a 

másikra a pápából ember lett. 

Ferenc azt kérte a pápától, amit 

Krisztus adott Péternek. Áldást. 

Isten segítségét add meg a kisebb 

testvérek rendjének. A pápa tér-

det hajtott Ferenc előtt. Térdet 

hajtott, hogy Ferenc személyében 

az Istennel személyesen találkoz-

hatott. 

A Glossza szerint Krisztusnak 

kereszten kiomló vére lefolyik a 

földre és megmossa a hívek bűnös 

lábát, vagyis érzéküket. Előre 

megtisztítja szemüket, hogy ha 

valami furcsát látnak, ne lepődje-

nek meg, hanem jusson eszükbe, 

hogy erre már Jézus felkészítette 

őket. Mire? Ha majd a kereszt 

alatt állsz, és lábadat besározza 

Jézus vére, jusson eszedbe, hogy 

az nem piszok, hanem a megvál-

tás pecsétje. Amit Jézus saját ke-

zével megmosott, azt később saját 

vérével, mint piros olajjal szentel-

te fel. 

G.F.  

Tedd le a terhet! 
Két szerzetes zarándokútja so-

rán egy sekély folyóhoz ért. Part-

ján egy fiatal hölgy állt, aki nem 

szerette volna, ha megázik az új 

ruhája. 

Az egyik szerzetes gondolkodás 

nélkül felkapta a hátára a nőt és 

átgázolt a vízen és letette a túl-

parton. 

Aztán folytatták útjukat. Körül-

belül egy óra múlva a társa kifa-

kadt: 

Nem helyénvaló megérinteni 

nőt, a parancsolatok tiltják! Át-

hágtad a szabályokat! 

A másik csendesen megjegyezte: 

Én már egy órája letettem a 

folyónál, Te miért hurcolod most 

is magaddal?” 

Nagyon tanulságos ez a törté-

net, mert mi emberek nagyon 

hajlamosak vagyunk arra, hogy 

ha valami nem tetszik nekünk, 

vagyis nem a mi elképzelésünk 

szerint történik, akkor bizony 

mint terhet sokáig cipeljük ma-

gunkkal, mert nem vagyunk ké-

pesek letenni azt a gondolatot, 

„terhet”, ami bizony az életünket 

nagyon megnehezíti, ha sokáig 

foglalkoznunk a témával. 

Törekedjünk arra, hogy miha-

marabb megszabaduljunk min-

den olyan gondolattól, ami a lel-

künket nehézzé teszi. 

(szerzője ismeretlen) 

M.T.É. 

Kis történetek  

Anthony de Mellotól 
A Mester így szólt:  

– Amit ti barátságnak neveztek, 

az nem más, mint üzleti szerző-

dés: felelj meg az elvárásaimnak, 

add meg, amit akarok, és akkor 

szeretni foglak, de ha visszautasí-

tasz, a szeretetem neheztelésbe 

és közönybe csap át.  

A Mester elmondta annak a fér-

finak az esetét, aki egy nehéz nap 

után hazatért a hivatalból a fele-

ségéhez és tündéri hároméves 

kislányához.  

– Adsz egy puszit a papának? 

– Nem adok. 

– Szégyelld magad! A papa 

egész nap dolgozik, hogy egy kis 
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Bartímeus volt. Így ír 

Márk evangéliumában: „Amikor 

Jerikót tanítványaival és nagy 

tömegnek kíséretében elhagyta, 

egy vak koldus Timeus fia, 

Bartímeus, hallva, hogy a názáre-

ti Jézus közeledik, elkezdett kiál-

tozni: – Jézus, Dávid fia, könyö-

rülj rajtam! Jézus megállt és így 

szólt: – Hívjátok ide! Miután 

meggyógyította, Jézus ezzel küld-

te el: – Menj, a hited meggyógyí-

tott! Bartímeus nyomban vissza-

nyerte látását, és vele tartott az 

úton.” 

Új kérdésünk: Honnan kap-

ta Pünkösd ünnepe a nevét? 

1. A pünkösdi rózsáról? 

2. Az ötvenedik napról? 

3. A „Pünkösdi királyról”? 

4. Az aratási ünnepről? 

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 június 6-i 

számban közöljük. A május 2-i 

játék nyertese:  Kereszti Gábor-

né volt. 

M.L. 

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Nem azt kérem, hogy 

vedd el őket a világból, ha-

nem hogy óvd meg őket a go-

nosztól.” (Jn 17,15) 

Az egyik, május 23. és május 30. 

közötti evangélium rövid részleté-

nek betűi kissé összekavarodtak; 

ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Adimntz, aimt aádikmovz 

eékkrt, eéggyhikt, gyho 

ámr eeeéklnyrtt.” 

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 június 6-i számban közöljük. 

A május 9-i játék nyertese:     

Kéri Györgyné volt. 

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Hirdetések 
Május hónapban a hétköznapi 

szentmisék este 6 órakor kezdőd-

nek. A mise végén énekeljük a 

Lorettói litániát.  

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Balázs - Jenovai Gábor és 

Jenovai Gulyás Evelin gyermeke 

a keresztség szentségében része-

sült május 16-án. 

Temetés:  

† Váradi Istvánnét sz. Hajdú 

Erzsébetet életének 79. évében 

május 12-én a kiskundorozsmai 

temetőben utolsó útjára kísértük. 

P.Gy. 

Létige 
23. v.: ApCsel 2,1-11; Zs 103; 

1Kor 12,3b-7.12-13; Jn 20,19

-23   

24. h.: Ter 3,9-15.20 vagy ApCsel 

1,12-14 Zs 112 Jn 19,25-27  

25. k.: Sir 35,1-12; Zs 49; Mk 

10,28-31  

26. sz.: Sir 36,1.4-5a.10-17; Zs 78; 

Mk 10,32-45  

27. cs.: Sir 42,15-25; Zs 32; Mk 

10,46-52  

28. p.: Sir 44,1.9-13; Zs 149; Mk 

11,11-26  

29. sz.: Sir 51,12-20; Zs 18B; Mk 

11,27-33  

30. v.: MTörv 4,32-34.39-40; Zs 

32; Róm 8,14-17; Mt 28,16-20  

pénzt hozzon haza és te így visel-

kedsz? Na hol van az a puszi? 

Az apja szemébe nézve a tündé-

ri hároméves kislány visszakér-

dezett. 

– Hol van az a pénz? 

Az egyik tanítvány megszólalt: 

– Én nem adom pénzért a szere-

tetemet. 

Mire  a Mester: 

– Ha szeretetért adod, az leg-

alább annyira helytelen, nem? 

N.-né és K.L.-né 

Teréz anya gondolatai 

Istenben élünk, Istenben járunk

-kelünk és Istenben éljük le az 

életünket. Isten az, aki minden-

nek életet ad, s aki minden léte-

zőt megtölt hajtóerővel és élettel. 

Ám éltető jelenléte nélkül min-

den létező az ürességbe süllyed-

ne. Tartsd észben, hogy Istenben 

létezel, körülvesz és átjár az Is-

ten, Benne fürdesz. 

(Forrás: Kalkuttai Teréz anya böl-

csességei) 

M.T.É. 


