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Evangélium 
…”enyéim ismernek  

engem”… (Jn 10,11-18) 

Jézus életét adja juhaiért, amit 

úgy szoktunk magyarázni, hogy 

meghal értük a kereszten. De 

Krisztus földi éveinek számtalan 

példájában életét adta az embere-

kért. Egy szóval, amit a latornak 

mondott, még ma velem leszel a 

paradicsomban (Mt 27,43). Egy 

pillantással, ahogyan a gazdag 

ifjúra nézett és megszerette őt 

(Mk 10,21). Odaadta idejét azok-

nak, akikkel evett. Türelmét a 

házasságtörésen kapott asszony 

fölött ítélkezőknek. Rászánta az 

egész éjszakát, hogy tanítványai-

ért és a benne hívőkért imádkoz-

zon. 

Valaki babakocsiban fekvő gyer-

mekével állt sorba egy utcai árus-

nál, hogy üdítőt és fagylaltot vá-

sároljon. A kiszolgáló ablak elé 

érve közölte vele az eladó, hogy 

csak készpénzben lehet fizetni, 

bankkártyával nem. Hiába való 

volt, hogy az embert próbáló ká-

nikulában félórát álltam a tűző 

napon - gondolta az édesapa. Ek-

kor a mögötte várakozó fiatalem-

ber készségesen felajánlotta, hogy 

szívesen meghívja őket arra, amit 

szeretnének. Az apa meglepődött 

az ajánlaton és visszakozva 

mondta, hogy ő csak vizet szere-

tett volna venni és semmi mást. 

Az idegen erre határozott hangon 

megkérdezte, tudja maga egyálta-

lán, hogy mit akar? Igen vallotta 

meg szégyenkezve az illető: üdítőt 

és fagylaltot. A kedves ember 

odalépett a pulthoz és mindkettőt 

megvette nekik. 

Az édesapa hallotta a fiatalem-

ber hangját. Persze itt nem a 

hang az érdekes, hanem hogy mit 

hallott ki mögüle. Rosszullétet, 

hogy nem hozott magával kész-

pénzt. Szégyent, hogy nem mon-

dott igazat. Szomorúságot, hogy 

másra szorul, és nem tudja, ho-

gyan fogja majd viszonozni a vá-

ratlan kedvességet. Mit hallott ez 

az ember?  

Egy ismeretlen idegen tolakodó 

hangját. 

És mit hallott az útszélén ülő 

jerikói vak, Bartimeus (Mk 10,46-

52)? Jézus nem is szól hozzá, nem 

is fordul felé. De ő kitartóan kia-

bál, könyörülj rajtam! Elég, ha 

tudja, Jézus arra megy. És érzi, 

valami sugárzik felé, egy név, 

folyamatosan biztatja! Nem sza-

vakkal, hanem a jelenlétével, 

hogy kérjen és kapni fog. Erre 

mondja Jézus, akinek lelke hoz-

zám tartozik, bárhol éljenek is, 

rögtön felismernek engem és han-

gomat. 

Ferenc pápa 2020. december 8-

án egy apostoli levelet adott ki, 

annak emlékére, hogy Szent Jó-

zsefet 150 évvel ezelőtt nyilvání-

tották az egyetemes Egyház védő-

szentjévé. Neki négyszer jelenik 

(Mt 1,20; 2,13.19.22) meg álmá-

ban az angyal, de csak a bajt hoz-

za rá. Elsőben elárulta, hogy je-

gyesének, Máriának gyermeke 

nem az övé. A másodikban Egyip-

tomba kell menekülniük, a har-

madikban megjövendölik, ami a 

negyedikben megtörténik, hogy 

hazatérhetnek városukba, Názá-

retbe. 

József hall egy hangot és a sok 

megaláztatás mögött valamit. 

Egészen pontosan azt, hogy sze-

ret az Isten. Miből olvastuk ezt 

ki? Abból, hogy József nemcsak 

elfogadja, ami történik vele, ha-

nem együtt is működik a jóakara-

tú Istennel. 

Miért? Mert bizalom és örök élet 

árad annak az Istennek a hangjá-

ból, aki vezeti őt. 

G.F.  

TANÁR és PEDAGÓGUS 

közt óriási különbség 

van! 

Egy fiatal férfi találkozik egy 

idős emberrel. 

- Emlékszik még rám? 

- Nem. 

- Tanítványa voltam. 

- Hogy van? Mivel foglalkozik? 

- Én is tanár lettem. 

- Úgy ítéli meg, hogy jó a mun-

kájában? 

- Az igazság az, hogy igen. Ön 

inspirált és szerettem volna önre 

hasonlítani. 

Kíváncsi az idős úr, tudni sze-

retné, hogy mire emlékszik, ami-

vel annyira inspirálta őt, hogy ő 

maga is tanár akart lenni. A fia-

talember elmondja neki a követ-

kező történetet: 

- Egy nap az egyik osztálytár-

sam - aki a barátom is volt – be-

jött a terembe és megmutatott 

egy gyönyörű, új órát, amit a zse-

bében tartott. Nem tudtam ellen-

állni a kísértésnek, és elloptam 

tőle. Hamarosan rájött, hogy az 

óra eltűnt a zsebéből, és azonnal 

tájékoztatta a tanárt, aki azon az 

órán tanított minket. Ön volt az a 

tanár. 

Az osztályhoz fordult és így 

szólt: 

- Az egyik osztálytársatok órá-

ját ellopták most, az óra alatt. 

Bárki is lopta el, kérem, azonnal 

adja vissza. 

Annyira szégyelltem a megaláz-

tatást az osztálytársaim előtt, 

nem mertem felfedni magam. 

Ezután ön becsukta az ajtót, és 

azt mondta, hogy álljon fel min-

denki, és hogy ön végig fogja néz-

ni mindannyiunk zsebét. De sza-

bott egy feltételt is. 

Mindannyiunknak csukva kellett 

tartani a szemünket, hogy ne lát-

hassuk a tettest. Így is történt. 

Amikor odaért hozzám, a zsebem-
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Zakeus volt, aki minden-

képpen látni akarta Jézust. Mivel 

alacsony termetű ember volt, esé-

lye sem lehetett meglátni Jézust 

az előtte álló tömegtől. (Lukács 

19,1) 

Új kérdésünk: Ki volt az a 

szent, akinek halála után fel-

ajánlotta Szent István orszá-

gunkat a Szűzanyának 

1. Szent Adalbert? 

2. Szent László? 

3. Szent Imre? 

4. Szent Gellért? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, csütörtök estig 

dobják be a plébánia postaládá-

jába. A helyes megfejtők között 

egy könyvet sorsolunk ki.  A sze-

rencsés nyertes nevét a július 4-i 

számban közöljük.  

A június 6-i játék nyertese:     

Dakó Edit volt. 

M.L. 

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Ne lássák az emberek, 

hogy böjtölsz, csak Atyád, aki 

a rejtekben van.” (Mt 6,18) 

Az egyik, június 20. és június 27. 

közötti evangélium rövid részleté-

nek betűi kissé összekavarodtak; 

ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Amru, emn agykov élmót, 

gyho aabéhjklmo jjjö.” 

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 július 4-i számban közöljük. 

A június 6-i játék nyertese: Ké-

ri Györgyné volt. 

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Hirdetések 
 Lelkigyakorlat lesz 

templomunkban június 25–26–

27‑én. Pénteken és szombaton 

este 6 órakor, vasárnap pedig a 

délelőtti szentmise keretében. 

Vezeti: Fazakas Attila Szeged – 

Móravárosi plébános. A lelki-

gyakorlat templomunk búcsúja 

alkalmából lesz. 

 Azok a házaspárok, akik ebben 

az évben ünneplik kerek házas-

sági évfordulójukat, vagy sze-

retnének áldásban részesülni, 

kérjük,  jelentkezzenek a plébá-

nia irodájában. 

 Vasárnaponként a kedves hívek 

együtt imádkoznak a ligeti ká-

polnában, ahová mindenkit sze-

retettel várnak délután 4 órá-

tól.                                   (P.Gy.) 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Bátai Balázs és Zsikó Beáta a 

házasság szentségében részesült  

június 11-én. 

Keresztelés: 

Zsófia Irén - Simon Róbert és 

Nyári Anikó; 

Donát - Makra Szabolcs és Illés 

Andrea; 

Viktória Anna - Tóth Róbert 

Zoltán és Kelemen Dóra Ágnes 

gyermeke június 13-án a kereszt-

ség szentségében részesült. 

P.Gy. 

Létige 
20. v.: Jób 38,1.8-11; Zs 106,23-

31; 2Kor 5,14-17; Mk 4,35-41  

21. h.: Ter 12,1-9; Zs 32; Mt 7,1-5  

22. k.: Ter 13,2.5-18; Zs 14; Mt 

7,6.12-14  

23. sz.: Ter 15,1-12.17-18; Zs 

104,1-9; Mt 7,15-20  

24. cs.: Iz 49,1-6; Zs 138; ApCsel 

13,22-26; Lk 1,57-66.80  

25. p.: Ter 17,1.9-10.15-22; Zs 

127; Mt 8,1-4  

26. sz.: Ter 18,1-15; Lk 1,46-55; 

Mt 8,5-17  

27. v.: Bölcs 1,13-15; 2,23-25; Zs 

29; 2Kor 8,7.9.13-15; Mk 

5,21-43  

ben megtalálta az órát, és elvette. 

Utána folytatta a keresést a töb-

biek zsebében is, és amikor vég-

zett, azt mondta: 

- Most kinyithatjátok a szeme-

teket. Előkerült az óra! 

Soha nem említette a nevem az 

osztály előtt, és soha nem emlí-

tette az esetet még négyszemközt 

sem. Arra számítottam, hogy 

majd kinéz engem innen és elítél, 

de nem így lett. Azon a napon 

örökre megmentette a méltóságo-

mat. Az a nap volt egész életem 

legszégyenteljesebb napja, és ön a 

maga módján egy nagyon emléke-

zetes leckét adott nekem. Most 

már emlékszik az esetre, tanár 

úr? 

- Igen, hallgatva Önt, minden 

eszembe jutott. De van valami, 

amire nem emlékszem, és ez ma-

ga, mert az én szemem is csukva 

volt, amikor kerestem!!! 

(Forrás: internet) 

M.T.É. 


