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Evangélium 

…” maradjatok bennem”… 

(Jn 15, 1-8) 

A legjobb tanítók sok igaz törté-

netet tudnak elmondani, de ma-

gát az igazságot képtelenek átad-

ni. Csak gondolatokat, csak infor-

mációkat árulnak el nekünk. 

Nagy Szent Albert abban bízott, 

hogy tanszékét, amiből kiörege-

dett, zseni utóda Aquinói Szent 

Tamás fogja átvenni, és onnan 

folytatja a tanítást, ahol ő abba-

hagyta. Amikor Tamás katedrára 

került, soha nem mondta, hogy 

elődje, Albert lelke él benne. 

Szent Pál azzal büszkélkedett, 

hogy ő Jeruzsálemben tanult 

Gamáliel rabbi lábainál, de azt 

egyszer sem említette, hogy ben-

ne Gamáliel szelleme él. De azt 

igen, hogy élek, de már nem, ha-

nem Krisztus él énbennem (Gal 

2,19-20). Így Krisztus tanítása 

nem hittan, hanem élet. 

Az apostolok Krisztus élő szavát 

adják tovább és nem idézeteket. 

Azt mondja a II. Vatikáni Zsinat 

(Lumen Gentium): a püspökök 

Jézus parancsára az apostolok 

helyén ülnek, mint pásztorok és 

aki hallgatja őket, az Krisztust 

hallgatja (Mt 10,40), aki megveti 

őket, az Krisztust veti meg. 

Én például soha nem az evangé-

liumot prédikálom, hanem amit 

megértettem belőle. Egy szöveg-

ből azt, ami megragadott engem. 

Ami hatással volt rám. Mindig 

ugyanazt mondom el, mindig 

ugyanazt adom át. Mindig ugyan 

arról beszélek. Arról, hogy nekem 

ez a mondat fontos. A másik gon-

dolat sokat jelentett nekem. Csi-

szolt bennem valamit. Megvilágo-

sodott egy szó, amit eddig nem 

értettem. 

Jézus nemcsak annyit mond, 

hogy az ő tanítása hiteles és igazi 

(aléthiné), hanem hogy egyetlen 

igazság (alétheia – Jn 17,17). Az 

egyetlen igazság az, ami már nem 

igazság, hanem élet. 

Két igazság van. Egyik a tanítás 

igazsága, másik az élet igazsága. 

Egyiket át tudom adni, a másikat 

nem. Megtanítom, hogy kétszer 

kettő négy, azt is, hogy szépen 

kell köszönni és jól viselkedni. Ez 

a tanítás igazsága. A másikat 

nem lehet megtanítani. Azt úgy 

hívják, hogy hozzáállás. Ez a ke-

resztény élet lényege. Vannak 

olyan hitetlenek, akik nem tanul-

tak hittant, és vannak olyan hi-

tetlenek, akik sok éves hittan ta-

nulás, elsőáldozás és bérmálkozás 

után is maradtak hitetlenek. Sok 

igazságot megtanultak, mégis 

ugyanazok maradtak, akik vol-

tak: hitetlenek. Mert a lényeg, a 

hozzáállásuk a valláshoz, az Is-

tenhez, a hithez, a kereszténység-

hez, semmit nem változott. 

„Ha egy ember nem válik azzá, 

amit megértett, akkor nem értette 

meg azt”. Semmit nem tanult hit-

tanórán. Mert a tanulás az lett 

volna, hogy más ember lesz belő-

le. 

A lélek világában a hely változá-

sa, a személy belső hozzáállásá-

nak változását jelenti” – írja 

Soren Kierkegaard. Gyermekként 

engem nem érdekelt, hogy szüle-

im honnan veszik a kenyeret és a 

szalámit, csak amikor kérem, ad-

janak enni. A hozzáállásom akkor 

változik meg, amikor tőlem kér-

nek enni, és hirtelen rádöbbenek, 

hogy az étel nem az égből száll le, 

hanem azért meg kell dolgozni. A 

megtérés azt jelenti, ugyanazt 

csinálom, mint eddig, csak más 

hozzáállással. 

Maradjatok bennem, rám kötve, 

az én világlátásommal és hozzáál-

lásommal, és bő termést fogtok 

hozni (Jn 15,5). 

G.F.  

Tanítómesterünk:  

a mindennap 
Hogyan lesz a mindennap imá-

vá? – Önzetlenség és szeretet ál-

tal. 

Ó, ha eszes és készséges tanu-

lók lennénk, a belső, lelki ember 

számára nem találnánk a min-

dennapnál jobb tanítómestert, 

A huzamosan egyforma órák, - a 

kötelesség egyhangúsága és a 

keserves fáradozás, amit senki 

sem köszön meg, - az öregség ál-

dozatos elhasználtsága, - a csaló-

dások és kudarcok, - a félreértett-

ségek és értetlenségek, - a telje-

sületlen vágyak, - a megalázások 

apró tűszúrásai, - a fiatalok elke-

rülhetetlen szívtelensége az öre-

gekkel szemben, - a kisebb-

nagyobb testi bajok, - az időjárás 

kellemetlenségei, - a szoros 

együttélés súrlódásai, - a minden-

napok ilyen és ezer hasonló tölte-

lékei mily csendessé és önzetlen-

né tesznek/tehetnek bennünket, 

- ha engedünk az annyira embe-

ri és mégis isteni pedagógiának 

- ha Igen-t mondunk és nem 

védekezünk ellene 

- ha az ilyen mindennapokat 

panasztalanul, fontoskodás nél-

kül, magától értetődően, mint 

nekünk kijárókat póztalan egy-

szerűséggel vállaljuk. 

S ha így engedjük saját énünket 

a mindennapoktól lassan de biz-

tosan szétmorzsoltatni, - a  min-

dennapokban rejtőző isteni irá-

nyítás félelmetes pontossággal 

célba talál, akkor szívünkben ma-

gától ébredezni fog egy csendes, 

szűzies Istenszeretet. 

Minden azon fordul meg, hogy 

hogyan fogadjuk a hétköznapo-

kat. Hétköznapiassá tehetnek 

bennünket, de meg is szabadít-

hatnak önmagunktól, mint sem-

mi más. 
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Hirdetések 
• Június 29-én, kedden 

szentségimádás lesz a templom-

ban, ½ 8-tól ½ 9-ig. 

• Július 2-án első péntek lesz. A 

reggeli mise végén imádkozzuk 

a Jézus Szíve litániát, majd dél-

előtt a betegeket látogatjuk. 

• A következő vasárnap első va-

sárnap, a délelőtti mise végén 

imádkozzuk a Jézus Szíve litáni-

át. 

• Vasárnaponként a kedves hívek 

együtt imádkoznak a ligeti ká-

polnában, ahová mindenkit sze-

retettel várnak délután 4 órától. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Bianka - Sebők László és Fikó 

Piroska gyermeke június 20-án a 

keresztség, az Oltáriszentség és a 

bérmálás szentségében részesült. 

Temetés:  

† Szunyogh Lajosnét sz. Miklós 

Jolán Margitot életének 92. évé-

ben június 16-án a kiskundorozs-

mai temetőben utolsó útjára kí-

sértük. 

P.Gy. 

Te kit választanál? 

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz:  Szent Imre, Szent Ist-

ván fia volt.  Szent István úgy 

nevelte Imre fiát, hogy nyugodtan  

rábízhassa az országot.  (István 

király intelmei Imre fiának) Ő 

lett volna a trón örököse. Halálá-

val nem volt senki, aki folytathat-

ta volna István művét, ezért a 

Szűzanyára bízta országunkat. 

(Jól tette! Immár több mint 

1000 éve „oly sok viszály után, 

megfogyva bár, de él nemzet e 

hazán!”) 

Új kérdésünk: Ki szólította a 

farizeusokat „viperák fajza-

tának”?  

1. Remete Szent Pál? 

2. Keresztelő Szent János? 

3. Néri Szent Fülöp? 

4. Világosító Szent Gergely? 

 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 11-

i számban közöljük. 

A június 13-i játék nyertese:    

Kereszti Gáborné volt. 

M.L. 

Betűkavarodás 

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Uram, nem vagyok 

méltó, hogy hajlékomba 

jöjj" (Mt 8,8) 

Az egyik, június 27. és július 4. 

közötti evangélium rövid részleté-

nek betűi kissé összekavarodtak; 

ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Bdgloo, aik hitt, emrt be 

fgo deeeijlnst, aimt az rú 

dmnoott eikn.” 

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 11-i számban közöljük. 

A június 13-i játék nyertese:     

Szabóné Ocskó Zsuzsanna 

volt. 

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Létige 
27. v.: Bölcs 1,13-15; 2,23-25; Zs 

29; 2Kor 8,7.9.13-15; Mk 

5,21-43  

28. h.: Ter 18,16-33; Zs 102; Mt 

8,18-22  

29. k.: ApCsel 12,1-11; Zs 33; 

2Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-

19  

30. sz.: Ter 21,5.8-20; Zs 33; Mt 

8,28-34  

1. cs.: Ter 22,1-19; Zs 114; Mt 9,1

-8  

2. p.: Szof 3,14-18a vagy Róm 

12,9-16b Iz 12,2-6 Lk 1,39-56  

3. sz.: Ef 2,19-22; Zs 116; Jn 

20,24-29  

4. v.: Ez 2,2-5; Zs 122; 2 Kor 12,7-

10; Mk 6,1-6  

S ha ezt az önmegszabadítást és 

önzetlenné válást sikerülne meg-

valósítanunk, akkor az észrevét-

lenül, magától keletkező Szeretet 

minden dolgunk, minden ügyünk 

szívén áthatolva, mindennapja-

ink valamennyi elvesztegetett 

hordalékával együtt, szent vágya-

kozással szárnyalna velünk Isten 

világának végtelenségébe, hogy 

ott dicsőségének örök háladalt 

zengjünk. (Karl Rahner) 

M.T.É. 

Teréz Anya gondolatai 

Ne a messzi földeken keresd 

Jézust - nem ott lelhetsz rá. Ott 

van körülötted; veled van. Csak 

ne hagyd kialudni a szív lámpá-

sát, s akkor mindig ott lesz veled! 

Töltsd csak meg újra s újra e 

lámpást szeretetcseppekkel, s 

látni fogod, milyen jó is a te Iste-

ned, akit szeretsz. (Forrás: Kalkut-

tai Teréz anya bölcsességei)  (M.T.É.) 


