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Evangélium 

…”parancs”… (Jn 15,9-17) 

A morális törvény, a tízparan-

csolat elmondja, ki az Isten. Kí-

vülről. Mindenek ura és teremtő-

je. A szeretet meg elmondja, mi-

lyen az Isten. Belülről. 

Ha a szeretet csak érzés lenne, 

hiányozna belőle a szeretet pa-

rancsa. Ahogyan általában a sze-

retetkapcsolatok nagy része fe-

gyelmezetlen. Érzelmi szálak bo-

nyolult szövevénye tartás nélkül. 

Ezért meg kell parancsolni a sze-

retetet. Hogy a szeretet köteles-

ség is, munka és figyelem, törő-

dés és fáradtság. A kábulatból 

felébresztő, az álmokból kijózaní-

tó felhívás ez a parancsszó. 

Az ősi himnusz szerint Jézus a 

keresztúton háromszor esett sze-

relembe a kereszt súlyának terhe 

alatt. Amikor minden esésnél fel-

tekintett és újra felállt. Szerelem-

ből emelkedett fel. Szeretetből, 

mert mindhárom felállás fájt. 

Muszáj megparancsolni a szere-

tetet, mert egyébként bármilyen 

kellemes érzésre ráfognánk, hogy 

szeretet. Ötleteinkről, vásárlása-

inkról meggyőznénk magunkat, 

hogy eredetiek és szenzációsak. 

Úgy gondoljuk adtunk valamit. 

Nem! Csak vásároltunk valamit, 

adni még nem adtunk. A vásárlás 

és az adás, a pénz és a szív között 

nagy különbség van. Az adás ma-

radandó élményt és emléket hagy 

a lélekben, a vásárlás szemetet 

hagy maga után. Egy kis autó 

kerekét, antennáját, és keserű 

panaszt, hogy velem soha nem 

foglalkoztak. 

Amerikában törvény írja elő, 

hogy az édesanyának gondoskod-

nia kell gyermekéről. Azt írja elő, 

aminek természetesnek kellene 

lennie.  

Mert nem biztos, hogy minden-

kinek van lelke, vagy lelkiismere-

te. Azt kérdezte a férj a feleségé-

től, ismered az anyák gyermekük-

kel szembeni kötelességéről szóló 

törvényt? Az anya rögtön vála-

szolt: nekem nincs szükségem 

törvényre, én anélkül is szeretem 

a gyermekemet. A törvény azok-

nak szól, akikben nincs érzés. Az 

ő figyelmüket fel kell hívni, hogy 

ne felejtsenek el enni adni, vagy 

megsimogatni gyermeküket. Mert 

maguktól nem tudják ezt. 

A játékgyártók imakönyve a 

válások statisztikája. Minél több 

a válás, annál több játék kell. 

Van olyan gyermek, akinek 4, 

vagy 6 anyukája vagy apukája 

van, 8 talán 10 nagyszülője. 

Mindegyik játékkal akarja meg-

szerettetni magát a gyermekkel. 

Jézus ezért parancsolja meg a 

szeretetet. A játék helyett a sze-

retetet. 

G.F.  

tuációba nem kerültem a pol-

gármesteri hivatalban. 

A hivatalnok láthatóan egy kar-

rierista hölgy volt, kiegyensúlyo-

zott, hatékony és megszállottja az 

olyan fontosnak hangzó címek-

nek, mint: „Hivatali Vallató” vagy 

„Városi Nyilvántartó”. 

„Mi a foglalkozása?” – kérdezte. 

Mi késztetett rá, hogy ezt 

válaszoljam, nem tudom, csak 

kibuktak belőlem a szavak. 

„Tudományos munkatárs va-

gyok a gyermekfejlődés és emberi 

kapcsolatok területén.” 

A hivatalnok megdermedt, a 

golyóstoll megállt a kezében és 

úgy nézett rám, mint aki rosszul 

hall. Megismételtem lassan, ki-

hangsúlyozva a fontos szavakat. 

Majd csodálattal néztem, amint 

a kijelentésemet fekete nyomta-

tott betűkkel a hivatalos nyom-

tatványra írta. 

„Megkérdezhetem” – kezdte a 

hivatalnok érdeklődéssel –, pon-

tosan mit csinál ezen a 

területen?” 

Hűvösen, minden izgatottság 

nélkül a hangomban, hallottam 

magam válaszolni: 

„Továbbképző kutatómunkát 

végzek, laboratóriumban és tere-

pen.” (Általában úgy mondom: a 

házban és a házon kívül). „A 

főnökömnek dolgozom (az Úrnak 

elsősorban, aztán az egész család-

nak), szereztem már négy elis-

merést (mind lány). 

Természetesen ez a munka az 

egyik legelhivatottabb a Földön, 

(akar valaki ellentmondani?) és 

gyakran napi 14 órát dolgozom (a 

24 közelebb áll a valósághoz). De 

a munkám több kihívást tartogat, 

mint a legtöbb átlagos karrier és 

az elismerés sokkal kielégítőbb, 

mint pusztán a pénz.” 

A hivatalnok egyre növekvő el-

Csak egy Anya? 
Egy nőtől, aki éppen a jogosít-

ványát akarta megújítani a me-

gyei hivatalban a hivatalnok 

hölgy megkérdezte, hogy mi a 

foglalkozása. A nő hezitált, nem 

igazán tudta, hogyan határozza 

meg a munkáját. 

„Úgy értem – magyarázta a 

hivatalnok – van munkája, vagy 

csak ...?” 

„Persze, hogy van munkám.” –

csattant fel a nő – „Anya vagyok.” 

„Az anyaság nem számít fog-

lalkozásnak, a háztartásbeli a 

megfelelő szó!” hangsúlyozta a 

hivatalnok. 

Egészen addig a napig nem is 

jutott eszembe a történet, amíg 

egyszer csak ugyanebbe a szi-
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Te kit választanál? 

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Keresztelő Szent Já-

nos, aki – mint Máté, evangéliu-

mában leírta – „Amikor látta, 

hogy sok farizeus jön megkeresz-

telkedni, így szólt hozzájuk: 

”Viperák fajzata! Ki tanított ben-

neteket arra, hogy fussatok a kö-

zelgő harag elöl? Teremjétek a 

bűnbánat méltó gyümölcsét!” 

Új kérdésünk: Melyik közép-

kori szent harcolt Nándorfe-

hérvárnál, Hunyadi Jánossal 

a törökök ellen? 

1. Ferreri Szent Vince 

2. Kenty Szent János? 

3. Kapisztrán Szent János? 

4. Marchiai Szent Jakab? 

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 július 18-i 

számban közöljük. 

A június 20-i játék nyertese:    

Szabóné Ocskó Zuszsanna 

volt. 

M.L. 

Betűkavarodás 

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Boldog, aki hitt, mert 

be fog teljesedni, amit az Úr 

mondott neki” (Lk 1,45) 

Az egyik, július 4. és július 11. 

közötti evangélium rövid részleté-

nek betűi kissé összekavarodtak; 

ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Eeegyklt áehtt akkoos, 

imnt a gyíkkó, és 

eeegykrszű,  imnt a 

aabgklmo.” 

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 18-i számban közöljük. 

A június 20-i játék nyertese:     

Kasza Lajosné volt. 

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Hirdetések 
 A mai vasárnap első 

vasárnap, a délelőtti mise vé-

gén imádkozzuk a Jézus Szíve 

litániát. 

 Vasárnaponként a kedves hí-

vek együtt imádkoznak a ligeti 

kápolnában, ahová mindenkit 

szeretettel várnak délután 4 

órától. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Lacroix Quentin és Domonkos 

Bianka; 

Horváth Gábor és Fekete Lilla 

június 25-én,  

Farkas István és Veres Anita  

június 26-án a házasság szentsé-

gében részesültek. 

Keresztelés: 

Benett - Borbola Sándor és Ju-

hász Sarolta; 

Balázs - Dékány Balázs és Dé-

kányné Bálint Csilla gyermeke  

június 26-án a keresztség szent-

ségében részesült. 

Temetés:  

† Huszár Ferenc Lászlót életé-

nek 85. évében június 22-én; 

† Dudás Ferencet életének 66. 

évében június 25-én a kiskun-

dorozsmai temetőben utolsó út-

jukra kísértük. 

P.Gy. 

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

10; Mk 6,1-6  

5. h.: Ter 28,10-22a; Zs 90; Mt 

9,18-26  

6. k.: Ter 32,23-33; Zs 16; Mt 9,32

-38  

7. sz.: Ter 41,55-57; 42,5-7a.17-

24a; Zs 32; Mt 10,1-7  

8. cs.: Ter 44,18-21.23b-29; 45,1-

5; Zs 104,16-21; Mt 10,7-15  

9. p.: Ter 46,1-7.28-30; Zs 36; Mt 

10,16-23  

10. sz.: Ter 49,29-33; 50,15-24; Zs 

104,1-7; Mt 10,24-33  

11. v.: Ám 7,12-15; Zs 84; Ef 1,3-

14; Mk 6,7-13  

ismeréssel töltötte ki a nyomtat-

ványomat, felállt és személyesen 

kísért az ajtóhoz.  

Amint ráhajtottam a kocsifel-

hajtónkra, a csodálatos új karri-

eremben elmerülve, szaladtak 

elém a laborasszisztenseim: 13, 7 

és 3 évesek. Az emeletről hallot-

tam a gyermekfejlődési prog-

ramunk új kísérleti modelljét (6 

hónapos kisbabánkat), amint egy 

új hangmintát tesztelt. 

Úgy éreztem, csapást mértem a 

bürokráciára! Úgy tűntem fel 

előttük, mint aki sokkal 

előkelőbb és nélkülözhetetlenebb 

az emberiség számára, mint 

„csak egy másik Anya”... 

(Ágostonné Szőcs Anna tollából) 

M.T.É. 


