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Evangélium 
…”az Úr együttműködése”…

(Mk 16, 15-20) 

Korábban a teológusok azt gon-

dolták, hogy Krisztus teste az 

egyház. Ő nem Isten jobbján ül, 

hanem az egyház közösségében és 

a szentmisében feláldozott ke-

nyérben állandóan itt lakik. Kál-

vin ennek ellenkezőjét gondolja. 

Krisztus felment a mennybe, így 

sem az Egyházban, sem az Oltá-

riszentségben nincs jelen. Az 

Atya jobbján ül. 

A 19. század legtöbb, Jézus éle-

téről írt könyve kihagyta a 

mennybemenetel történetét. A 

feltámadással befejeződött az Úr 

földi pályája. Nem tudtak a 

mennybemenetellel mit kezdeni. 

Hol van Jézus? Elment vagy itt 

maradt? 

Azt olvassuk a mai evangélium-

ban, hogy az Úr együtt munkál-

kodott az apostolokkal. Vagyis 

minden cselekedetük, amit tesz-

nek, az mindig valaminek a fele. 

A kevés Istennel lesz egész. 

Krisztus nélkül minden érthetet-

len önmagában, csak Krisztus 

segítő kiegészítésével válik teljes-

sé. Jézus mennybe megy Jeruzsá-

lemből, hogy mostantól Budapes-

ten is ott lehessen. Felemelkedik 

egy helyről, hogy minden helyen 

egyszerre ott legyen. Ne egyeseké 

legyen csak, hanem mindenkié. 

Fritz Kreisler  (1875-1962) vi-

lághírű hegedűművész pályájá-

nak kezdetén egy értékes hang-

szert szeretett volna megvásárol-

ni, de nem volt rá elég pénze. Ké-

sőbb meggazdagodott, tehetős 

emberként újra meglátogatta az 

eladót, abban a reményben, hogy 

még meg van az egyedi darab. 

Csalódnia kellett, amikor az 

eladó, szomorúan közölte, hogy 

nemrégiben egy gyűjtő vásárolta 

meg a hegedűt. A művész meglá-

togatta a kincsvadászt, de az nem 

adta el neki a hangszert. Ekkor 

az a szikra ébresztett benne ötle-

tet, hogy megkéri a gyűjtőt, en-

gedje meg, hogy egy koncerten 

játszhasson még utoljára a hege-

dűn, mielőtt egy családi ház nap-

palijának sarkában végleg nyug-

díjba vonulva elcsendesedik és 

látnivalóvá merevül ez a fából 

készült gyémánt. A koncert hatal-

mas sikerrel ért véget, szívet 

élesztgető és megnyugtató dallam 

verseket beszélve el. A gyűjtőt 

annyira mélyen megérintette a 

hegedű ereje, hogy belátta, nincs 

jogom, hogy ezt a hangszert meg 

tartsam magamnak. Ez Kreisleré. 

És ujjain keresztül minden embe-

ré. Vigyétek el az egész világra, 

üzenete hadd érjen el az emberek 

szívébe. 

Egy pillanatban kiderül, hogy 

ami az enyém, nem is az enyém, 

csak nálam van. Birtokomban, 

csak megőrzésre porosodott a la-

kásomban. Ahogy másé lett, a 

szürke újra ragyogni kezd. Kisza-

badul a fogságból és újra küldeté-

sét végzi. 

Kié a hegedű? Kié Krisztus? 

Akik mernek rajta játszani, akik 

óhajtanak vele együttműködni 

egymás és maguk lelki örömére. 

G.F.  

Harangozás 
Harangozás, harangszó: a temp-

lomi harang megszólaltatása fi-

gyelmeztető jelzésként imádság-

ra, istentiszteletre való összejöve-

telre, vagy valamilyen baj (vihar, 

tűz stb.) hírüladására szolgált.  

A nyugati egyházban Sabianus 

püspök rendelte el, hogy nappal 

négy, éjjel 3 alkalommal adjanak 

jelt harangozással és hívják a 

híveket az istentiszteletre.  

Kelet- és Nyugat-Európában 

lengetéssel harangoznak, amit a 

villamosításig kézi erővel biztosí-

tottak. 1998. óta szinte már min-

denütt mechanikusan, automati-

kus vezérléssel történik a haran-

gozás. Magyarországon leggyak-

rabban az elektromágneses meg-

oldást alkalmazzák.  

Hazánkban tűzvész, árvíz, ré-

gen ellenséges rajtaütés esetén is 

félreverik a harangokat a lakos-

ság riasztására. Ez abból áll, 

hogy nem hagyják szabadon len-

geni a harangot, ami által az ütő 

a harangnak sorozatosan csak az 

egyik oldalát üti meg.  

Régen kis harangokkal szokás-

ban volt a hármazás. Ezt úgy 

érik el, hogy amikor a kötél meg-

húzása után kezdik azt visszaen-

gedni, még egyszer meghúzzák. 

Így a harang mintegy ¾-es ütem-

ben szólal meg.  

A templomi harangozás hagyo-

mányos alkalmai:  

- a szentmise kezdetekor: va-

sárnap és ünnepnapokon három-

szor (első, második és beharan-

gozás) 

- temetéskor – lélekharang 

- déli harangszó 

A harangozás alatt a régi szo-

kás szerint a nők keresztet vet-

nek magukra, a férfiak leveszik 

a kalapjukat és felfohászkodnak.  

A harangszónak már a kora 

középkor óta gonoszűző szerepet 

is tulajdonítottak. A vihar idején 

való harangozást II. József ve-

szélyes volta miatt betiltotta.  

A XVII. század első harmadá-

ban este takarodóra vagy nyuga-

lomra hívó harangozás után a 

kocsmárosok már nem szolgál-

hattak ki szeszes italt a vendé-

geknek. Csongrád megyében a 

tilalom megszegőit elzárással, 

vagy megpálcázással büntették.  

Szegeden minden évben márci-
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz:  Kapisztrán Szent Já-

nos, aki 1396-ban született Újla-

kon. Itáliai teológus. Hitszónok, 

vándorprédikátor, a magyar ke-

resztes sereg toborzója. Az 1456-

os nándorfehérvári győztes csata 

vezetője, Hunyadi János hadve-

zér-társa. 

Új kérdésünk:  Mit jelent az 

„Emmánuel” szó? (Máté 1,23) 

1. Messiás? 

2. A jó pásztor? 

3. Megváltó? 

4. Velünk az Isten? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, csütörtök estig 

dobják be a plébánia posta-

ládájába. A helyes megfejtők kö-

zött egy könyvet sorsolunk ki. A 

szerencsés nyertes nevét a július 

25-i számban közöljük. 

A június 27-i játék nyertese:      

Nyerges Józsefné volt.    (M.L.) 

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Legyetek tehát oko-

sak, mint a kígyók, és egysze-

rűek, mint a galambok” (Mt 

10,16) 

Az egyik, július 11. és július 18. 

közötti evangélium rövid részleté-

nek betűi kissé összekavarodtak; 

ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Aik emn eiszv flö 

eeéjkrsztt és emn ekötv 

e e gm n ,  e m n  é l m ó t 

áhmozz.” 

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 25-i számban közöljük. 

A június 27-i játék nyertese:     

Tapodi Endréné volt. 

Sz.A. 

Létige 
11. v.: Ám 7,12-15; Zs 84; Ef 1,3-

14; Mk 6,7-13  

12 h.: Kiv 1,8-14.22; Zs 123; Mt 

10,34 - 11,1  

13. k.: Kiv 2,1-15a; Zs 68,3-34; 

Mt 11,20-24  

14. sz.: Kiv 3,1-6.9-12; Zs 102; Mt 

11,25-27  

15. cs.: Kiv 3,13-20; Zs 104,1-27; 

Mt 11,28-30  

16. p.: Kiv 11,10 - 12,14; Zs 115; 

Mt 12,1-8  

17. sz.: Kiv 12,37-42; Zs 135; Mt 

12,14-21  

18. v.: Jer 23,1-6; Zs 22; Ef 2,13-

18; Mk 6,30-34  

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Zsótér Dániel és Eperjesi Dori-

na július 2-án a házasság szent-

ségében részesültek. 

Keresztelés: 

Zsombor - Kerényi Tibor és 

Mihálffy Orsolya; 

Alfréd - Nagy Zoltán és 

Somorjai Tímea; 

Dorka - Szalai Kálmán és Papp 

Gabriella gyermeke július 4-én a 

Hirdetések 
 Vasárnaponként a kedves hívek 

együtt imádkoznak a ligeti ká-

polnában, ahová mindenkit sze-

retettel várnak délután 4 órá-

tól. 

 Fatimai imaóra lesz kedden a 

reggeli szentmise után a temp-

lomban.                              (P.Gy.) 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 
us 12-én az 1879. évi nagy árvíz 

évfordulóján harangszóval emlé-

keztek meg a város pusztulásá-

ról.  

A katolikus templomokban min-

den hajnalban, délben és este 2-3 

percig szól egy nagyobb méretű 

harang. Ez imára is felszólít, 

nemcsak az adott napszakot jelzi.  

A középkorban rendelték el, 

hogy a hívek a három harangszó-

ra mondjanak el három Üdvöz-

légy Máriát. Ezt a ferencesek a 

XIII. században egy önálló imává 

bővítették, amelynek neve az Úr-

angyala lett. Reggel kérjük Isten 

áldását a napunkra. Délben a 

munkában megpihenve további 

erőért fohászkodunk, este pedig 

hálát adunk a kapott kegyelme-

kért. Templomunkban minden 

nap reggel 6, délben 12, este pe-

dig 20 órakor szólnak a haran-

gok. (Forrás: katolikus.hu) 

K.L.-né és N.-né 

keresztség szentségében része-

sült. 

Zoltán - Nagy Lajos és Kónya 

Erzsébet gyermeke a keresztség, 

az Oltáriszentség és a Bérmálás 

szentségében részesült július 4-

én. 

Temetés:  

† Bíró Jánost életének 61. évé-

ben június 29-én; 

† Gyémánt Ferencnét sz. Szécsi 

Magdolnát életének 89. évében 

június 30-án; 

† Ördög Péternét sz. Maróti Ilo-

na Juliannát életének 85. évében 

július 1-jén a kiskundorozsmai 

temetőben utolsó útjukra kísér-

tük.                                     (P.Gy.) 


