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Evangélium 
…”minden hatalom az 

égen és a földön”… 

(Mt 28,16-20) 

Leo Scheffczyk német teológus 

szerint Isten felettünk van mint 

Atya, közöttünk mint Fiú és ben-

nünk él mint Szentlélek. 

Az egyháztörténelem folyamán 

az átlag hívőt, a hivatásos papot 

és szerzetest mindig érdekelte a 

Szentháromság egységének és 

különbözőségének titka. Mennyi-

re lehet megközelíteni ezt a rej-

télyt, és hol van az a határ ahol 

az ész már nem tud megbirkózni 

az egység és hármasság feladatá-

val? A spekulációkat nem mindig 

a kíváncsiság szüli, hanem az 

Isten mélyebb megértésének vá-

gya. Ez indította el Damaszkuszi 

Szent Jánost is, hogy keresse a 

Szentháromságot, és amit talált 

megossza híveivel. Azt mondja, 

az Atya az élet forrása, aki meg-

szüli a Fiút mint folyót, és mind-

ketten a Szentlélekben találkoz-

nak, aki a tenger. Mind a három 

neve különböző, akár forrás, akár 

folyó, vagy tenger. A természetük 

ugyanaz: mindegyik víz. Aztán az 

Atya lehet egy fa gyökere, a Fiú 

az ága, a Szentlélek a gyümölcse. 

De az is igaz, hogy az Atya a Nap, 

Fia a fény, a Szentlélek a meleg-

ség. 

Ezek szerint a Szentháromság 

nem is titok, hanem mindennapi 

éltünkben felfedezhető, karnyúj-

tásnyira levő valóság. 

Ha valakivel összefutunk az 

utcán, megkérdezzük, hogy van, 

hol dolgozik, de rögtön szeretettel 

érdeklődünk felesége, gyermekei, 

szülei egészsége, élete felől. Iga-

zából nem is kellene, csak illem-

ből mindenkire egyenként rákér-

dezni, mert akik együtt laknak, 

közös életet élnek, azok mind 

ugyanúgy vannak. Egymás hatá-

sa alatt álló lelkiállapotban. Hogy 

érzi magát a Szentlélek? Ahogyan 

Jézus. Hogyan néz ki az Atya? 

Ugyan úgy, mint Jézus. Fülöp 

apostol is arra volt kíváncsi, ami-

re mi. Uram, mutasd meg nekünk 

az Atyát! Jézus azt válaszolta, 

„aki engem lát, az látja az Atyát 

is”  (Jn 14,9). 

Raniero Cantalamessa kapuci-

nus szerzetes, a pápa gyóntatója 

és lelkigyakorlatot tartó papja, a 

Szentháromság életét a trükk 

szóval jellemezte. A Szenthárom-

ságnak az a trükkje, hogy amikor 

közülük az egyik személyről be-

szélünk, azt a másik kettőhöz 

viszonyítjuk. Így bármelyikről 

beszélünk, mindig mind a három-

ról szó esik. 

Ki a Szentháromság? Életünk 

és Megváltónk.  Az Ószövetség 

kezdetén így szólt az Isten 

háromságos többesszámban: te-

remtsünk embert. Az Újszövetség 

elején pedig azt mondta: váltsuk 

meg az embert! 

G.F.  

Léleklétra 
Einstein egy nap órát tartott 

egy egyetemen. Az óra kezdetén 

az ősz professzor a táblához lé-

pett és elkezdte felírni a kilences 

szorzásokat: 

1x9=7 

2x9=18 

3x9=27 

4x9=36 

5x9=45 

6x9=54 

7x9=63 

8x9=72 

9x9=81 

10x9=90 

A közönség az első pillanattól 

fogva észrevette, hogy az első 

szorzást elrontotta és nagyon ki-

nevették az idős zsenit. Néhá-

nyan össze is súgtak: „biztosan 

hülyül már az öreg!” 

Azonban ő megfordult és a kö-

vetkezőt mondta: 

„Tudom, miért nevetnek, de 

nem véletlenül rontottam el az 

első szorzást. Szeretnék megtaní-

tani Önöknek egy nagyon fontos 

leckét: ez egy remek példa, hogy 

életük során mit fognak kapni az 

emberektől! Nézzék meg! Kilenc 

alkalommal jó eredményt írtam 

fel és csak egyetlen egyszer hi-

báztam. Hiába voltam az esetek 

kilencven százalékában helyes, 

most mindenki csak arról az egy 

hibámról beszél és ezért nevetnek 

rajtam. Ez tehát a lecke: 

A világ sohasem fogja elismerni, 

amit ezerszer jól csinálsz, mindig 

azzal fognak bántani, amit egy-

szer elrontottál. De ne engedd, 

hogy eltérítsenek a céljaidtól! Ne 

hallgass a kárörvendőkre, csak 

acélozd meg magad és menj to-

vább! Nem rajtuk múlik, eléred-e 

a célodat!” 

Hatalmas taps tört ki a terem-

ben és nagyon sokan szégyellték 

el magukat… 

M.T.É. 

Kis történetek  

Anthony de Mellotól 
A gyakran emlegetett mondás 

– miszerint olyannak látjuk a 

dolgokat, amilyenek mi vagyunk, 

s nem olyannak,  amilyenek a 

dolgok –, szemléltetésére a Mes-

ter a nyolcvanegy éves barátjáról 

mesélt, aki egyszer csuromvize-

sen és sárosan állított be a kolos-

torba.  

A patak az oka, ami egy mér-

földnyire van innen – mondta.  – 

A régi szép időkben könnyedén 
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Kereskedőket. Lukács 

evangélista így írja le amit látott: 

Aztán bement a templomba és 

kiűzte  onnan a kereskedőket, 

írva van – mondta nekik: házam 

imádság háza, ti pedig rablók 

barlangjává tettétek. 

Új kérdésünk: Ki Magyar

ország fő védőszentje? 

1. Szent Adalbert? 

2. Szent Gellért? 

3. Szent István? 

4. Szent Asztrik? 

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 az au-

gusztus 8-i számban közöljük.  

A július 11-i játék nyertese:       

Szabóné Ocskó Zsuzsanna 

volt. 

M.L. 

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Mindaz, aki megteszi 

Atyám akaratát, az az én fivé

rem, nővérem és anyám.” (Mt 

12,50) 

Az egyik, július 25. és augusztus 

1. közötti evangélium rövid rész-

letének betűi kissé összekavarod-

tak; ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Emn eiktv egm a áéfóprtt, 

acsk a aaáábhjnz és a aájst 

aáábhnz.” 

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 augusztus 8-i számban közöl-

jük. A július 11-i játék nyertese:     

Csábi Ferencné volt.  

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Hirdetések 
 Július 27-én, kedden 

Szentségimádás lesz a temp-

lomban a reggeli mise végétől 

½ 9-ig. 

 A következő vasárnap első va-

sárnap lesz, a délelőtti szentmi-

se végén imádkozzuk a Jézus 

Szíve litániát. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Fehér Lóránt és Szűcs Márta 

július 16-án; 

Máté Imre és Eperjesi Renáta 

július 18-án a házasság szentsé-

gében részesültek. 

Keresztelés: 

Dominik - Nagy Richárd és 

Nagy Andrea; 

Milán Ferenc - Hódi Norbert 

József és Szili Anita; 

Luca - Lajos Gábor és Rápity 

Ágnes gyermeke  július 18-án a 

keresztség szentségében része-

sült. 

Temetés:  

† Deme Ferencet életének 82. 

évében  július 14-én a kiskun-

dorozsmai temetőben utolsó útjá-

ra kísértük. 

P.Gy. 

Létige 
25. v.: 2Kir 4,42-44; Zs 144; Ef 4,1-

6; Jn 6,1-15  

26 h.: Sir 44,1.10-15; Zs 131; Mt 

13,16-17  

27. k.: Kiv 33,7-11; 34,5b-9.28; Zs 

102; Mt 13,36-43  

28. sz.: Kiv 34,29-35; Zs 98; Mt 

13,44-46  

29. cs.: 1Jn 4,7-16; Zs 33; Jn 11,19

-27 vagy Lk 10,38-42  

30. p.: Lev 23,1.4-11.15-16.27.34b-

37; Zs 80; Mt 13,54-58  

31. sz.: Lev 25,1.8-17; Zs 66; Mt 

14,1-12  

1. v.: Kiv 16,2-4.12-15; Zs 77,3-54; 

Ef 4,17.20-24; Jn 6,24-35  

Teréz Anya gondolatai 

Költözz belém, Tudás és Fény 

Szentlelke, hogy megláthassam 

az Atya akaratát! Mutasd meg a 

világi dolgok ürességét, hogy rá-

ébredhessek hiábavalóságukra, s 

így csakis a Te dicsőségedre s a 

magam üdvösségére használjam 

fel azokat! Add meg, hogy rajtuk 

keresztül mindenkor csak Téged 

lássunk, s a Te örökkévaló jutal-

madat! 

(Forrás: Kalkuttai Teréz anya böl-

csességei) 

M.T.É. 

átugrottam, de mostanában min-

dig belepottyanok a közepébe. 

Eddig nem vettem észre, hogy a 

patak szélesebb lett.  

A Mester pedig hozzátette: 

Én meg azt vettem észre, hogy 

manapság ha lehajolok, a talaj 

messzebb van, mint fiatalkorom-

ban volt.  

N.-né és K.L.-né 


