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Evangélium 
…”vak vezet világtalant” 

(Lk 6,39-45) 

Egy vallásfilozófus a következő-

képpen jellemezte a hamis taní-

tók tulajdonságait. 

1. A hamis tanító nem várja, 

hanem kajtatja a tanítványokat. 

2. A hamis tanító békéje nyüzs-

gés, csendje propaganda. 

3. A hamis tanító a belsőről be-

szél és külsőség lesz belőle. 

4. A hamis tanító részesülni 

akar a tanítvány alázatából és 

odaadásából. 

5. A hamis tanító fél a tanítók-

tól. A hasonlóan hamisak riváli-

sai, az igaziak leleplezői lehetnek. 

6. A hamis tanító szegényen is 

jól él. Hirdeti, hogy küldetése 

kényszeríti erre. 

7. A hamis tanító tanítványait 

titkokkal és különlegességekkel 

fizeti ki. 

8. A hamis tanító magához öleli 

az életre gyávát, és szavaival szí-

nesre festi a szürkeséget. 

9. A hamis tanító saját útját a 

legigazabbnak hirdeti minden út 

közül. 

Isten látja a szív szándékait. 

Lehet, hogy nagyszerű szavakat 

mondunk, rendkívüli tetteket 

hajtunk végre, de Isten a látha-

tatlan gyökereket nézi. Ha mások 

hibáival foglalkozunk, bármeny-

nyire is igazak, azért tesszük, 

hogy eltereljük magunkról a fi-

gyelmet. Arról, hogy a mi sze-

münkben gerenda van és nem 

szálka. A vakság nem a látásunk 

hiánya, hanem a gondolkodásmó-

dunk romlottsága. A szemet sze-

mért gondolkodásmód az egész 

világot vakká teszi. A bosszúnak 

ugyanis nem lehet látni a végét. 

A megoldás helyett egy nagy fe-

kete folt van előttünk. 

A látás Antony de Mello szerint 

megváltozás. Azt mondja, amikor 

megváltoztam, körülöttem az 

egész világ megváltozott. De ha 

megváltozásommal az emberek 

nem is változtak meg, akkor is 

változás történt, mert az én hoz-

záállásom más lett. Az én viselke-

désem a minden. 

A hamis tanító hitet kér ott, 

ahol életmódjáról, tetteiről kelle-

ne számot adni. Ahol a látás len-

ne a fontosabb, nem a hit. 

Eljutni a hitből a látásra. Csak 

a vak ember hisz a fényben. Akik-

nek van szemük, azok nem hisz-

nek, hanem látnak. Aki nem 

akarja Krisztust követni hisz, 

amikor látni kellene, lát, amikor 

hinni kellene. Mindig mást csinál, 

igyekszik kibújni a megtérés elől. 

Szent Pál apostol azt írta Timóte-

usnak, hogy Krisztusért szenved-

tem, de nem szégyellem „mert 

tudom, kinek hittem, és biztos va-

gyok benne: elég hatalmas ahhoz, 

hogy rábízott kincsemet megőrizze 

addig a napig” (2Tim 1,12). Mert 

nem hit, hanem látás után hittem 

benne. 

Aki látta az Istent, azt soha 

nem lehet félrevezetni. 

G.F.  

Belépési engedély 
Egy ember bekopogott a menny-

ország ajtaján és kérte, hogy en-

gedjék be.  

Csak akkor léphetsz be, ha el-

hozod a Földről a legdrágább kin-

cset, amit csak találsz.  

Az ember nagy szomorúan visz-

szatért a Földre, és addig ment, 

amíg megszerezte Krőzus király 

koronáját. És a csodálatos ékszer-

rel megjelent a menny kapujá-

ban. De az angyalok a fejüket 

rázták.  

Az ilyesminek itt semmi  értéke 

nincsen, közönséges dolognak 

számít, hiszen nálunk az utak 

drágakövekkel vannak kirakva, a 

falaink aranyból vannak.  

Az ember bánatosan visszafor-

dult és megint kutatni kezdett. 

Egy múzeum poros sarkában rá-

lelt Nagy Sándor kardjára. Vitte 

a mennyországba. De az angya-

lok nem voltak elégedettek.  

A földi hatalom itt semmit nem 

jelent. Szállj vissza újra a Földre 

és hozzál nekünk valamit, ami 

igazán értékes.  

Az ember visszatért a Földre. 

Keresett, kutatott, míg végül egy 

hajdani  kolostor romjai között 

rábukkant Bölcs Salamon addig 

ismeretlen mondásaira. Vitte a 

kincset az égbe.  

A világ bölcsességeinek itt nin-

csen értelme.  – mondták neki. 

Nagy szomorúan visszaballa-

gott a Földre. Keresett, keresett, 

ment és ment.  Mindent megpró-

bált. Egy napon kimerülten lero-

gyott egy padra a parkban. Na-

gyon fáradt volt. A közeli homo-

kozóban gyerekek játszottak. Egy 

kisgyerek hangja riasztotta fel. 

Könnyes szemmel, maszatos kéz-

zel állt meg előtte.  

Uram, nem tudom megépíteni 

az alagutat, segítene nekem? 

Az ember megtörölte a gyerek 

könnyes arcát, aztán letérdelt a 

homokba. Addig ásott, amíg sike-

rült egy jó széles alagutat építeni. 

A kisfiú boldogan gurította át 

rajta színes üveggolyóit. Éppen 

abban a pillanatban az embert 

visszaszólították az égbe.  

Mutatta a kezét az ott őrt álló 

angyaloknak. Üresek voltak, csak 

a kisfiú könnyeinek a nyoma és 

pár homokszem látszott rajtuk. 

Beletörődött, hogy újra elutasít-

ják, de az angyalok mosolyogtak, 
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Hirdetések 
Májusban este 6 órakor kezdőd-

nek a hétköznapi szentmisék, 

melyek végén a lorettói litániával 

köszöntjük a Szűzanyát. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Tóth-Gulyás Zoltán és 

Eszteleczki Anikó; 

Rabi Renátó és Bartos Adrienn 

a házasság szentségében része-

sültek templomunkban május 14-

én.  

Keresztelés: 

Vivien -  Maczkó Sándor Ferenc 

és Simon Ildikó gyermeke május 

14-én; 

Tatjána - Barka Zsolt István és 

Dömsödi Anita; 

Elek - Balázs Attila és Széna 

Katalin gyermeke május 15-én a 

keresztség szentségében része-

sült templomunkban. 

P.Gy. 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Sámuel volt, aki kisgye-

rekként Éli felügyeletével szol-

gálta az Urat. Egy éjjel többször 

is nevén szólította, de ő azt hitte, 

Éli volt, és mindig szaladt hozzá: 

itt vagyok, szoltál? Erre Éli meg-

értette, hogy a fiút az Úr szólítot-

ta. Ezért így szólt:  Menj, feküdj 

le és aludj, aztán, ha valaki szó-

lít, így válaszolj: Beszélj uram, 

szolgád figyel! Ekkor hívta meg   

az Úr Sámuelt prófétának. (1 Sá-

muel 3,1)           

Új kérdésünk: A karióti Júdás 

miért kapott harminc ezüst-

pénzt a főpapoktól? 

1. Virágokra Jézus lába elé? 

2. Ünnepi lakomára? 

3. Pilátus  lefizetésére? 

4. Jézus  elárulásáért? 

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 június 5-i 

számban közöljük. 

A május 8-i játék nyertese:   

Farkas Dezsőné volt. 

M.L. 

Létige 
22. v.: ApCsel 15,1-2.22-29; Zs 

66; Jel 21,10-14.22-23; Jn 

14,23-29    

23. h.: ApCsel 16,11-15; Zs 149; 

Jn 15,26 - 16,4  

24. k.: ApCsel 16,22-34; Zs 137; 

Jn 16,5-11  

25. sz.: ApCsel 17,15.22 - 18,1; Zs 

148; Jn 16,12-15  

26. cs.: ApCsel 18,1-8; Zs 97; Jn 

16,16-20  

27. p.: ApCsel 18,9-18; Zs 46; Jn 

16,20-23a  

28. sz.: ApCsel 18,23-28; Zs 46; 

Jn 16,23b-28  

29. v.: ApCsel 1,1-11; Zs 46; Ef 

1,17-23; Lk 24,46-53  

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Békét hagyok rátok, 

az én békémet adom nek-

tek” (Jn 14,27) 

Az egyik, május 22. és május 29. 

közötti evangélium rövid részleté-

nek betűi kissé összekavarodtak; 

ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Aikmor degip ejlnö az 

aággisz eekll, ő eeeltvz 

adjm eeikttt a eejlst 

aaággirsz.” 

A helyes válaszokat (a bibliai idé-

zetet 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 június 5-i számban közöljük. 

A május 8-i játék nyertese: Kéri 

Györgyné volt.                 (Sz.A.) 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 
kitárták a kaput miközben a bol-

dogok kórusa üdvözlő hallaluját 

zengett.  

 

A tűzvész 
Az őserdőben rettenetes tűz tá-

madt. A lángok mohón falták a 

száraz ágakat és a gyökereket. Az 

állatok kétségbeesetten menekül-

tek a tűz elől. Egyedül a kolibri 

repült az ellenkező irányba egy 

csepp vízzel a csőrében.  

– Hová mégy? – kérdezte tőle az 

oroszlán.  

– Oltani a tüzet.  – felelte a pöt-

töm madár.  

– Egy csepp vízzel?... 

– Megteszem a magamét – vála-

szolta a kolibri.  

 

(Forrás: Bruno Ferrero:  

A csillagokat éjjel látod) 

 

N.-né és K.L.-né 


