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Evangélium 
…”a Szentlélekkel  

eltelve” (Lk 4,1) 

Változtasd a köveket kenyérré! 

Óriási kísértés. Követhetetlen 

Istennek bemutatkozni. Úgy meg-

jelenni az emberek között, mint 

egy bűvész, akinek a mutatvá-

nyán mindenki elámul. Ha Jézus 

köveket változtat kenyérré, leug-

rik a templom tornácáról, akkor 

szórakoztat, és nem tanít. Min-

den csoda, rendkívüliség a távol-

ságot növeli Isten és ember kö-

zött. Miért? Mert bizonyítja, hogy 

Isten mennyire tökéletes, mi pe-

dig mennyire ügyetlenek va-

gyunk. Minden csoda a kis tehet-

ségű embereket szégyeníti meg. 

Szembesít a tehetetlenségünkkel 

és közben megaláz. Ezért Jézus 

soha nem tesz csodát, hanem 

mindig másokon segít. Ezt néha 

mások észreveszik, néha nem. 

Amikor csodáin elámulnak, rosz-

szul ismerik, ha azt mondják, 

mindenkivel jót tesz, meglátták 

benne azt, aki valóban Ő. 

Máté evangéliuma azt írja Jé-

zus születéséről, hogy (Mt 1,18), 

anyja, „Mária mielőtt egybekeltek 

volna, méhében fogant a Szentlé-

lektől”. Miért, lehet foganni más-

hol is, mint az anyaméhben? 

Igen! A pogány istenek a meny-

ben fogantak és onnan szálltak 

alá. Eredetükről nem lehetett 

tudni semmit. Követhetetlenek 

voltak és megközelíthetetlenek. 

Egyetlen módon lehetett velük 

kapcsolatba kerülni, a félelmen 

keresztül. Jézus Istensége átla-

gosságában van. Úgy születik a 

földre az örök Isten, mint minden 

halandó ember.  

A csodálatos kenyérszaporítás 

végén „Jézus észrevette, hogy 

körül akarják venni, erőszakkal 

meg akarják tenni királynak, 

azért visszament a hegyre, egye-

dül” (Jn 6,15).  

Olyan Istent akartak belőle csi-

nálni, aki nem Ő. A sátán folya-

matosan azt hirdeti, Isten olyan 

hatalmas, hogy mi emberek nem 

vagyunk méltók a szeretetére. A 

sátán pedagógiája az Isten-ember 

távolság folyamatos növelése és a 

távolság megtartása érdekében 

az Istentől való félelem folyama-

tos ébren tartása. 

„Az amerikai teherszállító vas-

úttársaság egy bonyolult hidat 

épített, ami óriási szakadék fölött 

kapcsolt össze két hegyet. A mun-

kát tesztelni akarták, így sok va-

gon súlyát megduplázták, mérve 

ezzel a híd teherbírását. Ezután a 

híd közepére vontatták a kocsikat 

és egy egész napon át ott tartóz-

tatták. Az egyik munkás megkér-

dezte: megpróbálja áttörni ezt a 

hidat? Nem – válaszolta az építte-

tő –, megpróbálom bebizonyítani, 

hogy a híd nem fog eltörni. Így 

van a kísértésekkel is. Nem az a 

cél, hogy kárörvendően azt les-

sük, ki mikor bukik el, hanem 

hogy bebizonyítsuk, milyen rej-

tett erőink vannak és milyen Is-

tenbe vetett hitünk, ami a kísér-

tést is kiállja.” 

Hogyan mondja Kempis Tamás? 

A tűz megpróbálja a vasat, a kí-

sértés is ugyanazt teszi az igaz 

emberrel. 

Uram, te közénk jöttél, megszü-

lettél és mindenben kísértést 

szenvedtél. Taníts meg minket 

arra, hogy Istennek és embernek 

lenni, nem különcséget és távol-

ságot jelent, hanem örömet a 

szürkeségben, boldogságot a hát-

térben. Add, hogy egy feladat ne 

attól legyen nagy, hogy a híre az, 

hanem minél több ember örömét 

leli benne. Segíts úgy szeretni 

Istent, az én Megváltómat, hogy 

ne hozzá, felé, neki, én–Ő kapcso-

latokban gondolkodva imádkoz-

zak, hanem minden távolságot 

elhárítva teljesen benne éljek. 

Amen! (G.F.)  

Új keresztek 
Körülbelül két három évvel ez-

előtt kértem meg Petrov András 

és fiai asztalos mestereket, hogy 

a Ligeti kápolna tetejéről hiányzó 

lator kereszteket pótolják. Még 

abban az évben, amikor Somogy 

megyéből elhozták a tölgyfákat, 

elfogyott a terv megvalósítására 

szánt pénz. Kértem, ne adják el a 

deszkákat, melyet mostanáig 

őriztek. 

Május elseje előtt felkerült a két 

kereszt. Mert nálunk, katoliku-

soknál akkor kerül valami a he-

lyére és látja el a feladatát, ha 

azt először szentmise keretében 

felszentelik.  

Petrov András és fiai 500 ezer 

forintért készítették el a két ke-

resztet, melyből 300 ezer forintot 

Czakó Anikó főorvos asszony és 

családja adott, a fennmaradó 200 

ezer forint a Sztriha Kálmán Ala-

pítvány támogatása. Mindkét ke-

resztet Csányi József emelő gépe 

segítségével tették a helyére. Az 

asztalosok magasban dolgozását 

Mihálffy Zsolt állványai tették le-

hetővé. Sem Zsolt, sem József 

nem fogadtak el pénzt az állvá-

nyért és a daruzásért. 

A bádogozási munka Hajnal Ef-

raim kezét dicséri, aminek 

anyagköltsége 217 ezer forint volt 

és az Egyházközség fizette. In-

gyen dolgozott, munkadíjat nem 

kért. Ehhez állványt Ungi Ta-

mástól kaptunk, szintén bér-

mentve. Végül ifjú Pesti Ferenc 

takarította meg a középső keresz-

tet a hívek 20 ezer forintjából, 

Nagy Csaba teherautójának eme-

lőkosara segítségével. A kápolna 

homlokzatát Tóth György és Szi-

lágyi Gábor urak tisztasági fes-

téssel tették fehérebbé. A Petőfi 

Sándor Művelődési Ház lelkes 

dolgozóinak és Nagy Csabának 

önzetlen munkájukat, és minden-

kinek, aki anyagi és segítő támo-

gatásával hozzájárult a kápolna 

szebbé tételéhez, hálásan köszö-

nöm. (G.F.) 
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Jézus elárulásáért ka-

pott harminc ezüst-pénzt Judás, 

akit hatalmába kerített a sátán.

(Lk 22,1) 

Új kérdésünk: Ki volt az a 

szent, aki többször járt Ma-

gyarországon, és egyik erek-

lyéjét itt, a dorozsmai temp-

lomban helyezték el? 

1. Keresztelő János? 

2. XII, Piusz pápa? 

3. XXIII. János   pápa? 

4. II. János-Pál pápa. 

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 12-i 

számban közöljük. 

A május 15-i játék nyertese:  

Tapodi Endréné volt. 

M.L. 

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

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

30. h.: ApCsel 19,1-8; Zs 67,2-7; 

Jn 16,29-33  

31. k.: ApCsel 20,17-27; Zs 67,10-

21; Jn 17,1-11a  

1. sz.: ApCsel 20,28-38; Zs 67,29-

36; Jn 17,11b-19  

2. cs.: ApCsel 22,30; 23,6-11; Zs 

15; Jn 17,20-26  

3. p.: ApCsel 25,13-21; Zs 102; Jn 

21,15-19  

4. sz.: ApCsel 28,16-20.30-31; Zs 

10; Jn 21,20-25  

5. v.: ApCsel 2,1-11; Zs 103; 1Kor 

12,3b-7.12-13; Jn 20,19-23  

Hirdetések 
 Májusban este 6 órakor kezdőd-

nek a hétköznapi szentmisék, 

melyek végén a lorettói litániá-

val köszöntjük a Szűzanyát. 

 Június hónapban a hétköznapi 

szentmisék reggel 7 órakor kez-

dődnek. 

 A héten lesz első péntek. A reg-

geli mise végén imádkozzuk a 

Jézus Szíve litániát, majd dél-

előtt a betegeket látogatjuk. 

 A következő vasárnap Pünkösd 

ünnepe, első vasárnap, a dél-

előtti mise végén imádkozzuk a 

Jézus Szíve litániát. 

 Május 31-én, kedden szentség-

imádás lesz a templomban dél-

után 5 órai kezdettel.     (P.Gy.) 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Ádám - Benke József és Benke–

Hajducsák Annamária gyermeke 

május 21-én a keresztség szentsé-

gében részesült templomunkban. 

 

Temetés:  

† Nagyapáti Károly Dezsőt éle-

tének 71. évében május 20-án a 

kiskundorozsmai temetőben utol-

só útjára kísértük. 

P.Gy. 

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Amikor pedig eljön az 

igazság Lelke, ő elvezet majd 

titeket a teljes igazságra” (Jn 

16,13) 

Az egyik, május 29. és június 5. 

közötti evangélium rövid részleté-

nek betűi kissé összekavarodtak; 

ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Aimnt eegmn dklöttü az 

aaty, gyú deekkllü én is 

eeikttt.” 

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 12-i számban közöljük. 

A május 15-i játék nyertese:  

Kereszti Gáborné volt.  

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM Szegénység van?!  
Hatalmas bűn fogja a világun-

kat maga alá temetni, mert gyer-

mekeinket, fiataljainkat nem ta-

nítjuk meg megélni, gazdálkodni. 

Mindenkit parancsszóra beterel-

nek az iskolába, ahol elvont igaz-

ságokkal reggeltől estig lefoglal-

ják őket!  

Bűnös nagyravágyással min-

denkiből értelmiségit akarnak 

nevelni, és közben a reális élettől 

elszakadnak a felnövekvő generá-

ciók! Lehet, hogy nem lehet jó 

árban értékesíteni a húst, a to-

jást, a tejet, de hány szegény csa-

ládnál jártam, hol mindenki do-

hányzik, issza a kávét és várják a 

segélyt!  

Mennyivel másképp néznének a 

falvaink, ha legalább a munka-

nélküli réteget megtanítanák szé-

pen, játszva gazdálkodni, megter-

melni a saját mindennapi betevő 

ételét!  

Friss, finom, egészséges táplá-

lék mellett mennyivel kevesebb 

orvosság fogyna, s mennyivel 

több jókedv, kacagás lenne a tisz-

tességes, jól végzett munka után, 

az emberhez méltó sikerélmé-

nyek láttán?! (Böjte Csaba) 

M.T.É. 


