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Evangélium 
…”hozzáfogott megmosni 

tanítványainak lábát”… (Jn 

13,1-15) 

Jézus alázatos lábmosásának 

mély vallási üzenete van. Egé-

szen Szent Bernát koráig, az ez-

redforduló végéig számtalan egy-

házi írónál találkozunk a lábmo-

sás jézusi példájával, amit szent-

ség szóval jellemeznek. Persze a 

lábmosás nem a hét szentség 

után a nyolcadik akar lenni, ha-

nem itt tágabb értelemben beszél-

nek a szentségről. Inkább 

szentelménynek nevezhetnénk, 

ami erényes cselekedetet jelent. 

Jézus parancsát, hogy ti is mos-

sátok meg egymás lábát, szó sze-

rint értették. A jézusi szavak 

megerősítéséhez Szent Pálra is 

hivatkoztak, aki Timóteusnak írt 

első levelében ezt írja az özve-

gyekről: „legyen jó a híre: hogy 

gyermekeket nevelt, gyakorolta a 

vendégszeretetet, lábukat meg-

mosva szolgálatukra volt a szen-

teknek, segített a bajbajutottakon, 

és minden jóban buzgólko-

dott” (1Tim 5,10). 

Az elvirai zsinat (300) 48. ká-

nonja előírta, hogy akik meg 

akarnak keresztelkedni, azoknak 

a lábát ne a papok, hanem diakó-

nusok és más egyházi személyek, 

illetve laikusok mossák meg. A 

keresztelés közben történő lábmo-

sás szokása Franciaországban, 

Milánóban, Írországban nagyon 

elterjedt volt, míg Rómában és 

keleten nem ismerték. Afrikában 

olyan népszerű volt a lábmosás, 

hogy kezdett fennállni annak a 

veszélye, hogy a keresztelés alatt 

fontosabb lesz a lábmosás, mint 

maga a keresztelés. 

Szent Benedek regulájában azt 

olvassuk, hogy az a testvér, aki a 

héten a szakácsi feladatokat el-

látta, annak kötelező, hogy min-

den testvérének a lábát megmos-

sa. A közösség apátjának és az ott 

élő testvéreknek az is feladatuk, 

hogy a rendházba érkező vendég 

lábát megmossák. Mindezt imád-

ság és zsoltár éneklés közben tet-

ték, mondván: „mert a mi vendé-

günk Krisztus, akit tisztelünk és 

befogadtunk.” 

Az eukharisteo hálaadást jelent. 

Megtörni a kenyeret és szétoszta-

ni. Itt a lábmosásban Jézus egy-

értelművé teszi, hogy többről van 

szó. Nem csak hálát adni, hanem 

megkegyelmezni valakinek. 

Nüsszai Szent Gergely így ír: 

„Az a tény, hogy a mindenható 

Isten képes volt emberré lenni, 

hatalma megmutatkozásának 

sokkal nyilvánvalóbb jele, mint 

csodái nagysága… Isten hatalmá-

nak nem jelent akadályt az, ami 

természetével ellentétesnek látszik. 

A nagyság az alacsonyságban mu-

tatkozik meg, anélkül, hogy ez 

lealacsonyítaná őt”. 

„Én is világot hódítani jöttem, 

s magamat meg nem hódíthatom, 

csak ostromolhatom nehéz kö-

vekkel, 

vagy ámíthatom és becsaphatom. 

Valaha én is úr akartam lenni 

ó bár jó szolga lehetnék! 

De jaj, szolga csak egy van: az 

Isten, 

s uraktól nyüzsög a végtelenség”. 

(Weöres Sándor: Rongyszőnyeg) 

G.F.  

A pillangó 
Elena nagyon szeretett az erdő-

ben sétálgatni. Kedves, álmodozó 

kislány volt, és a falu mögötti 

erdő a kedvenc búvóhelye lett.  

Egy napon séta közben megpil-

lantott egy pillangót, amelyik 

fennakadt egy csipkebokron. 

Óvatosan, nehogy megsértse a 

színpompás szárnyakat, kiszaba-

dította a lepkét. A pillangó elre-

pült, de hirtelen megfordult és 

szépséges tündérré változott. Ele-

na tátott szájjal bámulta, mert 

addig csak a mesekönyvben látott 

tündéreket.  

A jóságodért cserébe teljesítem 

egy kívánságodat – mondta a 

tündér, pont úgy, ahogy a mesék-

ben.  

A kislány gondolkodott egy per-

cig, majd azt felelte: 

Boldog akarok lenni! 

Ekkor a tündér a fülébe súgott 

valamit és eltűnt.  

Elena felnőtt, családot alapított, 

és széles a vidéken nem volt bol-

dogabb teremtés nála. Ha meg-

kérdezték, mi oka van az örömre, 

csak elmosolyodott és annyit 

mondott: 

Elhittem a jótündér szavait.  

Az évek teltek, Elena megörege-

dett, de még mindig a falu leg-

kedvesebb és legboldogabb lakója 

volt. A szomszédok és az unokák 

attól tartottak, hogyha meghal, 

vele együtt elvész a mesebeli bol-

dogság titka is.  

Áruld el mit mondott a tündér? 

– kérlelték. 

Elena végül megmondta: 

Azt mondta: néha talán nem 

látszik, de igazából nektek mind 

szükségetek van rám.  

 

Bicebócák 
A városszéli kertes ház kapuján 

kifüggesztett kartonlap hirdette: 

Fajtiszta kiskutyák eladók. Egy 

kisfiú becsengetett és így szólt a 

kaput nyitó házigazdához:  

Van ezer forintom és egy kis 

apróm. Megnézhetném a kisku-

tyákat? 

A férfi füttyentett és a „Lady” 

feliratot viselő házikóból elővág-

tatott egy gyönyörű kutya, nyo-

mában öt hetes kölykökkel. Az 
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Barnabás volt. Az 

Antiochiai egyházban történt, 

hogy  a Szent Lélek így szólt hoz-

zájuk: - Rendeljétek nekem Bar-

nabást és Sault arra a munkára, 

amelyet szántam nekik! 

Új kérdésünk:  

Ki volt az az ember, aki éj-

nek idején fölkereste Jézust 

és megkérdezte, hogy lehet 

újjá születni? (Jn 3,1 ) 

1. Bereniké? 

2. Fesztusz? 

3. Nikodémus? 

4. Szilás? 

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 24-i 

számban közöljük. 

A június 26-i játék nyertese:       

Csányiné Dóczi Ilona volt. 

M.L. 

Létige 
10. v.: MTörv 30,10-14; Zs 68,14-

37; Kol 1,15-20; Lk 10,25-37  

11. h.: Péld 2,1-9; Zs 33; Mt 19,27-

29  

12. k.: Iz 7,1-9; Zs 47; Mt 11,20-24  

13. sz.: Iz 10,5-7.13-16; Zs 93; Mt 

11,25-27  

14. cs.: Iz 26,7-9.12.16-19; Zs 101; 

Mt 11,28-30  

15. p.: Iz 38,1-6.21-22.7-8; Iz 38,10

-16; Mt 12,1-8  

16. sz.: Mik 2,1-5; Zs 9B; Mt 12,14

-21  

17. v.: Ter 18,1-10a; Zs 14; Kol 

1,24-28; Lk 10,38-42  

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 10. és július 17. 

közötti evangélium rövid részleté-

nek betűi kissé összekavarodtak; 

ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Eeégyktv aaagkmort 

aágimt, és aajklnottu 

elmőt, emrt deílsz agykov 

és aaálostz íszűv.” 

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 július 24-i számban közöljük. 

A június 26-i játék nyertese: 

Nyári Imréné volt.  

Sz.A.   

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Hirdetések 
Szerdán, 13-án fatimai imaóra 

lesz a templomban a reggeli 

szentmise végétől ½ 9-ig. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Rácz Bertalan József és Molnár 

Henrietta a házasság szentségé-

ben részesültek templomunkban  

július 1-jén. 

Keresztelés: 

Panna – Pintér János és Patik 

Adrienn; 

Kira –  Császár Norbert és Bakó 

Krisztina gyermeke  július 2-án. 

Léna – Molnár Péter és Molnár 

Lilla Alexandra; 

Nina Nikolett –  Székely Antal 

Emanuel és Fekete Ágnes; 

Bálint – Bán Dániel és Pintér 

Anna gyermeke július 3-án a ke-

resztség szentségében részesült. 

Temetés:  

† Majláth Máriát életének 83. 

évében; 

† Miklós Jánost életének 85. 

évében június 28-án; 

† Dr. Kiss Kálmánnét sz. Sali 

Erzsébetet életének 94. évében 

június 29-én a kiskundorozsmai 

temetőben utolsó útjukra kísér-

tük. 

P.Gy. 

egyik egy kicsit húzta a lábát.  

Mi baja van? – kérdezte rámu-

tatva a kisfiú. 

- Az állatorvos szerint rosszul 

fejlődött az egyik lába. Valószínű-

leg mindig sántítani fog.  

- ha nem bánja, én őt szeretném 

megvenni. – mondta a kisfiú. 

A kutya gazdája neki akarta 

ajándékozni, de a fiú tiltakozott: 

Ő is ugyanannyit ér, mint a töb-

bi. Minden héten elhozom a 

pénzt, amíg ki nem fizetem a tel-

jes árat.  

De miért akarsz egy beteg ku-

tyát? Nem tud majd szaladgálni 

veled és a hegyekben utánad 

menni.  

A fiú lehajolt, felhajtotta a nad-

rágja szárát és megmutatta a 

lábát. Torz csontjait fémpántok 

tartották.  Aztán azt mondta: 

- Én sem tudok jól futni. A kis-

kutyának olyan gazdára van 

szüksége, aki megérti őt.  

(Forrás: Bruno Ferrero:  

A csillagokat éjjel látod) 

N.-né és K.L.-né 


