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Evangélium 
…”az egyik katona oldalába 

döfte a lándzsáját”… (Jn 18,1-

19,42) 

 

Mit jelent az élő vizek forrása 

(Jn 7,38)? A keresztre feszített 

Jézus oldalából kifolyó szentsé-

gek. Ugyanez a tanítvány, aki a 

Jelenések könyvét is írta, látta, 

hogy a trón a négy élőlény és az 

idősek között a bárány állt, akit 

megöltek (Jel 5,6). Megölték, de 

áll. Átszúrták az oldalát, de feltá-

madt és él. 

A karthauzi szerzetesek címere, 

egy országalmához hasonlít. Föld-

gömbbe szúrt kereszt. Körülötte 

az az írás fut „Stat crux dum vol-

vitur orbis”, a kereszt áll, míg a 

világ változik. 

A kereszt nem a világgal szem-

ben áll, hanem érte. Ez ad jelen-

tést a szenvedésnek, az emberi 

történelemnek. A kereszt magas-

ba emelve hirdeti, hogy a végső 

győzelem nem azé, aki másokat 

legyőz, hanem aki magát le tudja 

győzni. Nem az a győztes, aki má-

soknak okoz szenvedést, hanem 

aki szenved. 

Az emberi történelem korról 

korra halad. A kőkorból elindul-

va, bronz és vaskor követi egy-

mást, jön az atom és az elektro-

mosság kora. Mai világunkat el-

nevezték folyékony társadalom-

nak. Minden változik. Nincs fix 

pont. Eltűntek a vitathatatlan 

erkölcsi értékek. Nincs szikla, 

nincs part, ahová naponta révbe 

érkezhetnénk. Minden folyékony, 

képlékeny. Én nem azt mondom, 

hogy rohanó világban élünk. In-

kább úgy fogalmazok, azért roha-

nunk állandóan, mert nincs ami 

megállítson.  

Nem jókedvünkből rohanunk, 

hanem nincs semmi biztos pont, 

ami megállítana minket. Elgon-

dolkodtatna, pihentetne. A látszó-

lagos megállók öltözők, ahol a 

következő feladatra készülünk 

elő. 

A valóságot többszörösen kicsa-

varó Salvador Dali egy olyan 

megfeszített Krisztus képet fes-

tett, ami felülről néz le a kereszt-

re, Krisztus fejére és testére. Az 

égből fényképezett kereszt alatt 

egy hatalmas űr van. Mindennek 

alapja, a föld hiányzik, csak ha-

talmas víztömeget látunk a mély-

ségben. Az állandó változást, ami 

ide-oda hullámzik a szél erejétől 

függően. De nem kell kétségbe 

esnünk, van remény. A félelmetes 

mélység fölött a megváltó Krisz-

tus keresztje őrzi a világot. Aho-

gyan a latin himnusz író Fortuna-

tus mondta: crux, ave spes unica, 

Óh kereszt, te egyetlen remény. 

Jézus halálának pillanatában a 

templom függönye kettészakadt, 

a föld megremegett, a sziklák 

meghasadtak, halottak feltámad-

nak. Ezek mind mi vagyunk, 

mondja Nagy Szent Leó pápa. A 

föld, ami földies természetünk, 

ami megremeg az Úr szenvedésé-

nek láttán. A szikla, a hitetlenek 

kő szíve, aminek ketté kell törni a 

megtéréshez. A halottak, akik a 

halandóság sírjában vannak be-

börtönözve, elő kell jönniük, hogy 

a feltámadásban halhatatlan tes-

tet öltsenek magukra. 

G.F.  

Kempis Tamás 

Krisztus követése 
Előszó (részlet) 

A tizenötödik század közepén 

„együgyű szókkal, de csuda nagy 

lelki bölcsességgel” valaki, egy 

Kempis Tamás nevű ágostonren-

di szerzetes vagy más (a szerző-

ség bonyolult és sokat vitatott 

kérdését ezúttal ne bolygassuk) 

„négy rövid könyvet írt” (talán 

csak különféle forrásokból össze-

írt, esetleg egy vagy több műből 

másolt, ami szintén százados vita 

tárgya, és ezúttal szintén nem 

fontos); „mely könyvről merem 

mondani – írja első teljes magyar 

fordításának élén 1604-ben Páz-

mány Péter – hogy aki ezt szeren-

csére felnyitja és egy részét, mely 

elébe akad, figyelmetesen megol-

vassa, lelki vigasztalást és isteni 

szolgálatra való gerjedezést vé-

szen”. 

Azt is mondja Pázmány: nem 

olvasott a biblián kívül könyvet, 

melyet ennél méltóbbnak ítélt 

volna arra, hogy a magyar ke-

resztény hívek kezébe adja.  

A könyvet dr. Jelenits István 

Magyar Corvin-lánccal kitünte-

tett Széchenyi-díjas piarista szer-

zetes, teológus, író, magyar és 

hittan szakos tanár fordította. 

Ebből a léleképítő könyvből az ő 

szíves engedélyével válogattunk 

hetilapunk következő számaiba. 

Az előrelátó okosság 

tennivalóink  

elrendezésében 

Nem kell hinni minden szónak 

és ösztönzésnek, hanem óvatosan 

és türelmesen meg kell fontolni 

mindent Isten előtt. 

Sajnos gyakran hamarabb hisz-

szük el s mondjuk ki valakiről a 

rosszat, mint a jót: olyan gyarlók 

vagyunk. 

De a tökéletes férfiak nem 

könnyen hisznek minden szóbe-

szédnek, mert tudják, hogy gyar-

ló az ember, hajlik a rosszra, és 
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Nikodémus volt. „Volt a 

farizeusok között egy Nikodémus 

nevű ember, egy zsidó tanácsos. 

Ez éjnek idején fölkereste Jézust, 

s így szólt hozzá: -Rabbi, tudjuk, 

hogy Istentől jött tanító vagy, 

hisz senki sem vihet végbe olyan 

jeleket, amilyeneket te végbevi-

szel, ha nincs vele az Isten.” (Jn 

3,1-8) 

Új kérdésünk:  

Kinek a megjelenéséről jö-

vendölt Izajás próféta? 

1. Illés megjelenéséről? 

2. A fáraó megjelenéséről? 

3. Mózes megjelenéséről? 

4. Az Isten megjelenéséről? 

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 31-i 

számban közöljük.   

A július 3-i játék nyertese:        

Kéri Györgyné volt. 

M.L. 

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Vegyétek magatokra 

igámat, és tanuljatok tőlem, 

mert szelíd vagyok és aláza-

tos szívű.” (Mt 11,29) 

Az egyik, július 17. és július 24. 

közötti evangélium rövid részleté-

nek betűi kissé összekavarodtak; 

ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Aeikkn agyinsu anv, 

aaknn égm aadkn és bde-

eiklnőv fgo, de aeikkn 

csinn, alótt égm atz is ee-

iklszv, aeijm anv.” 

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 31-i számban közöljük. 

A július 3-i játék nyertese: Far-

kas Dezsőné volt.  

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Áron András és Luca Izabella – 

Gila András és Vas Nikoletta 

gyermekei; 

Kamilla Zoé – Kristóf Szilárd és 

Nagy Anita Éva gyermeke  július 

10-én a keresztség szentségében 

részesült. 

Temetés:  

† dr. Mészárosné dr. Gyöngyösi 

Évát életének 71. évében  július 

7-én a kiskundorozsmai temető-

ben utolsó útjára kísértük. 

P.Gy. 

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

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

18. h.: Mik 6,1-4.6-8; Zs 49; Mt 

12,38-42 

19. k.: Mik 7,14-15.18-20; Zs 

84; Mt 12,46-50 

20. sz.: Jer 1,1.4-10; Zs 70; Mt 

13,1-9 

21. cs.: Jer 2,1-3.7-8.12-13; Zs 

35,6-11; Mt 13,10-17 

22. p.: Én 3,1-4a vagy 2Kor 5,14-

17 Zs 62 Jn 20,1-2.11-18 

23. sz.: Gal 2,19-20; Zs 33; Jn 

15,1-8 

24. v.: Ter 18,20-32; Zs 137; Kol 

2,12-14; Lk 11,1-13 

Pio atya breviáriumából 

Erősítsd meg a lelked és ne félj 

Lucifer sötét haragjától. Jusson 

mindig eszedbe, hogy jó jel, ha az 

ellenség dühöng és üvölt akara-

tod ellen, mert ez azt mutatja, 

hogy még nem tudta a célját elér-

ni. Bátorság kedves gyermekem! 

Teljes szívemből mondom, bátor-

ság Jézusban! Nem kell félnünk, 

míg örömteli szívvel mondhatjuk: 

Éljen Jézus! 

K.L.-né és N.-né 

könnyen botlik a beszédben. 

Nagy bölcsesség az, ha nem cse-

lekszünk elhamarkodottan, és 

saját véleményünkhöz csökönyö-

sen nem ragaszkodunk. 

Ennek a bölcsességnek része az 

is, hogy ne adjunk hitelt minden 

hírverésnek. 

Ma hallott és igaznak megis-

mert dolgokat pedig ne adjunk 

rögtön tovább. 

Kérj tanácsot bölcs és lelkiisme-

retes emberektől, és inkább akarj 

az okosabbra hallgatni, mint 

mindenáron a magad feje szerint 

cselekedni. 

Az igaz élet Isten szerint bölccsé 

és sokban járatossá teszi az em-

bert. 

Minél alázatosabb, Istennek 

minél engedelmesebb valaki, an-

nál bölcsebb, annál békessége-

sebb mindenben. 

M.T.É. 


