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Evangélium 
…”Nem sokkal később  

Péter is odaért”… (Jn 20,1-9) 

 

A brit miniszter, W. E. Sangster 

az 1950-es évek közepén kezdte 

elveszíteni hangját és mozgáské-

pességét. Izomsorvadást okozó 

betegsége volt. Felismerte, hogy 

közel a vég, ezért belevetette ma-

gát az írásba és az imába. Szen-

vedése közepette így könyörgött: 

„Hadd maradjak a küzdelemben, 

Uram. Nem bánom, ha nem lehe-

tek többé tábornok, de adj nekem 

egy ezredet, hogy vezessem.” 

Sangster hangja végül teljesen 

elfogyott, a lába használhatatlan-

ná vált. Húsvét reggelén, alig né-

hány héttel a halála előtt, tollat 

vett, és remegve levelet írt a lá-

nyának. Ebben azt mondta: 

„Szörnyű húsvét reggelén felkel-

ni, és rádöbbenni, hogy nincs 

hangom, amellyel azt kiálthat-

nám: „Feltámadt Krisztus!” – de 

még szörnyűbb lenne, ha egészsé-

ges lennék és kiáltani tudnék, de 

nem akarnám Krisztus feltáma-

dásának örömhírét világgá kür-

tölni. 

Ez akkora öröm a léleknek, 

olyan szabadság, ami még az ille-

met és az előírásokat is elfelejti. 

János látott és hitt. Péter látott 

és cselekedett. Amikor berohant 

az üres sírba, nem a hitetlen em-

ber lendületével tette, aki meg-

döbben és felháborodik, hogy el-

loptak egy holtestet. Nem! Ő eb-

ben a pillanatban lett keresztény.  

A zsidó törvény előírta, hogy aki 

halottal vagy sírral érintkezik, az 

hét napig tisztátalan marad 

(Szám 19,16). Vajon János nem 

ettől félt, amikor lefékezett a sír 

bejáratánál?  

Péter később érkezik meg és el-

sőnek megy be a sírba. Félelem 

nélkül, gátlástalanul. Erre mond-

ta Aquinói Szent Tamás, hogy Pé-

ter pogány. Nem tiszteli a zsidó-

törvényeket. Inkább azt kellene 

mondani, hogy már nem zsidó. 

Zsidónak született, de viselkedése 

keresztény. 

Péter apostol a bűnbe és az 

átokba rohan, amikor átlépi a sír 

ajtaját. De ő másként gondolko-

dik. Az a hely, ami eddig a tisztá-

talanság helye volt, mostantól az 

újjászületés bölcsőjévé változott. 

Jézus nemcsak feltámadt, de új 

szokásokat is feltámasztott. A ha-

lálból életet csinált. A földi sírból 

mennyei méhet, a tisztátlanság-

ból szentséget. Hiszen a kereszt-

ségben mindig meghalunk a bűn-

nek, hogy feltámadjunk egy új 

életre. 

A feltámadt Krisztust akkor 

hirdetjük, – mondja Ferenc pápa 

– ha Jézus világossága életünk 

sötét pillanatait felmelegíti, és 

azt megosztjuk másokkal. Ha 

tudjuk, mikor kell sírni a sírók-

kal, nevetni a nevetőkkel, ha se-

gítségünkkel a szomorúak és re-

ményvesztettek mellé állunk. Élő 

halottakat támasztunk fel. A kí-

vülálló ember nevezheti ezt fele-

baráti szeretetnek, mi tudjuk, 

hogy cselekedeteinkkel Krisztus 

feltámadását vittük hírül min-

denkinek. 

Ma átmentünk a halálból az 

életbe. A hét első napján húsvét-

vasárnap, amikor még sötét volt – 

kezdődik a mai evangélium, las-

san elérkezett a hajnal. 

Valaki azt mondta: a halál nem 

oltja ki a fényt a keresztényekből, 

csak kioltja a lámpát. Minek ég-

jen, ha már világos van és elérke-

zett a hajnal. 

G.F.  

Kempis Tamás: Krisztus követése 

Kerülni kell a hiú reményt 

és a fölfuvalkodást 

Levegőre épít, aki reményét em-

berekbe vagy teremtett dolgokba 

veti. 

Ne szégyelld, ha Jézus Krisztus 

szeretetéből másoknak szolgálsz, 

és evilágon szegénynek tartanak. 

Ne magadra építs, hanem Isten-

be vesd reményedet. 

Tedd meg, ami rajtad áll, akkor 

majd Isten is támogatja jó szán-

dékodat. 

Ne bízzál tudományodban vagy 

akármelyik élő embernek forté-

lyosságában, hanem inkább Isten 

kegyelmében: ő megsegíti az alá-

zatost, és megalázza azt, aki sok-

ra tartja önmagát. 

Ha vagyonod van, ne dicseked-

jél vele, barátaiddal se, ha még-

oly hatalmasok is; Istenben biza-

kodjál, aki mindent megad, s 

mindenek fölött önmagát akarja 

neked adni. 

Ne büszkélkedj sudár termeted 

szépségével, egy kis betegség 

megrokkanthatja, elrútíthatja 

azt. 

Ne tetszelegj ügyességedben 

vagy elméd fürgeségében, hogy 

Isten tetszésére légy, hiszen tőle 

való minden jó, ami természeted-

ben lakik. 

Ne tartsd magadat másoknál 

különbnek, hogy Isten alábbvaló-

nak ne találjon: ő tudja, mi lakik 

az emberben. 

Ne kevélykedjél jó cselekedete-

idben, mert Isten ítélete más nyo-

mon jár, mint az embereké: neki 

gyakran nem tetszik az, ami az 

emberek tetszését kivívta. 

Ha valami jó van benned, hidd, 

hogy másokban még több jó van, 

és így maradj meg az alázatban. 

Nem árt az, ha mindenkinél 

alábbvalónak gondolod magad, de 

nagyon sokat árt, ha csak egynek 

is elébevágsz. 

Az alázatos ember mindenkivel 

békében él, a kevély szívében 

gyakori vendég az indulat és a 

bosszúság. 

M.T.É. 
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Gájusz volt. Szent János 

az én öreg kedves Gájuszomnak 

ír. A következő sorokban Gájuszt 

dicséri. 

Új kérdésünk:  

Ezekiel próféta látomásában 

mi történik a csontokkal? (Ez 

7,1) 

1. Szétszóródtak? 

2. Összeálltak emberekké? 

3. Eltemették őket? 

4. Vitustáncot jártak? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, péntek estig dob-

ják be a plébánia postaládájába. 

A helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk ki. A nyertes 

nevét az augusztus 14-i számban 

közöljük. 

A július 17-i játék nyertese:          

Tapodi Endréné volt. 

M.L. 

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Mert mindaz, aki kér, 

kap, aki keres, talál, és a zör-

getőnek ajtót nyitnak.” (Lk 

11,10) 

Az egyik, július 31. és augusztus 

7. közötti evangélium rövid rész-

letének betűi kissé összekavarod-

tak; ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Emn az eiszt aaááilnnszttt 

az beemrt, aim beegym a 

aáábjsz, aehmn aim ijknö a 

áábjlósz. 

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 

az augusztus 14-i számban közöl-

jük. 

A július 17-i játék nyertese:  

Kéri Györgyné volt.  

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Hirdetések 
 A héten lesz első péntek, a reg-

geli szentmise végén imádkoz-

zuk a Jézus Szíve litániát, majd 

délelőtt a betegeket látogatjuk 

 A következő vasárnap első va-

sárnap, a délelőtti mise végén 

imádkozzuk a Jézus Szíve litá-

niát. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Anna Emília - Virág Attila és 

Kazi Mariann Rita gyermeke  

július 23-án a keresztség szentsé-

gében részesült. 

Temetés:  

† Dr. Szilágyi István Antalt éle-

tének 73. évében  július 2‑án a 

Szeged – Belvárosi temetőben 

utolsó útjára kísértük. 

P.Gy. 

Az éjszaka 
Két szerzetes áhítatosan imád-

kozta a 127. zsoltárt.  

„Ha nem az Úr építi a házat, 

építői hiába dolgoznak rajta. 

Ha nem az Úr őrzi a várost 

őre hasztalan virraszt felette. 

Hiábavaló a hajnal előtt felkel-

netek és késnetek a lefekvéssel, 

akik a fáradtság kenyerét eszi-

tek. Hiszen ő álmában is megad 

mindent annak, akit kedvel.” 

Ez a mondat kíváncsivá tette a 

fiatalabbat.  

Testvérem – kérdezte az idő-

sebbtől. – Mit jelent az, ahogy „ő 

álmában is megad mindent an-

nak, akit kedvel”? 

Az öregebb így válaszolt: 

Amikor Isten megteremtette a 

világot, rábízta az emberre, hogy 

művelje a földet, és úgy cseleked-

jen, hogy a világ egyre jobb és tö-

kéletesebb legyen.  Erre a mun-

kára adta neki a nappalt. Isten 

pedig az éjszakát választotta ki, 

hogy dolgozzon. Így megteremtet-

te az álmot. És attól kezdve, mi-

kor az ember alszik, Isten magá-

hoz hívja a lelkét az égbe, gondo-

san megvizsgálja, hogy reggel az 

ember új erővel telten ébredjen. 

Amikor alszunk, a lelkünk visz-

szatér Istenhez, hogy ne feledkez-

zen meg a Teremtőjéről.  

(Forrás: Bruno Ferrero:  

A csillagokat éjjel látod) 

N.-né és K.L.-né 

Létige 
31. v.: Préd 1,2; 2,21-23; Zs 94-

; Kol 3,1-5.9-11; Lk 12,13-21 

1. h.: Jer 28,1-17; Zs 118,29-102; 

Mt 14,13-21  

2. k.: Jer 30,1-2.12-15.18-22; Zs 

101; Mt 14,22-36  

3. sz.: Jer 31,1-7; Jer 31,10-13; 

Mt 15,21-28  

4. cs.: Jer 31,31-34; Zs 50; Mt 

16,13-23  

5. p.: Náh 2,1.3; 3,1-3.6-7; MTörv 

32,35-41; Mt 16,24-28  

6. sz.: Dán 7,9-10.13-14; Zs 96; 

2Pét 1,16-19; Lk 9,28b-36  

7. v.: Bölcs 18,6-9; Zs 32; Zsid 

11,1-2.8-19; Lk 12,32-48  


