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Evangélium 
…” a főpapok és a vének ta-

nácsot tartottak”… 

(Mt 28,8-15) 

Vannak, akik azért szenvednek, 

mert jót tesznek, mert igazuk 

van, mert szeretik a másikat. Ha 

megvetnek, azért mert jó vagy, 

üldöznek és nevetséges az embe-

rek számára, ahogyan szegény-

ségben élsz, akkor te többet nem 

fogsz kételkedni Krisztus feltá-

madásában. Miért? Mert neked 

igényed lesz erre. 

(Soren Kierkegaard: Provocati-

ons) 

Várom a holtak föltámadását és 

az eljövendő örök életet.  

A főpapok és a nép vénei nem-

csak a tegnapi feltámadást akar-

ják letagadni, hanem a halálunk 

utáni felébredést és a világ végi 

örök mennyországot is igyeksze-

nek kerülni. Nem várják. Nem 

szeretnék. Félnek tőle. Már előre 

sejtik, mi lesz a vége. 

A feltámadást a hitetlenek el 

akarják titkolni, a hívek pedig 

várják. 

Mindenki hisz a feltámadásban 

és az örök életben. A lelkiismere-

tünk jó vagy rossz állapota dönti 

el, akarunk-e feltámadni vagy 

sem. Várjuk-e vagy kerüljük. 

Nagyon érdekes a vértanúk vi-

selkedése, akik vonzódnak Krisz-

tushoz. Örömmel mennek a ha-

lálba, úgy érzik, ezzel még köze-

lebb kerülnek Istenhez. 

Egy amerikai evangélikus püs-

pök arról mesélt, hogy egy kali-

forniai plébániatemplomba láto-

gatott, ahol egy vörös és narancs-

sárga zászlót talált a falon.  

„Jöjj Szentlélek. Halleluja!” - 

volt rajta olvasható. A püspököt a 

zászló alatti tábla is érdekelte, 

amelyen ez állt: „Tűzoltó készü-

lék”. Ennyit az egyházközség lel-

ki megújulás iránti elkötelezett-

ségéről. 

Van egy hitük, amit nemcsak 

hisznek, hanem várnak is. Állan-

dó figyelem és ébrenlét hatja át 

ezt a reményt. Élő, mert hiszik, 

hogy bárhol bármelyik pillanat-

ban megtörténhet és meggyullad-

hat az ember szíve a Szentlélek 

lángjától. 

Húsvéthétfőn a tűz és a víz ver-

senyeznek. De Krisztus feltáma-

dásának izzó örömét semmiféle 

emberi próbálkozás nem tudja 

lehűteni. Kétezer év óta folyama-

tosan ég. 

G.F.  

Kempis Tamás: Krisztus követése 

Őrizkedni kell a  

bizalmas barátkozástól 

Ne tárd föl minden ember előtt 

szívedet: elég, ha a bölccsel és az 

istenfélővel meghányod-veted 

ügyeidet. 

Ifjakkal és idegenekkel szem-

ben légy tartózkodó. 

A gazdagoknak ne hízelegj, 

nagy urak körül forgolódni ne 

igyekezzél. 

Keress társaságot az alázatos és 

egyszerű, istenfélő és szolgálat-

kész emberek között, és olyasmi-

ről beszélj, ami mindenkinek épü-

lésére válik. 

Asszonyfélével ne légy bizalmas 

jóviszonyban, hanem általában 

ajánlj Istennek minden derék 

asszonyt. 

Csak Istennel és az ő angyalai-

val kívánj bizalmas jóviszonyban 

lenni, az emberek ismeretségét 

kerüld. 

Úgy illik, hogy szeretettel légy 

mindenkihez, de a bizalmas ba-

rátkozás nem válik hasznodra. 

Hányszor megesik, hogy egy is-

meretlen személynek jó híre tá-

mad, de amint megjelenik, a rá-

emelkedő tekintetek előtt kicsi-

nek bizonyul. 

Mi is azt hisszük néha, hogy 

jobban tetszhetünk másoknak, 

ha közeledünk hozzájuk, pedig 

épp akkor esünk ki kedvükből, 

mert közelről szemlélik erköl-

csünk fogyatkozásait. 

M.T.É. 

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.  
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Összeálltak emberek-

ké. A csontokra izom rakódott. 

Emberi alakot öltöttek, az Úr lel-

ket küldött beléjük. (Ez 37,1) 
Új kérdésünk:  

Szent Pál hajón utazott Ró-

mába. Milyen veszedelem érte 

őket a tengeren? 

1. Eltörött a főárbocuk? 

2. Eltévedtek? 

3. Megbetegedtek? 

4. Vihar csapott le rájuk? 

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 21-i számban 

közöljük. 

A július 24-i játék nyertese:          

Kéri Györgyné volt. 

M.L. 

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Nem az teszi tisztáta-

lanná az embert, ami bemegy 

a szájába, hanem ami kijön a 

szájából.” (Mt 15,21) 

Az egyik, augusztus 7. és augusz-

tus 14. közötti evangélium rövid 

részletének betűi kissé összeka-

varodtak; ABC sorrendbe rende-

ződtek: 

„Aik eekmn ágllosz eek-

nössv eegmn, és ahlo én 

agykov, ott elsz a áglmosz  

is.” 

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 21-i számban közöl-

jük. 

A július 24-i játék nyertese:  

Farkas Dezsőné volt.  

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Hirdetések 
• A mai vasárnap első vasárnap, 

a délelőtti mise végén imádkoz-

zuk a Jézus Szíve litániát. 

• Fatimai imaóra lesz augusztus 

13-án, szombaton a reggeli mise 

végétől ½ 9-ig a templomban. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Ákos - Maróti Balázs és Birkás 

Barbara gyermeke 2022. július 31

-én a keresztség szentségében 

részesült. 

Temetés:  

† Fekete Károlyt, életének 83. 

évében, 2022. július 27-én a kis-

kundorozsmai temetőben utolsó 

útjára kísértük. 
P.Gy. 

Létige 
7. v.: Bölcs 18,6-9; Zs 32; Zsid 

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

8. h.: Ez 1,2-5.24-28c; Zs 148; Mt 

17,22-27  

9. k.: Oz 2,16b.17b.21-22; Zs 44; 

Mt 25,1-13  

10. sz.: 2Kor 9,6-10; Zs 111; Jn 

12,24-26  

11. cs.: Ez 12,1-12; Zs 77, 56-62; 

Mt 18,21 - 19,1  

12. p.: Ez 16,1-15.60.63; Iz 12, 2-

6; Mt 19,3-12  

13. sz.: Ez 18,1-10.13b.30-32; Zs 

50; Mt 19,13-15  

14. v.: Jer 38,4-6.8-10; Zs 39; Zsid 

12,1-4; Lk 12,49-53  

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 

kézzel 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 építe-

ni. 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 nyo-

ma és pár homokszem látszott 

rajtuk. Beletörődött, hogy újra 

elutasítják, de az angyalok moso-

lyogtak, kitárták a kaput miköz-

ben a boldogok kórusa üdvözlő 

hallaluját zengett.  

(Forrás: Bruno Ferrero:  

A csillagokat éjjel látod) 

 

N.-né és K.L.-né 


