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Evangélium 
…”én nem hiszem”…  

(Jn 20,19-31) 

Tamás nagyon akar, mindent 

akar. Még az ateistáktól is rosz-

szabb. Hála Istennek! Azt sem 

hiszi el, amit lát. Tapintani akar. 

Azért mondom, hogy hála Isten-

nek, mert minél mélyebben kér-

dez valaki, annál mélyebb választ 

kell adni neki. Jézus nem meg-

mutatja magát Tamásnak, ha-

nem az apostol ujján keresztül 

belevezeti őt magába. A saját szí-

vébe. Megismerteti vele, milyen 

az Isten belülről. 

De előbb engedi szenvedni, ké-

telkedni, keresni. „Ha az angya-

lok tudnának irigykedni, két do-

log miatt tennék: az egyik, hogy 

minden szentmisében áldozha-

tunk, a másik, hogy tudunk szen-

vedni”. (Szent Fausztina) 

„A szenvedés a legnagyobb kincs 

a világon. Megtisztul tőle a leve-

gő. Egyrészt megtisztulok a bűn-

bánatban. Megbocsátok. Atyám 

bocsáss meg nekik, mert nem tud-

ják, mit tesznek. Másrészt meg-

tisztul körülöttem a világ. Kide-

rül, hogy kik az én igazi baráta-

im”. (Szent Fausztina) 

„Attól a pillanattól kezdve, hogy 

megszerettem a szenvedést, nem 

szenvedtem többé. Onnantól a 

szenvedés lett lelkem mindennapi 

kenyere”. (Szent Fausztina) 

Tamás kikényszeríti Jézusból, 

hogy mutassa meg neki, mit rej-

teget a sebhelye mögött. Azt, 

hogy Ő az irgalmas Isten.  

1981-ben egy Úrangyala imád-

ság után azt mondta Szent II. 

János Pál pápa: engem azért ül-

tetett Isten a pápai székbe, hogy 

az Isteni irgalmasság korát beve-

zessem az Egyházba. Első pilla-

nattól kezdve tudtam, hogy a 

gondviselő Isten ezzel a sajátos 

feladattal bízott meg az Egyház-

ban. 

A Szentatya büszkén elmond-

hatja Pál apostollal együtt: „a jó 

harcot megharcoltam, a pályát 

végigfutottam, hitemet megtartot-

tam. Készen vár az igazság győ-

zelmi koszorúja” (2Tim 4,7.8). 

G.F.  

Kempis Tamás: Krisztus követése 

Az engedelmesség és 

a mások hatalmának 

elviselése 

Igen nagy dolog engedelmesség-

ben élni, magunkat elöljáró alá 

vetni, az önrendelkezésről lemon-

dani. 

Sokkal biztonságosabb az alatt-

való helyzete, mint az elöljáróé. 

Sokan inkább kénytelen-

kelletlen élnek engedelmesség-

ben, mint szeretetből, ezeknek 

mindig van valami sérelmük, na-

gyon könnyen zúgolódni kezde-

nek. 

Nem is szerzik meg a lélek sza-

badságát, míg egész szívvel, Isten 

kedvéért magukra nem veszik az 

engedelmesség igáját. 

Fuss bár ide s tova: nem lelsz 

másban nyugalmat, csak ha alá-

zatosan elöljáród kormánya alá 

veted magadat. 

Sokakat megtévesztett már az, 

hogy sokféle helyen jártatták 

eszüket, s ide-oda vándoroltak. 

Igaz, hogy ki-ki szeret saját feje 

szerint cselekedni, és szívesebben 

hajlik azokhoz, akik úgy gondol-

kodnak, mint ő. 

De ha Isten van közöttünk, úgy 

van rendjén, hogy néha a ma-

gunk tetszésétől is el tudjunk 

szakadni a békesség kedvéért. 

Ki olyan bölcs, hogy mindent 

velejéig átlásson? 

Ne bízzál hát túlságosan a saját 

véleményedben, hallgasd meg 

szívesen másokét. 

Ha a te véleményed helyes, de 

azt Istenért elhagyva mást kö-

vetsz, az nagyobb előmeneteledre 

szolgál. 

Gyakran hallottam, hogy biz-

tonságosabb hallgatni valakire, 

tanácsot elfogadni, mint adni. 

Megeshetik, hogy ha mégoly 

helyes is valakinek a véleménye, 

az, hogy a máséba nem nyugszik 

bele, bár úgy követelné a józan 

belátás és az okosság, kevélység-

nek és nyakasságnak jele. 

M.T.É. 

A befőttesüveg 
A tanár bevitt az osztályba egy 

befőttesüveget. Letette a katedrá-

ra, majd elővett pár darab követ 

és egyesével betette őket az üveg-

be. Mikor már egyetlen kődarab 

sem fért bele, az osztályhoz fo-

rult.  

– Tele van az üveg? 

Mindenki igennel válaszolt.  

–Biztos? 

Azzal elővett az asztal alól egy 

kis vödör kavicsot. Beletöltötte az 

üvegbe, óvatosan megrázogatta, 

hogy a kavicsok becsússzanak a 

kövek közötti résekbe. Újra meg-

kérdezte: 

– Most tele van az üveg? 

– Valószínűleg nincsen – vála-

szolta valaki.  

– Helyes – nyugtázta a tanár. 

Most egy vödör homokot vett elő 

és beletöltötte az üvegbe. És újra 

feltette a kérdést.  

– Tele van az üveg? 

– Nincsen! – kiáltotta kórusban 

az osztály.  

– Nagyszerű! 

Elővett egy kancsó vizet és szín-

ültig töltötte az üveget.  
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Vihar csapott le rájuk. 

A hajójuk darabokra tört, Pál 

apostol azonban megnyugtatta a 

hajón utazókat, hogy az ő Istene 

meg fogja menteni az utazókat. 

Végül, bár a hajójuk darabokra 

tört, mindannyian megmenekül-

tek Málta szigetén. 

Új kérdésünk:  

Ki volt az a szent, aki Ör-

ményország apostolaként és 

első püspökeként vált is-

mertté? 

1. Remete Szent Antal? 

2. Keresztelő Szent János? 

3. Világosító Szent Gergely? 

4. Oszlopos Szent Simeon ? 

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 az augusztus 

28-i számban közöljük. 

A július 31-i játék nyertese:           

Kereszti Gáborné volt. 

M.L. 

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

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

15. h.: Jel 11,19a; 12,1-6a.10; Zs 

44; 1Kor 15,20-26; Lk 1,39-

56  

16. k.: Ez 28,1-10; MTörv 32,26-

36; Mt 19,23-30  

17. sz.: Ez 34,1-11; Zs 22; Mt 20,1

-16a  

18. cs.: Ez 36,23-28; Zs 50; Mt 

22,1-14  

19. p.: Ez 37,1-14; Zs 106,2-9; Mt 

22,34-40  

20. sz.: Péld 4,10-15.18-27; Zs 65; 

Ef 4,17-24; Mt 7, 24-29  

21. v.: Iz 66,18-21; Zs 116; Zsid 

12,5-7.11-13; Lk 13,22-30  

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Aki nekem szolgál, 

kövessen engem, és ahol én 

vagyok, ott lesz a szolgám 

is.” (Jn 12,26) 

Az egyik, augusztus 14. és au-

gusztus 21. közötti evangélium 

rövid részletének betűi kissé ösz-

szekavarodtak; ABC sorrendbe 

rendeződtek: 

„A aadggz beemr eeehnnz 

dtu beeimnn a eekmnny 

aáábgorsz.” 

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 28-i számban közöl-

jük. 

A július 31-i játék nyertese:  

Tapodi Endréné volt.  

Sz.A. 

 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Hirdetések 
• Holnap, hétfőn Nagyboldogasz-

szony ünnepe van, parancsolt 

ünnep. Reggel 7 és este 6-kor 

lesznek szentmisék templo-

munkban. 

• Augusztus 20-án, szombaton, 

Szent István király ünnepén 

reggel 7 és délelőtt 9-kor lesz-

nek szentmisék templomunk-

ban. Ezen a napon este nincs 

szentmise. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Józsa Zoltán és Józsa–Hebők 

Ildikó augusztus 6-án a házasság 

szentségében részesültek. 

Temetés:  

† Lőrincz Imrénét sz.Bozó Vero-

nikát életének 89. évében au-

gusztus 5-én a Szeged-Belvárosi 

temetőben utolsó útjára kísértük. 

P.Gy. 

– Mi a tanulsága a kísérletnek? 

– kérdezte a diákoktól. 

Egy kéz rögtön a magasba emel-

kedett. 

– Nem számít, mennyire van 

tele a határidőnaplód, ha kemé-

nyen dolgozol, mindig  akad egy 

kis hely, ahová még befér valami! 

Nem, nem. Az igazi tanulság: 

ha nem a köveket rakod előre, 

soha többé nem lesz rá módod.  

(Forrás: Bruno Ferrero:  

A csillagokat éjjel látod) 

N.-né és K.L.-né 

Pio atya breviáriumából 

Vigyázz, hogy ne veszítsd el so-

ha bátorságodat, amikor lelki 

betegség veszélye fenyeget. Ha 

Isten valamilyen módon elgyen-

gít, ez nem azért van, hogy el-

hagyd magad, hanem hogy visz-

szatérítsen az alázatba, hogy elő-

vigyázatosabb légy a jövőt illető-

en.  

K.L.-né és N.-né 


