
HÍREINK   

 

Őszinte tisztelettel, családom nevében is hálás szívvel mondok  
köszönetet mindazoknak, akik lányom esküvője kapcsán segítettek 

abban, hogy ilyen felejthetetlenül szép ünnepet ülhettünk meg a fiata-
lok házasságkötésének napján. 

 

Június 25-29. között zajlott a Görögtűz Tábor Hajdúdorogon, ame-
lyen egyházközségünkből nyolc hittanosunk vett részt. A hittanverse-
nyen eredményesen szerepelt gyerekek tábori részvételi díját egy-
házközségünk jutalomként ajánlotta fel. 
 

Havi imaszándékaink rendjében a lelki- és szeretetválsággal küzdő 
családjainkért július 9-én, az áldott állapotban lévő édesanyákért, 
valamint a gyermekáldást esdő házaspárokért július 12-én ajánljuk 
fel a Szent Liturgiát.  
 

Parókiánkon idén július 9-13. között zajlik az immár hagyományos 
Logi-Suli Tábor 4-11 éves gyermekeknek. Jelentkezés Imre László-
né Kati néninél (06-30/455-02-20). 
 

Ünnepünk a hónap folyamán: Illés próféta emléknapja, július 20., 
péntek. A szertartásokat e napon a vasárnapi rend szerint tartjuk. 
 

A július 16-21. között zajló balatonföldvári Családtáborba két kertvá-
rosi családunk készül. 
 

Augusztus 6-án, hétfőn, Úrszínváltozás ünnepén lesz papnövendé-
künk, ifj. Obbágy László diakónussá szentelése Máriapócson. Fő-
pásztora Lacus „atyát” balkányi segédlelkésznek nevezte ki. 
 

Már most jelezzük, hogy augusztus 26-án, a nyár utolsó vasárnapján 
Egyházközségi Közösségi Napot tartunk, amelyre szeretettel hívjuk 
és várjuk egyházközségünk valamennyi tagját. A délelőtti Szent Li-
turgiát követő nagyszabású összejövetelünk esperes-kerületi pályá-
zaton nyert támogatással zajlik, így a gyermekek és a felnőttek szá-
mára is többféle közösségi program-elemet valósíthatunk meg. 
Örömmel veszünk minden ötletet, javaslatot, hogy ez az alkalom – 
amelyhez a közös ebéd jó íze is hozzátartozik – szép élményeket 
rejtő, gazdagító találkozás lehessen mindnyájunk számára. 
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Megfontolásra – Illés próféta ünnepe kapcsán 
 

„Kell, hogy ott találják a város kapujában, a szegények között...” 
 

Miután a zsidóság megtapasztalta a száműzetés rettenetét, és 
megtisztult benne, már nem hatalmas királynak képzeli, hanem 
úgy várja az eljövendő Messiást, mint aki a fájdalmak férfia, aki 
ismeri és hordozza betegségeinket (vö. Iz 53). Erről szól a zsidó 
hagyomány egy sokatmondó története: 
 

Josua Ben Lévi rabbi találkozik Illés prófétával. Megkérdezi Illést: 
– Mikor jön a Messiás? 
– Menj, kérdezd meg magad – válaszolja Illés. 
– De hát hol találom? 
– Ott ül a város kapujában. 
– És miről ismerem meg? 
– A szegények között ül, sebekkel borítottan. A többiek mind egy-
szerre veszik le minden sebükről a kötést, aztán újra bekötözik 
sebeiket. Ő azonban mindig egyszerre csak egy sebéről veszi le a 
kötést s aztán rögtön be is köti újra. Ugyanis azt gondolja: Hátha 
szüksége lesz rám valakinek! Mindig készen kell lennem, hogy ne 
veszítsek el egyetlen pillanatot sem! 
 

Megfontolásul mindazoknak, akik szülőként, pedagógusként, lelki-
pásztorként vagy bármely más hivatásban a rájuk bízottak között, 
„a város kapujánál ülve, sebekkel borítottan” is készek akarnak 
lenni mások sebeinek kötözésére.  
Saját sebeinket is tudnunk, ismernünk s kezelnünk kell ugyanis; 
csak így lehetünk – nem csupán készek, de – alkalmasok is má-
sok sebeinek kötözésére. 
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„Ne sajnáld önmagadtól önmagad!” 
 

Vakációs gondolatok 
 

Clairvouxi szent Bernát levelet írt egykori szerzetestestvérének, II. Six-
tus pápának, amelyben a sok munkáról panaszkodik neki, és az elmél-
kedésre fordítható idő hiányáról. Ez a levél ma is nagyon időszerű:  
 

„Gondolj erre: Ne sajnáld önmagadtól önmagadat! Nem azt mondom: 
állandóan csak ezt tartsd szem előtt, azt sem, hogy gyakran gondolj 
erre, de azt igen: újra meg újra jusson eszedbe! Ahogyan mindenki 
másnak rendelkezésére állsz, ugyanúgy légy önmagad számára is je-
len. Legalább azután, ha már mindenki más számára jelen voltál… 
Megdicsérhetlek-e azért, ha egész életedet és minden lehetséges él-
ményedet tevékenységbe fordítod, és nem találsz már helyet benne a 
szemlélődés számára? Ezért nem dicsérlek… Ha testestül-lelkestül je-
len akarsz lenni mindenki számára, annak példája szerint, aki mindenki-
nek mindene kívánt lenni, megdicsérem emberségedet, de csak ha tel-
jes és őszinte. Ám miként lehetnél teljesen és őszintén emberséges, ha 
elveszíted önmagadat?”  
 

Napjainkban is jelmondata lehetne ez mindenkinek, aki üdülni megy, aki 
vakációzik:  
 

„Ajándékozd meg magad önmagaddal!”  
– hogy magadnál légy, mert Isten gyakran bekopog hozzánk, de ritkán 
talál bennünket otthon. 
  

„Ne sajnáld önmagadtól önmagadat!”  
– hogy megszabadulj a hajszától és a teljesítménykényszertől; mivel az 
élet ajándék, nem pedig teljesítmény.  
 

„Ne foszd meg önmagadtól magadat!”  
– hogy újra rendezd életed értékeit; hiszen nem azért élünk, hogy dol-
gozzunk, hanem azért dolgozunk, hogy éljünk.  
 

„Engedd meg magadnak önmagad!”  
– hogy „szabad lehess Isten számára” (Szent Benedek regulája) az 
Evangélium szerint: „Nézzétek az ég madarait és a mezők virágait… és 
először Isten Országát keressétek!” – hogy megérezzétek mindabban, 
ami van, Isten jelenlétét.  
 

„Ne sajnáld önmagadtól önmagadat!”  
– hogy szabad lehess a családod számára, egy beszélgetésre a házas-
társaddal, egy játékra a gyermekeiddel; a legdrágább ajándék, amelyet 
egymásnak adhatunk, az időnk. Hogy van-e időm mások számára, az 
nem idő, hanem szeretet kérdése.  
 

„Ne sajnáld önmagadtól önmagadat!”  
– ahogy az Evangéliumban is erre bíztat az Emberfia: „’Gyertek velem, 
elmegyünk egy nyugalmas helyre, ott kipihenhetitek magatokat.’ És át-
eveztek csónakjukkal a túlpartra” (Mk 6,31). 
  

Az igazi kikapcsolódáshoz, ahhoz, hogy teljes emberi valónk felüdüljön, 
szükségünk van erre a túlparti kirándulásra. El kell kötni a csónakunkat 
a mindennapi tennivalók és felszínes kikapcsolódások zajos partjától, és 
át kell kelnünk arra a másik, csöndesebb partra, ahol olyan bensőséges 
otthonosság fogad, amellyel csak nagyritkán ajándékoz meg zaklatott 
világunk. – Ez a túlpart sokszor nincs is olyan távol. Megérinthet ben-
nünket, ha a nyárban rajtafelejtjük szemünket egy mezei virágon, vagy 
amikor a hegycsúcson fújó szélben elénk tárul a gyönyörű kilátás. Talán 
egy jó beszélgetésben érünk el erre a túlsó partra, talán egy hegyi falu 
kápolnájának csöndjében. 
 

Jó utat kíván e „túlsó partra”, szép vakációs napokat, valódi sza-
badságot, testi-lelki felüdülést egyházközségünk minden tagjának 

 

Laci atya 
* * * 

Rejtvénybe rejtett júliusi szentjeink 
 

Damján; Ezekiel; Illés; Kozma; Krisztina; Magyar Mózes; Makrina; Anna; 

Mária Magdolna; Pantaleimon; Piroska; Prokop 
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