
Hirdetések 

1. Hétfőn 14 órától 16 óráig lesz a Szent László fiúkör záróalkalma a 

nyári szünet előtt. Este 19 órától pedig fiatal házasok közössége. 

2. Az apafia táborra és az ifi táborra még a mai napon lehet 

jelentkezni Tamás atyánál (szóljunk mindenképpen neki). 

Részletek a táborokról a sekrestyében kaphatóak.  

3. Szerdán Páduai Szent Antal ünnepe lesz.  

4. Június 16-án 10 órakor lesznek a váci Székesegyházban a pap- és 

diakónusszentelések. Imádkozzunk szent papi és szerzetesi 

hivatásokért! 

5. Ez a Tanítvány az utolsó a szeptemberi új tanévkezdés előtt. 

Használjuk ki a nyarunkat valóban úgy, hogy szellemileg, testileg és 

lelkileg is feltöltődjünk. A lelkünk számára minden üdülés, pihenés, 

meghívás egy mélyebb, személyesebb Isten-kapcsolatra, hiszen több 

időt tudunk tudatosan kiszakítani Őrá. Nála ugyanis nincsen „szünet”, 

állandóan vágyakozik utánunk, hogy önmagával ajándékozhasson 

meg, ezért próbáljuk magunkat igényesebbé tenni: részt venni 

hétköznapi szentmisén, lelkigyakorlaton, Biblia vagy más lelki 

olvasmányok olvasása révén, szükséget szenvedők megsegítésével, 

családi kapcsolataink rendbehozatalával, stb. 
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Évközi 10. vasárnap 

Amint hazaértek, ismét olyan nagy tömeg gyűlt össze, hogy még kenyeret 

sem ehettek. Mikor övéi ezt meghallották, elmentek, hogy elvigyék őt, mert 

azt mondták: ,,Megháborodott.’’ Az írástudók, akik Jeruzsálemből jöttek le, 

azt mondták, hogy Belzebub szállta meg, és az ördögök fejedelme által űzi ki 

az ördögöket. Ekkor összehívta őket, és példabeszédekben ezt mondta nekik: 

,,Hogyan űzheti ki a sátán a sátánt? Ha valamely ország meghasonlik 

önmagával, az az ország nem állhat fenn. És ha egy ház meghasonlik 

önmagával, az a ház nem állhat fenn. Ha a sátán önmaga ellen támad és 

meghasonlott, nem maradhat fenn, hanem vége van. Senki nem mehet be az 

erősnek a házába és nem ragadhatja el a holmiját, ha előbb meg nem kötözi 

az erőst, csak akkor tudja kirabolni a házát. Bizony, mondom nektek, hogy 

minden vétket és káromlást, amellyel káromkodnak, megbocsátanak az 

emberek fiainak; de aki a Szentlélek ellen káromkodik, az nem nyer 

bocsánatot soha, hanem örök vétek fogja terhelni.’’ Mert azt mondták: 

,,Tisztátalan lélek van benne.’’ Ekkor az anyja és a testvérei odajöttek, és 

kint megállva üzentek neki, és hívták őt. A körülötte ülő tömegből szóltak is 

neki: ,,Íme, anyád és testvéreid keresnek téged odakinn!’’ Ő így felelt nekik: 
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,,Ki az én anyám, és kik az én testvéreim?’’ Aztán körültekintett azokon, 

akik körülötte ültek, és ezt mondta: ,,Íme, az én anyám és testvéreim. Mert 

aki Isten akaratát cselekszi, az az én testvérem, nővérem és anyám.’’ 

Tanulságos elbeszélés részlete 

Sátán konferenciát tartott. Összehívta a démonokat a világ minden tájáról. A 

megnyitó beszédében ezt mondta: "Nem tarthatjuk vissza a keresztényeket 

attól, hogy eljárjanak istentiszteletre. Nem tarthatjuk vissza őket attól, hogy 

olvassák a Bibliájukat és hogy tudják az igazságot. Még csak attól sem 

tarthatjuk vissza őket, hogy egy bensőséges kapcsolatot alakítsanak ki a 

megváltójukkal. Ha egyszer megszerezték ezt a kapcsolatot Jézussal, megtört 

a hatalmunk felettük. Úgyhogy engedjétek, hogy elmenjenek 

istentiszteleteikre, engedjétek, hogy magukhoz vegyék az úrvacsorát, de 

lopjátok el az idejüket annyira, hogy ne legyen idejük arra, hogy igazi 

kapcsolatot alakítsanak ki Jézus Krisztussal." 

"Ezt akarom tenni", mondta a Sátán. "Eltéríteni őket attól, hogy megragadják 

a kapcsolatot a Megváltójukkal és fenntartsák ezt az éltető kapcsolatot egész 

napon át!" 

"Hogyan tegyük ezt?" -- kiabálták a démonjai. 

"Kössétek le őket az élet mellékes dolgaival és találjatok ki számtalan cselt, 

amikkel lefoglalhatjátok a gondolkodásukat" -- válaszolta ő: 

- Kísértsétek őket arra, hogy költsenek, költsenek, költsenek és kérjenek 

kölcsön, kérjenek kölcsön, kérjenek kölcsön. 

- Győzzétek meg a feleségeket, hogy dolgozzanak hosszú órákat és a 

férjeket, hogy dolgozzanak 6-7 napot egy héten, 10-12 órát egy nap, így 

megengedhetik maguknak az üres életformát. 

- Tartsátok vissza őket attól, hogy időt töltsenek a gyerekeikkel. Ahogy a 

családok darabokra hullanak, hamarosan, az otthonaik többé nem lesznek 

biztonságos menedékek a munka nyomása alól! 

- Stimuláljátok túl az agyukat, hogy ne legyenek képesek meghallani azt a 

'halk, szelíd hangot.' 

- Zsúfoljátok tele az életüket sok jó kifogással, hogy ne legyen idejük keresni 

Jézus hatalmát. Így egy idő után a saját erejükből fognak dolgozni, fel fogják 

áldozni az egészségüket és a családjukat egy elég jó cél érdekében. 'Működni 

fog! Működni fog!' Mekkora terv volt!  

 

Az élet igéje júniusban 

„Boldogok a békességszerzők, mert Isten fiainak hívják majd őket.” 

A békességszerző szó nem egyszerűen csak az jelenti, hogy nem kerülünk 

összeütközésbe, és nem is csak azt, hogy nyugodtan élünk és megelégszünk 

egy bizonyos értékrenddel, hogy mindig mindenképpen elfogadjanak. Nem 

ezt jelenti, hanem egy kifinomultan evangéliumi életstílust, amely 

döntéseiben bátran szembe halad az árral. 

„Békességszerzőnek” lenni főleg azt jelenti, hogy alkalmat találunk a 

kiengesztelődésre saját életünkben és mások között is minden szinten: 

mindenekelőtt Istennel, aztán azzal, aki mellettünk él a családban, a 

munkahelyen, az iskolában, a plébánián és a különböző szervezetekben, 

valamint a társadalmi és a nemzetközi kapcsolatokban is. Meghatározó 

módja ez a felebaráti szeretetnek, az irgalmasság nagy műve, mely újra 

egészségessé tesz minden kapcsolatot. 

 

 


