
Életet a léleknekÉletet a léleknek
Hans. 
- Mondják meg anyámnak, hogy Paul, a
bátyám az!

Dan Clark 

Az Úr lakhelye

Egy ember imádkozni ment az Isten
házába. Útközben betért a szomszéd-
jához, hogy magával hívja.
- Nem mehetek – mondta a szomszéd. -

Gyermekem lázasan fekszik, nem
szeretném egyedül hagyni.

- Gyere velem - hívta az ember -, imád-
kozunk érte az Úrhoz, és minden jóra
fordul.

- Köszönjük – mondta a szomszéd-, de
én úgy érzem, itthon kell maradnom.

Az ember otthagyta és ment tovább.
Az Isten házában sokáig imádkozott, de
érezte, hogy imája nem ér sehová, hogy
nem hallja az Úr. Feljajdult:
- Uram, hát nem hallasz?
- Mondjad, mit kérsz? - jelentkezett az

Úr. - Nem érkezhettem meg előbb,
mert a szomszédodnál voltam, hogy
ápoljam a gyermekét, őt pedig megvi-
gasztaljam.

Stjepan Lice: Út a mennyországba

Érdemes volt

Egy férfi az életét kockáztatva a
háborgó tengerbe vetette magát, hogy
kihúzzon egy kisfiút, akit magukkal
sodortak a hullámok,
- Köszönöm, hogy megmentette az
életemet - hálálkodott a gyerek, miután
partot értek.
-  Nincs mit, öcskös - nézett a szemébe
a férfi. - Csak élj úgy, hogy érezd:
érdemes volt.

ismeretlen szerző
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A régi dolgokat ne emlegessétek, mert én újat cselekszem 

„Akkor akarsz bűnbánatot tartani,
amikor már nem tudsz vétkezni?
Ez esetben a bűn hagyna el téged

és nem te a bűnt.” Szent Ágoston

Ünnepeink, hirdetéseink

Március 25. csütörtök: Urunk meg-
testesülésének hírüladása (főünnep) 

1.Most vasárnap,21-én az esti szent-
mise után képviselőtestületi gyűlést
tartunk. 

2.Csütörtöki szentségimádásunkat
az elsőáldozásra készülő aporos kis-
diákok vezetik. 

3.A pénteki keresztutat,mi
hívek,papjainkért,papi hivatásokért
ajánljuk fel. 

4.Jövő hétvégén lesz az óraátál-
lítás:a vasárnap déluzáni szentmisék
már őt és hét órakor kezdődnek,a
többi szentmise időpontja változat-
lan.

5.Az Apor-iskola gimnazistái
szeretnék megajándékozni a
Szentlélek templom híveit és a
környéken lakókat Passiójátékukkal
hálából a hívek imádságos támo-
gatásáért.Jövő vasárnap,a rövid
ötórai szentmisét követően fél hat
órakor kezdődik a nagycsütörtök
eseményeit,Apor püspök
utolsó(nagypénteki)óráit és magát a
keresztutat magában foglaló
Passió.A fiatalok lelkesen készül-
nek,jelenlétünkkel,szeretetünkkel
támogassuk őket!



Evangélium: Jn 8,1-11

Jézus pedig kiment az Olajfák he-
gyére. Korán reggel ismét megjelent a
templomban, ahol az egész nép köréje
sereglett. Leült, és tanította őket. Az
írástudók és a farizeusok odavittek
hozzá egy asszonyt, akit házasságtöré-
sen értek. Középre állították, és azt
mondták neki: ,,Mester! Ezt az asszonyt
házasságtörésen kapták. Mózes a tör-
vényben azt parancsolta nekünk, hogy
az ilyeneket meg kell kövezni. Te ugyan
mit mondasz?” Ezt természetesen azért
mondták, hogy próbára tegyék, és hogy
bevádolhassák. Jézus azonban lehajolt,
és ujjával írt a földre. Amikor azok to-
vább faggatták őt, fölegyenesedett, és
azt mondta nekik: ,,Aki közületek bűn
nélkül van, az vessen rá először követ.”
Aztán újra lehajolt, és írt a földre. Azok
pedig ennek hallatára egymás után el-
mentek, kezdve a vénektől, s ő egyedül
maradt a középen álló asszonnyal. Jézus
fölegyenesedett, és azt mondta neki:
,,Asszony, hol vannak ők? Senki sem
ítélt el téged?” Az így felelt: ,,Senki,
Uram!” Jézus ekkor azt mondta neki:
,,Én sem ítéllek el. Menj, és többé már
ne vétkezzél!”

Az vesse rá a követ,
aki bűn nélkül való!

Mindenki szeret bírót játszani. Jézus
ugyan figyelmeztette tanítványait: „Ne
ítélj, hogy meg ne ítéltessél!” de ennek
ellenére, az ítélés kívánsága nagyon
erős bennünk. Ezt az evangéliumi sza-
kaszt, a korai János evangéliumi kódex-
ek nem közlik és a későbbiek is eltérő
helyen említik. Ennek ellenére biztosak
lehetünk benne, hogy nem kitalált tör-

ténetről van szó, hanem a szinoptius ha-
gyomány beemeléséről János evangéli-
umába. Pontosabban szólva nem egy
tan miatt kitalált történetről van szó, ha-
nem Jézussal megesett történetet mond
el a szerző.

A történet elejétől kezdve tudjuk, a
farizeusok csapdát akarnak állítani Jé-
zusnak. Bosszantotta őket, az irgalom-
ról mondott tanítása és azt is felháborí-
tónak tartották, hogy Jézus nem külö-
nült el a bűnösökkel, hanem a csoport-
jaikban elvegyült, mondván: „Nem az
egészségeseknek van szüksége az or-
vosnak, hanem a betegnek.” Ennek elle-
nére szerették volna, ha Jézus állást fog-
lal, vagy a bűnösök mellett és akkor el-
veszíti tekintélyét, vagy a farizeusok
mellett és akkor elveszíti népszerűségét. 
A házasságtörésen ért asszonyt a tanúk
segítségével halálra kövezték, később
irgalmasságból inkább megfojtották. Az
ítéletet azonban előbb ki kellett mon-
dani felette. Nem világos a történetből,
hogy az asszonyt most akarják bíróság
elé állítani, vagy Jézust akarják bírói
szerepbe kényszeríteni, hogy elítélhes-
sék az asszonyt. De az mindenképpen
látszik, hogy akármennyire is töreksze-
nek a törvényesség betartására, más a
kövezésre készülnek.

Jézus a vádlók szeme láttára a porba
ír. Ez a mozzanat kétszer is megtalálha-
tó a történetben. Jeromos szerint Jere-
miás próféta könyvének 17,13-at írta Jé-
zus a porba, mely a régi latin fordítás
szerint így hangzik. „A föld porba írják
azokat, akik elfordulnak tőled, mert el-
hagyták az Urat…”  A vádlókat nem na-
gyon érdekli Jézus viselkedése. Inkább
a választ sürgetik. Meg is kapják, de
olyat amire nem számolnak.

„Az vesse rá az első követ, aki bűn

Azt az Arcot,azt az édes-egyet,
Aki az ő testéből testedzett.

Kis Betlehem boldog éjjelében
Ő ringatta ámuló ölében,

Ő mosott rá,fözött és dagasztott,
Ágya szélén de hányszor virrasztott!

Ruhácskáit szőtte,fonta,foldta,
Haj pedig már akkor is de tudta...!

Ó hogy nézte távolodó képét,
Mikor elment,három éve, végképp!

Nézi most is,rogyadozó testtel,
Kicsi fiát a szörnyü kereszttel.

Nézi, nézi, fátyolodó szemmel.
Megy a Jézus,utána a tenger.

Véres úton,végestelen hosszan:
Tenger ember,férfi,gyerek,asszony.

Véres tajték veri ki a mesgyét,
Valamennyi viszi a keresztjét.

Nem hiányzik senki sem a sorból:
Leg elöl a tizenkét apostol,

Utánuk a számolatlan ezrek,
Ködbevesző végtelen keresztek.

Ott piheg a sok mái szegény is:
Édesapám,Édesanyám,én is!

Hétfájdalmas,nézz ide miránk is,
Krisztus Anyja,légy a mi Anyánk is! 

SÍK SÁNDOR

Vihar a tengeren

Évekkel ezelőtt egy holland halász
falucskában élő fiatalember példát adott
a világnak az önzetlen szolgálat jutal-
máról. Mivel az egész település a halá-
szatból élt, önkéntes mentőosztagot
szerveztek veszély esetére. Egyik éjsza-
ka hirtelen feltámadt a szél, szakadni
kezdett az eső, és a tomboló vihar fel-
borított egy halászbárkát a nyílt vízen. A
bajba jutott és kimerült legénység lead-
ta a vészjelzést. Az evezős mentőcsapat
kapitánya megszólaltatta a szirénát, s a

falu lakói összegyűltek az öbölre néző
főtéren. Mialatt a mentők vízre bocsá-
tották csónakjukat, és a széltől felkorbá-
csolt hullámokkal dacolva befelé evez-
tek, a falusiak nyugtalanul várakoztak a
parton, lámpásokat gyújtottak, hogy az
evezősök visszataláljanak.

Egy óra múlva kibontakozott a köd-
ből a csónak, s az emberek ujjongva
szaladtak elébe. Az önkéntesek elcsi-
gázva rogytak a fövényre, s elmondták,
hogy a mentőhajó már nem bírt el több
embert - egy szerencsétlenül jártat hátra
kellett hagyniuk. Ha őt is felveszik, a
csónak bizonyosan elsüllyed, és mind-
annyian ott pusztulnak.

A kapitány tébolyult igyekezettel
próbált újabb mentőcsapatot toborozni
az egyetlen odakint hagyott halász meg-
mentésére.

A tizenhat éves Hans előlépett. Az
anyja megragadta a karját.

- Könyörgök, ne menj! Az apád tíz
éve hajótörésben halt meg, a bátyádnak,
Paulnak csak három hete veszett nyo-
ma. Egyedül te maradtál nekem.

- Mennem kell, anyám. Mi lenne, ha
mindenki kihúzná magát, hogy „Nem
mehetek, menjen valaki más”? Most ne-
kem is teljesítenem kell a kötelessége-
met. Akire rákerül a sor, ki kell vennie a
részét a munkából - felelte a fiú, meg-
csókolta az anyját, csatlakozott a csa-
pathoz, és eltűnt az éjszakában.

Újabb óra telt el, amely az aggódó
anya számára örökkévalóságnak tet-
szett.

Végre előtűnt a ködből az evezősha-
jó, az orrában Hansszal. A mentők kapi-
tánya kezéből tölcsért formálva kiáltot-
ta:
- Megtaláltátok?
- Meg! - ordította vissza izgatottan



nélkül való.” Nem csupán a házasság-
törés bűnéről van szó, hanem arról,
hogy akit az Isten semmivel sem vádol.
Ez viszont abszurdum, senki sem gon-
dolhatta, hogy bűn nélkül való. Más-
részt a vádlók egymásról is tudták, ki-
sebb vagy nagyobb vétkeiket. Vagyis
egymás előtt is ismert volt, hogy bűnö-
sök, tehát senki sem formálhatott jogot
egymás előtt az első kő eldobásához.
Vagyis egymással szemben a vádlók is
irgalmasak voltak, de a házasság töré-
sen ért asszonnyal ezt nem akarták gya-
korolni.

Ezért egymás után eltávoznak, Jézus
egyedül marad az asszonnyal. Ágoston
erre a helyzetre azt mondja, hogy szem-
ben állt egymással a „misera” és a „mi-
sericordia”, vagyis a szerencsétlenség
és az irgalom. Amint megszűnik a Jézus
elleni csapda és vádaskodás, az asszony
úgy áll Jézus előtt, mintha Isten előtt áll-
na. Jézus most amikor az őt vádlók el-
távoztak nem mulasztja el kimondani,
az ítéletet. De először is azt kérdezi,
hogy hol a vádlói. Majd kijelenti „Én
sem ítéllek el, menj és több ne vétkezz!”
Jézus szentenciája egyaránt szól a há-
zasságtörő asszonynak és az időközben
megfutamodott vádlóknak, sőt az evan-
géliumok későbbi olvasóinak, nekünk
is. Jézus célja az ítélettel, a megtérés
előmozdítása. Az asszonyt vádlóknak a
célja a hatalmuk megmutatása.

Ítélni akarunk, vagy segíteni? Ez az
örök dilemma, minden ítéletünk megfo-
galmazásakor. Jézus még a rákénysz-
erített bírói szituációban is gyógyító
orvosként működött. Ezt nem szabad
felednünk.

Dr. Benyik György 2004

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Milyen könnyen
nyílik a szánk ítélkezésre, milyen hamar
tudjuk, hogy kire kell követ hajítani!
Add, hogy megtanuljunk hallgatni,
megtanuljunk a jót és igazat keresni, se-
gíts, hogy a Te szemeddel lássuk a bű-
nöst, hogy a Te szavaddal keressük a
megbékélést, hogy a Te száddal kérjünk
bocsánatot másokért. Szíved szeretete
és irgalma legyen a mi iskolánk! Ámen.

Elmélkedés

Magadra maradsz...
Minden a te dobogó szívedre nyomul.
Még kalapál, még alkot a kor, még tart
az idő, és nagy fájó ütésekkel előrehajt
világ és történés.
Ez az óra nyugtalansága, és nyugtalan a
te szíved is, míg meg nem nyugszik én-
bennem.
Nyugtalan a Te szíved, míg mind meg
nem nyugszunk Tebenned.
Idő és öröklét egymásba süllyed, s a
bűnnek kínja már eltűnt a szeretet
csöndjében!

H. U. von Balthasar

Szent Ágoston imája 

Uram Istenem én reményem, hallgass
meg engem! Ne engedd, hogy belefá-
radjak keresésedbe, adj erőt mindenütt.
Arcod látására törekedjem. Önts belém
reményt, hogy minden lépéssel köze-
lebb kerüljek hozzád. Te ismered erő-
met, és gyöngeségemet. Őrizd az
egyiket, gyógyítsd a másikat. Te juss
eszembe mindenütt. 

Szent Ágoston

ja szirmaikat. Te, aki a keresztfán
meghallgattad a hozzád folyamodó jobb
latrot, és a paradicsomnak örömét ígér-
ted néki, hallgasd meg híveidnek kiáltá-
sát is, és kegyelmesen oldozd fel a vi-
lágból elhunyt szolgáid lelkét minden
bűnük kötelékétől, hogy a feltámadás-
nak dicsőségében a választottak között
részesüljenek az örök életben.

Adj nekik, Uram, örök nyugodalmat,
és az örök világosság fényeskedjék ne-
kik! Nyugodjanak békében, Jézus, Má-
ria szent nevében. Ámen.

Imádság

Szent Mihály arkangyal, védelmezz
minket harcainkban, a Sátán gonoszsá-
ga és cselvetése ellen légy oltalmunk.
Parancsoljon neki az Isten, esedezve
kérjük, te pedig, az égi seregek Vezére,
a Sátánt és a többi gonosz szellemet, kik
a lelkek vesztére körüljárnak e világon,
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat
helyére. Amen. XIII. Leó pápa

Boldog Charles de Foucauld:
Uram, gyújtsd föl bennem. 

Uram, gyújtsd föl bennem a lelkek
üdvözítésének szenvedélyes lángját!
Hadd legyek kész arra, hogy ezért min-
dent megtegyek, hadd tudjam a lelkek
javát minden elé helyezni, hadd hasz-
náljak fel minden lehetséges eszközt a
hitetlenek megtéréséért és üdvözítésé-
ért! 

Vianney Szent János: Jézusom,
neked szentelem szívemet 

Jézusom, neked szentelem szívemet,
zárd a tiédbe. Szívedben akarok lakni,

szíveddel akarok szeretni, szívedben
akarok élni. Szívedből akarom meríteni
az igazi szeretetet, mely felemészti szí-
vemet: benne erőt, világosságot, kedvet
és igazi vigasztalást fogok találni.
Jézusom, szívem a te szíved szereteté-

nek oltára legyen, oltár, amelyen maga-
mat neked áldozom. Szemem minden-
kor szent sebeidre tekintsen, elmém
mindig irgalmadra gondoljon. 

Tompa Mihály: Bűnbocsánat

Az arc porban hever, s a könny ömöl,
A hű vezeklő bűnét látja csak...
S hogy Istenhez fordul bocsánatért:
Szétválni kezd lelkében szín, salak.
S ha a szív meglágyult, mint a viasz,
Új ember lenni a bűnös ha kész.
Felé hajlik az égi irgalom:
Bizzál fiam, bűnöd bocsátva lész!

(részlet)

Szeretettel küldöm e szép verset a
Szentlélek templom lapjában.Marika.

A KERESZTÚTON

Megy a Jézus a Kálváriára,
Fejében a töviskoronája.

Véres rózsák verték ki a testét.
Megy a Jézus,viszi a keresztjét.

Most először roskadt el alatta,
Vad pribékek keze fölrángatta.

Szeges szijak a husába tépnek,
Borzalommal kisérik a népek.

Szeges szíjak csontig elevenbe,
Jön az úton Szűz Mária szembe.

A szeméből mennyek mosolyognak,
De szívében hét tőre pokolnak.

Nézi Jézust, nézi a keresztfát,
Azt a véres,verejtékes orcát,



Mások hibájának kijavítása

Volt egyszer egy fogadó, melyet
Ezüst Csillagnak hívtak. A tulajdonos
minden tőle telhetőt elkövetett, hogy
minél több vendéget csábítván nyeresé-
gessé tegye vállalkozását: a szállás ké-
nyelmes volt, a kiszolgálás szívélyes, és
az árak elfogadhatók, de mindhiába.
Kétségbeesésében elhatározta, hogy ki-
kéri egy bölcs tanácsát. Miután a bölcs
végighallgatta bánatos történetét, azt ja-
vasolta, hogy változtassa meg a fogadó
nevét.
- Az lehetetlen - mondta a fogadós. -

Nemzedékek óta Ezüst Csillag a neve,
mindig is így ismerték az egész vidé-
ken.

- Nem - állította a bölcs határozottan -,
mostantól fogva Öt Harangnak fogod
hívni, a bejárat fölé pedig felakasztasz
hat harangot.

- Hat harangot? Ez aztán az abszurdum.
Ugyan már minek tenném?

- Csak próbáld ki, és meglátod - mo-
solygott a bölcs.

Nos, a fogadós megpróbálta. És a
következőket tapasztalta. Aki csak el-
ment a fogadója mellett, mind betért,
hogy felhívja egy hibára a figyelmét,
gondolván, hogy előtte még senki más
sem vette észre. Bent azután kellemesen
érintette őket a szívélyes kiszolgálás, és
ottmaradtak egy kis felüdülésre, megad-
ván ezzel a fogadósnak azt az anyagi si-
kert, amit korábban mindhiába keresett.

Kevés dolog van, amiben nagyobb
örömünket leljük, mint a mások hibái-
nak kijavításában.

Gyökössy Endre:
Az áldott orvos értünk szenved

Lehet, hogy nincs még erőd megval-
lani bűneidet valakinek. Lehet, hogy
nincs még erőd bekopogtatni egy lelki
gondozóhoz, és kiborítani a szemetes
kosaradat. Ám akkor is van Valakid.
Egyvalakid szüntelen: a te Áldott Orvo-
sod, a mi Urunk Jézus Krisztus. 

Ha gyötrelmes az éjszakád – olvasd
az evangéliumokat! Bűneid mélyén –
olvasd a keresztre feszítés történetét! És
egyszer ott találod magad a kereszt tö-
vében, ahol érted szenved az emberfia.

S egyszer kibuggyan szádon: – Én
Uram és én Istenem! Könyörülj rajtam!
Most már érzem, tudom, hogy hol, mi-
ben vétkeztem, tudom, mi lakik ben-
nem!

S akkor mondd ki, amire rádöbben-
tél a kereszt tövében! Ahogy egyszer
egy nem hívő ember megtorpant a mú-
zeumban az egész falat betöltő Golgo-
ta–kép előtt: Jézus nézett le rá. Odalé-
pett és elolvasta a kép feliratát. „Ezt tet-
tem érted, te mit tettél értem?” Megkö-
vülve állt, majd könnyes arccal kilépett
a kiállító teremből – és megújult az éle-
te. Mert megállt a Golgota keresztje
alatt. És bűnössé lett egy addig „jó” em-
ber. Mert felnézett az Ember Fiára!

Ahogy növekedik benned Jézus
Lénye, úgy hullatod el bűneidet, és érlel
életed jó gyümölcsöket.

Minden bűn halált fiadzik; de Jézus
meghalt, hogy nekem ne kelljen meg-
halnom bűneim miatt. Isten segít.

Gyökössy Endre: Hogyan böjtöljünk
ebben a modern világban?

Böjt alatt mi rendszerint az étel–ital
megvonását értjük. Szájunk megregulá-
zását. Valóban. Jézus korában, sőt vagy
másfélezer éven keresztül különös
szükség is volt erre, mert gyakran a
gyomor bűnei, az étel–falak zárták el tő-
lünk Isten halk és szelíd szavát. 

Úgy érzem, manapság sokkal inkább
a szemünket és a fülünket kell megböj-
töltetni, hogy Isten halk és szelíd hang-
ját meghalljuk, amely felülről és mégis
belülről akar hozzánk szólni. Mi a fela-
dat, a „leckénk” a halk és szelíd szó
meghallása érdekében? Mondjuk egy
héten legalább egy nap ne nyissuk ki a
rádiót, televíziót, ne olvassuk el az újsá-
gok szomorú, riasztó, keserves, rossz
híreit - az anti- evangéliumot, az ellen-
örömhírt-, amelyek bajokról, háborúk-
ról, gyilkosságokról, sikkasztásokról,
gazdasági és hatalmi küzdelmekről
szólnak; ehelyett csöndesedjünk el.

Tudom, nem kevesen vannak, akik
azt mondanák erre, hogy ez szinte kép-
telenség. Ennél sokkal egyszerűbb egy
héten egyszer a gyomrot megböjtöltetni
– és ez így is van. Nekünk azonban fon-
tos ezt a fajta böjtöt gyakorolnunk. Csak
így, szemünket–fülünket böjtöltetve tu-
dunk olykor–olykor lényünk alaphang-
jára hangolódni, hogy így megtudjuk,
mi rejlik bennünk. Mit mond a csönd;
Miről, kiről beszél lényünk mélye? Bé-
kés, tiszta hangok, képek jönnek–e elő,
vagy zavaros, nyugtalanító, elintézésre
váróak? Vagy éppenséggel a nagy
semmi?…

Azért is szükségünk van
hang–böjtre, hogy rezonáló–képesek le-
gyünk a belső–felső hangra, a Lélek

szavára. Csak elcsöndesedve, szemün-
ket, fülünket böjtöltetve tudunk kapcso-
latba kerülni Isten Lelkével.

Amikor a keresztre nézek...

Jézus karjai kitárva,
hogy átöleljen engem,
feje lehajtva, hogy megcsókoljon,
lábai szorosan szögezve,
hogy szabaddá tegyen engem.
Vére kiöntve, hogy lelkemet mossa, 
szíve szélesen kitárva,
hogy befogadjon engem.
Akkor tudom,
hogyan szeretett Jézus engem. 

Boldog Teréz anya

Segít a csend

Amikor elfáradsz a mai napi nyüzs-
gés után, segít a csend, a meghitt kis
szobád. Amikor már a sírás fojtogat,
csendre int Jézus, merülj el, hívogat.

Amikor körülvesz a rossz, s a harag
eltölt, csendesülj Jézus jóságában, Ő
megtisztít, feltölt.

Amikor a békesség, a csend átjár,
megnyugodva, mosollyal az arcodon
indulj: Új feladat vár.

Szabóné Takács Éva

Meghalt hívekért

Üdvözítő Jézus Krisztus! Kérünk téged,
fogadd országodba híveidnek lelkét,
akikért szent véredet kiontottad. Emlé-
kezzél meg, Uram, hogy gyarló az em-
beri természet, és olyanok vagyunk,
mint a mezei virágok, melyek hamar el-
hervadnak, és a szél könnyen széthord-


