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Gondolatok vasárnapra
TISZTELETADÁS A RAGYOGÓ URALKODÓNAK
Néha egy-egy udvariassági gesztus örök életűvé válik.
1588-ban, miután a brit haditengerészet hatalmas győzelmet aratott a
spanyol ármádia fölött, Erzsébet királynő elhatározta, hogy egyenként
kitünteti az ütközetben részt vett tengerészeket. Sőt, hogy még nagyobb
tiszteletben részesítse a legénységet, elhatározta, hogy személyesen fogja
mellükre tűzni az érmet. Amikor a tengernagy hírül vette ezt, parancsot
adott embereinek, hogy tekintettel Őfelsége ragyogó és fénylő
kedvességére, minden tengerész, míg a kitüntetést átveszi, tartsa ellenzőnek
szeme felett a jobb kezét. (Szentmihályi-Molnár István)
A VASÁRNAP OLVASMÁNYAI ELÉ
Jézus hű Istenhez és hű hozzánk. Hűségét szolgálata bizonyítja, amelyet
papságával nyújt.
Jézus legszentebb főpapi áldozatával jár közben értünk,
Isten irgalmát és fegyelmét biztosítva számunkra.
Papsága szolgálatunkra van, növeli hitünket és erősíti
bizalmunkat. (Iz 53,1011)
A Zebedeus testvérek kérésében Jézus meglátja a hozzá való ragaszkodást
és készséget a szenvedésre. Ezért nem utasítja el kérésünket, de ígéretet sem
tesz. Követői elégedjenek meg azzal és örüljenek annak, hogy
bepillanthatnak a mennyek országába. Jézus nemcsak alázatosságra int,
hanem az örök élet reményét is felkelti bennünk. (Zsid 4,14-16)
Jézus életével és tanításával arra buzdít, hogy legyünk egymás szolgálatára,
szeretetünkkel siessünk embertársaink elé. Legyünk hálásak, ha mások
szolgálatára lehetünk. Szolgálatunk akkor értékes, ha áldozattal jár együtt.
(Mk 10,35-45) - Csertő János
† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 10,35-45)
Abban az időben: Zebedeus fiai, Jakab és János odamentek Jézushoz, és ezt
mondták: „Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk.” Ő
megkérdezte: „Mit kívántok, mit tegyek nektek?” Ezt felelték: „Add meg

nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te
dicsőségedben.” Jézus így válaszolt: „Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e
inni a kehelyből, amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a
keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?” Azt felelték: „Meg tudjuk
tenni!” Jézus így folytatta: „A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni
fogtok, s a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is
megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és bal oldalamon ki
üljön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti,
akiknek készült.” Amikor a többi tíz ezt hallotta,
megnehezteltek Jakabra és Jánosra.
Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt
hozzájuk: „Tudjátok, hogy akiket a világ urainak
tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető
embereik éreztetik velük hatalmukat. De közöttetek ez
ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, legyen
a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni,
legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az Emberfia nem azért jött, hogy
szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul
sokakért.”
Ezek az evangélium igéi.
VETÉLKEDÜNK VAGY SZERETÜNK?
Egy-egy sportverseny, világbajnokság, olimpia mindenkit lázba hoz. Ki tud
több gólt lőni? Ki tud magasabbra ugrani? Ki
tud szebben tornázni, gyorsabban úszni.
messzebbre lőni? S ez egy kicsit tükrözi az
emberek felfogását: győzni, mindenképpen
győzni akarnak, lehagyni, megelőzni a másik
versenyzőt!
Egy idős papról maradt fenn: abban a világban,
amikor nem volt könnyű az iskoláztatás, ő szívesen felkarolta a tehetséges
gyerekeket. Évente öt-hatnak ellátásáról is gondoskodott. Amikor
köszönetet mondtak neki s azt kérdezték a szülők, hogy mivel tartoznak, az
volt a válasza: Ha majd valamikor lehetőséged lesz, hogy másokkal jót tégy,
te is hasonlóképpen cselekedjél!
SZEMBE-FORDÍTOTT TÜKRÖK (Weöres Sándor)
Örömöm sokszorozódjék a te örömödben.
Hiányosságom váljék jósággá benned.

Egyetlen parancs van, a többi csak tanács:
igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy
mindennek javára legyél.
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás:
Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.
Az igazság nem mondatokban rejlik,
hanem a torzítatlan létezésben.
Az öröklét nem az időben rejlik, hanem az összhang állapotában.
OKTÓBERI SZŰZANYA KÖSZÖNTŐ
AKINEK TE VAGY ANYJA – Prohászka Ottokár
Szent Szűz, akinek te vagy anyja,
annak hite legyen az ereje!
Ha velem van az Isten,
ha egymagam állok is,
mindig többségben vagyok.
S akinek édesanyja te vagy,
Boldogságos Szűz Mária,
az nem érzi magát elhagyatva,
hiszen a te anyai oltalmad
mindenhová kíséri.
Fordítsd reám szemeidet,
irgalmas Szűz Anyám!
HÁLÁS LELKÜLETÉRT
A hálás lelkület alapvető magatartásunk Isten felé - de a saját életünkben is.
Hálásak vagyunk a szeretetért, amelyet Istentől kapunk; házastársunkért,
aki elfogad, mindent megtesz értünk, hűséges és jó hozzánk. Hálásak
vagyunk, hogy érezhetjük a szeretetet. Mindnyájan tapasztalhatjuk, hogy a
szeretet végső soron mindig ajándék. Sose mondhatjuk, hogy
megszolgáltunk érte. Olyan titok, amely mélyen összeköt bennünket
egymással. A hálát mindig szeretnénk valahogy kifejezni. Erre sokféle
lehetőség van.
A hála nem csak az ünnepnapok gesztusa. A hálás lelkület azt jelenti, hogy
mindennap hálásak vagyunk, és egy-egy kis jelzéssel - szavakba öntve vagy
szimbolikusan - kifejezzük a másik embernek, hogy örülünk neki. De
nemcsak azért vagyunk hálásak, amit tesz vagy mond, hanem a létéért is.
Jó, ha olykor megköszönjük a másiknak azt, amilyen ő, azt, hogy
mellettünk van, és szerethetjük egymást. (Anzelm Grün)

KÖSZÖNÖM NEKED URAM, A REMÉNYT
Mert aki remélhet, fenntartás és félelem nélkül él s a labdához válik
hasonlatossá, amely midőn földhöz verik, magasba száll.
Ha megkérdeznék tőlem, mi a remény, azt válaszolnám: a remény Te
Magad vagy, Uram. Amikor sivatagba sodor az élet, és a kietlen
pusztaságban tikkadt lelkem alélni kezd, elég egy kurta fohász s mintha
megnyílna az ég: édenkertté válik a sivatag.
Sem homoktenger, sem óceán viharában nem retteghet, aki Benned hisz.
Mert csillag kezedben a remény, s ki iránytűként követi e csillagot, nem
csalatkozik.
Dobálja az embert az élet, Uram. Voltam már fönn és voltam már lent. De
az ormon állva is láttam a völgyek szépségét, és letaszítva is fel tudtam vetni
pillantásomat a hegycsúcsokra.
Add, hogy ne szédítsenek meg a magasságok, és ne borzadjak el a
mélységek szakadékától!
Ültesd el szívemben az alázatot, amikor a tető felé visz a siker, s gyújtsd ki
bennem a reményt, amikor alázuhanok. Hisz a Te kezedbe kapaszkodva
emelkedem, és a Te tenyered fog fel, ha elbukom.
Meg kell ismerni a fentet és meg kell ismerni a lentet. Így teljes az élet,
Uram. Csak csüggedni nem szabad annak, aki Benned hisz, mert Belőled
fakad a remény. S a remény, amely édestestvére a hitnek és a szeretetnek, a
legsötétebb zugokba is bevilágít, a legfájóbb lelkeket is vigasszal
balzsamozza.
Köszönöm Neked ezt a balzsamot, Uram, köszönöm Neked, hogy ha a
földön már elfogyott számomra a remény, az égi vigaszban és Benned akkor
is reménykedhetem. (Kunitzer Szonja)
OKOS KÜTYÜS VICC

Az egyik jezsuita novícius igencsak szerette a különféle újszerű kütyüket. Volt
okos telefonja, „okos” ébresztőórája, „okos” hőmérője, és ki tudja, még mi
mindene.
- Hallottam egy igazán szuper készülékről! - mondta neki az egyik rendtársa. Figyelmezteti a tulajdonosát, ha az túl sokat eszik, és nem mozog eleget.
- Ez aztán a technikai újdonság! És mi a neve?
- Mérleg.
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