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B év – Évközi 6. vasárnap
Gondolatok vasárnapra

BOLDOG HÁZASSÁGOT SZERETNÉL? - Gyökössy Endre
„Öreg lelkészüknél esküvőre jelentkezett Ádám és Éva. Az sokáig, szeretettel
nézte őket, aztán megszólalt:
- Boldog akarsz lenni, fiam?
- Igen. Nagyon!
- És te, leányom?
- Természetesen én is.
- Akkor ne kössetek házasságot. Megütközve meredtek öreg pásztorukra, de az
mosolyogva folytatta: Csak akkor, ha mindketten a másikat akarjátok boldoggá
tenni. Így lehettek boldogok. Mert szüntelen boldog házasság nincsen. De olyan
házasság van, ahol a másik boldogságát keresik – és ez a legboldogabb
házasság. Ilyen házasságot kérek és kívánok nektek. Olyan házasságot, hogy
egy valóságos példát is mondjak: ahol azon versenyeztek, kié legyen a
megbékítő első szó, és nem a kegyelemdöfést adó utolsó.”
6. ÉVKÖZI VASÁRNAP
A mai igehirdetésünk mindvégig a szeretet vonalát követi. Eszményünkkel,
Jézus Krisztussal, ismételten találkozunk, hogy a helyes utat mutassa nekünk.
Lev 13,1-2. 44 46 A társadalom kitaszítottjai azok, akiktől az megvonta akár
testi, akár lelki javait. A mi kötelességünk ezeken segíteni az irgalmasság
gyakorlásával.
1Kor 10,31-11,1: Szabadságunkat a szeretet parancsa szabályozza. Nem
tehetünk olyasmit, amivel árthatunk embertársunknak. Senkinek az üdvözülését
nem nehezíthetjük meg azzal, hogy megbotránkoztatjuk. Különösképpen az
ifjúságot kell védenünk társadalmunk botrányaitól.
Mk 1,40-45: Az evangélium bélpoklos
példája figyelmeztet, hogy Jézushoz akkor is
fordulhatunk irgalomért, amikor már emberi
segítséget nem várhatunk. A legelső, amit
kérnünk kell: bűnbocsánat, lelki megtisztulás.
Jézus előbb tisztít, mielőtt segít.

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 1,40-45)
Abban az időben: Egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte,
és így kérlelte: „Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem!”
Jézusnak megesett rajta a szíve.
Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: „Akarom! Tisztulj meg!”
Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan ráparancsolt, és
mindjárt elküldte ezekkel a szavakkal: „Vigyázz, ne szólj erről senkinek egy
szót sem, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és tisztulásodért mutasd
be a Mózes rendelte áldozatot, bizonyságul nekik.” Ám az, alighogy elment,
mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett
többé nyilvánosan a városba, inkább kint, elhagyatott helyeken tartózkodott.
Mégis, mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek.
Ezek az evangélium igéi.
A FERTŐZŐ BETEG AZ ÓSZÖVETSÉG IDEJÉBEN - Lukács László
A fertőzés ellen akkoriban úgy védekeztek, hogy - a Tóra előírása szerint - a
beteget kizárták a közösségből. Ráadásul a rabbik a betegséget Isten
büntetésének tartották, a betegtől tehát azért is távol tartották magukat, mert
súlyos bűnösnek tartották. Jézus és a leprás találkozásában valami egészen más
mutatkozik meg: olyasmi, ami gyökeresen eltér az ószövetségi és a rabbinikus
hagyománytól, de felnyithatja a mi szemünket is arra, hogy hogyan jött el az
Isten Országa.
Jézus nemcsak megengedi, hogy a leprás közeledjék hozzá, hanem „megérinti”
őt. Gesztusában Isten irgalmas jósága mutatkozik meg: az Üdvözítő nemcsak
azért jött el, hogy mennyei orvosként az igazi élettel megajándékozzon
bennünket, hanem azért is, hogy testvéri közösséget vállaljon velünk. Isten örök
Fia úgy váltja meg a világot, hogy magára veszi az emberlétet, annak minden
nyomorúságával, betegségével, bűnösségével. Máté itt Izajás prófétát idézi:
„Magára vette gyöngeségeinket, betegségeinket ő hordozta (Mt 8,17; Iz 53,4).
LEPRA? MA? – Martos Levente
Leprás betegek ma is élnek a világon. Kínában például
egész falvak, eldugott telepek a leprások
nyomortanyái. De Európában is létezik még
lepratelep. Az orvostudomány talán elmondhatja jogos
büszkeséggel, hogy a lepra mára gyógyítható.
Csakhogy sokakhoz nem jut el a segítség. A lepra még
nevében is, szólásokban is megvetést és elzárkózást fejez ki ott is, ahol maga a
betegség már rég ismeretlen. Ilyen-olyan betegségtől, ilyen vagy olyan

helyzettől, szegénységtől, szégyentől „félünk, mint a leprától”. Mintha ilyenkor
önmaga ellen fordulna a test, önálló életet él. A betegség szégyent szül, a
szégyenkezés pedig megbetegít és elzár a környezettől. A valaha elevenebb testi
betegség ma helytelen hozzáállás formájában szedi áldozatait.
BETEGSÉG – ÉLETBIZTOSÍTÁS – Varga Anna
Minél több a vagyonunk, annál jobban igyekszünk azt bebiztosítani. Biztosítást
kötünk a házunkra, az autónkra, amikor külföldre utazunk, s akadnak, akik a
mélyhűtőjük tartalmát biztosítják be, hogy ha egy hosszú áramszünet miatt
megromlik benne minden, kisebb legyen a veszteségük.
Az orgonaművész az ujjait biztosítja be, a balett-táncos a
lábát, az énekes a hangját.
Arra is figyelnünk kell, megbízható legyen az a cég, ahol
a biztosítást fizetjük, nehogy csődbe menjen, mert akkor
elveszíthetjük pénzünket.
Az életbiztosítás sem új dolog. Erről már kétezer éves
adatot is találunk a Bibliában.
Szűz Mária és Szent József Isten oltalmába ajánlották a kisded Jézust, amikor
bemutatták Őt a jeruzsálemi templomban. Jól tették, mert küszöbön állt a veszély. Az angyal figyelmeztetése nyomán még idejében el tudtak menekülni
Heródes öldöklése elől.
Később, amikor úgy tűnt, hogy elvesztették a tizenkét éves Gyermeket, akkor
épségben megtalálták az Atya házában. Sokkal később, amikor úgy tűnt, hogy
a világ elvesztette Jézusát, mert meghalt a keresztfán, akkor nem a halál győzött,
mert Krisztus feltámadott, és az Atya jobbján foglalt helyet. Ezt látta és hangosan ki is jelentette István diakónus élete utolsó pillanataiban.
Fontoljuk meg tehát, a legjobb életbiztosítás az, ha saját magunkat, családunkat
és minden vagyonunkat a jó Isten kegyelmébe ajánljuk, Aki szeretettel
oltalmába fogad, és még a pokol torkából is kimenti azokat, akik bűnbánattal
hozzá folyamodnak.
A MINDIG KÉZNÉL LEVŐ FÁJDALOMCSOLLAPÍTÓ
„Nincs olyan fájdalomcsillapító, mint az emberi kéz.
Amikor bekötözött szemekkel feküdtem a
műtőasztalon, megszorítottam valakinek a kezét. Az
illető keményen viszonozta a kezem szorítását, s
ezzel biztatott mindvégig, fönntartotta bennem a
hitet, hogy lelkek között vagyok, olyan erőt adott
vele, hogy azzal akár villamos gépeket is lehetne

hajtani. Fogalmam sincs, kicsoda volt az ismeretlen jótevő. Még azt sem tudom,
férfi volt-e vagy nő. Akárki volt, hálásan és alázatosan ezúton mondok neki
köszönetet.” (Kosztolányi Dezső)
IMASZÁNDÉKOD?
Az idős Bayazid mesélte: Amikor fiatal voltam, forradalmi gondolataim voltak
és így imádkoztam Istenhez: „Uram, adj nekem annyi erőt, hogy
megváltoztassam a világot.” Amikor életem derekánál voltam és láttam, hogy
nem sikerült a tervem, akkor így imádkoztam: „Uram, add meg azt a kegyelmet,
hogy környezetemet meg tudjam változtatni: szüleimet, testvéreimet és
barátaimat!” Megöregedtem és belátom magam is, hogy milyen ostoba voltam.
Most már csak így imádkozom: „Uram, add, hogy meg tudjak változni!” - Ha
ifjúságomtól kezdve így imádkozom, nem veszítettem volna el az életemet.
GYÓGYÍTSD A LELKEM, URAM! - Anselm Grün
Az Úr erőt ad a fáradtaknak, és gyámolítja a kimerültet. Akik az Úrban bíznak,
új erőre kapnak, szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak, de nem fáradnak ki,
járnak-kelnek, de nem lankadnak el. (Iz 40,29. 31)
Uram, ma reggel azokra a betegekre is gondolok, akik egyáltalán nem
tudnak felkelni, vagy csak fájdalom és nagy nehézségek árán képesek
feltápászkodni az ágyból. Áldd meg őket, hogy ma szép napjuk
legyen! Betegségükben tapasztalják meg gyógyító szeretetedet, ne
érezzék magukat egyedül, hanem éljék át a Veled való közösséget.
Uram, kérlek azokért is, akik nem lelik életük értelmét, hanem egyszerűen csak
vegetálnak. Nyisd meg szemüket, hogy ébredjenek rá az igazságra s
megismerjenek Téged, mint a teremtés egyetlen okát és alapját, s végre
felfedezzék szeretetedet.
Kérlek a depresszióban szenvedő embertársaimért, Uram, akik úgy érzik, elvágták őket az élet forrásától, minden nehéznek és sötétnek tűnik számukra,
minden lépés iszonyú erőfeszítést jelent. Vezesd őket is, világosítsd meg
sötétségüket, hogy ez a nap elviselhetőbb legyen számukra. Tartsd fölöttük óvó
kezedet, hogy beburkolja őket szerető jelenléted.
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Kórházkápolna: szentmise vasárnap 11 órakor
Hívjon betegéhez időben papot, amint kórházba kerül!

COVID MISE és SZENTSÉGIMÁDÁS:
A Kórházkápolnában minden csütörtökön 15 órakor.

