
 
NYÁR VAN, NYÁR: RÖPKE LEPKE SZÁLL VIRÁGRA, ZÜMMÖG SZÁZ BOGÁR 

 
 A szokatlanul hosszú és hideg tél után végre itt a –forrónak ígérkező- nyár! 
Kicsöngettek az iskolákban, befejeződtek a vizsgák és már javában tart a vakáció. 
Itt az ideje, hogy aktívan és passzívan is pihenjünk, szórakozzunk, sportoljunk, de 
lelki és szellemi dolgokkal is töltekezzünk. Ne legyen a nyár az üres semmittevés 
időszaka. Abba is bele lehet fáradni, azt is meg lehet unni. Ám aki készít egy 
rugalmas tervet, abba sok jó dolog belefér. Rugalmas legyen a terv! A merevség 
nem jó. Ha kirándulást tervezek péntekre, de szakad az eső, nem ragaszkodhatok 
mereven a tervem végrehajtásához. Rugalmas leszek, és mást csinálok. Például 
olvasok. A helyzet megmutatja, mikor, mit érdemes csinálni. A lényeg, hogy a drága 
idő ne vesszen kárba, hiszen a nyár gyorsan elszáll. Ezért, mint a cikk címében 
szereplő és virágról virágra röppenő lepke, mi is szálljunk jó programról még jobbra. 
De mit értsünk „jó” alatt? Azt, ami által jobbá, nemesebbé válhatok: építem a 
lelkemet (vasár- és köznapi szentmisék, imádságok, gyónás, áldozás, ministrálás); 
új ismereteket szerzek világról, kultúráról, művészetről és a természetről (olvasás, 
színház, film, koncert), fizikailag erősödöm (sport, kirándulás, egészséges 
táplálkozás), emberi kapcsolataimat ápolom (nem virtuális, hanem valóságos 
kapcsolattartás, találkozás, beszélgetés, közös programok régi barátokkal, általuk 
újakat is szerezve). A sok új élmény lendületet ad az új tanévhez, a kitartó és 
lelkiismeretes munkához diáknak és felnőttnek egyaránt. 
 

NAGYSZALONTÁN JÁRTUNK 
 

 Az áprilisi Arany János-tanulmányi verseny részvevőivel szerdán a költő 
szülővárosába, Nagyszalontára utaztunk. A reggeli szentmise után indultunk a 
plébániáról. Sajnos Endre atya nem jöhetett velünk, mert édesanyja előző este 
kórházba került. A csoportot és a kisbuszt Meldi néni vezette és anyukám (Piroska) 
jött el velünk. A verseny részvevői közül Csirszka Jancsi, Kiss Csenge és Kata, 
Finta Mónika, Finta Gyuri és Dávid, valamint e sorok írója, Tüzes Johanna jöttek el 
az egynapos útra. 
 Ragyogó napsütésben indultunk (egyre melegebb lett), és jókedvűen 
beszélgetve, énekelve vagy éppen szunyókálva haladtunk. Kisebb kerülőkkel, 
útlezárásokkal lassítva dél körül érkeztünk Nagyszalontára. Első utunk a Csonka-
toronyba, az Arany-emlékmúzeumba vezetett. A torony öt emeletén rendezték be a 
múzeumot, amelyben több kéziratot, a költő Petőfi Sándorhoz írt leveleinek 
másolatát, a Toldi díszes kiadását, Arany János verses köteteinek különböző 
kiadásait, illusztrációkat, családi képeket láthattunk. A negyedik emeleten rendezték 
be a költő dolgozószobáját eredeti bútorokkal. Érdekes volt a költő pipagyűjteménye 

 

FŐPLÉBÁNIÁNK HAVI LAPJA. 2017. JÚLIUS, SZENT JAKAB HAVA 

1 Péter 2,5 



 

és a szép nagy íróasztal is. A múzeumban látható Barabás Miklós híres Arany 
János-portréja. A torony bejáratánál magyar nyelvű emléktábla hirdeti a költő 
emlékét.  
 Vágyakozó pillantást vetettünk a hűvös patakra és a szökőkútra, de sürgetett 
az idő, tovább kellett indulnunk. Az utazás következő állomása Nagyvárad volt. 
Erdélyben is végigkísért minket a napsütés és a rekkenő hőség. Fölidézhettük a 
Toldi első énekének sorait: 

Ég a napmelegtől a kopár szik sarja, 
Tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta; 
Nincs egy árva fűszál a tors közt kelőben,  

Nincs tenyérnyi zöld hely nagy határ mezőben. 
 Az „Erdély kapujának” nevezett Nagyváradon rövid sétát tettünk: a kapucinus 
kolostorhoz tartó Sarlós Boldogasszony-templomban elimádkoztuk az Irgalmasság 
Rózsafüzérét (Regina néni felgyógyulásáért), majd megnéztük a főbb 
nevezetességeket: a Holdas templomnak nevezett barokk görögkeleti 
székesegyházat, a Szent László-templomot, a Sas-palotát, a Főtér nevezetességeit. 
Átsétáltunk a Sebes-Körös túlsó partjára, megcsodáltuk a szép szecessziós 
házakat, az Operaházat, Ady Endre és költőtársai szoborcsoportját. Kicsit 
elszomorított minket, hogy itt már senki nem akart magyarul beszélni; 
Nagyszalontán viszont úgy éreztük, mintha Magyarországon lennénk! Kirándulásunk 
végén fagyiztunk egyet, és fölfrissülve indulhattunk hazafelé. 
 Nagyon szép nap volt, sok élménnyel, különleges látnivalókkal és 
vidámsággal. Köszönjük szépen! 
 

LÉLEKEMELŐ APRÓSÁGOK 
 

 A MACSKA. Egyszer láttam egy sziámi macskát, hogy a rádió adására reagál. 
Heves kutyaugatás hallatszott a rádióból. A cica talpra ugrott, domborított, és 
fölborzolta a szőrét. Majd miután semmit sem látott, lassan a rádióhoz ment és 
megszagolta. Szemmel láthatóan sértődött volt és bosszankodott, hogy fölült az 
ugatásnak.  
 A macska nem hisz teljesen a fülének, szaglással és nézéssel győződik meg 
arról, hogy igaz-e, amit hall. Gondoljunk erre és tanuljunk a macskától. Jó volna, ha 
mi is csak akkor hinnénk el azt a rosszat, amit hallunk, ha már más módon is 
meggyőződtünk arról, hogy igaz. 
 NEM HALLANI. A közismert divatfodrász, Vidal Sassoon felesége mondja a 
férjéről: „Rettenetes az a bosszantó szokása, hogyha beszélek hozzá, csak 
csodálkozva néz rám, s ha megszidom, hogy nem figyel, vagy nem hallgat rám, 
akkor olyan kedvesen mosolyog, hogy kénytelen vagyok rá visszamosolyogni. 
 Tudja –folytatja–, a férjem olyan sokáig dolgozott szépségszalonokban, ahol 
kénytelen volt szünet nélkül hallgatni a nők állandó fecsegését, sokak egyszerre 
beszélgetését, hogy megtanulta nem hallani őket. Így tudott a munkájára 
koncentrálni.” Valóban, olyan lármában és zajban élünk, hogy igazán dolgozni csak 
az tud, aki csak arra figyel, ami fontos. 
 



 

 A KÜLÜGYMINISZTER BELPOLITIKÁJA. Robert Schuman francia külügy-
minisztert egyszer megkérdezték, miért nem nősült meg. 
 -Sok évvel ezelőtt –felelte-, amikor egy alkalommal a metrón utaztam, 
véletlenül ráléptem egy hölgy lábára. Mielőtt bocsánatot kérhettem volna tőle, máris 
így rikácsolt: -Te hülye trotli, nem tudsz vigyázni?! Nézd meg, hová lépsz! 
 Ekkor rám nézett, elvörösödött,, és így kiáltott föl: -Ó, bocsásson meg, uram, 
azt hittem, hogy a férjem volt! 
 HÉTKÖZNAPI BÖLCSESSÉG. Egy fiatalasszony mondta: Ha új ruhát vagy 
kabátot veszek, először a köznapi bevásárlásokhoz veszem föl. Így próbálom 
elkerülni barátnőim első kérdését, hogy mennyibe került. Ugyanis, ha kevesebbet 
mondok, akkor a szerencsémet irigylik, ha meg többet, akkor meg a 
gazdagságomat. Így azt mondhatom, hogy ami rajtam van, már nem új. Sok 
embernek tetszik, ha irigylik, pedig az irigy ember a legveszedelmesebb ellenség. 
 A JAVULÁS ÚTJA. Paulai Szent Vince életéből maradt fönn ez a kis történet: 
Egy kicsapongó életű fiatalembert szeretett volna megjavítani, de minden kísérlete 
eredménytelen maradt. Végül így szólt hozzá: -Mától kezdve békén hagyom önt. 
Csak arra kérem, hogy egyetlen kívánságomat teljesítse. –No jó –válaszolta az ifjú-, 
ha megtehetem, megteszem. Szent Vince kivett az imakönyvéből egy szentképet, 
mely a töviskoronás Krisztust ábrázolta. Odanyújtotta emberünknek e szavakkal: 
„Ígérje meg, hogy mától fogva minden este lefekvés előtt egy csak egy percig nézi 
ezt a képet. De egy napot se mulasszon ám el!” 
 A bohém fiú megígérte, és meg is tette. Ha átmulatott éjszaka került is haza, 
megnézte. Az első napon nem érzett semmit. A másodikon unatkozott. A 
harmadikon megborzadt. A negyediken szemrehányást vélt látni Jézus szemében. 
Két hét múlva beállított Szent Vincéhez. –Atyám! Gyónni szeretnék –mondta. Nem 
tudok már kitartani; Jézus szenvedése bűnbánatra indított. Ettől kezdve komoly 
lelkiéletet kezdett élni. Egyszer-kétszer visszaesett előző bűneibe, de végül is 
megjavult. 
 

ARANY JÁNOS: NÖVÜNK EGYÜTT 
 

Soknak lettem már, hogy élek,/ A szemében szúró tüske: 
De van még egy kicsi lélek,/ Aki rám hiú és büszke. 

 
Ez, hogy nevem is volt „hurcán”,/ Most eszmél csak, most tanulja: 

S lesi már, ha megy az utcán,/ Ráutat-e mások ujja. 
 

Eddig együtt voltunk gyermek,/ Én másod-, ő első ízben: 
Épültek fa-tornyok, termek,/ Pacskolódtunk porban, vízben. 

 
De, hogy ő nőtt, én is nőttem;/ Alig ismerünk egymásra: 

Ő kisasszony lett előttem,/ Én meg neki óriássa. 
 

No, engedjünk kedvét telni,/ Ha okos lesz, majd elhagyja; 
Legalább még nem szégyelli/ Hogy én voltam a nagyapja. 

 



 

 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 2017. JÚLIUS 2-ÁN 
(Évközi 13. vasárnap: Sarlós Boldogasszony) 

 
1./ Hétfőn és kedden templomunkban nincs szentmise! A környező templomok 
nyári miserendje a külső vitrinben megtekinthető. Ezek szerint hétfő reggel 7-
kor a rákosligeti, hétfő este 19-kor, ill. kedd reggel 7-kor a rákoshegyi; kedd 
este 19-kor pedig az újtelepi és a rákoskeresztúri templomban van szentmise. 
 
2./ Írassatok az irodában (hétfő-szerda-péntek 10-12 h) szentmise-szándékokat a 
nyári hónapokra. Még szombaton és vasárnap is vannak szabad időpontok. 
 
3./ Szent Jakab havát Jézus drágalátos Vérének szenteli az egyház, ezért első 
péntekén reggel ½ 8-kor Jézus Vére-litániát mondunk. Előtte ¾ 7-től gyóntatás és 
az irgalmasság rózsafüzérének imádkozása lesz bűneink engesztelésére. 
 
4./ Ma van az ún. Péter-fillérek gyűjtése az egyház római központjának; jövő 
vasárnapon pedig a júliusi nagygyűjtés templomunk támogatására.               
 

HETI MISEINTENCIÓK 
 

Szombat 19 h G +Kiss János, +László öccse, vmint +hozzátartozóik                   É                                                                                                     
ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP: Sarlós Boldogasszony; július 2. 
8 h    Zs          A Bencze-család +tagjai    É                                                                                      
9 h    G                            Makkai-Karsai Liliána keresztelője                                CS    
10 h  M               Pro populo: élő hívek és jótevők; vmint +családtagok       É                                                                                      
Hétfőn és kedden nincs szentmise! (Van viszont hétfő reggel 7: Rákosliget, hétfő 
este 7 és kedd reggel 7: Rákoshegy, kedd este 7: Rcs.-Újtelep és Rákoskeresztúr)        
Szerda 7 h        Beteg Regina gyógyulása   CS                                                                                     
Csütörtök 19 h     CS 
Péntek 7 h                                             É 
        9.45 h          +Vida Attila urnás temetése a Köztemetőben                              É 
      11.15 h          +Polgár Józsefné szórótemetése a Köztemetőben                     É 
Szombat 19 h G +Molnár Sándorné Katalin (Nagyszénáson temették szerdán)    É                     
ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP: Zhao Rong Szent Ágoston; július 9.  
8 h     G                +id. Fekete János édesapa (34. évf.)                                          É 
9 h     G                                   2 fiú és 2 lány keresztelője                                      CS                     
10 h  Zs               +Istvánka unoka      É 
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