
 
 

 
 

SARLÓS BOLDOGASSZONY 
 

 Július 2-án ünnepeltük Szűz Mária vizitációját Erzsébetnél, magyar nevén a 
Sarlós Boldogasszonyt, mert a Péter-Pálkor kezdődő aratás idejében van, és az 
asszonyok sarlóval végezték az aratást. Az idős és várandós Erzsébethez látogat a 
szintén áldott állapotban lévő fiatal Mária, hogy segítségére legyen. Magzataikat, a 
kis Keresztelő Szent Jánost és Jézust is eltöltötte a Szentlélek, és repesve örültek 
egymásnak anyjuk méhében. Számos festőművészt ihletett meg ez a téma. 
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OLVASNIVALÓ: AUDREY HEPBURN: CIRKUSZI TÖRTÉNET 
 

 Egyszer tizenéves koromban apámmal sorban álltunk cirkuszjegyet venni. Már 
csak egy másik család volt előttünk a pénztárig. E család mély benyomást tett rám.  
 Nyolc gyermekük volt, 12 év alattiak. Öltözetükről sejthettük, hogy nem lehet 
sok pénzük, de ruhájuk rendes és tiszta volt. A gyermekek is jól viselkedtek, sorban 
álltak szüleik mögött kettesével egymás kezét fogva. Izgatottan csevegtek az állatok 
és a bohócok nyújtotta látványosságokról. Érezhető volt, hogy még soha nem jártak 
cirkuszban, amely életük fénypontja lenne. 
 Az apa és az anya büszkén álltak a család élén. A feleség a férje kezét fogta, 
és fölnézett rá, mintha csak azt akarná neki mondani: te vagy az én lovagom fényes 
páncélban. Férje mosolygott, és örömmel nyugtázta, hogy családja boldog. Ekkor a 
pénztárosnő megkérdezte a férfit, hány jegyet kér. Büszkén válaszolta: „Kérek nyolc 
gyermek- és két felnőtt-jegyet.” A pénztáros közölte az árat. 
 A feleség elengedte férje kezét, lesütötte szemét, az eddig magabiztos férfi 
ajka pedig remegni kezdett. Közelebb hajolva kérdezte: „Mennyit is mondott?” A 
jegykiadó közölte az árat. A férfinak nem volt elég pénze. Hogyan fordulhatott volna 
vissza közölni gyermekeivel, hogy nincs elég pénze őket cirkuszba vinni. 
 Apám látva a jelenetet, zsebébe nyúlt, és kivett belőle egy 20 dolláros bankót, 
majd ledobta a földre. (Mi sem voltunk gazdagok!) Apám lehajolva fölvette a 20 
dolláros bankjegyet, megütögette az előtte álló férfi vállát, és ezt mondta neki: 
„Elnézést, uram, ez esett ki az ön zsebéből.” A férfi megértette, mi történik. Nem 
könyörgött alamizsnáért, de biztos nagyra értékelte a segítséget ebben a szívszorító 
és kínos helyzetben. Egyenesen apám szemébe nézett, megszorította a kezét mind 
a két kezével, rászorította a 20 dollárost, az ajka remegett, és egy könnycsepp 
gördült le az arcán, amikor válaszolt: „Köszönöm, uram, nagyon köszönöm! Ez 
nagyon sokat jelent nekem és a családomnak.” 
 Apámmal visszamentünk a kocsihoz, és hazatértünk. Az a 20 dollár, amit 
apám odaadott, volt a mi cirkuszjegyünk ára. Bár aznap este nem láthattuk a cirkusz 
műsorát, mégis mindketten olyan örömöt éreztünk magunkban, ami sokkal nagyobb 
volt, mint azt látni, amit a cirkusz valaha is képes nyújtani. Akkor tanultam meg, mit 
jelent adni. 
 Aki adakozik, az nagyobb annál, aki kap. Ha nagy akarsz lenni, nagyobb, mint 
az élet, tanulj meg adakozni.  A szeretetnek semmi köze ahhoz, amire vársz, hogy 
megkapjad, csak azzal együtt, amit várnak tőled, hogy adj; az viszont minden. Az 
adakozást, mások megáldásának fontosságát soha nem árt hangsúlyozni, mert 
mindig nagyobb öröm adni, mint kapni. Tégy te is valakit boldoggá azzal, hogy adsz. 
 

HUMOR 
 

 Nem értelek, drágám –bújik férjéhez a feleség. Régen boldog voltál, ha csak 
két percre is láthattál! –Semmi sem változott, édesem! –válaszol a férfi. –Ma is 
boldog vagyok, ha csak két percig látlak. 
 Fiú a barátnőjének: -Mondd, akkor is szeretnél, ha apám nem hagyta volna 
rám ezt a mesés vagyont? –Jaj, te kis csacsi! Csak nem gondolod, hogy érdekel, ki 
hagyta rád a pénzt? 



 

FULTON SHEEN PÜSPÖK: A SZERETET NEM TOLERANCIA 
 

 A krisztusi szeretet elviseli a gonoszságot, de nem tolerálja azt. Engeszteli 
mások bűneit, de nem nagyvonalú a bűnt illetően. 
 A tolerancia utáni vágyakozás sohasem veszi rá arra, hogy elfojtsa utálatát a 
rossz filozófiákkal szemben, melyek az igazsággal kelnek versenyre. 
 Megbocsát a bűnösnek és utálja a bűnt; gondolkodásmódjában irgalmatlan a 
tévedéssel szemben. 
 A töredelmes bűnbánót újra meg újra fölveszi Krisztus titokzatos testének 
ölébe, de bűnei sohasem kerülnek bölcsességének kincsei közé. 
 Az igaz szeretet valódi utálatot is magával hoz: aki az erkölcsi 
megbotránkozásra való képességet és a törekvést a vevő és az eladó kiűzésére a 
templomból elveszítette, az elveszítette az élő, izzó szeretetet az igazság iránt. 
 A felebaráti szeretet, caritas, ezért nemcsak az „élni és élni hagyni” lágy, langy 
filozófiája, nem az érzelgős érzelmek egy fajtája. 
 A felebaráti szeretet a Szentlélekkel való töltekezés, amely a szép és a jó 
szeretetére és az erkölcsi rossz utálatára vezet minket. 
 

 
FŐZŐCSKE 

 
Egyszerű káposztás rakottas: egy tepsi alját kibélelek vékony füstölt szalonna-
szeletekkel, ezen szétterítek egy kis –levétől kinyomkodott vagy átöblített- savanyú 
káposztát, erre főtt krumplit karikázok, amit beborítok szeletekre vágott, jó minőségű 
füstölt kolbásszal. Erre ismét egy réteg krumpli kerül, majd az egészet beterítem 
ismét káposztával. Leöntöm egy kis vízzel kevert tejföllel, amit egyenletesen 
elsimítok a káposztán. Sütőben megsütöm. 
 
Göngyölt sertéstarja: Két fej hagymát kockára vágok, olajon megdinsztelek, 
ráteszem a vékonyra szeletelt gombát. (Ha lehetséges, tegyünk bele 1-2 vargányát 
is.) Sóval, borssal, pici kakukkfűvel ízesítem és hagyom kihűlni. 
 A tarjaszeleteket kissé kiverem, mindkét oldalukat besózom, borsozom, majd 
minden szelet húsra hosszában teszek a gombából, föltekerem, hústűvel 
megtűzöm, forró zsiradékon minden oldalát fehéredésig sütöm, majd kevés vizet 
aláöntve, födő alatt puhára párolom, végül zsírjára sütöm. 
 
Káposztás palacsinta: Tojásból, lisztből, szódavízzel és egy csipetnyi sóval 
palacsintatésztát keverek. Még a tészta pihen, zsiradékon megdinsztelem a legyalult 
besózott, kinyomkodott káposztát, ízlés szerint borsóval ízesítem. Hagyom 
langyosra hűlni. Belekeverem a palacsintatésztába és a szokásosnál kissé 
vastagabb palacsintákat sütök. 

 
 
 
 

 



 

 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 14. vasárnap: Portugáliai Szent Erzsébet) 

 
1./ A püspöki kar föloldotta a covid miatti korlátozásokat: nem kell már maszk, éljünk 
a szenteltvízzel és áldozzunk nyelvre. Aki fél, továbbra is tarthatja a régi szabályokat  
 
2./ Ma Portugáliai Szent Erzsébetre emlékezünk. 
 
3./ Írassatok szentmise-szándékokat a nyári köznapokra!                            (Offera!) 
 

HETI MISEINTENCIÓK 
 

Szombat 19 h G +Kovács Sándorné Mária (1. évf.) és +családtagok                   É                             
ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP: Portugáliai Szent Erzsébet; július 4. 
8 h    G          +id. Fekete János édesapa (38. évf.)    É                                                                                     
10 h  G           +Keresztúri Mária; pro populo: élő híveink és adakozó jótevőink    É
                     Hétfőn és kedden nincs szentmise! 
Szerda 7 h BB                                                                                                       CS 
Csütörtök 19 h BB    +Várkonyi Sándorné Ilona nagymama (17. évf.)    É                                                                                      
Péntek 7 h BB          CS 
Szombat 19 h G BB  +Zsótér Jenő                                                                        É                        
ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP: Szent Benedek apát; július 11.   
8 h     BP        Az Ábel- és a Kemény-család élő és +tagjai                                    É                                       
                                   
10 h   LG        Élő Andrea éanya, János és Erzsébet nagyszülők és Attila unoka; É  
 hála az isteni gondviselésért, kérve azt a jövőben is      
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