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Zsoltár: Az igaz ember világít, * mint fény a sötétségben. 

 

 

ruhái szakadtak voltak, látszott, hogy éhezett és nagyon gyenge 

volt. Ahogy meglátta anyját, egyből elmesélte neki, milyen nagy 

csoda, hogy most itt lehet. „Hazafelé tartva az éhségtől 

elgyengülve összeestem, és már azt hittem, meg fogok halni. 

Akkor arra jött egy púpos öregember, akitől egy falat ételért 

könyörögtem, és olyan kedves volt, hogy egy teljes chapatit adott 

nekem! Ahogy odaadta, ezt mondta: Én minden nap ezt eszem, de 

ma neked nagyobb szükséged van rá, ezért neked adom.” 

Ahogy az asszony hallgatta fiának szavait, elsápadt és az ajtónak 

kellett támaszkodnia. Arra gondolt, hogyha a mérgezett chapatit 

nem dobta volna a tűzbe, saját fiának gyilkosa lett volna. Ekkor 

megértette a púpos öregember szavait. 

„A gonoszság, amit teszel, veled marad. A jó, amit teszel, 

visszajön hozzád.” 

         forrás: internet 

Egy asszony minden nap chapatit sütött családjának, és mindig 

eggyel többet készített, mint amire szükségük volt. Ezt az egyet az 

ablakpárkányra tette egy-egy arra járó éhes ember számára. 

Minden egyes nap egy púpos öregember érkezett, elvette a 

chapatit és tovább állt. Közben ahelyett, hogy köszönetet mondott 

volna, minden alkalommal ezt mormolta: 

„A gonoszság, amit teszel, veled marad. A jó, amit teszel, 

visszajön hozzád.” 

Az asszony egy idő után dühös lett és azt gondolta magában, 

micsoda hálátlan alak ez a púpos öregember! Egy nyomorult 

köszönömöt sem tud kimondani, helyette mindig ezt a szöveget 

mormolja. Mit akar ezzel vajon? Dühében az asszony fogta a friss 

chapatit és mérget tett bele. Ahogy kitette a mérgezett ételt az 

ablakpárkányra, a keze megremegett. „Mi az ördögöt csinálok?”– 

mondta magában. Majd megfogta a chapatit és behajította a tűzbe. 

Sütött helyette egy újat és kitette az ablakpárkányra, ahogy szokta. 

Ismét jött a púpos öregember, elvette a chapatit, majd távozás 

közben megint az ismert szövegét mormolta: „A gonoszság, amit 

teszel, veled marad. A jó, amit teszel, visszajön hozzád.”  A púpos 

öregember továbbállt, mit sem sejtve az asszonyban dúló 

indulatokról. Az asszony pedig, ahogy minden nap, most is fiára 

gondolt, aki távoli vidékre ment szerencsét próbálni. Hónapok óta 

semmi hírt nem hallott felőle, és nagyon aggódott érte, hogy 

biztonságban hazatérjen. Azon az estén valaki kopogtatott az 

ajtón. Ahogy az asszony kinyitotta, nagy meglepetésére és 

örömére fiát látta maga előtt, aki sovány és meggyötört volt. A 
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00

 Tab - Február 19., szerda 8
00

 Tab 

Február 21., péntek 18
00

 Tab – Február 22., szombat 7
00

 Tab 

Február 23., vasárnap: 

8
00

 Lulla – 9
30

 Torvaj - Tab: 11
00

 és 18
00  
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-Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő 

számlaszámra:CIB Bank: 10700749-71203887-51100005 A 

közlemény rovatba kérjük, írják be: „Egyházi hozzájárulás”, 

valamint az adott évet. 
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Február 14-én, pénteken Szent Bálint (Valentin) vértanú 

ünnepéhez kapcsolódva 18
00

 órára szerelmesek miséjére 

hívom és várom a házaspárokat, jegyespárokat. Értük 

imádkozunk, majd a szentmise végén külön áldásban 

részesülnek, és kis ajándékkal kedveskedünk nekik. 

Apostolkodjunk ez ügyben, hívjunk másokat is, hogy ez ne csak 

egy Amerikából érkezett felkapott dolog legyen, hanem hűségük 

közös ünnepe. A körülbelüli létszám miatt kérem, 

iratkozzanak fel, vagy jelentkezzenek a szentmisék előtt vagy 

után a sekrestyében, vagy a plébánia elérhetőségein. 

Az Egyházközség nagy zarándoklata 2020. március 17-24-ig 

Dél- Itáliába lesz, 8 nap 7 éjszaka félpanziós ellátással. A 

zarándoklat költsége 520 euró. Kérem, hogy akik jelentkeztek, a 

teljes összeget (320 euró) fizessék be a plébánián február 

végéig. 

Hálásan köszönöm azok munkáját, akik az egyházközségi 

bálunk szervezésében és lebonyolításában részt vettek. 

Köszönöm a nagylelkű felajánlásokat, amelyek nélkül nem 

tudtuk volna ilyen szinten megrendezni a bálunkat. Isten 

fizesse meg mindenkinek, akik bármit is tettek, akár fizikálisan, 

akár imádságok által kísértek és támogattak bennünket. 

           Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Hirdetések 

 

 

Köszönöm, Istenem, a mai estén Neked, hogy átölelt áldásod, 

fényed és kegyelmed. Ma is megmutattad segítő kezedet, 

meghajtom előtted őszintén fejemet. Oltalmazó karod útmutatást 

adott, szerető szívemben hallom igaz hangod. Hálatelt szívemmel 

kérlek, Jézus, Uram, Szűzanya, Tanítók, Mennybéli Atya, segíts 

emlékeznem szent igaz valómra, hogy tisztán ráláthassak mai 

dolgaimra, számadást vethessek a szeretet fényében, és 

megbocsátást tegyek lelkem erejében. Ha hibáztam, Uram, segíts, 

hogy meglássam, szívbéli jósággal mindazt kijavítsam. Adj erőt 

mindehhez az álom mezejében, mikor fent járok Nálad 

csillagfénnyel. Angyalaid, kik álmomban kísérnek és óvnak, küldd 

el hozzám őket, míg eljön a holnap. S ha szemem becsukódik 

megnyugodva Benned, éjjel míg pihenek, Te ringatsz el engem. 

Ámen. 

Esti ima 

 

 


