
Két testvérről van most szó, Szilviről és Mikiről. Miki a 

kerékpárját javítgatta az udvaron, és egy nagy légy folyton a feje 

körül röpködött. Próbálta elhajtani, de csak-csak visszatért. Erre 

fogott egy befőttesüveget, addig ügyeskedett, amíg a légy 

beleszállt, és azt gondolta, amint készen lesz a javítással, kiviszi 

az erdőbe, legalább is a hozzájuk közel fekvő szélére, és ott 

engedi el...  

Eddig minden jó lett volna, csakhogy Miki alig hagyott ki valami 

alkalmat, hogy a húgát ne bosszantsa. Odahívta magához:  

- Idenézz, mit fogtam! Ilyen nagy légy a lovak körül szokott 

keringeni, és valahogy idetévedt. Látod, milyen boldogtalan ebben 

az üvegben. De hát itt mérföldnyi körzetben nincsenek lovak, 

beviszem a te szobádba! Egészen jól meglesztek, nem?  

Szilvi erre visítani kezdett, természetesen Miki ezen jót nevetett, 

és csak azért is kergette őt az üveggel együtt. Szilvi anyja után 

kiabált:  

- Anyu, mondd meg neki, hogy pusztítsa el!  

Anya abbahagyta az ebédfőzést, hogy igazságot szolgáltasson 

gyermekei között:  

- Miki, ne gyötörd a húgodat! Vidd ki a legyet a szabadba, és 

engedd el!  

- Ne! - kiabált Szilvi, - ölje meg!  

- Ilyen irgalmatlan vagy? - Jól van, már jó a biciklim, kiviszem az 

erdőbe, te kényeskedő!  

Szilvi anyjához fordult:  

- Miért vesződik vele annyit? Nem lenne egyszerűbb rálépni?  

- Nem vetted észre, hogy Miki mennyire törődik az állatokkal? És 

készakarva sem bánt senkit, különösen nem a gyengébbeket...  

- Akkor engem miért bosszant?  

- Mert te nem vagy gyenge, és csakugyan mindenért képes vagy 

bosszankodni!  

- Ez sajnos igaz, de mondd, anyu, egy olyan piszkos, nagy légy, 

amely nincs is a helyén közöttünk, nem érdemelné meg, hogy 

eltapossák?  

- Hm. Lehet, hogy igazad van, de azért én örülök, hogy Isten nem 

gondolkodik hasonlóképpen. Mert bizonyos értelemben sokszor 

mi is olyanok vagyunk, mint ez a légy. Szennyesek vagyunk, 

ingereljük Őt, és Ő szentségében eltaposhatna bennünket. De 

irgalmas hozzánk. 

Tudod, mi az irgalom? A meg nem érdemelt szeretet, könyörület.  

Szilvi meglepetten hallgatta anyját, aki indult már újra a konyha 

felé. Még azt mondta neki:  

- Szilvikém, az csak hasonlat volt, és minden hasonlat sántít. Ne is 

gondolj többet a légyre, csak azt jegyezd meg az egészből, hogy 

Isten bűneink ellenére sem semmisít meg bennünket, ad alkalmat 

arra, hogy megtudjuk, mi az Ő akarata velünk, 

Gondolj Isten irgalmára! Isten kegyes és irgalmas. 

"Nagy irgalmasságodban azonban nem pusztítottad, nem hagytad 

el őket. Mert könyörületes és jóságos Isten vagy.”  

(Nehemiás 9,31). 
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Az életé a jövő 

 
Lassan eljön az óvodai, iskolai beíratások időszaka. Szeretettel 

kérem a kedves szülőket, hogy ne feledkezzenek meg 

gyermekeik vallásos nevelésére tett ígéretükről. A katolikus 

iskolában órarend szerint zajlik a hittan oktatása, heti két órában. 

Az állami iskolában válasszák gyermekeik számára adott nagy 

lehetőséget, az órarend szerinti hit- és erkölcstan oktatást. 

Amíg a járványügyi helyzet nem enyhül, mindannyiunk, 

valamint a rám bízott hívek érdekében a hétköznapi és a 

vasárnap esti szentmisék szünetelnek.  

Április 5-től kezdve a temetési gyászmiséket megtartjuk! Az 

emberszeretet parancsa és az egymásért érzett felelősség 

ösztönözzön mindannyiunkat a fertőzések megelőzésére tett 

intézkedések szigorú betartására!  

     Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Hirdetés 

 

 

 

 

Imádság azért, hogy Isten jelenlétében éljünk  

Kérünk, Urunk, Istenünk, taníts meg bennünket arra, hogy 

helyesen kérjük Tőled azt, ami javunkra szolgál! Te 

kormányozod életünk hajóját magad felé, minden viharvert 

lélek csendes kikötője! Mutasd meg az irányt, amerre mennünk 

kell! Újítsd meg bennünk az engedelmesség lelkületét! Lelked 

zabolázza meg féktelen érzékeinket! Vezess el, és adj erőt 

ahhoz, ami igaz javunk: hogy megtartsuk törvényeidet, és 

minden tevékenységünkben folyton örvendjünk a Te csodálatos 

és felüdítő jelenlétednek! Tiéd minden szent dicsérete és 

magasztalása mindörökké.  

Ámen. 


