
A 27 éves Kate egy este az autójával ment barátjához 

Philadelphiában. A városon ment keresztül az autópályán, amikor 

kifogyott az üzemanyag a kocsiból. Kiszállt, és dobogó szívvel, de 

elindult, hogy megkeresse a legközelebbi benzinkutat. Ekkor tűnt 

fel a hajléktalan, aki látta, hogy a hölgy lehúzódott és bajban van.  

A férfi az mondta, szálljon vissza az autóba, és zárja magára a 

kocsit, mert ez nem biztonságos környék. A férfi elment, majd pár 

perccel később visszajött egy piros üzemanyagkannával. A 

hajléktalan az utolsó húsz dollárjából üzemanyagot vett, és 

beletöltötte a nő kocsijába, hogy biztonságban hazamehessen. A 

férfi nem kért pénzt a segítségért, és Kate-nél sem volt elég 

készpénz. De nem feledkezett meg a férfiról. Legközelebb, 

amikor meglátta, megállt, kifizette a pénzt, ráadásként adott neki 

kabátot, sálat, sapkát és meleg zoknit. Azután is, ha arra járt, 

mindig adott neki néhány dollárt. Megismerkedett a férfival, és 

minél jobban megismerte, annál inkább segíteni szeretett volna az 

önzetlen férfin. A férfi a tengerészgyalogságnál szolgált, majd 

tűzoltó és mentős volt, mielőtt beköszöntöttek a nehéz idők. 

Johnny egyetlen vágya volt, hogy munkát találjon, és egy olyan 

helyet, ahol minden este tisztálkodhat, és békében aludhat. Egy 

alkalommal a nő ismét néhány apróságot vitt neki egy táskában. 

Johnny nagyon örült minden apróságnak. Johnny a táskában talált 

néhány gabonaszeletet, rögtön meg is kérdezte Kate-től, nem kér-

e egyet. Még ekkor is megosztotta volna mással, ami az övé. Kate 

ekkor döntötte el, hogy ennél több segítséget érdemel az irgalmas 

szamaritánus. Egy közösségi adománygyűjtő oldalon megosztotta 

történetét, és hogy szeretne a számára 10000 dollárt összegyűjteni, 

hogy újrakezdhesse az életét. A történetnek híre kelt, és jöttek az 

adományok. Felbukkantak olyanok is, akik a férfit ismerték 

korábbról, fényképet osztottak meg, és úgy beszéltek róla, mint 

nagyszerű emberről. Az adományok áramlani kezdtek, néhány 

nap alatt messze meghaladta a kért 10 000 dollárt. Amikor a hírrel 

meglátogatták Johnnyt, a férfi teljesen elérzékenyült. Az 

adományok rövidesen elérték a 100 000 dollárt. Johnny úgy 

tervezi, hogy az összeg jelentős részét eladományozza.  

GONDOLAT/TENNIVALÓ ERRE A HÉTRE:  

Jézus üzenete: "Bizony mondom nektek, amit e legkisebb 

testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek." Mt 25,40. 

Biztos vagyok benne, hogy bármi, amit más emberért teszünk, 

valamiképpen javunkra válik, "kifizetődik". Persze, nem 

számításból kell tenni, amit teszünk, hanem őszinte szeretetből. 

Ezen a héten próbálj legalább egy dolgot önzetlenül tenni 

valakiért - és máris egy picit szebb lesz a világ! 

 forrás: Laudetur, internet 

 

 

A hagyomány szerint csodával határos módon hét évszázaddal 

ezelőtt, 1294-ben került Mária názáreti házacskája az Adria-parti 

olasz városba, Loretóba. II. János Pál pápa a kegyhely 7. 

centenáriumának ünnepségén kiemelte a loretói szentély három 

nagy üzenetét:  

Az első a kegyelem üzenete, Isten ingyenes ajándékáé. Erről az 

ajándékról szüntelenül elmélkednünk kell, törekednünk arra, hogy 

újból rátaláljunk, ha már elveszítettük volna, főként a bűnbánat 

szentségében, a gyónásban.  

A második üzenet a hité, amely nemcsak ésszerű belátása a 

kinyilatkoztatott igazságnak, hanem engedelmesség is, Isten 

elfogadása életünkben nagylelkű és tökéletes "igen" terveire, 

amint Máriáé volt az Angyali Üdvözlet pillanatában.   

És végül a harmadik üzenet az üdvösség üzenete, amelyet Isten 

szegénységben és elfelejtettségben emberré lett Fia hozott el 

valamennyiünknek.  

A loretói litánia a mai formájában a XVI. században tűnik fel 

először, de már a XII. századból is ismerünk hasonló, közös 

végzésre készült imádságot. Az általunk ismert loretói litánia a 

Loreto városának bazilikájában lévő Szent Házból származik. 

Amikor Canisius Szent Péter 1558-ban Loretóban járt és 

meghallotta ennek éneklését, átvette imakönyvébe és terjesztette. 

VIII. Orbán pápa 1691-ben kiadott dekrétumában megtiltotta a 

különböző templomokban készült Mária-litániákat, és egyetemes 

használatra a loretói litániát rendelte el. XIII. Leó pápa ezt 1886-

ban megújította. 

A pápák azóta is mindig hangsúlyozták a litánia közös és egyéni 

imádkozásának jelentőségét, így XII. Piusz, VI. Pál, II. János Pál 

pápák.  

A hónapban, ha teheted, imádkozd a litániát és elmélkedj szavain! 

Kérd Mária közbenjárását életedre, szeretteidre! 

 forrás: Laudetur, internet 

Május a Szűzanya hónapja, az esti szentmisék előtt hétfőn, 

pénteken és vasárnap 1730 órától májusi litániát imádkozunk. 

Szeretettel hívom és várom a Testvéreket! 

Május 20-án, pénteken Szent Bernát ünnepéhez kötődően a 

1700 órakor kezdődő szentmise keretében tartjuk Lullán a 

fogadalmi szentmisét. 

A Karitász csoport pályázatot írt ki a „Szolgáló Szeretet Ifjú 

Reménysége díj” elnyerésére nyolcadik osztályos diákok részére. 

A pályázta célja, hogy elismerje az általános iskolából ballagó 

diákok tehetségét és közösségi munkáját. A pályázattal kapcsolatos 

részletek miatt érdeklődjenek az iskolákban! 

        Sifter Gergő h.esperes-plébános 

         XI. évf. 19.szám                    2022.  május 15. 
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