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„A szeretet soha meg nem szűnik.” 

   (1Kor 13,8)     

A neheztelés ládikója 
 

„Egy tanár minden diákjának azt a feladatot adta fel, hogy vegyenek egy 

kartondobozt és a következő héten minden egyes személyért, aki bosszúságot okoz 

nekik, akiket nem szívlelnek, akiknek nem tudnak megbocsátani, tegyenek be a 

ládába egy barackot, melyre tegyenek egy címkét az illető nevével. 

 Egy héten keresztül ezt a ládikót a hallgatóknak magukkal kellett vinniük 

állandóan: az otthonukba, az autójukba, az órákra, éjszaka az ágyuk mellé kellett 

helyezniük.  

A hallgatóknak szórakoztatónak tűnt az elején a feladat és mindannyian buzgón 

írták a neveket, melyek gyerekkoruk óta eszükbe ötlöttek. Ezután, amint múltak a 

napok, a hallgatók újabb neveket írtak a listára, olyan emberek neveivel, akikkel 

naponta találkoztak, és úgy tűnt megbocsáthatatlanul viselkedtek velük szemben… 

 Feltűnt nekik időközben, hogy a ládikó egyre súlyosabbá válik. A hét elején 

beletett barackok kezdtek ragacsos masszává rothadni, elviselhetetlen bűzt árasztva, 

és a rothadás gyorsan átterjedt a többi barackra is. Nehéz problémát okozott az is, 

hogy kötelesek voltak állandóan magukkal hordani ezt, hogy vigyázzanak arra, 

nehogy üzletben, autóbuszban, étteremben, találkozón, fürdőben felejtsék azt, 

főképp, mert minden hallgató neve és lakcíme rá volt írva a dobozra. Ráadásul a 

kartondoboz is kezdett szétbomlani, siralmas állapotba kerülve: nehezen cipelve 

súlyos terhét. 

Mindannyian világosan megértették a leckét, amit a tanár elmagyarázott nekik a hét 

végén. Vagyis hogy a ládikó annak a nehézségnek a súlyát jelképezi, amikor 

gyűlöletet, irigységet, más személyek iránti megvetést cipelünk magunkban.”  

                  (Bruno Ferrero) 

 

Gyakran azt hisszük, hogy kegyelmet gyakorlunk másoknak megbocsátva. A 

valóság azonban: ez a legnagyobb szívesség, amit önmagunknak tehetünk! 



A hét eseményei:           m.sz.:miseszándék 
 

 

 Hétfő   10h szentmise (ev.: Mk 5,1-20) 
 (febr.4.) 

 Kedd   18.30 szentmise (ev.: Mk 5,21-43) 
 (febr.5.) 

Szerda   10h szentmise (ev.: Mk 6,1-6) 
(febr.6.) 

Csütörtök  18.30 szentmise (ev.: Mk 6,7-13) 

(febr.7.)   (m.sz. elhunyt Necz Pálért, szüleiért és családtagjaiért) 

19h szentségimádás 

Péntek  17h gyóntatás 

(febr.8.)    18.30 szentmise (ev.: Mk 6,14-29) 

Szombat        8h szentmise (ev.: Mk 6,30-34)  

(febr.9.)   (m.sz. Ambrus gyógyulásáért) 

21-22h szentségimádás   

Vasárnap        8h szentmise – benne a betegek szentségének kiszolgáltatása 
(febr.10.)   (m.sz. a lourdesi Szűzanya közbenjárását kérve betegekért;  

Bellinger Máriáért) 
     9.30 szentmise – benne a bérmálkozásra készülők bemutatása 

(m.sz. 36. házassági évfordulóra hálából és élő családtagokért) 

     10.30 keresztelő (Keszeg Kristóf) 

18h szentmise (gitáros) (ev.: Lk 5,1-11)        
 

 

 

 

Kérjük a testvéreket, hogy az egyházi hozzájárulást lehetőleg átutalással fizessék. 

Egyházközségünk bankszámlaszáma: 66000011-11058117 

Köszönjük! 
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  A Hírlevelet kiadja a veresegyházi Római Katolikus Egyházközség  

Cím: 2112 Veresegyház, Szentlélek tér 1-3.  
            Az egyházközség bankszámlaszáma: 66000011-11058117                

       Plébános: Molnár Zsolt                   Plébániai irodavezető: Wirth Beáta  

       Telefon: 20/910-4509            Elérhető személyesen munkanapokon 8-13 óra között 

E-mail: veresegyhaziplebania@gmail.com a plébánián (kedd kivételével), vagy a 30/261-5521-es 

telefonszámon. 

       Irodaügyelete: kedden és csütörtökön          Templomlátogatással és a templomi programokkal 

       17-18 óra között a plébániai irodában.  kapcsolatban érdeklődni lehet Bulik Erika gondnoknál 

                 a 30/613-1875-ös telefonszámon. 
A Hírlevél szerkesztője: Wirth Beáta, munkatársa: Bulik Erika  
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