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Túlzás? Kihez 

képest? 
A Kisboldogasszony ünnep 

(szeptember 8.) magyar elnevezé-

se a 15. századig vezethető visz-

sza. Országszerte kedvelt búcsú-

járónap. A „hajnali szép csillag” 

tiszteletére szokás volt szeptem-

ber 8. hajnalán a napfelkeltét a 

szabadban várni, csatlakozni az 

angyalokhoz, akik ilyenkor Mária 

születésén örvendeznek a menny-

ben. Azt tartották, hogy akinek 

„érdeme van rá”, meglátja a kelő 

napban Szűz Máriát. A népi meg-

figyelések szerint a fecskék Kis-

asszonykor indulnak útnak. 
Szentjeink ilyennek látták Mári-

át: 

 

 Soha nem adunk nagyobb tisz-

teletet Jézusnak, mint amikor 

édesanyjáról tisztelettel beszé-

lünk. Minél jobban szeretjük 

Máriát, annál inkább szeretjük 

Szent Fiát. Úgy megyünk Mári-

ához, mint egy úthoz, aki célba 

visz bennünket, oda, akit mind-

annyian keresünk, Jézushoz. 

/Grignon Szent Lajos/ 

 A legnagyobb szentek azokból 

lesznek, akik kitartóan imád-

koznak Máriához. Akik úgy 

néznek rá, mint egy példaképre. 

Akik követni akarják őt, és hat-

hatós közbenjárásában bíz-

nak. /Grignon Szent Lajos/ 

 Mária, aki részese volt megvál-

tásunknak, annyira szerette az 

Istent és annyira szeretet min-

ket, hogy Üdvözítőnk úgy hatá-

rozott, hogy az ő közbenjárása 

nélkül senki sem nyerheti el az 

üdvösséget. /Liguori Szent Al-

fonz Mária/ 

 Ne félj attól, hogy túlzásba vi-

szed a Mária-szeretetet. Úgy-

sem tudod őt jobban szeretni, 

mint Jézus. /Szent Maximilián 

Kolbe/ 

 Ha magadtól nem vagy képes 

megcsinálni valamit, fordulj a 

Miasszonyunkhoz, Máriához, 

vele meglátod milyen könnyű 

lesz. /Szent Josemaria Escriva/ 

 Veszélyben, kétségek között, ne-

hézségekben gondolj Máriára, 

kérd segítségét. Ne szűnjön aj-

kadon az ő dicsérete, szíved érte 

dobogjon. És ha támogatását 

élvezed, járj csak továbbra is a 

nyomában. Ha vele tartasz, 

nem kerülsz bajba, nem fogsz 

elcsüggedni sem. Ha rágon-

dolsz, minden csalástól bizton-

ságban vagy. Ha ő előtted jár, 

nem fogsz elfáradni. Ha ő párt-

fogásába vesz, célhoz érsz.  

/Szent Bernát/ 

G.F. 

Evangélium 
…”Jézus megszerette őt”…

(Mk 10,21) 

„Ha egy ember elindul a megtisz-

tulás útján, akkor segítséget kap 

föntről is„ - mondja, egy zsidó ta-

nítás. Itt Jézus a segítség, aki 

ránéz, megszereti és ajánlatot 

tesz a fiatalembernek. 

  Jézus ránézett (emblepo – bele-

nézett) és megszerette őt. A 

betszaidai vak gyógyításánál Jé-

zus a beteg szemére tette kezét és 

az rögtön látott (Mk 8,25). Min-

dent látott. Pontosan átlátta 

mindazt, ami történt vele. A szen-

vedéstörténetben Pétert meglátta 

egy szolgáló és rögtön mindent 

tudott róla (Mk 14,67). Belelátott. 

Jézus ránéz a fiatalemberre és 

mindent tud róla. 

  Azt, hogy jó minőségű életet él, 

és van benne valami érdekes. Va-

lami több, mint másokban. Meg 

van a képessége, hogy túllépjen 

magán. Viszont ehhez egy dolog 

hiányzik, hogy eladja mindenét. 

Amim van, az akadályoz abban, 

hogy több legyek. Amim van, ar-

ról most kiderül, hogy az nem az 

én tulajdonom, hanem a korlá-

tom. Emiatt nem haladok előre. 

  Jézus nemcsak belelátott, de 

meg is szerette őt. Nem csak a 

szokatlan kérdése miatt, hogy 

szeretné az örök életet elnyerni, 

hanem mert felébredt. Felébredt 

a babonából a valóságra. A saját 

hitéből az Istenhitre. Eddig 

ugyanis azt gondolta, mint min-

denki más, hogy a gazdagság és 

az Isten szépen megfér egymás 

mellett. Ez az én hitem. Krisztus 

azt kéri, add el a vagyonodat és 

kövess engem. Ez az Istenhit. Az 

én éltemben a pénz és az Isten 

egymás mellett háborítatlanul 

elfér. Krisztus azt mondja, hogy a 

gazdagság és az Isten nem egy-

más mellett, hanem egymás felett 

van. Az az Isten, aki feljebb van. 

Az az Isten, akit választunk. A 

gazdag ifjúnak az az Istene, akit 

választ és nem az, akinek Isten a 

neve. 

  Assziszi Szent Ferenc azért uta-

sította el a gazdagságot, mert ösz-

szeroncsolja az emberi kapcsola-

tokat. Édesapja Bernardone, aki 

posztókereskedő volt, már nem 

felebarátokat látott, hanem csak 

vásárlókat. Amikor fiával beszélt 

nem a lelke vagy a téma érdekel-

te, hanem az órája. Eddig érek 

rád. Két üzletkötés közötti szü-

netben a családomé vagyok.  

„Az ember megismerte feleségét, 

Évát, ez fogant, megszülte Kaint, 

majd Ábelt. Bizonyos idő elteltével 

történt, hogy Kain a föld termésé-

ből áldozatot mutatott be az Úr-

nak. Ábel is áldozatot mutatott be, 

nyája zsenge bárányaiból, azok 

zsírjából. Az Úr kegyesen tekintett 

Ábelre és áldozatára, Kainra és 

áldozatára azonban nem tekintett. 

Kain így szólt testvéréhez, Ábel-

hez: „Menjünk a mezőre!” Amikor 

pedig a mezőn voltak, Kain rátá-

madt testvérére, Ábelre, és agyon-

ütötte.”  (Ter 4,1-8). 

 A padovai Szent ezt a történetet 

a nevek jelentése alapján úgy ma-

gyarázta: „Káin neve birtoklást, 

vagyont jelent, Ábelé küzdelmet. 

Az átmeneti, földi gazdagság meg-

öli a bűnbánatban küzdő lelket.” 

A pénz nem tűr meg maga mel-

lett senkit egyenrangú félként. Ő 

mindig több, nagyobb, elsőbb 

akar lenni. Túl az Istenen, csalá-

don, emberen, mindenkin. 

G.F.  
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Hirdetések 
 Október hónapban a hétköznapi 

szentmisék este 18:00 órakor 

kezdődnek. A misék előtt a ked-

ves hívek a rózsafüzért imádkoz-

zák 17:30 órától. 

 Egész napos szentségimádás 

lesz október 23-án, kedden reg-

gel 8:00 órától a közösségi ház-

ban az esti mise kezdetéig. 

 A templom őszi nagytakarítása 

október 26-án, pénteken és 27-én 

szombaton lesz. Kérjük a kedves 

hívek nagylelkű, önzetlen segít-

ségét. 

 Akik sírszentelést kérnek, a plé-

bánia irodájában jelezhetik, hi-

vatali időben. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés:  

Ákos - Pelle Adrián és Husz Ju-

dit, 

Andrea - Husz László és Varga 

Judit, 

Bendegúz - Bárkányi Zsolt és Né-

meth Adrienn gyermekei a ke-

resztség szentségében részesül-

tek 2018. október 14-én. 

 

Esküvő: 

Borbély Tamás Imre és Révész 

Adrienn Judit a házasság szent-

ségében részesültek 2018. októ-

ber 13-án. 

  

Temetés: 

+Dr. Bihari Lajost, életének 67. 

évében, 2018. október 11-én, 

+Mangó Erikát, életének 53. évé-

ben, 2018. október 12-én utolsó 

útjukra kísértük. 

P.Gy. 

Létige 
21. v.: Iz 53,10-11; Zs 32; Zsid 4,14-

16; Mk 10,35-45  

22. h.: Ef 2,1-10; Zs 99; Lk 12,13-21  

23. k.: Ef 2,12-22; Zs 84; Lk 12,35-

38  

24. sz.: Ef 3,2-12; Iz 12,2-6; Lk 

12,39-48  

25. cs.: Ef 3,14-21; Zs 32; Lk 12,49-

53  

26. p.: Ef 4,1-6; Zs 23; Lk 12,54-59  

27. sz.: Ef 4,7-16; Zs 121; Lk 13,1-9  

28. v.: Jer 31,7-9; Zs 125; Zsid 5,1-

6; Mk 10,46-52  

Te kit választanál? 
Az előző kérdésre adott helyes 

válasz: Szent Domonkos volt. 

1234 július 3-án avatta szentté 

korábbi  barátja, IX. Gergely pá-

pa. A források szerint számos cso-

da kötődött hozzá mind életében, 

mind halála után. Nyelveken 

szólt, kenyeret szaporított, holta-

kat támasztott fel, betegeket gyó-

gyított. Rendszerint a domonko-

sok fehér öltözetében (habitus) és 

fekete köpenyében (cappa) ábrá-

zolják, melyet csillagok díszíte-

nek; feje körül aureola, kezében 

könyv látható. 

Új kérdésünk: Ki volt az a bib-

liai alak, aki Egyiptomban ar-

ra kérte feleségét, hogy mond-

ja testvérének magát? 

(Ter.12,10)  

1. Magóg? 

2. Ábrám? 

3. Lót? 

4. Hárán? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, péntek estig dob-

ják be a plébánia postaládájába. 

A helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk ki. A nyertes 

nevét a november 4-i számban 

közöljük. A Péterrel, Jakabbal, és 

Jánossal kapcsolatos játék nyer-

tese: Kereszti Gáborné volt. 

M.L. 

Kandalló 
A Nemzeti Együttműködési 

Alapnál kiírt pályázaton Sztriha 

Kálmán alapítványunk évről évre 

pályázik és nyer. Többek között 

működéshez szükséges támogatá-

sokban részesül. 

Ebből lett vásárolva idén  

165.500.- forintért egy kandalló, 

melyet a plébánia egyik szobájába 

helyeztünk el. Az eddigi, újjáépí-

tett, de keveset és nem megfelelő-

en működő cserépkályhát lebon-

tottuk. Helyére kerámia burkolat 

került, arra pedig a makói Valker 

gyártól vásárolt „Harmónia” fan-

tázia nevet viselő 9 wattos kályha. 

A szállításban, rakodásban és 

beállításban Deli Albin, Deli Alex, 

Pócsai György, Kartali László és 

Turner Tibor segített. 

Ezúton is köszönöm az alapít-

vány tagjainak és elnökének, Haj-

dú Gézának, továbbá a jó szándé-

kú segítőknek lelkes munkáját. 

G.F. 

Terményoltár 
Az egyházi napokat, ünnepeket 

szabályozó direktórium szerint is, 

ebben az évben október 7-én volt a 

termény betakarítási hálaadás. A 

kilenc órási szentmise keretében 

néhány hívő és egy vállalkozó jó-

voltából zöldségek, gyümölcsök, 

száraz élelmiszerek kerültek meg-

áldásra. 

Idén a Jerney János iskola veze-

tőjét, Lázár Zoltán igazgató urat 

kértem meg, hogy szíveskedjen 10 

rászoruló család nevét, illetve cí-

mét rendelkezésre bocsátani, aki-

ket megajándékozhatunk ezekkel 

a csomagokkal. Következőkben a 

tanulók neve és osztálya szerepel, 

akik eljöttek, illetve akiknek elvit-

tük a gyűjtött adományt: Holik 

Nina 8/b, Kálai Mátyás és Kálai 

Leticia 4/a, Kürti Szabina 2/a, 

Bürgés Norbert Tamás 3/a, Gábor 

Zsolt 4/b, Hrickó Balázs 7/a, Bódi 

Péter 6/b, Kovács Virág 6/b, Réka-

si Ivett 6/a, Ottlik Dzsenifer 8. 

A kedves híveknek és a Prémi-

um kert kft. vezetőjének önzetlen-

ségüket, Kasza Lajosnénak, Kéri 

Györgynének, Hajda Évának, Ök-

rös Istvánnénak a csomagolásban 

nyújtott segítségüket nagyon kö-

szönöm. 

G.F. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Csoda
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