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Evangélium 
…”felvenni a keresztet” 

(Mk 8,34) 

Márk evangélista 16 fejezetből 

álló könyvének feléhez érkeztünk. 

Ez nemcsak a fele, de egyben for-

dulópontja is az evangéliumnak. 

A kétkötetes szövegmagyarázatok 

a 8. fejezetben különülnek el egy-

mástól részekre. Az első nyolc 

fejezetben Jézus tanít és csodát 

tesz. A következő 8 fejezetben pe-

dig megjövendöli halálát és készül 

rá. Készíti tanítványait is erre. 

Van igazság Kaehler kijelentésé-

ben, aki úgy látja, az egész Márk 

evangélium egy szenvedéstörté-

net, aminek bő lére eresztett be-

vezetése van. 

De ettől függetlenül Márk evan-

géliuma is örömhír. Mi benne az 

örömhír? A szenvedés. Ezt eddig 

nem tudta az ember. Az ember 

csak a boldogságot ismerte és az-

óta is csak a boldogságot hajlandó 

ismerni és tudomásul venni. Min-

dig, mindenütt, mindenben. Isten 

ezért küldte el Fiát, Jézust a föld-

re, hogy a legfontosabbat nyilat-

koztassa ki nekünk. Az a legfonto-

sabb, amit az ember nem akar. Az 

a legfontosabb, amitől állandóan 

menekülünk. A szenvedés. 

Tamás rejtett evangéliumában 

megkérdezi Jézus tanítványait: 

szerintetek kihez hasonlítok? Si-

mon Péter azt mondta, egy igazi 

angyal vagy. Máté így szólt, én 

igazi filozófusnak tekintelek. Ek-

kor Tamás kezdett beszélni: 

– Uram az én szám nem képes 

elmondani, hogy te ki vagy. Ekkor 

Jézus három szót súgott Tamás 

fülébe, amit az apostol nem mert 

elmondani társainak, mert tudta, 

azonnal megköveznék őt.  

Vajon Tamás miért nem merte 

elmondani apostoltársainak a fü-

lébe súgott szavakat? Miért gon-

dolta, hogy ezért megköveznék őt? 

Mit mondhatott neki Jézus? Való-

színűleg azt: mindannyian tév-

úton jártok. Az örök élet a szenve-

dés és a kereszthordozás jutalma 

lesz. De most nem az következik. 

Az csak a végén lesz a miénk. Azt 

súgta Tamásnak, amitől minden-

ki fél és retteg. A szenvedés elke-

rülhetetlenségét. 

Szent Ágoston is ezt hangsúlyoz-

za, mikor szóvá teszi híveinek: 

„úgy érzem, ti nem viszitek a ke-

resztet, hanem inkább az rángat 

titeket.” Azért panaszkodtok min-

dig, mert nem akartok arra men-

ni, ahová ő ráncigál benneteket. 

Vegyétek fel a keresztet, azt jelen-

ti: akarjátok vinni azt. Ne pedig ő 

vigyen titeket. Higgyétek el, köny-

nyebb lesz a kereszt, ha akarjá-

tok. Mert nem a kereszt súlya a 

nagy, hanem az állandó tiltakozás 

teszi nehézzé. Az, hogy állandóan 

szabadulni akartok tőle.  

Karinthy Frigyes Notesz feljegy-

zéseiben a következőt olvashatjuk 

az irodalommal kapcsolatban. 

„Egy kezdő író a harctérről állan-

dóan írt nekem és nyaggatott, 

hogy adjak valami témát neki, 

amit megírhatna. Közben végigve-

rekedte a háborút, ellőtték a lábát, 

fogságba esett és Japánon, Szibé-

rián keresztül hazaszökött. Boldo-

gan újságolta nekem, hogy már 

talált témát: egy erdészleánykával 

a pomázi erdőben megismerkedik 

egy gróf és feleségül veszi.” 

A téma, az élet, a helyzetek, a 

mindennapok, a szenvedés, min-

denkinek adott. Nem mást kell 

keresni, hanem ezt elfogadni, át-

ölelni, vinni. 

G.F.  

A tükör 
Nagy Szent Gergelyről 

(ünnepe: szeptember 3.) 

tudjuk, hogy első pápai cselekede-

te még a fölszentelése előtt egy kö-

nyörgő körmenet volt, amellyel a 

sokat szenvedett római népért ve-

zekelt. Mezítláb ment a körmenet-

ben, az emberek pedig imádkozva 

és énekelve vonultak vele a 

Lateránból a Szent Péter-

bazilikába. Mikor a Tiberis felé kö-

zeledtek, csodálatos látványban 

volt részük: Hadrianus császár sír-

emléke fölött megpillantották Mi-

hály főangyalt, aki irgalmas tekin-

tettel hüvelyébe helyezte lángoló 

kardját. És ezzel a várost sújtó 

csapások megszűntek. E jelenés 

emlékére áll ma is Mihály főan-

gyal bronzszobra az Angyalvár fe-

lett. 

Mit mond az egyháztanító? 

 A szeretet bizonyítéka annak mű-

veiben van. Ahol szeretet van, ott 

nagy dolgok történnek. De ami-

kor megszűnik cselekedni a sze-

retet, akkor megszűnik élni is. 

 Hogyan cselekedjek? A keresz-

tény ember alázata nem gyenge-

ség, hatalma nem szigorúság. 

Miért? Mert igazságosságát alá-

zat kíséri, az alázat pedig szere-

tettel és tapintattal fogalmazza 

meg igazságosságát. 

 Ha az Isten műveit meg tudnánk 

érteni, akkor azok nem lennének 

csodák. És ha a hit bizonyítékok-

hoz volna kötve, az már nem len-

ne kegyelem. 

 A Szentírás egy tükör. Saját bel-

ső arcunkat láthatjuk meg ben-

ne. A Bibliából megtanulhatjuk 

lelki fogyatékosságainkat és 

szépségeinket. Közben azt is fi-

gyelemmel kísérhetjük, hol tar-

tunk most, és mennyire távol va-

gyunk még a tökéletességtől. 

 Fogalmainkból bálványokat ké-

szítünk, de a bölcsességből csoda 

születik. 

 Ne akarj felmászni a hegyre egy 

ugrással, csak szépen lassan, 

fokról fokra. 

 Ha egy szándék nem tiszta, a cse-

lekedet is rossz lesz, ami követi, 

bármennyire is jónak tűnik. 

G.F 
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Krisztamami 
 

A kétévesek jellegze-

tes viselkedési problé-

mái egy kérdést közve-

títenek: 

− Mekkora hatással 

lehetek a saját életemre? 

A gyengéd és határozott szülő a 

gyerek e kérdést hordozó viselke-

désére a megfelelő üzenettel vála-

szol: 

− Nem te irányítasz, de hatással 

lehetsz a téged érintő kérdésekre. 

A jó szülő meg is tanítja a gye-

reknek, milyen módon lehet való-

ban hatással a saját életére. 

A kétéves már megpróbál önál-

lóan felöltözni, egyedül veszi fel a 

szandálját, és sok közülük már 

szívesen használja a bilit. Amikor 

segíteni akarunk neki, tiltakozik: 

− ÉN! ÉN AKAJOooooooM! 

Ez nem gonosz ellenszegülés, 

hanem az érettség egy lépcsőfoka! 

Több önállóságot igényel, na-

gyobb hatalmat a saját dolgai 

fölött… csak még éretlenül, szoci-

alizálatlanul fejezi ki magát. Az 

ősemberi kifejezésmódot azon-

ban, ha zavar, könnyen helyre 

tudod igazítani egyszerű és kö-

vetkezetes mintaadással, és tü-

relmes tanítással. 

Üdvözöl:  

Krisztamami 

Szent Imre-ösztöndíj 

2018 
A Katolikus Központi Alapítvány 

pályázatot hirdet a 2018/2019. évi 

Szent Imre ösztöndíj elnyerésére. 

Pályázhat minden 9-15. osztályos 

középiskolás, vagy felsőoktatási 

intézményben nappali tagozaton, 

első diplomás képzésben részt ve-

vő, magyarországi tanintézmény-

ben tanuló katolikus fiatal. A pá-

lyázatok elbírálása elsősorban a 

tanulmányi eredmény, az egy főre 

eső jövedelem, a testvérek, eltar-

tottak száma, a hitoktatásban és a 

közösségi életben való részvétel 

alapján történik. Döntés és kiérte-

sítés decemberben várható. 

Az ösztöndíjat egy tanévre lehet 

elnyerni. A Kuratórium döntése 

után az Alapítvány az ösztöndíjas-

sal szerződést köt az ösztöndíj fo-

lyósításának feltételeiről. A meg-

kötött szerződés egy tanulmányi 

évre szól, az ösztöndíj újabb pályá-

zat alapján ismételten elnyerhető.  

Az ösztöndíjra pályázni elektro-

nikusan a https://

szentimrepalyazat2.katolikus.hu/

szentimrepalyazat/user/login  felü-

leten lehet. Bővebb információ te-

lefonon kérhető: 1/445-4587 (mun-

kaidőben). A pályázathoz elektro-

nikusan csatolandó a helyi plébá-

nos vagy hitoktató által írt aján-

lás, az iskolalátogatási- vagy hall-

gatói jogviszony igazolás, valamint 

a jövedelem-igazolások. A pályáza-

tot és a csatolt mellékleteket kér-

jük papír alapon is megküldeni az 

Alapítvány címére (1406 Buda-

pest, Pf. 79) egy bélyeggel ellátott, 

megcímzett válaszborítékkal e-

gyütt. A borítékra kérjük ráírni: 

„Ösztöndíj pályázat”, valamint 

szükséges feltüntetni a rendszer 

által generált pályázati azonosítót 

is. A pályázatokat 2018. október 1-

ig kell benyújtani. Csak a 2018. 

október 1-ig elektronikusan és pos-

tai úton beadott pályázatokat tud-

juk elbírálni! A pályázatokat nem 

őrizzük meg és nem küldjük visz-

sza.  

 Katolikus Központi Alapítvány 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Nikodémus, aki zsidó ta-

nácsos volt.  „Ez éjek idején fölke-

reste Jézust, és így szólt hozzá:  

„Rabbi,  tudjuk, hogy Istentől jött 

tanító vagy, hisz senki sem vihet 

végbe olyam jeleket, amiket te 

végbe vittél, ha nincs vele az Is-

ten,” Jézus válaszában az újjászü-

letésről beszélt  neki. (János3,1) 

Új kérdésünk: Ki volt az a 

szent, akinek neve a fény szó-

ból származik, ezért a vakok és 

hegyes szerszámmal dolgozók 

védőszentje lett? 

1. Szent Ágota? 

2. Szent Márta? 

3. Szent Apollónia? 

4. Szent Lúcia? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, péntek estig dob-

ják be a plébánia postaládájába. A 

helyes megfejtők között egy köny-

vet sorsolunk ki. A nyertes nevét 

az október 7-i számban közöljük. 

Az Ábrahámmal kapcsolatos játék 

nyertese: Tóth Istvánné volt. 

M.L. 

Hirdetések 
- Kedden egész napos szentség-

imádást tartunk a reggeli szent-

mise végétől este 6 óráig a közös-

ségi házban. 

- Jövő vasárnap Szentírás va-

sárnapja. Vegyük gyakran kézbe, 

olvassuk, éljük! 

- Akik elsőáldozók, bérmálkozók 

szeretnének lenni és nem Dorozs-

mán tanulnak, azok jelentkezze-

nek a plébánián. 
P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Liza - Orosz Balázs és Szalóky 

Jenni; 

Ádám Gáspár és Sándor Károly 

-  Noll Sándor és Sóskúti Mara; 

Dávid - Fábián Zsolt és Tóth 

Ágota; 

 Zoé  Noémi - Makra János és 

Lantos Anikó; 

Zsombor Noel - Bánfi György és 

Berta Renáta; 

Janka Léna - Kovács Sándor és 

Berta Renáta; 

Patrik - Baglyas Róbert és Kar-

dos Beatrix gyermeke a kereszt-

ség szentségében részesült szept-

ember 16-án. 

P.Gy. 
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