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Evangélium 
…ki a nagyobb -  

vágya… (Mk 9,34) 

 

A Szent Jeromos neve alatt 

megjelent ál-irat szófejtése sze-

rint, Kafarnaum jelentése: a vi-

gasztalás városa. Megegyezik 

azzal, amit Jézus ott tett. Hiszen 

megjövendölte, hogy megölik, 

majd megvigasztalta tanítványa-

it, mondván, ne féljenek, mert 

harmadnapra feltámadok. Vi-

gasztalja azokat, akiknek inkább 

Jézust kellene vigasztalni. Vi-

gasztalni Őt, mert már megint 

szenvedéséről beszél nekik. 

Semmi nem történik véletlenül. 

Jézus másodszor is közeledő szen-

vedését említi. Miért? Mert rész-

vétet keres. De senki nincs, az 

apostolok között, aki adna neki. 

Miután ismét elmondja, hogy 

szenvednie kell, válaszul a tanít-

ványok arról beszélgetnek, ki a 

nagyobb közülük. Saját előmene-

telükről vitatkoznak. Arról, ki az 

első. Ez természetes is. Idős, vagy 

elhunyt rokon esetében pedig ar-

ról beszélnek, kié lesz a kocsi, a 

kert. Körülbelül hány millió fo-

rintra számíthatunk ebből a ha-

lálból. Végre a rég áhított smart 

tévét és a mosogató gépet megve-

hetjük. Micsoda számító együtt-

érzés! A tanítványok érdektelen-

sége jó példa arra, Jézus mennyi-

re egyedül van és marad gondjai-

val, kétségeivel a szenvedésben. 

Senki nem foglalkozik vele. Min-

denkinek a saját élete, előre me-

netele a fontos. A tanítványok 

önzők? Nem! Tolvajok! 

Martin Buber zsidó történetei 

közül az egyikben Bunam rabbi a 

következőket tanította: „aki köz-

tetek semmi mást nem tud, csak 

szeretni, az egy jótékonykodó em-

ber. Akiben semmi más nincs, 

csak vágy: az tolvaj. Akiben csak 

tudás és ész lakik: az hitetlen. 

Csak az, akiben mind a három 

megvan együtt, tudja szolgálni jól 

az Istent.” Az apostolokban nagy-

ság utáni vágy van. Ezért ők lop-

nak. Tolvajok. A figyelmet és 

együttérzést, amit Jézus várna, 

elveszik tőle, és magukat vigasz-

talják a várva várt mennyei első 

helyek utáni vággyal. 

Jézust nem érdekli, ki nagy és 

ki kicsi. Nem érdekli, miről vitat-

koznak az úton. Neki az a fontos, 

mit cselekszenek az úton, az élet-

ben. Ki az, aki tisztelettel, együtt-

érzéssel, szeretettel művel nagy 

dolgokat. Mert nem az ember a 

nagy, hanem amit tesz, az a nagy. 

És a cselekedetek szentelik fel és 

növesztik meg az embert naggyá. 

1985. szeptember 19-én hatal-

mas földrengés rázta meg Mexikó 

városát. Több ezer ember meg-

halt, és óriási károkat hagyott 

maga után a földmozgás. Akik 

túlélték, omladékokon, egymásra 

dőlt beton tömbök között és alatt 

keresték az életben maradtakat. 

Egy fiatalember, Márk, akinek 

„kicsi” volt a beceneve, - mert 150 

centiméter magasságot sem ért el 

-, 27 földben ragadt szerencsétlen 

életét mentette meg. Amit szé-

gyellt és kínosan hárított, nevet-

séges termetét, az most embere-

ket mentő áldássá lett a földren-

gés miatt. Fiatal példája emlékez-

tetni akar, nem mindig a mennyi-

ség, hanem a minőség a lényeg. 

Nem a nagyság és a hatalom, ha-

nem a szándék és a lelkület. 

G.F.  

Létige 
30. v.: Szám 11,25-29; Zs 

18B; Jak 5,1-6; Mk 9,38-

43.45.47-48  

1. h.: Jób 1,6-22; Zs 16; Lk 9,46-

50  

2. k.: Jób 3,1-3.11-17.20-23; Zs 

87; Lk 9,51-56  

3. sz.: Jób 9,1-12.14-16; Zs 87; Lk 

9,57-62  

4. cs.: Jób 19,21-27; Zs 26; Lk 

10,1-12   

5. p.: Jób 38,1.12-21; 40,3-5; Zs 

138; Lk 10,13-16  

6. sz.: Jób 42,1-3.5-6.12-17; Zs 

118,66-130; Lk 10,17-24  

7. v.: Ter 2,18-24; Zs 127; Zsid 2,9

-11; Mk 10,2-16  

A Nobel-díjas 
Kalkuttai Szent Teréz 

szűz (ünnepe: szeptem-

ber 5.) számos rangos nemzetközi 

elismerést követően 1979-ben 

megkapta a Béke Nobel-díjat. A 

díj átvétele utáni beszéde rövid 

volt: „Hogyan segíthetjük elő a vi-

lágbékét? Menjünk haza és sze-

ressük a családunkat.” A díjjal já-

ró összeget Kalkutta szegényeire 

fordította. A Szeretet Misszioná-

riusai kalkuttai rendházát 1986-

ban II. János Pál pápa is meglá-

togatta – ezt a napot Teréz anya 

élete legboldogabb napjának ne-

vezte. 
 

Szóljon ő! 

 Légy hűséges a kis dolgokban, 

mert abban van a te erőd. 

 Az az ember, aki felesleges, nem 

kedvelt, gondatlan, azt hamar 

elfelejtik. Úgy gondolom az 

ilyen ember sokkal éhesebb és 

szegényebb, mint az, akinek 

nincs mit ennie.  

 Ne gondold azt, hogy a szeretet 

attól eredeti, ha rendkívüli dol-

gokat csinál. Egy dologra van 

szükségünk: szeretni fáradha-

tatlanul. 

 Ne várj a vezetőkre. Kezdd el 

egyedül. 

 Hol van Jézus? Mindenkiben! 

Álruhába öltözve. 

 Nem szoktam sikerekért imád-

kozni, csak hitet kérek. 

 Micsoda nagyszerű ellentét! Ha 

szereted a másik embert a fáj-

dalom idején, és akkor is ha fáj-

dalmat okoz, akkor tulajdon-

képpen már nincs több fájda-

lom, csak szeretet. 

 Ha elvesztettük a békénket, az 

azért van, mert elfelejtettük, 

hogy egymáshoz tartozunk. 

 Ha megítéled az embereket, nem 

lesz időd szeretni őket. 

G.F. 
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Szent Lúcia volt, aki a 

keresztények által az 5. század 

óta tisztelt szűz és vértanú. A kö-

zépkorban közkedvelt szent volt, 

legendája több művészt megihle-

tett. Lúcia védőszentje a szembe-

tegségben szenvedőknek és vakok-

nak (mivel a Lúcia név a lux = 

fény szóból származik), a bűnbánó 

utcanőknek, valamint a hegyes 

szerszámokkal dolgozóknak 

(földművesek, kézművesek, varró-

nők, párnakészítők, nyergesek) 

védőszentjeként tisztelik.  

Új kérdésünk: Melyik bibliai 

alakról eredeztethető a közis-

mert szólás: „eladta a lelkét 

egy tál lencséért.”? (Ter. 25,32 

1. Jákob? 

2. Ézsaú? 

3. Ábrahám? 

4. Izsák? 

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 14-i számban közöljük. 

A Nikodémussal  kapcsolatos já-

ték nyertese: Kéri Györgyné 

volt. 

M.L. 

Hirdetések 
• Ma Szentírás vasárnapja van. 

Vegyük gyakran kézbe, olvas-

suk, éljük! 

• Október hónapban a hétközna-

pi szentmisék este 6 órakor 

kezdődnek. A misék előtt a ked-

ves hívek a rózsafüzért imád-

kozzák fél 6-tól. 

• A héten első péntek és első va-

sárnap is lesz. Pénteken dél-

előtt a betegeket látogatjuk, 

este a mise végén imádkozzuk a 

Jézus Szíve litániát. Vasárnap 

a 9-es mise végén szentségimá-

dás lesz. 

• Október 7-én, vasárnap lesz a 

terményhálaadás a délelőtti 

mise keretében. 

• Akik elsőáldozók, bérmálkozók 

szeretnének lenni, és nem Do-

rozsmán tanulnak, azok jelent-

kezzenek a plébánián. 
P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 
Cynthia - Mosó Miklós és Mosó - 

Gyuris Stefánia; 

Jázmin - Szilágyi Tamás és Sztoj-

ka Nikoletta; 

József, Noel, Lejla -  Pető József 

és Kolompár Betti; 

Alexander Zoltán - Várkonyi Gyu-

la és Kolompár Erika 

gyermeke a keresztség szentségé-

ben részesült szeptember 23-án. 

 

Temetés:  

† Molnár Imrénét sz. Rácz Ilo-

nát életének 91. évében szeptem-

ber 17-én; 

† Bálintné Varga Katalint életé-

nek 53. évében szeptember 21-én 

utolsó útjára kísértük. 

P.Gy. 

Búcsú 
  

Idén kivételesen szeptember 9-

én vasárnap délelőtt 9 órakor tar-

tottuk a ligeti kápolna fájdalmas 

anya búcsúját. 

A szép számmal megjelent hí-

veknek Negyela Zoltán rúzsai 

plébános atya mutatta be a szent-

misét és prédikált. 

Hálásan köszönöm mindazok-

nak, akik az előkészületi mun-

kákban részt vettek. Horváth 

Dezsőnek és kedves munkatársa-

inak, akik a szembemiséző oltár, 

dobogó, padok oda-vissza szállítá-

sában segítettek. 

Azoknak, akik vasárnap dél-

előtt 8 órától a kipakolásnál szor-

goskodtak, majd a szentmise vé-

gén mindent helyére szállítottak 

és elpakoltak. 

Azoknak, akik a kápolnát kívül 

belül rendben tartják, takarítják, 

díszítik. 

Azoknak, akik a kalácsok és 

ásványvizek vásárlásában részt 

vesznek, azt kínálják, öntik, meg-

vendégelik a szentmisén megje-

lent híveket. 

  

A búcsúi szentáldozat végén az 

eredeti Zsolnay kerámiából ké-

szült IV., felújított stáció került 

megszentelésre. Ez Popovics Lő-

rinc, ifjú Pesti Ferenc és Hajnal 

Efraim mesterek ajándéka.  

Végül helyére, a kápolna bejá-

rati ajtajának jobb oldali falára 

került a templomi bevonuló csen-

gő, melyet Turner Tibor tisztított 

meg, és a Petrov család által 

adott tölgyfa deszkára erősített 

fel. 

Hálával és köszönettel tartozom 

mindenkinek jóságáért, adomá-

nyaikért, munkájáért, fáradozá-

saiért. 

A semmit el nem felejtő Isten 

áldja meg segítségüket! 

 G.F. 

 

Magyar leg-ek 
Szepesi György (1922-2018) volt 

Magyarországon és egyben a 

világon a leghosszabb ideig aktív 

sportkommentátor. 1945-től volt 

a Magyar Rádió munkatársa, 

ahol riporterként,  osztályvezető-

ként, bonni tudósítóként dolgo-

zott. Londontól Londonig, azaz 

1948-tól 2012-ig közvetített olim-

piákról, míg a labdarúgó-

világbajnokságokon 1954-től 2010

-ig dolgozott. (magyarleglegleg.hu) 

K.L.-né 

http://magyarleglegleg.hu

