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2. rész 

Egészen a föld legvégső hatá-

ráig hirdetni a hitet  
Ti is, fiatalok, akik a keresztség 

által élő tagjai vagytok az Egy-

háznak, ezért együttes küldeté-

sünk az, hogy mindenkinek hir-

dessük az evangéliumot. Az élet-

re születtetek. A hitben növek-

szünk az Egyház szentségeinek 

köszönhetően, és ez a hit egyesít 

minket a tanúk generációinak 

folyamával: ezáltal mindazok böl-

csessége, akik erről már tapasz-

talatot szereznek, bizonysággá és 

bátorítássá válik mindazok szá-

mára, akik megnyílnak a jövő 

felé. A fiatalok újdonsága pedig 

támogatássá és reménnyé válhat 

azok számára, akik már életútjuk 

feléhez közelednek. Különböző 

életkorú emberek együttélésében 

az Egyház missziója hidat alkot a 

generációk között, melynek segít-

ségével az Istenbe vetett hit és a 

felebarát iránti szeretet belső 

egysége valósul meg. 

A hitnek ez a továbbadása, 

amely nem más, mint az Egyház 

küldetésének a lényege, azáltal 

történik, hogy hagyjuk magunkat 

a szeretet által megérinteni, így 

örömünk és a lelkesedésünk kife-

jezésre juttatják, hogy megtalál-

tuk az élet értelmét és teljessé-

gét. Ez a megragadottságból fa-

kadó hitátadás nyitott szíveket 

kíván meg, melyeket a szeretet 

tágított ki. A szeretetnek nem 

lehet határt szabni: a szeretet oly 

erős, mint a halál (vö. Énekek 

éneke 8,6). Egy ilyen „énbővülés” 

találkozást, tanúságtételt, hithir-

detést generál: a szeretet megosz-

tást eredményez mindazokkal 

szemben, akik távol lévén a hit-

től, közömbösnek, sőt, néha eluta-

sítónak és egyenesen ellenséges-

nek is mutatkoznak. Olyan embe-

ri, vallási és kulturális közegek, 

melyek még idegenek Jézus evan-

géliumától és az Egyház szentsé-

gi jelenlététől, „a föld legvégső 

határának” jelképéül szolgálnak, 

melyekhez Jézus húsvétjától 

kezdve küldetést kaptak a tanít-

ványok, mégpedig azzal a bizo-

nyossággal, hogy az Úr mindig 

velük van (Mt 28,20; ApCsel 1,8). 

Ezt jelenti azt, amit úgy hívunk, 

hogy a népekhez (ad gentes) irá-

nyuló küldetés. Periférián hagyni 

a Krisztust kereső emberiséget 

nem más, mint közömbösség a 

hittel vagy épp kifejezetten gyűl-

ölet az élet isteni teljességével 

szemben. Minden anyagi és lelki 

szegénység, minden, a fivérek és 

nővérek elleni diszkrimináció 

nem más, mint Istennek és az Ő 

szeretetének elutasítása. 

A föld legvégső határai, kedves 

fiatalok, számotokra nagyon is 

relatívvá és könnyen átjárhatóvá 

váltak. A digitális világ, a közös-

ségi médiák, melyek mindent 

átfognak, elmossák a határokat, 

eltörlik a különbségeket és mér-

séklik az eltéréseket. Úgy tűnik, 

hogy minden karnyújtásnyi tá-

volságra van, annyira közeli és 

közvetlen. Életünk odaadása nél-

kül ugyan lehet számtalan kap-

csolatunk is, de soha nem fogunk 

tudni egy teljes életközösségbe 

elmélyülni. A föld végső határáig 

kiterjedő misszió megkívánja ön-

magunk ajándékozását, mégpe-

dig abban a hivatásban, melyet 

az bízott ránk, aki minket erre a 

világra küldött (vö. Lk. 9,23-25). 

Ki merem mondani: egy fiatal 

számára, aki Krisztust akarja 

követni, a döntő a hivatásának 

keresése és az ahhoz való hűség.  

Vatikánváros, 2018. május 20., 

Pünkösd ünnepén.  

(folytatjuk) 

Ablakot a világnak 
XXIII. János pápa 

(ünnepe: október 11.) 

1959. január 25-én a Fa-

lakon kívüli Szent Pál 

bazilikában bejelentette, hogy 

Rómában egyházmegyei zsinatot 

akar tartani (500 év után először). 

Ez volt a II. vatikáni zsinat. A 

megnyitó estéjén dolgozószobája 

ablakából a következő beszédet 

mondta a Szent Péter téren ösz-

szegyűltekhez: „nem túlzás, hogy 

ma este még a Hold is sietett… 

nézzétek csak, ott fent… hogy 

megnézze ezt a látványosságot. 

Amikor hazatértek, otthon találjá-

tok majd a gyermekeket. Simogas-

sátok meg őket, s mondjátok ne-

kik: „Ez a pápa simogatása.” 

A következő gondolatokban to-

vábbra is ő tanít. 

 Beszélgess! De ne a félelmeid-

del, hanem a reménnyel és ál-

maiddal! Ne a csalódások járja-

nak az eszedben, hanem a nagy 

lehetőségek. Törődj magaddal! 

Ne azzal, ami fáraszt és lemerít, 

hanem azzal, hogy mi kell még 

ahhoz, hogy még többet tegyél és 

még jobb légy. 

 Ki akarom nyitni az egyház ab-

lakait, hogy ki tudjunk azon 

nézni és az emberek is belássa-

nak rajta. 

 Ami egyesít bennünket, az sok-

kal több, mint ami elválaszt. 

 Soha ne gondolkozz azon, vajon 

kinyújtsd-e a kezed. És soha ne 

gondolkozz azon, hogy elfogadd-

e mások kinyújtott kezét. 

 Akinek a szíve tele van szeretet-

tel, az állandóan ad valamit. 

 Gyakran megtörténik velem, 

hogy éjszaka felébredek, vala-

min elkezdek gondolkodni, és 

úgy döntök, ezt el kell monda-

nom a pápának. Amikor felébre-

dek, rájövök, hogy én vagyok a 

pápa. 

 Ha Isten árnyékot teremtene, 

azt azért tenné, hogy jobban ki-

emelje a fényt. 

G.F. 

Léleklétra 
Életünk egy könyv, minden lap-

ja egy-egy esztendő. Amikor ezt a 

könyvet utolsó oldalára fordítjuk 

itt a földön, az angyalok kinyitják 

odafönt az égben. (Röderlein) 

N.-né 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1959
https://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_25.
https://hu.wikipedia.org/wiki/San_Paolo_fuori_le_mura
https://hu.wikipedia.org/wiki/San_Paolo_fuori_le_mura
https://hu.wikipedia.org/wiki/San_Paolo_fuori_le_mura
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyh%C3%A1zmegye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zsinat
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vatik%C3%A1ni_zsinat
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Krisztamami 
Ha ahhoz túl hideg 

van, hogy rövidnad-

rágban induljunk el 

itthonról ovis gyer-

mekünkkel, akkor 

választhasson a farmer és a mele-

gítőnadrág között. Ez nemcsak 

nagyobb hatalmat, több beleszó-

lást ad neki az őt érintő kérdé-

sekbe, hanem abban is segít, 

hogy mindketten jobban értsétek, 

kinek mi tetszik és mi nem. Né-

hány gyereknek erősebbek a sze-

mélyes határai, és ha választási 

lehetőséget ajánlunk neki két 

dolog között, akkor egy harmadi-

kat szeretne. Ha ez a harmadik 

dolog megfelel a kritériumaidnak 

(pl. szintén elég meleg nadrág), 

akkor nem engedékenység, ha-

nem rugalmasság, ha engeded, 

hogy azt a nadrágot vegye fel, 

amit ő választott. De ekkor is tiéd 

a döntés, te vagy az, aki megen-

gedte. 

Az ilyen gyerekeknek érdemes 

pár szóval azt is elmondani, mi-

lyen kritériumok alapján válasz-

tottad ki a két általad felajánlott 

nadrágot (pl. szín, időjárás, az 

alkalom, ahova megyünk). Ebből 

a gyerek a döntéshozás folyama-

táról is tanul. Néhány alkalom 

után érteni fogja, milyen szem-

pontok szerint választunk ruhát, 

és az önálló választással is meg 

szeretne próbálkozni.  

Üdvözöl:  

Krisztamami 

Létige 
4. v.: MTörv 6,2-6; Zs 17; Zsid 

7,23-28; Mk 12,28b-34  

5. h.: Bölcs 4,7-17; Zs 118,1-

16; Lk 12,35-40  

6. k.: Fil 2,5-11; Zs 21; Lk 14,15-

24  

7. sz.: Fil 2,12-18; Zs 26; Lk 14,25

-33  

8. cs.: Fil 3,3-8a; Zs 104,2-7; Lk 

15,1-10   

9. p.: Ez 47,1-2.8-9.12 vagy 1Kor 

3,9b-11 16-17 Zs 45 Jn 2, 13-

22  

10. sz.: Fil 4,10-19; Zs 111; Lk 

16,9-15  

11. v.: 1Kir 17,10-16; Zs 145; Zsid 

9,24-28; Mk 12,38-44  

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Heródes volt, aki mikor 

látta, hogy a napkeleti bölcsek 

kijátszották, haragra lobbant és 

Betlehemben és környékén min-

den fiúgyermeket megöletett, két 

éves korig, a bölcsektől megtudott 

időnek megfelelően. Így beteljese-

dett, amit Jeremiás próféta jöven-

dölt.  (Máté 2,16) 

Új kérdésünk: Ki volt az a 

szent pápa, aki ellen merény-

letet követtek el 1981-ben?  

1. VI. Pál pápa? 

2. XXIII. János pápa? 

3. II. János Pál pápa? 

4. XVI. Benedek pápa? 

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 18-i számban 

közöljük. Az Ábrahámmal kap-

csolatos játék nyertese Dakó 

Edit volt. 

M.L. 

Hirdetések 
• November hónapban a hétköz-

napi szentmisék reggel 7-kor 

kezdődnek. 

• Ma, november 4-én, vasárnap, 

első vasárnap van. A délelőtti 

mise végén szentségimádást 

tartunk.  

• A következő vasárnap, novem-

ber 11-én a Katolikus Kör tartja 

találkozóját a Közösségi Ház-

ban du.3 órai kezdettel. 
P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Petra Tündi - Török Dániel Fe-

renc és Bányai Andrea gyermeke 

a keresztség szentségében része-

sült október 28-án. 

Temetés:  

† Kolompár Istvánt életének 83. 

évében október 25-én;  

† Horváth Imrét életének 78. 

évében; 

† Rácz Juliannát életének 90. 

évében október 26-án utolsó útjá-

ra kísértük. 

P.Gy. 

Ártatlan életek 
Régebben a palócoknál az a 

szép szokás járta, hogy az áldott 

állapotban elhunyt asszony, a 

halvaszületett gyermek, vagy a 

kereszteletlenül meghalt kisgyer-

mek mellé kis inget, pólyát, és 

gyertyát temettek, mert az ilyen 

gyermeket Keresztelő Szent Já-

nos az utolsó ítélet napján a Jor-

dán vizében meg fogja keresztel-

ni.  

Az istenfélő palóc nép akkor 

még nem is gondolt arra, hogy 

lesznek olyan gyermekek is, aki-

ket tulajdon édesanyjuk nem en-

gedett megszületni! 

N.-né 

Magyar leg-ek 
A történelmi Magyarország leg-

hosszabb közúti kőhídja a 167,3m 

hosszú Kilenclyukú híd, a Hegy-

aljáról szállított dácittufából és 

kockakövekből épült 1827-1833 

között Povolny Ferenc tervei 

alapján, miután az 1697-ben 

épült fahíd bő egy évszázad alatt 

teljesen elhasználódott. 
Forrás: Internet - magyarleglegleg.hu 

K.L.-né 

http://magyarleglegleg.hu

