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Evangélium 
…”barátom, menj  

följebb!”… (Lk 14,10) 

  

Lukács evangéliumának 14. 

fejezetétől a 16.-ig Jézus Jeruzsá-

lem felé tart. Ezalatt különböző 

emberek asztaltársaságában ta-

láljuk. Kíváncsiak rá a farizeusok 

és írástudók, a vámosok és bűnö-

sök, sok tanítvány és a hatalmas 

tömeg. Most újra asztalhoz ül, és 

figyeli, hogyan viselkednek a köz-

tiszteletben álló tekintélyes em-

berek. 

Ismerős és szinte magától érte-

tődő, hogy a tiszteletbeli hely a 

vendéglátó mellett vagy közelé-

ben található. A görögöknél az 

asztal végén volt a főhely, míg a 

rómaiaknál és a rómaiakat máso-

ló zsidóknál az asztal közepén. 

Patkó formában három oldalát 

ülték körül az asztalnak a negye-

dik oldalt szabadon hagyták a 

felszolgálóknak. 

Jézusnak semmi problémája 

nincs a hellyel. A hely nagyon 

meghatározó lehet. Egy csatában 

a győzelem függhet ettől. A játék-

ban a csatárnak, hátvédnek, szél-

ső játékosoknak meghatározott 

helyük van. Egy lakodalomban is 

megmondják, vagy cédulákra fel-

írják, ki hova üljön. Abban sem 

talál semmi kivetnivalót, hogy 

valakit hová ültetnek, de abban 

igen, hogy ki hova ül. Az egyiket 

az ember maga választja, a mási-

kat mások választják neki.  

Jézus megkérdőjelezi a farizeu-

sok és írástudók helyválasztását. 

Hasonlóan Izrael prófétáihoz, ő is 

meghívja hallgatóit, hogy változ-

tassák meg szívüket, mondjanak 

le eddigi értékeikről, és józanul 

működjenek együtt egy közösség-

gel. Felfordítja a világ logikáját. 

A következőképpen teszi ezt. Ne 

mondd azt, hogy tanár vagy, ha-

nem tartsanak téged mások taní-

tónak. Ne tartsd magad igazgató-

nak, hanem beosztottjaid nézze-

nek rád úgy, mint egy igazgatóra. 

Ne hívasd magad papnak, hanem 

a hívek érezzék, hogy te a papjuk 

vagy. Ez a jézusi fordított gondol-

kodás. 

Azt mondja páduai Szent Antal, 

hogy a „boldogtalanság a nagyra-

vágyásból származik, abból, hogy 

az emberek nem ismerik, mekkora 

és meddig terjed a hatáskörük. 

Szeretik az első helyeket, és én 

félek tőlük, mert olyanok, mint a 

túlérett fügék, a lehullás vár rá-

juk.” Amit magunkról gondolunk, 

az mindig több, ezért túlérett. 

Amit mások gondolnak rólunk, az 

a használható füge. 

A domonkos rendi szerzetes, 

középkori gondolkodó és miszti-

kus, Eckhart mester így elmélke-

dett a mai evangéliumról. Az asz-

tal képe lépcsőhöz hasonlít. Ah-

hoz, hogy valaki felemeljen az 

egyes fokokon három dolog szük-

séges: szilárd talaj legyen a lába 

alatt, ez az alázat. A második, 

hogy mindenről mondjon le, mert 

a lépcsőn nagyon nehéz a megtö-

mött zsákot felfelé cipelni – ez a 

szegénység. A harmadik pedig, 

hogy a lépcső tetejére szegezze 

tekintetét, ahová el akar jutni – 

ez a szeretet.  

Alexandriai Szent Cyrill is ezek-

re az erényekre és alázatos szívre 

buzdít minket, mert ez nagy érték 

az Isten előtt. Az ilyen ember 

ugyanis Krisztust akarja utánoz-

ni, Ő a példaképe, aki azt mond-

ta: „tanuljatok tőlem, mert szelíd 

vagyok és alázatos szívű” (Mt 

1,29). 

G.F.  

(Lk 1,39-56) 

Mária által Jézushoz 
Per Mariam ad Jesum. Mária 

által Jézushoz jutunk. Ezt legin-

kább a kánai menyegzőn tapasz-

talhattuk meg, ahol a Szűzanya 

kérésére, közbenjárására Jézus a 

vizet borrá változtatja. Mária, a 

mi közbenjárónk. Mi, római kato-

likusok nem Mária imádók, ha-

nem Mária tisztelők vagyunk. 

Mária nem Isten, hanem ember. 

Az Istenhez vezető úton segítőnk. 

Ezt a különbséget Jézus és Mária 

között mindig meg kell halla-

nunk. Nem szabad a kettőt össze-

mosni. A dicsőség eléneklése után 

az áldozatot bemutató pap el-

mondja a szentmise három kö-

nyörgése közül az elsőt. Jó fül 

kell hozzá. Néhány példa: 

November 21-én a Boldogságos 

Szűz Mária bemutatásának ün-

nepén ezt halljuk. 

KÖNYÖRGÉS Urunk, Iste-

nünk, tisztelettel ünnepeljük a 

Boldogságos Szűz Mária dicsősé-

ges emlékezetét. Kérünk, része-

síts minket közbenjárására ke-

gyelmed teljességéből. A mi 

Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad 

által, aki veled él és uralkodik a 

Szentlélekkel egységben, Isten 

mindörökkön-örökké. 

Aztán az esztendő első napja 

Szűz Mária mint Istenanya áll 

előttünk. Íme a könyörgés. 

KÖNYÖRGÉS Istenünk, te Má-

ria szűzi anyasága által örök üd-

vösséggel ajándékoztad meg a 

világot. Engedd, kérünk, hogy 

Isten Anyjának közbenjárását 

mindig érezzük, mert tőle kaptuk 

Fiadat, az élet szerzőjét. Aki ve-

led él és uralkodik a Szentlélek-

kel egységben, Isten mindörök-

kön-örökké. 

Október 8. Szűz Mária, Magya-

rok Nagyasszonya, Magyarország 

Főpátrónája. 

KÖNYÖRGÉS Istenünk, te a 

Boldogságos Szűz Mária közben-

járására népünket számtalan 

jótéteménnyel halmoztad el. 

Szent István, első királyunk ren-

deléséből Nagyasszonyunknak és 

Pártfogónknak tiszteljük őt a föl-

dön. Add jóságosan, hogy egykor 

vele együtt örökké örvendezzünk 

a mennyben. A mi Urunk, Jézus 

Krisztus, a te Fiad által, aki ve-

led él és uralkodik a Szentlélek-

kel egységben, Isten mindörök-

kön-örökké. 

December 8. A Boldogságos 

Szűz Mária szeplőtelen foganta-

tása  

KÖNYÖRGÉS Istenünk, te mél-
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Hirdetések 
• Ma, szeptember 8-án a Katoli-

kus Kör tartja találkozóját a 

Közösségi Házban délután 4 

órai kezdettel. 
• Szeptember 13-án, pénteken 

fatimai imaóra lesz a Közösségi 

házban délután 4 órakor. 
• Szeptember 15-én, vasárnap 

lesz a ligeti kápolna kisbúcsúja 

a délelőtt 9 órakor kezdődő 

szentmise keretében. 
• Szeptember 22-én, vasárnap a 

délelőtti mise végén lesz a fel-

újított feszület megáldása a 

templom előtt.  
P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Máté Levente és Pércsi Zsófia 

augusztus 31-én a házasság 

szentségében részesültek. 

Keresztelés: 

 Levente - Katona Csaba és Sári 

Bernadett; 
Zselyke és Zoé Zorka - Vu-

koszávlyev Iván és Katona Gabri-

ella; 
Léna Lilla - Kucska Krisztián 

és Kozma Lilla Iwona; 
Zsombor - Harmat Balázs és 

Szunyogh Tünde gyermeke a ke-

resztség szentségében részesült 

szeptember 1-én. 

Temetés:  

† özv. Bálint Vincénét sz. Nagy 

Erzsébetet életének 82. évében 

augusztus 27-én; 

† Dóczi Józsefet életének 73. 

Létige 
8. v.: Bölcs 9,13-19; Zs 89; Filem 

9b-10.12-17; Lk 14,25-33  

9. h.: Kol 1,24 - 2,3; Zs 61; Lk 6,6-

11  

10. k.: Kol 2,6-15; Zs 144; Lk 6,12

-19  

11. sz.: Kol 3,1-11; Zs 144; Lk 

6,20-26  

12. cs.: Kol 3,12-17; Zs 150; Lk 

6,27-38  

13. p.: 1Tim 1,1-2.12-14; Zs 

15; Lk 6,39-42  

14. sz.: Szám 21,4-9 vagy Fil 2,6-

11 Zs 77,1-38 Jn 3,13-17  

15. v.: Kiv 32,7-11.13-14; Zs 

50; 1Tim 1,12-17; Lk 15,1-32  

Te kit választanál? 

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Sára, akivel az Úr úgy 

tett, ahogy előre megmondta. Sá-

ra fiút szült Ábrahámnak öreg 

korában.  

Új kérdésünk:  

Ki volt az a személy, aki fel-

mászott egy fügefára, hogy 

láthassa Jézust? 

(Luk 19,1) 

1. Zakariás? 

2. Zakeus? 

3. Lázár? 

4. Simon? 

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  szeptember 22-i számban 

közöljük. A Szent Bonifáccal kap-

csolatos játék nyertese: Tóth 

Lászlóné volt. 

M.L. 

tó hajlékot készítettél Fiadnak a 

Boldogságos Szűz Mária szeplőte-

len fogantatásában, amikor őt 

Fiad halálának érdeméért eleve 

megóvtad minden bűntől. Szűz 

Mária közbenjárására engedd, 

hogy mi is tiszta lélekkel jussunk 

el hozzád. A mi Urunk, Jézus 

Krisztus, a te Fiad által, aki ve-

led él és uralkodik a Szentlélek-

kel egységben, Isten mindörök-

kön-örökké. 

 

Minden könyörgés, minden 

mondat nem Máriára, hanem 

Márián keresztül az Istenre mu-

tat. Mária attól Istenanya és köz-

benjáró, mert Isten őt kiválasz-

totta. Isten miatt Istenanya Má-

ria. 

Kedves Testvérek! Római Kato-

likus hívek tömege él eretnekség-

ben. Azt hirdetik, hogy Mária 

érdemeiért Isten kiválasztotta őt, 

hogy Fia édesanyja legyen. Ez 

eretnekség. Mi Mária érdeme? 

Hogy a kereszt alatt állt? Önök 

nem állnak gyermekeik koporsó-

jánál? Az érdem, hogy egy anya 

gyermekét bepólyálja és jászolba 

fekteti? Ezt minden anya megte-

szi. Mária attól Istenanya, hogy 

az angyal így köszönti, te már 

kegyelemmel teljes vagy (gratia 

plena). Mária ezen lepődik meg. 

Min? Hogy ő éppen vizet húzott a 

názáreti közkútból és ettől Isten 

anya lett? Mária attól döbbent 

meg, hogy nem csinált semmit 

azért, hogy az Isten anyja lehes-

sen. Isten tette őt anyjává, kegye-

lemmel teljessé. Ingyen!  

És amikor mi a szeplőtelenül 

fogantatott és mennybe felvett 

Máriára tekintünk, a nagyhatal-

mú Isten ingyenes ajándékát cso-

dálhatjuk meg az ő alázatos szol-

gálóleányának személyében. 

Ezért minden Mária ünnepben, 

ma is az Istennek adunk hálát, 

hogy ilyen anyát és közbenjárót 

adott nekünk. 

G.F. 

Jean Vanier gondolatai 

A szeretetben való növekedés 

azt jelenti, hogy egyre kevésbé 

vagyok már önzően énközpontú, 

kevesebb bennem a bírálgatás, a 

dacos keménység, az erőszakos-

ság, a türelmetlenség mások hi-

báival szemben, kevésbé zárkó-

zom a szomorúság álarca vagy a 

beteges hangulatvesztés különbö-

ző megnyilvánulásai mögé.  

K.L.-né és N.-né 

évében augusztus 29-én utolsó 

útjára kísértük. 

P.Gy. 


