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

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

16. h.: 1Tim 2,1-8; Zs 27; Lk 7,1-

10  

17. k.: 1Tim 3,1-13; Zs 100; Lk 

7,11-17  

18. sz.: 1Tim 3,14-16; Zs 110; Lk 

7,31-35  

19. cs.: 1Tim 4,12-16; Zs 110; Lk 

7,36-50  

20. p.: 1Tim 6,2c-12; Zs 48; Lk 

8,1-3  

21. sz.: Ef 4,1-7.11-13; Zs 18A; Mt 

9,9-13  

22. v.: Ám 8,4-7; Zs 112; 1Tim 2,1

-8; Lk 16,1-13  

Evangélium 
…a szent gyűlölet… 

(Lk 14,26) 

 

Egyszer nagy népsokaság ment 

vele, ő pedig hozzájuk fordult, és 

ezt mondta: ,,Ha valaki hozzám 

jön, és nem gyűlöli apját és any-

ját, feleségét és gyermekeit, fivéreit 

és nővéreit, sőt még saját magát 

is, nem lehet az én tanítványom. 

És aki nem hordozza keresztjét és 

nem jön utánam, nem lehet az én 

tanítványom. Mert ki az közüle-

tek, aki tornyot akar építeni, és 

nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a 

költségeket, vajon van-e miből 

befejezni? Nehogy miután az ala-

pot lerakta és nem tudta befejezni, 

mindenki, aki látja, csúfolni kezd-

je őt: ,,Ez az ember elkezdett építe-

ni, de nem tudta befejezni.” Vagy 

melyik király az, aki amikor há-

borúba indul egy másik király 

ellen, nem ül le előbb, hogy meg-

fontolja, vajon képes-e tízezerrel 

szembeszállni azzal, aki húszezer-

rel jön ellene? Mert ha nem, követ-

séget küld hozzá és békét kér, ami-

kor még messze van. Így tehát aki 

közületek nem mond le minden-

ről, amije van, nem lehet az én 

tanítványom.  

(Lk 14,25-33) 

 

Mit akar tenni Isten az életünk-

kel? Meg akarja tisztítani minden 

félreértéstől. 

Következőket halljuk az első 

olvasmányban: „Melyik ember 

képes fölismerni Isten akaratát, és 

ki tudja elgondolni, mit kíván az 

Úr? (Bölcs 9,13). „Csak így lettek 

simává a földön lakók útjai, s így 

tanulták meg az emberek, mi ked-

ves a szemedben” (Bölcs 9,18). 

Az Isten elküldött bölcsessége 

maga Jézus. Ha ezt a bölcsessé-

get meg akarjuk érteni és fel 

akarjuk fogni, akkor Jézusra kell 

hallgatnunk. A bölcsesség által 

ugyanis ő vezet bennünket a he-

lyes irányba. 

Kalkuttai Teréz anyát Ferenc 

pápa 2016. szeptember 4-én avat-

ta szentté. Ez az asszony volt az, 

aki nagyon jól érezte a különbsé-

get az Isten imádata és az embe-

rek szeretete között. Nem keverte 

össze a kettőt. A Szent Péter té-

ren mondott beszédében így fogal-

mazott az egyházfő: Teréz anya 

egyszerű ember volt, a beszéde is 

egyszerű volt. Gyakran mondta: 

talán nem beszélem jól az embe-

rek nyelvét, talán ők sem értenek 

engem mindig, de mosolyogni tu-

dok. Ezt az evangéliumból táplál-

kozó örömet sugározta mindazok-

nak a szerencsétlenül magukra 

hagyott embereknek, akik fölé 

segítőkészen lehajolt. 

Döntést hozni, választani, csa-

tát jelent. Felvenni a harcot a 

bennünk lévő kérdésekkel, kétsé-

gekkel, vagy a „teljesen mindegy”, 

„úgy is mindegy” kiégett közöm-

bösségével. Kérni az isteni böl-

csességet, hogy segítsen ebben a 

harcban. Kérni a szenteket, járja-

nak közben, hogy gyengeségeink 

határozottsággá erősödjenek. 

Ezért fohászkodunk Szent Mi-

hály fő angyalhoz is: „védelmezz 

minket a küzdelemben, a gonosz 

kísértései ellen légy oltalmunk”. 

Vagy a Boldogságos Szűz Máriá-

hoz, aki nagy menedékünk. A lo-

rettói litánia számos jelzői közül ő 

„Dávid király tornya”. Ez a dicsé-

ret az énekek énekéből való, ahol 

a torony, a szeretett személy tisz-

taságát és hűségét jelenti. Esze-

rint bármikor, ha a gonosz cselve-

tései fölött győzedelmeskedünk, a 

hűség tornya egyre magasabbra 

emelkedik jótetteink által, mint 

értékadó példa. 

Döntést hozni Jézus mellett 

vagy ellen. Ugyanúgy a minden-

napi életben állandó választás elé 

vagyunk állítva. Ezt igen, azt 

nem. Vannak és-és elfogadó, bele-

egyező választások, és vannak 

vagy-vagy egymást kizáró dönté-

sek. Jézus nem a gyűlöletre buz-

dít, hanem a komoly választásra, 

és szavaink használatának ko-

moly megválogatására. Ha azt 

mondom valakinek, szeretlek, 

akkor az a szó már le van foglalva 

neki. Az csak az övé. Azt csak 

neki mondom. A töltöttkáposztát 

is szeretem. Akkor a feleségemet 

hogyan szeretem? Ő egy szinten 

van a töltöttkáposztával? Mert 

mind a kettőre ugyanazt a szót 

használom. Az a bálványimádás, 

amikor Istent is imádom, de teni-

szezni is imádok, kirándulni is 

imádok, tévét nézni is imádok. 

Bálványimádás, mert Isten az 

említettek közül, nem magasan, 

megkülönböztetve áll, hanem egy 

hosszú, kedvteléseket felsoroló 

mondat egyike csak a sok közül. 

Nem baj, ha szívünkön kívül 

néhány szavunk is foglalt, egye-

dül az Istené. 

G.F.  

Jean Vanier gondolatai 

Az irigység az a csapás, amely 

megsemmisítéssel fenyegeti a 

közösséget. Nem ismerjük fel 

vagy nem fogadjuk elég bizalom-

mal a nekünk szánt ajándékot. 

Ha jobban meggyőződnénk a sa-

ját ajándékunk értékéről,  akkor 

nem kellene a másik kincseire 

irigykednünk, amelyek mindig 

nagyobbnak és értékesebbnek 

tűnnek, mint a sajátunk. 

K.L.-né és N.-né 
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Kis történetek 

Bruno Ferrerotól 

A boldogság titka 

Egy fiatalember megkérdezte a 

legbölcsebb embertől a boldogság 

titkát. A bölcs azt javasolta a fia-

talembernek, hogy járja be a pa-

lotáját és két óra múlva jöjjön 

vissza.  

– Csakhogy kérek tőled valamit

–, tette hozzá, miután átnyújtott 

neki egy kiskanalat, amelybe két 

csepp olajat cseppentett. – Vidd 

magaddal ezt a kiskanalat is és 

vigyázz, nehogy kicsöpögjön belő-

le az olaj! 

Két óra múlva a fiatalember 

visszatért és a bölcs megkérdezte 

tőle: – Láttad a gobelineket az 

ebédlő falán? Láttad a csodálatos 

kerteket? Észrevetted a gyönyörű 

pergameneket? 

A fiatalember szégyenkezve be-

vallotta, hogy semmit sem látott. 

Az egyetlen dolog, amire figyelt, 

az volt, hogy nehogy kiöntse az 

olajat. 

– Menj vissza és nézd meg a 

világom csodáit! - mondta a bölcs.  

A fiatalember fogta a kanalat és 

ismét elkezdte bejárni a palotát, 

de most már megnézett minden 

remekművet. Látta a kerteket, a 

tavakat, a virágokat. Visszatért a 

bölcshöz és részletesen beszámolt 

mindarról, amit látott. 

– De hol van a két csepp olaj, 

amit rád bíztam? 

A fiatalember csak most vette 

észre, hogy kiöntötte az olajat. 

– Nos, ez az egyetlen tanács, 

amelyet adhatok – zárta le a dol-

got a bölcs. – A boldogság titka 

abban rejlik, hogy csodálni tud-

juk a világ gyönyörű dolgait anél-

kül, hogy megfeledkeznénk a két 

csepp olajról. 

 

„Egyébként testvéreim, arra irá-

nyuljanak gondolataitok, ami 

igaz, tisztességes, igazságos, ami 

ártatlan, kedves, dicséretre méltó, 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Zakeus, aki Jerikóban 

volt a vámosok feje. Mikor Jézus 

átvonult a városon, látni akarta 

Jézust, ezért felmászott egy füge-

fára. 

Új kérdésünk: Ki mondta 

„Arra sem vagyok méltó, hogy 

lehajoljak és megoldjam saru-

szíját” (Márk 1,7) 

1. Remete Szt. Pál? 

2. Alexandriai Szt. Katalin? 

3. Antiokhiai Szt. Ignácz? 

4. Keresztelő Szt. János? 

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 29-i számban 

közöljük. A Sárával kapcsolatos 

játék nyertese: Dakó Edit volt. 

M.L. 

Hirdetések 
• Ma, szeptember 15-én vasár-

nap lesz a ligeti kápolna kisbú-

csúja a délelőtt 9 órakor kezdő-

dő szentmise keretében. 

• Szeptember 22-én, vasárnap a 

délelőtti szentmise végén lesz a 

felújított feszület megáldása a 

templom előtt.  

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

 Szofia - Kerényi Tamás és Hor-

váth Klaudia; 

Balázs Olivér—Gargya Balázs 

és Zámbó Gabriella; 

Dávid - Herédi Róbert és Mol-

nár Mónika gyermeke a kereszt-

ség szentségében részesült szept-

ember 8-án. 

P.Gy. 

ami erényes és magasztos.” (Szent 

Pál levele a Filippieknek, 4,8) 

 

 

 

A fal 

Egy kopár, sziklás sivatagban 

élt két remete. Találtak két bar-

langot, amelyek egymással szem-

ben álltak. Évekig tartó imádko-

zás és hosszú önsanyargatás után 

az egyik remete úgy gondolta, 

hogy elérte a tökéletességet. A 

másik remete meglehetősen jám-

bor volt, jólelkű és megbocsátó. 

Megállt beszélgetni a ritkán arra 

járó zarándokokkal, vigaszt és 

menedéket nyújtott azoknak, 

akik eltévedtek és azoknak, akik 

valahonnan menekültek. 

Ez mind az elmélkedésből és az 

imádkozásból elvett idő – gondol-

ta az első remete, aki nehezmé-

nyezte a másik mulasztását.  

Hogy látható módon megmutas-

sa neki, mennyire távol áll még a 

tökéletességtől, elhatározta, hogy 

minden alkalommal, amikor a 

másik bűnt követ el, egy követ 

helyez a saját barlangja elé. 

Néhány hónappal később a bar-

lang előtt tömör, szürke kövekből 

épült fal emelkedett. És ő benn-

maradt befalazva. 

 

Néha a hétköznapi megbántódá-

sokból, a sértésekből, a csendből, 

a megoldatlan kérdésekből és a 

dacból falat építünk a szívünk 

köré. 

A legfontosabb feladatunk az, 

hogy megakadályozzuk e falak 

felépülését. Főképpen pedig az, 

hogy ne legyünk kövek a többiek 

falában. 

M.T.É. 

Léleklétra 
Az irigység azon a tévhiten alap-

szik, hogy többre van szükséged 

ahhoz, hogy boldog legyél. 

(Rick Warren) 

Sz.J. 


