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Evangélium 
…”Jézus Krisztus ugyan-

az tegnap, ma és  

mindörökké”… (Zsid 13,8) 

Azután így szólt: ,,Egy embernek 

volt két fia. A fiatalabb azt mond-

ta apjának: ,,Apám! Add ki ne-

kem az örökség rám eső részét!” 

Erre szétosztotta köztük vagyonát. 

Nem sokkal ezután a fiatalabb fiú 

összeszedte mindenét, elment egy 

távoli országba, és ott léha élettel 

eltékozolta vagyonát. Miután min-

dent elpazarolt, nagy éhínség tá-

madt azon a vidéken, és nélkülöz-

ni kezdett. Erre elment és elszegő-

dött egy ottani gazdához, aki ki-

küldte a tanyájára, hogy őrizze a 

disznókat. Szeretett volna jóllakni 

a disznók eledelével, de abból sem 

adtak neki. Ekkor magába szállt, 

és azt mondta: ,,Apámnak hány 

bérese bővelkedik kenyérben, én 

meg itt éhen halok. Fölkelek, el-

megyek apámhoz, és azt mondom 

neki: Apám! Vétkeztem az ég ellen 

és teellened! Már nem vagyok mél-

tó arra, hogy fiadnak nevezz, csak 

béreseid közé fogadj be engem!” 

Föl is kerekedett, és elment apjá-

hoz. Apja már messziről meglátta 

és megesett rajta a szíve. Eléje 

sietett, a nyakába borult és meg-

csókolta. A fiú így szólt hozzá: 

,,Apám! Vétkeztem az ég ellen és 

teellened; már nem vagyok méltó 

arra, hogy fiadnak nevezz.” Az 

apa azonban ezt mondta szolgái-

nak: ,,Hozzátok hamar a legdrá-

gább ruhát és adjátok rá, húzza-

tok gyűrűt az ujjára és sarut a 

lábára! Azután hozzátok elő a 

hízlalt borjút, vágjátok le, együnk 

és vigadjunk, mert ez a fiam meg-

halt, és föltámadt, elveszett, és 

megtaláltatott.” Aztán elkezdtek 

vigadozni. Az időseb fiú pedig a 

mezőn volt, és amikor hazatérő-

ben a házhoz közeledett, meghal-

lotta a zeneszót és táncot. Odahí-

vott egyet a szolgák közül, és meg-

kérdezte, hogy mi történt. Az így 

válaszolt neki: ,,Megjött az öcséd, 

és apád levágta a hízlalt borjút, 

mivel egészségben kapta őt visz-

sza.” Erre az megharagudott, és 

nem akart bemenni. Ezért az apja 

kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt 

mondta apjának: ,,Lásd, hány 

esztendeje szolgálok neked, soha 

meg nem szegtem parancsodat, 

mégsem adtál nekem soha egy 

kecskét sem, hogy mulathassak 

barátaimmal. De amikor megjött 

ez a te fiad, aki a vagyonodat pa-

rázna nőkre költötte, levágattad 

neki a hízlalt borjút.” Ő azonban 

azt mondta neki: ,,Fiam! te min-

dig velem vagy, és mindenem a 

tiéd. De vigadozni és örvendezni 

kellett, mert ez az öcséd meghalt, 

és föltámadt, elveszett, és megta-

láltatott.’’ (Lk 15,11-32) 

2004-ben mutatták be a mozik 

Mel Gibson nagysikerű filmjét, a 

Passiót. Ebben Péter, a fő apostol 

háromszor megtagadja Mesterét, 

majd utána odamegy Máriához és 

megbánja minden bűnét. Érde-

kes, hogy Péternek ez a bűnbána-

ta, mondhatjuk nyugodtan gyóná-

sa, az evangéliumok elbeszélésé-

ben egyáltalán nem szerepel. A 

hagyományban azonban igen. Ezt 

a kettőt, a Szentírást és szent 

hagyományt ötvözte filmjében a 

zseniális rendező. Miért? Mert 

felismerte a hagyományban év-

századokon át megőrzött, mély 

értelmű tanítást. Péter elárulta 

az Urat. Neki Jézushoz kellene 

mennie és tőle bocsánatot kérni. 

Meg is teheti ezt, három nap múl-

va, feltámadása után. De a lelki-

ismeret-furdalás nem tud várni. 

Mindegy hogy kinek, de gyónni 

akar. Aki ott van. Máriának. Mi-

nél előbb, csak hogy ez a szoron-

gató és fojtogató érzés feloldozás-

sá cserélődjön át benne. 

Elég, ha Júdásra nézünk. Büsz-

kesége, de a mi büszkeségünk is 

igyekszik mindig titkolni a bűnö-

ket. Valaki úgy fogalmazott: a 

szenteknek múltjuk van, a bűnö-

söknek jövőjük. Mert a bűnösök 

felejteni akarnak. Szégyellik, 

amit tettek. Miért? Mert elköve-

tett tetteikért nem kértek bocsá-

natot. A szentek ellenben szeret-

nek emlékezni a múltra. Nem a 

múltban elkövetett bűnök miatt, 

hanem a feloldozás megnyugtató 

édessége miatt. Minden teher 

egyedül a feloldozás által kap 

fület. Válik hordozhatóvá, visel-

hetővé. 

Nemcsak Péter, de a tékozló fiú 

is a feloldozáskor érkezik haza. 

Nem akkor, amikor kinyitja a 

kerítéskaput, vagy átlépi a küszö-

böt, hanem mikor apja a vállára 

teszi a két kezét. Minden meg 

van bocsátva. Most ért haza. 

Rembrandt tékozló fiú festmé-

nyén az apa jobb keze női kéz, a 

bal férfi. Mert az Isten kétnemű. 

Apa és anya egy személyben. 

Azt olvassuk a Zsidókhoz írt 

levélben (13,8), hogy Jézus Krisz-

tus, de az Isten ugyanúgy, az ir-

galmas atya szintén, ugyanaz 

tegnap, ma és mindörökké. Nem 

változik meg a viselkedése. Szó 

nélkül elengedi otthonról a fiata-

labbik fiút. Miért? Amikor haza-

tér, nem vonja felelősségre. Mi-

ért? Az idősebbik fiúval nem vi-

tatkozik. Miért nem változik az 

irgalmas apa viselkedése? Miért 

nem lesz ideges, vádaskodó, szá-

mon kérő, oktató? Azért, mert ő 

Isten. És mindent előre lát, és 

előre tud. Mi az a minden? Hogy 

mindenkinek nem velem, hanem 

saját magával van baja. Minden-

ki maga a feladat, amit meg kell 

oldani. Mindenkinek saját magá-

val kell megküzdenie. Mindegy 

hogy hol, otthon vagy távoli vidé-

ken.  

Martin Buber történetei között, 

olvassuk: 

„Baal Shem tanítványai hallot-

tak egy híres emberről, aki sok 

okosságot tanít. Néhányan meg 

akarták látogatni, ezért megkér-

dezték a mester véleményét. 

Honnan lehet azt tudni, hogy va-

laki egy igazi caddik, hiteles em-

ber? Baal Shem azt válaszolta: 

kérdezzétek meg tőle, mit kell 

tenni azokkal a haszontalan gon-

dolatokkal, amik megzavarnak 

minket az imádságban és a tanu-

lásban! Ha választ ad nektek, 

kkor nem igazi caddik. Mert az 
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Kis történetek 

Bruno Ferrerotól 

A köszönet 

Egy első osztály tanítónője arra 

kérte a diákjait, hogy rajzoljanak 

valami olyat, amiért köszönetet 

mondanának az Úrnak. Azt gon-

dolta, hogy ezek a szegény ne-

gyedben lakó gyerekek annyira 

szegények, hogy nehezen tudná-

nak köszönetet mondani valami-

ért. Biztos volt, hogy mindegyik 

gyerek kenyeret vagy terített asz-

talt fog rajzolni. 

A tanítónő nagyon meglepődött, 

amikor meglátta, hogy Tóni mit 

rajzolt: egy egyszerű, gyerekes 

vonallal megrajzolt kéz állt a pa-

píron. 

De kinek a keze? 

Az osztályt elbűvölte az abszt-

rakt kép. – Szerintem ez Isten 

keze, aki enni ad nekünk – mond-

ta egy gyerek. – Egy paraszté – 

mondta egy másik –, mert csirkét 

és sült krumplit nevel. 

Míg a többiek dolgoztak, a ta-

nár Tóni padja fölé hajolt és meg-

kérdezte, hogy vajon kié a kéz. 

A te kezed, tanító néni – mor-

mogta a gyerek. 

Eszébe jutott, hogy minden este 

kézen fogta Tónit, aki a legkisebb 

volt és elkísérte az ajtóig. A többi-

ekkel is megtette ezt, de Tóni szá-

mára ez nagyon sokat jelentett. 

Gondoltál-e már arra, hogy mek-

kora hatalma van a kezednek? 

Meg kell tanulnunk odafigyelni 

a „háziasszony parancsaira” 

Ha alszol rajta…tedd rendbe! 

Ha felveszed…akaszd vissza! 

Ha befejezted az evést…tedd be a 

mosogatóba! 

Ha rálépsz…porold ki! 

Ha kinyitod…csukd is be! 

Ha kiiszod…töltsd meg! 

Ha cseng…válaszolj! 

Ha nyávog…etesd meg! 

Ha sír…szeresd! 
M.T.É. 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Keresztelő Szent Já-

nos, aki bűnbánatra szólította 

fel az embereket, mert közel a 

Messiás. Új kérdésünk: Kinek a 

bölcsességeit találjuk a Szent-

írás Példabeszédek című feje-

zetében?    (Példabeszédek 1,1,1) 

1. Dávid? 

2. Absalom? 

3. Salamon? 

4. Husai? 

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 az október 6-i számban kö-

zöljük. A Zakeussal kapcsolatos 

játék nyertese: Tóth Istvánné  

volt. 

M.L. 

Hirdetések 
• Ma, szeptember 22-én, vasár-

nap a délelőtti szentmise végén 

lesz a felújított feszület megál-

dása a templom előtt.  

• Szeptember 24-én, kedden 

egész napos szentségimádás 

lesz a közösségi házban  a reg-

geli szentmise végétől este 6 

óráig. 

• Szeptember 29-én, a következő 

vasárnap lesz a Szentírás va-

sárnapja. 

• Azok a gyermekek, akik szeret-

nének elsőáldozók vagy bér-

málkozók lenni, de nem ide 

járnak hittanra, jelentkezze-

nek a plébánia irodájában. 

• Akik a Pádua, Velencei zarán-

dokútra jelentkeznek, azoknak 

megbeszélést tartunk szeptem-

ber 29-én vasárnap délután 5 

órakor a közösségi házban.       
P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Fehér István Róbert és Gále 

Viktória; 

Dudás Gábor és Tordai Tímea a 

házasság szentségében részesül-

tek szeptember 14-én. 

Keresztelés: 

Medárd Nimród - Sós Gábor 

Imre és Lukácsik Ágnes;  

Anna és Máté - Szalóki Ádám és 

Gulyás Noémi gyermeke szept-

ember 14-én; 

Lilla -  Mihálffy Zsolt és Katona 

Lilla; 

László -  Mészáros László és 

Kaszanyi Ildikó gyermeke a ke-

resztség szentségében részesült 

szeptember 15-én. 

Temetés:  

† özv.Tandari Imrénét sz. Po-

lyák Margitot életének 83. évében 

szeptember 13-án a kiskundo-

rozsmai temetőben utolsó útjára 

kísértük. 

P.Gy. 

Létige 
22. v.: Ám 8,4-7; Zs 112; 1Tim 2,1-

8; Lk 16,1-13  

23. h.: Ezd 1,1-6; Zs 125; Lk 8,16-

18  

24. k.: Bölcs 3,1-9; Zs 125; Mt 

10,28-33  

25. sz.: Ezd 9,5-9; Tób 13,2-8; Lk 

9,1-6  

26. cs.: Agg 1,1-8; Zs 149; Lk 9,7-9  

27. p.: Agg 1,15b - 2,9; Zs 42; Lk 

9,18-22  

28. sz.: Zak 2,5-9a.14-15a; Jer 

31,10-13; Lk 9,43b-45  

29. v.: Ám 6,1a.4-7; Zs 145; 1Tim 

6,11-16; Lk 16,19-31  

ember szolgálata ebben a világ-

ban halála órájáig küzdelem az 

idegen dolgokkal szemben. Állan-

dóan fel kell kelnünk, újra kezde-

nünk és figyelnünk az Istenre.” 

 Milyen tanácsot adjunk hát? 

Hallgassunk! És bármikor, ami-

kor csak lehet, irgalmazzunk! 

G.F.  



 

 

 

 
 


