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Evangélium 
Az engedelmes hit  

(Lk 17,6) 

Az apostolok ekkor azt mondták 

az Úrnak: „Növeld bennünk a hi-

tet!” Az Úr ezt felelte: „Ha csak 

akkora hitetek lesz is, mint egy 

mustármag, és ennek az eperfá-

nak azt mondjátok: „Szakadj ki 

tövestől és verj gyökeret a tenger-

ben!”, engedelmeskedni fog nek-

tek. Ki mondja közületek szolgájá-

nak, mikor az szántás vagy legel-

tetés után hazatér a mezőről: 

„Gyere gyorsan, ülj az asztalhoz?” 

Nem azt mondja-e neki inkább: 

„Készíts vacsorát, övezd fel magad 

és szolgálj ki, amíg eszem és 

iszom, azután ehetsz és ihatsz 

majd magad is”? Csak nem köszö-

ni meg a szolgának, hogy megtette 

mindazt, amit parancsolt? Így ti 

is, amikor mindent megtesztek, 

amit parancsoltak nektek, mond-

játok: „Haszontalan szolgák va-

gyunk, csak azt tettük, ami a köte-

lességünk volt!”  (Lk 17,5-10) 

 

Nagy Szent Albert szerint a sze-

derfa képét negatív értelemben is 

használták. „Gyümölcse fekete, a 

gonosz sötétítette be. Hernyók 

táplálkoznak leveléből, amiből 

selyem készül, a gazdagok tün-

döklő drága ruhája. A legyek, me-

lyek a gyümölcs szemein fényle-

nek, a test kívánságait ébresztik 

fel bennünk. Ezért hitünknek 

olyan ereje kell, hogy legyen, ami 

ezt a fát tövestül kiszakítja és 

beledobja a pokolba, hogy eltűn-

jön, vagy a bűnbánatba, hogy 

megtérjen.” 

Milyen hitről van itt szó? Godet 

és Grundmann Biblia szakértők 

azt mondják, hogy a hit szó előtt 

használt névelő a mindenki által 

ismert, szokásos bizalmat jelenti. 

A névelő mellőzésével a tanítvá-

nyok egy megújult, új kapcsolatra 

épülő hitet kérnek Jézustól. Mi 

az, hogy megújult? Aminek van 

értelme. Ami használható. Egé-

szen pontosan, ami engedelmes-

kedik. 

A tanítványok erről panaszkod-

nak Jézusnak, hogy hitük nem 

engedelmeskedik. Máté hegyről 

beszél, Lukács szederfáról. A ta-

nítványoknak és nekünk is ennek 

a hegynek vagy szederfának kell 

mondani valamit. Annak, ami 

utunkban áll. Máté elbeszélésé-

ben (Mt 17,20) ez egy beteg hold-

kóros gyermek, akit a tanítvá-

nyok nem tudnak meggyógyítani. 

Lukácsnál a saját betegségünk, 

vagy problémánk, amit nem va-

gyunk képesek megoldani.  

Az a hit, ami nekem van, az 

nagyszájúskodás. Mondok vala-

mit, többször elmondom, szépen 

elmondom, hangosan is elmon-

dom. Azért ennyiszer és ennyifé-

leképpen, mert egyszer sem törté-

nik az elmondottak után semmi. 

Hitem nem engedelmeskedik pa-

rancsaimnak. Miért? Mert nincs! 

Ereje nincs, amivel cselekedni 

tudna, csak nagy hangja van. 

A második világháború alatt, 

Sámuel és János beszélgetését 

örökítette meg egy történet. Já-

nos fiatal volt és nehezen tűrte a 

katonák zaklatását, kegyetlen 

bánásmódját. Szidta, átkozta őket 

meg nem válogatott szavakkal. 

Sámuel idősebb volt, csendben ült 

és hallgatott. Egyszer felháboro-

dottan kérdezte meg János Sámu-

eltől: Ennyi bűn és szenny között 

hogyan tudsz nyugodt maradni? 

Tudod – válaszolta az idősebb 

fogoly – sokkal nehezebb csend-

ben meghúzódni, mint lázadozni 

és kiabálni. Nem bátorságra van 

itt szükség, hanem példaadásra. 

Félek, ha ideges és ingerült le-

szek, fogvatartóinkból az ember-

ség, a lelkiismeret minden szikrá-

ját kiölöm. Azt a szikrát, hogy 

van jóság is a világban. Bennük is 

van, csak mélyen, elrejtve. Igen, 

én a félvállról kezelt, elfelejtett 

lelkiismeretük szeretnék lenni. 

A rabság is egy hegy. A gyűlölet 

is egy szederfa. 

Egy magyar teológus könyvében 

egy családját elhagyó, börtönbe 

került részeges apáról írt. Kislá-

nya éveken át vágyódott rá, hogy 

Keresztúti  

állomások 
Körülbelül egy éve kezdődött el 

a templom keresztúti állomásai-

nak felújítása. Ehhez kapcsolódó-

an a stáció képek iránya is meg-

változott. Eddig a papi és minist-

ráns székek elől kezdtük végezni 

az ájtatosságot, ezentúl a vele 

szemben levő előkészítő asztal 

fölötti kép az első állomás helye. 

A keresztút képeinek felhelye-

zésénél két nagyon fontos előírást 

kell figyelembe venni. Először is 

a számok egyik a másikat köves-

sék. Ami ennél is lényegesebb: a 

képirány. A jelenetben például 

Jézus viszi a keresztet valame-

lyik irányba haladva. Ezzel meg-

egyezően nekünk is, szenvedésé-

ben együtt érzőknek, mögötte kell 

mennünk, ugyanabba az irányba 

fordulva. 

A stációkat Simon Ferenc festő-

művész varázsolta újjá, darabját 

30 ezer forintért. Összesen 390 

ezer forintot fizettem a felújító-

nak, aki a 14 kép közül az egyiket 

adományként ajánlotta fel Temp-

lomunknak. 

Híveimnek nagylelkű adomá-

nyát, Simon Ferenc úrnak aprólé-

kos és igényes munkáját hálásan 

köszönöm. 

G.F. 

viszontláthassa szabadlábra he-

lyezett apját. Az magához veszi, 

felneveli. Persze továbbra is iszik, 

és amikor a lánya az érettségihez 

közeledik, megerőszakolja. Ennek 

a lánynak az életében ez a trau-

ma a hegy, amit szeretne eltün-

tetni, a szederfa, melyet a tenger-

be kellene vetni, a mélységbe el-

süllyeszteni. Lehetséges ez? Úgy 

megbocsátani, hogy végleg elfe-

lejtsem? Úgy letenni vagy kisza-

kítani és eldobni a sérelmeim, 

hogy egyszer s mindenkorra túl 

legyek rajta? 

Nagy feladat ez nekünk is, hi-

tünknek is! 

 G.F.  
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Kis történetek 

Bruno Ferrerotól 
Szicíliában Epifanio szerzetes 

egy nap felfedezte magában Isten 

ajándékát, azt a képességét, hogy 

gyönyörű szép ikonokat tud feste-

ni. 

Valami olyasmit akart festeni, 

ami élete remekműve lehetett vol-

na: Jézus arcát. De vajon hol talál 

olyan modellt, aki képes kifejezni 

egyszerre a szenvedést és az örö-

möt, a halált és a feltámadást, az 

istenit és az emberit? 

Epifanio attól kezdve nem nyu-

godott, útnak indult, egész Euró-

pát végigkutatta, de senkit nem 

talált. Nem volt olyan modell, aki-

ről mintát vehetett volna Jézus 

arcához. 

Egyik este úgy aludt el, hogy a 

zsoltár szavait ismételgette: A te 

arcodat keresem Uram. Ne rejtsd 

el előlem a te arcodat. Álmodott is: 

egy angyal visszavitte azokhoz, 

akikkel találkozott és minden arc-

ból megmutatott neki egy részle-

tet, amely azt az arcot Jézuséhoz 

tette hasonlóvá: például egy fiatal 

asszony öröme, egy gyermek ártat-

lansága, egy paraszt ereje, egy 

beteg szenvedése, egy elítélt félel-

me, egy anya jósága, egy árva ije-

delme, egy bíró szigorúsága, egy 

bohóc vidámsága, egy gyóntatópap 

irgalma, vagy egy leprás bekötö-

zött arca. Epifanio visszatért a 

kolostorába és nekifogott a mun-

kának. 

Egy év múlva kész lett Krisztus 

arcképe, és Epifanio bemutatta azt 

az apátnak és a barátoknak, akik 

megdöbbentek és térdre estek. 

Krisztus arca gyönyörű volt, meg-

ható, tekintete egyenesen az em-

ber lelkébe látott. 

Hiába kérdezték Epifaniót, nem 

tudták meg, hogy ki ült neki mo-

dellt. 

Ne egy ember arcában keressétek 

Krisztusét, hanem minden ember 

arcában fedezzétek fel Krisztus 

képmásának egy kis részletét! 

M.T.É. 

Hirdetések 
 Október hónapban a hétköznapi 

szentmisék este 18:00-kor kez-

dődnek, a rózsafüzért a kedves 

hívek 17:30-tól imádkozzák. 

 Ma, október 13-án, vasárnap 

Fatimai Imaóra lesz a Közösségi 

házban, du. 16:00-i kezdettel. 

 Azok a gyermekek, akik szeret-

nének elsőáldozók vagy bérmál-

kozók lenni, de nem ide járnak 

hittanra, azok jelentkezzenek a 

plébánia irodájában. 

 Jövő vasárnap a katolikus kör 

találkozója lesz a plébánián dél-

után 4 órai kezdettel. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Pigniczki Szilárd és Buzás Edit 

Beáta október 4-én, 

Tóth Róbert és Bende Andrea 

Erika október 5-én a házasság 

szentségében részesült. 

Keresztelés: 

Hanna - Balogh Gábor és Török 

Ildikó; 

Lenke -  Huszár László és Szabó 

Krisztina Mónika; 

Hanna - Huszár Gábor és Kószó 

Kitti gyermeke a keresztség 

szentségében részesült október 

6-án. 

Temetés:  

† Nagymihály Istvánnét sz. Szi-

ráki Franciskát életének 77. évé-

ben; 

† Fekete Lajost életének 82. 

évében október 1-én; 

Zádori Mihályt életének 75. évé-

ben október 3-án a kiskun-

dorozsmai temetőben, 

† Kolompár Sándort életének 

47. évében október 4-én a Szeged 

– Belvárosi temetőben utolsó út-

jára kísértük. 

P.Gy. 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Bambergben. A város 

Dómjában található egy lovas 

szobor, amely a hagyomány sze-

rint Szent István királyunkat 

ábrázolja. A készítője láthatta 

Szent Istvánt, akit nagyon tisz-

teltek az ott lakók. Az 1200-as 

években talált ima is igazolja a 

fentieket. 

Új kérdésünk: Ki imádkozott 

így az Úrhoz: „Nézd, Te meg-

parancsoltad nekem, vezesd 

föl ezt a népet, de nem nyilat-

koztattad ki, hogy kit küldesz 

velem.” (Kivon 33,12) 

1. Áron? 

2. Mózes? 

3. Dávid? 

4. Bileám? 

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 27-i számban 

közöljük. A Szent Pállal kapcsola-

tos játék nyertese: Tapodi End-

réné volt. 

M.L. 

Létige 
13. v.: 2Kir 5,14-17; Zs 97; 2Tim 

2,8-13; Lk 17,11-19 

14. h.: Róm 1,1-7; Zs 97; Lk 11,29

-32  

15. k.: Róm 1,16-25; Zs 18,2-5; Lk 

11,37-41  

16. sz.: Róm 2,1-11; Zs 61; Lk 

11,42-46  

17. cs.: Róm 3,21-29; Zs 129; Lk 

11,47-54 

18. p.: 2Tim 4,9-17a; Zs 144; Lk 

10,1-9 

19. sz.: Róm 4,13.16-18; Zs 104,6-

9.42-43; Lk 12,8-12 

20. v.: Kiv 17,8-13; Zs 120; 2Tim 

3,14 - 4,2; Lk 18,1-8 


