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Evangélium 
…a bokszoló…  

(Lk 18,5) 

 

Arról is mondott nekik egy pél-

dabeszédet, hogy szüntelen kell 

imádkozni és nem szabad belefá-

radni. Így szólt: ,,Az egyik város-

ban volt egy bíró, aki Istentől nem 

félt és embertől nem tartott. Volt 

abban a városban egy özvegyasz-

szony is, aki elment hozzá és kér-

te: „Szolgáltass nekem igazságot 

ellenfelemmel szemben!” Az egy 

ideig nem volt rá hajlandó. Az-

után mégis így szólt magában: 

„Bár Istentől nem félek, és ember-

től nem tartok, mégis, mivel ter-

hemre van ez az özvegyasszony, 

igazságot szolgáltatok neki, ne-

hogy végül is idejöjjön és arcul 

üssön.’’ Azután így szólt az Úr: 

,,Hallottátok, mit mond az igaz-

ságtalan bíró? Hát Isten nem szol-

gáltat-e igazságot választottai-

nak, akik éjjel-nappal hozzá kiál-

tanak? Vajon megvárakoztatja 

őket? Mondom nektek: hamarosan 

igazságot szolgáltat nekik. De 

amikor eljön az Emberfia, vajon 

talál-e hitet a földön?   

(Lk 18,1-8 ) 

 

Ez a kulcsszava a mai evangéli-

umnak. A bokszoló, aki nem más, 

mint az özvegyasszony. Egyes 

fordítások próbálják enyhíteni az 

idős hölgy viselkedését, és vissza-

fogottan verekedősnek mutatják 

be. Mondjuk meg őszintén, ők is 

érzik és mi is, ez a szó nem illik 

ebbe a mondatba. De mit csinálja-

nak vele? Hogyan tüntessék el? 

Ha pedig pontosan fordítanánk a 

szöveget, akkor az szinte már 

zavarossá és értelmetlenné tenné 

az egész történetet. Az asszony 

ugyanis, mint egy bokszoló a 

ringben, leüti vagy kiüti a bírót a 

maga biztosságot nyújtó fölényes 

állásából. 

Ezzel a bokszolás szóval nem 

csak nem tudunk mit kezdeni, de 

ez a történetet meseszerűen való-

színűtlenné is teszi. Egy asszony 

nem verekszik, egy asszony nem 

száll szembe ilyen tettleges mó-

don egy hatósági személlyel. 

Más lehet itt a megfejtés. Nem 

az asszony ökölbe szorított keze 

sújt le a bíróra, hanem a hiteles 

imádságból születő hite. Ami ak-

kora erőt ad tartásának, hogy a 

bíró megdöbben. Szó szerint ettől 

a viselkedéstől lesújtva érzi ma-

gát. 

Nagy Szent Albert versről vers-

re elemezte a történetet és arra a 

megállapításra jutott, hogy az 

imádság nem szabad, hogy egy 

pillanat legyen az életünkben, 

amit másokért vagy magunkért el 

mondunk. Számára az ima, aho-

gyan a történetben is: viselkedés. 

Az ima az egész ember. Ennek át 

kell hatnia gondolatainkat, sza-

vainkat, cselekedeteinket. Általá-

ban mi csak az ajkunkkal szok-

tunk imádkozni. Hol marad a má-

sik kettő: a gondolat és a cseleke-

det? Az asszony kért, mondott 

valamit a bírónak. Ez a szóbeli 

ima. Erre mi történik? Semmi! A 

bíró figyelem nélkül hagyja az 

asszony könyörgését. Vonakodik. 

Majd megunja valamikor –

gondolja.  

De abban a pillanatban, amint 

az asszony kitartását látja, meg-

ijed, magába száll és elkezdett 

félni. Mitől? Mert kiderült, hogy 

az asszony imája több, mint amit 

elmond. Nem csak szöveg. Van 

mögötte tartás. Ennek a viselke-

désnek, mint imának ereje van. 

Még pedig akkora, hogy az erős 

ember megdöbben és a hiteles 

ima nagysága előtt megalázkodik 

és kész arra, hogy igazságot szol-

gáltasson. 

Példa az erőtlen és erős imára 

egy család életéből. 

Szent Ágoston Rómában retori-

kát tanított, ezt tette később Mi-

lánóban is. Ott gyakran hallgatta 

Szent Ambrust, a város püspökét. 

Majd elkezdte olvasni az újszö-

vetséget, különösen Pál apostol 

leveleit. Közel volt már ahhoz, 

hogy megkeresztelkedjen, de min-

dig halogatta. Vágyott rá a lelke, 

de a teste nem. Imádkozott sza-

vakban, de viselkedésében, testé-

ben nem. Azt mondta: Uram, fe-

nyíts meg engem, csak ne most, 

ráérsz vele később is. Imádkozott, 

de erő nélküli ima maradt. Nem 

hitte és nem gondolta komolyan, 

amit kért. 

Megtérése után, édesanyja Mó-

nika hazautazott észak Afrikába. 

Amikor elbúcsúztak egymástól a 

Rómához közeli Ostia kikötőjé-

ben, Mónika így szólt: semmire 

nincs szükségem ebben az élet-

ben. Egyetlen vágyam az volt, 

hogy fiam keresztény legyen. 

Mindig ezért imádkoztam. És 

amit kértem, azt nem adta meg 

nekem az Isten, hanem sokkal 

többet adott. Nem csak keresz-

tény gyermeket, hanem papot és 

püspököt egy személyben. Mind-

ezt úgy adta nekem, hogy az 

egész életem, minden szavam, 

minden bevásárlásom, minden 

mosásom és vasalásom ima volt 

érte. 

Ha az állandó szavakba foglalt 

imát, erősítő és hitelesítő cseleke-

detek teszik nyomatékossá, elke-

rülhetetlen, hogy az igazságtalan 

bíró, az igazságos Isten, vagy bár-

ki más ne teljesítse. 

G.F.  
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Kis történetek 

Anthony de Mellotól 
Két vadász bérelt egy repülőgé-

pet, hogy elrepüljenek vele az 

erdős területre. A pilóta két hét-

tel később visszatért, hogy haza-

vigye őket. Ránézett a vadászok 

által elejtett állatokra, és így 

szólt: 

- Ebbe a gépbe egynél több bö-

lényt nem tehetünk be. A mási-

kat itt kell hagynotok. 

- De tavaly egy ugyanekkora 

méretű gép pilótája megengedte, 

hogy kettőt is magunkkal vi-

gyünk. 

A pilóta kételkedett, de végül is 

beleegyezett: 

- Na jó, ha tavaly sikerült, ak-

kor, azt hiszem, az idén is megte-

hetjük. 

A gép tehát felszállt a három 

emberrel és a két bölénnyel. De 

nem tudott elég magasra emel-

kedni, és ezért belefúródott a 

szomszédos dombba. A három 

férfi kikászálódott, s körbenézett. 

Az egyik vadász megkérdezte a 

másiktól: 

- Mit gondolsz, hol lehetünk? 

A másik megvizsgálta a környé-

ket, és így szólt: 

- Azt hiszem, két mérföldre bal-

ra attól a helytől, ahol tavaly zu-

hantunk le. 

M.T.É. 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: a hegyi beszédben. Így 

ír a szentírás: A tömeg láttára 

fölment a hegyre és leült. Tanít-

ványai köréje gyűltek. Ö pedig 

szólásra nyitotta ajkát.   

Új kérdésünk: Ki volt az a 

szent, aki a legenda szerint az 

Úr mennybemenetele után 

Krisztus iránti szeretetében 

nem akart többé embert látni, 

ezért elment Bains környéké-

re (Dél Franciaország), és egy 

barlangban lakott. 

1. Szent Mária Magdolna? 

2. Szent Iréneusz? 

3. Szent Márta? 

4. Szent Ágota? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, péntek estig 

dobják be a plébánia posta-

ládájába. A helyes megfejtők 

között egy könyvet sorsolunk ki. 

A nyertes nevét a november 10-i 

számban közöljük. A Mózessel 

kapcsolatos játék nyertese: Tóth 

Lászlóné volt. 

M.L. 

Hirdetések 
 Október hónapban a hétközna-

pi szentmisék este 6 órakor 

kezdődnek, a rózsafüzért a ked-

ves hívek fél 6-tól imádkozzák. 
 A héten lesz első péntek, a reg-

geli szentmise végén imádkoz-

zuk a Jézus Szíve litániát, 

majd délelőtt a betegeket láto-

gatjuk. 
 A következő vasárnap első va-

sárnap, a délelőtti szentmise 

végén imádkozzuk a Jézus Szí-

ve litániát. 

Terményoltár 

Ez év október 6-án a délelőtti 

szentmise keretében terményeket 

áldottunk meg. Zöldségek, gyü-

mölcsök, száraz élelmiszerek több 

sora töltötte meg a szembemiséző 

oltár előtti lépcsőt. Hálával és 

köszönettel gondolok azokra, akik 

segítségükkel lehetővé tették, 

hogy az Orczy István általános 

iskola 16 tanulója és családjuk 

ilyen természetbeni juttatások 

formájában is támogatást kapjon. 

Külön köszönöm Rácz Józsefnek, 

aki 25 láda zöldséget adott, és 

Bálint Gábornak, aki 10 láda 

zöldséggel járult hozzá a megse-

gítéshez. Az Általános iskola ve-

zetője, Kádár Mihályné igazgató-

nő a következő rászoruló tanulók 

és családjuk nevét bocsátotta ren-

delkezésemre: Tigyi Róbert, Ka-

sza Petra, Gálfi Ilona, Tóth Ro-

land, Batki Vivien , Magyar Noé-

mi, Barna Leila Petra, Molnár 

Márton, Molnár Ákos, Guzsik 

Brigitta, Hunyady Kincső, Né-

meth Máté , Benedek Leila, Győrfi 

Leila, Tóth Gergely, Tóth Rita. 
Természetesen minden ado-

mányt, ajándékot és imádságot 

köszönök mindazok, akik adtak, 

és azok nevében is, akik kaptak, 

akik örömmel és hálálkodva vit-

ték haza a jól megrakott zöldsé-

ges ládákat. 
G.F. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Müller János és Veres Rita; 

Vass Roland és Tóth Brigitta; 

Gál Gábor és Nádler Ivett a há-

zasság szentségében részesült 

október 19-én.                    (P.Gy.) 

 November 1. Mindenszentek 

ünnepe, ezen a napon csak reg-

gel 7 és este 6 órakor vannak 

szentmisék 
 November 2. halottak napja, a 

reggeli szentmise a ligeti kápol-

nában lesz. 
 November hétköznapjain a 

szentmisék reggel kezdődnek. 
 Azok a kedves hívek, akik sír-

szentelést kérnek, jelezzék az 

irodában. A sírszentelések 

Mindenszentek ünnepén, dél-

után 5 órakor kezdődnek. 

 November 4-én, hétfőn rózsafü-

zér találkozó lesz. Délután 5 

órakor imádkozzuk a rózsafü-

zért, majd 6 órakor szentmise 

lesz. 

P.Gy. 

Léleklétra 
A szeretet maga az élet, Ha 

nincs benned szeretet, élet sincs 

benned. (Leo Buscaglia) 

N.-né és K.L.-né 


