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Létige 
10. v.: 2Mak 7,1-2.9-14; Zs 

16; 2Tessz 2,15 - 3,5; Lk 

20,27-38 

11. h.: Bölcs 1,1-7; Zs 138; Lk 

17,1-6 

12. k.: Bölcs 2,23 - 3,9; Zs 33; Lk 

17,7-10 
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17,11-19 
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-91.130-135.175; Lk 17,20-25 

15. p.: Bölcs 13,1-9; Zs 18,2-5; Lk 

17,26-37 

16. sz.: Bölcs 18,14-16; 19,6-9; Zs 

104,2-3.36-43; Lk 18,1-8 

17. v.: Mal 3,19-20a; Zs 97; 2 

Tessz 3,7-12; Lk 21,5-19 

Evangélium 
…”ma üdvösség köszöntött 

erre a házra”… (Lk 19,9) 

 

Ezután bement Jerikóba és át-

haladt rajta. Ekkor íme, egy Za-

keus nevű férfi, aki a vámosok feje 

volt és gazdag, szerette volna lát-

ni, hogy ki az a Jézus, de nem 

tudta a tömeg miatt, mert ala-

csony termetű volt. Előre futott 

tehát, felmászott egy vadfügefára, 

hogy lássa őt, mert arra kellett 

elmennie. Amikor Jézus arra a 

helyre ért, fölnézett, meglátta őt, 

és ezt mondta neki: ,,Zakeus! Jöjj 

le hamar, mert ma a te házadban 

kell megszállnom.’’ Erre az sietve 

lemászott, és örömmel befogadta. 

Akik ezt látták, mindannyian zú-

golódva mondták: ,,Bűnös ember-

nél száll meg!’’ Zakeus azonban 

odaállt, és azt mondta az Úrnak: 

,,Uram, íme, vagyonom felét a 

szegényeknek adom, és ha valakit 

valamiben megcsaltam, négyany-

nyit adok helyette.,, Jézus azt 

mondta neki: ,,Ma üdvösség kösz-

öntött erre a házra, hiszen ő is 

Ábrahám fia. Az Emberfia ugyan-

is azért jött, hogy megkeresse és 

megmentse, ami elveszett.’’ (Lk 

19,1-10) 

 

Lisieux-i Szent Teréz 13-dik 

levelét elküldte nővérének Céline

-nek és kármelita rendtársának 

is, amiben a vadfügefáról elmél-

kedik. Azt mondja, ez egy miszti-

kus fa. Az Isten utáni vágyunk 

fája. Aki arra felmászik, az misz-

tikussá válik. A misztikus nem 

normális, abban az értelemben, 

hogy az átlagostól eltér. A miszti-

kus emberben olyan vonzódás 

ébred az Isten látása és szeretete 

iránt, hogy nevetségessé válnak a 

gondolatai és cselekedetei is. Pél-

dául Zakeus fölmászik a fára. Ő 

egy tisztviselő, aki a római biro-

dalom szolgálatában áll, mint 

megbízott hivatalnok. Gyereke-

sen viselkedik, amikor nagy buz-

galmában felugrik a fára, hogy 

Jézust láthassa. Az Isten iránti 

kíváncsisága minden gátlásosság-

nál és szégyenérzetnél nagyobb. 

Jutalmul Jézust kapja. Ma nálad 

fogok megszállni. 

Zakeus neve tisztát jelent. Meg-

térése előtt ez a vámos tiszta volt 

a nevében, de csak abban, csele-

kedeteiben nem. A hagyomány 

szerint Szent Péter apostol Cae-

sarea püspökévé nevezte ki. 

Zakeus alacsony volt, ezért 

ment el vámszedőnek. Úgy gon-

dolta, ebben a szakmában nagyra 

nő. Itt majd észreveszik. Észreve-

szik, azt jelenti, szeretik. Észre-

vették, fizettek neki, és elmentek 

mellette. Amiért ezt a szakmát 

választotta, hogy középpontban 

lehessen, azt nem kapta meg az 

emberektől. Mert ezek csak embe-

rek. Arra megy Jézus, észreveszi 

a gallyak között leselkedő Zake-

ust, és nem Zakeust látja, hanem 

ami a lelkében van. Egy végtelen 

nagy vágyat arra, hogy szeressék. 

Jézus mást lát, mint az emberek. 

Ő többek között ezért nem ember, 

hanem Isten. A lényeget látja. 

Például Jézus azt is tudja, hogy 

őt Zakeusnak hívják. Azt is tudja, 

hol lakik.  

Ez a Zakeus annyira szomjazik 

a szeretetre, hogy mindent odaad-

na érte. És amikor Jézus asztal-

hoz ül otthonában, beszélget, em-

bernek nézi, és komolyan veszi, 

ez a vámszedő haza talál. Ma üd-

vössége lett ennek a háznak. 

Amit Zakeus egész életében 

akart, hogy szeressék, azt most 

megkapta. Ez az ő legnagyobb 

kincse. Ezt onnan tudjuk, hogy a 

pénzét sem sajnálta, szétosztotta 

és kárpótolta a megkárosított em-

bereket. Neki úgy sincs szüksége 

pénzre, hiszen már mindene meg-

van. Mi az a minden? Az üdvös-

ség. És ehhez az üdvösséghez ké-

pest amink van, csak ócska hasz-

nálhatatlan földi kacat. 

Sziámi apa mondta fiának a 

Buddha szobor előtt: - Fiam, mi-

ért imádkozol te olyan Istenhez, 

akit nem látsz? Nézd, itt vannak a 

mi isteneink, ezeket láthatod, 

imádd őket! A fiú így válaszolt: - 

Apám! Én inkább imádom azt az 

Istent, akit nem látok ugyan, de ő 

lát engem, mint azt, akit láthatok, 

de aki nem lát soha." 

Zakeus szerette volna látni Jé-

zust, Jézus viszont nemcsak lát-

ta, de tökéletesen ismerte is Za-

keust. Úgy, ahogyan minket 

mindannyiunkat. 
G.F.  

Teréz anya gondolatai 

Gyakorolnunk kell azt a szent 

hallgatást, amely Jézus szavait 

juttatja az emberek eszébe: Néz-

zétek, hogy szeretik egymást! Oly 

gyakran kapjuk azon magunkat, 

hogy mások hibáiról beszélünk. 

Oly gyakran beszélünk olyasvala-

kiről, aki nincs jelen. Inkább ve-

gyük észre Jézus könyörületét 

Júdás iránt, aki, noha rengeteg 

szeretetet kapott, mégis elárulta 

a mesterét. Ám a mester megtar-

totta a szent hallgatást, és nem 

árulta el Júdást. Jézus – amint 

azt mi is oly gyakran tesszük – 

könnyűszerrel elmondhatta volna 

másoknak Júdás rejtett szándé-

kait és cselekedeteit. De nem tet-

te, hanem könyörületességet és 

jóindulatot mutatott. Ahelyett, 

hogy elítélte volna Júdást, barát-

jának nevezte.  

K.L.-né és N.-né 
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Olaszországi zarándokutunk 

története 

1. nap. 2019 október 10.,  

csütörtök - folytatás 

Zarándoklatunk első állomása 

Aquileia volt.  

Már itt módosult a még nyáron 

tervezett programunk a helyi 

szervezés miatt, melyet a felké-

szült idegenvezetőnk a szervező-

készségének köszönhetően rugal-

masan megoldott. Ez az alkal-

mazkodás aztán végigkísérte za-

rándokutunkat. Ezekre a helyze-

tekre mondják, hogy „Ember ter-

vez, Isten végez.”  (Temetési szer-

tartás miatt módosult a progra-

munk itt, majd Velencében is.) 

Aquileia fénykorában a Nyugat-

Római Birodalom egyik legna-

gyobb városa és kikötője. Itt te-

kintettük meg a Mennybe felvitt 

Mária bazilikáját, mely négyszer 

épült újra folyamatos fejlesztéssel 

és bővítéssel. A 452-es újraépítés 

magyar vonatkozása, hogy Attila 

vezetésével a hunok teljesen le-

rombolták. Ezt a jelenetet egy 

későbbi időből származó freskó is 

megörökíti az altemplom falain, 

és talán ez a kép és történet is 

alátámasztja azt a mondást, hogy 

„A magyarok nyilaitól ments 

meg, Uram, minket!” 

A bazilikát IV. századi mozaik-

szőnyeg fedi, melyet a fölé emelt 

üvegjárdán haladva tekinthet-

tünk meg, felfedezve az ókeresz-

tény szimbólumokat. 

Első szentmisénket ebben a ba-

zilikában Atyánk az otthon mar-

adottakért, a betegekért, a fel-

adatot, kötelességet teljesítőkért, 

a zarándokút küldetéséért és Pá-

duai Szent Antal áldásáért aján-

lotta fel. 

A Capitoliumi farkas másolata 

egy óriás talapzatra állítva jelké-

pezi az ókori Róma alapítását, 

mely a bazilika mellett található 

a sírkert mellett a mamut méretű 

tujákkal és leanderekkel övezve. 

17:30-kor indultunk Hotel Park 

Venezia nevű szálláshelyükre, 

ahol 2, 3 és 5 ágyas fürdőszobás 

szobákban lettünk elszállásolva. 

Kipakolva és felfrissülve, az este 

8 órakor elfogyasztott ízletes va-

csorát követően mindenki a szo-

batársakkal egyeztetve és egy-

máshoz alkalmazkodva nyugovó-

ra tért, hogy kipihenje a hosszú 

út fáradalmait, és felkészüljön a 

másnapi programra.  

(folytatjuk) 

Peták Angela 

Kis történetek  

Anthony de Mellotól 
Egy pap, amikor bement a kocs-

mába, igen feldühödött, amiért 

oly sok hívét ott találta, és átte-

relte őket a templomba. Ott aztán 

ünnepélyesen így szólt: 

- Akik a mennyországba akar-

nak jutni, álljanak ide balra! 

Mindenki odalépett, egy embert 

kivéve, aki konokul a helyén ma-

radt. A pap dühösen ránézett, és 

azt kérdezte: 

- Te nem akarsz a mennyor-

szágba jutni? 

- Nem - mondta az. 

- Azt akarod mondani, hogy itt 

akarsz állni, és nem akarsz a 

mennyországba jutni, amikor 

meghalsz? 

- Dehogynem, amikor megha-

lok, én is oda akarok jutni. De azt 

hittem, hogy ti már most indul-

tok. 

Készek vagyunk megtenni az 

egész utat, de csak akkor, ha a 

fékjeink nem működnek. 

M.T.É. 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Sámson. Így ír a Szent-

írás a Bírák könyve 13. fejezeté-

nek  24. versében: „Az asszony 

fiút szült, és Sámsonnak nevezte 

el.   

Új kérdésünk: Melyik apostol 

tiltakozott, amikor Jézus 

megmosta a lábukat?  

1. Lukács? 

2. Pál? 

3. Péter? 

4. Márk? 

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 november 24-i számban 

közöljük. A Szent Mária Magdol-

nával kapcsolatos játék nyertese 

Nyerges Józsefné volt. 

M.L. 

Hirdetések 
• Ma, november 10-én, vasárnap 

du 3 órai kezdettel a Katolikus 

Kör tartja találkozóját a közös-

ségi házban. 

• November 13-án, szerdán du. 4 

órai kezdettel fatimai imaóra 

lesz a Közösségi házban. 
P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Milán és Dusán - Padejski Mar-

jan és Lóky Tímea gyermekei a 

keresztség szentségében részesül-

tek november 3-án. 

Temetés:  

† Szűcs Istvánnét sz. Kocsis – 

Savanya Máriát életének 91. évé-

ben október 30-án a kiskundo-

rozsmai temetőben utolsó útjára 

kísértük. 

P.Gy. 

Léleklétra 
„Ha azt szeretnéd, hogy mások 

boldogok legyenek, légy együtt-

érző! Ha arra vágysz, hogy te ma-

gad boldog légy, légy együttérző!” 

(Dalai Láma) 

N.-né és K.L.-né 


