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

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

18. h.: 1Mak 1,10-15.41-43.54-

57.62-64; Zs 118,53-

61.134.150-158; Lk 18,35-43 

19. k.: Péld 31,10-13.19-20.30-

31 vagy 1Jn 3,14-18 Zs 33 Lk 

6,27-38 

20. sz.: 2 Mak 7,1.20-31; Zs 

16; Lk 19,11-28 

21. cs.: 1Mak 2,15-29; Zs 49; Lk 

19,41-44 

22. p.: 1Mak 4,36-37.52-

59; 1Krón 29,10-12; Lk 19,45

-48 

23. sz.: 1Mak 6,1-13; Zs 9,2-

19; Lk 20,27-40 

24. v.: 2Sám 5,1-3; Zs 121; Kol 

1,12-20; Lk 23,35-43 

Evangélium 
…”a feltámadáskor kié 

lesz az asszony?”… (Lk 20,33) 

 

Odamentek hozzá néhányan a 

szaddúceusok közül, akik tagad-

ják a feltámadást, és megkérdez-

ték őt: ,,Mester, Mózes előírta ne-

künk: Ha valakinek meghal a 

testvére, akinek felesége volt, de 

gyermeke nem, akkor a testvér 

vegye el az asszonyt, és támasszon 

utódot testvérének [MTörv 25,5-6; 

Ter 38,8]. Volt hét testvér. Az első 

megnősült, aztán meghalt gyer-

mek nélkül. Előbb a második, 

majd a harmadik vette feleségül 

őt, és hasonlóképpen mind a he-

ten, gyermeket nem hagyva, mind 

meghaltak. Végül meghalt az asz-

szony is. A feltámadáskor ezek 

közül kinek lesz a felesége az asz-

szony? Hiszen mind a hétnek fele-

sége volt.’’ Jézus ezt felelte nekik: 

,,E világ fiai házasodnak és férj-

hez mennek. Azok pedig, akik 

méltók lesznek elnyerni a másik 

világot és a halálból való föltáma-

dást, nem házasodnak, és férjhez 

sem mennek, hiszen többé már 

meg sem halhatnak. Hasonlók 

lesznek ugyanis az angyalokhoz, 

és Isten fiai, a feltámadás fiai 

lesznek. Hogy pedig a halottak 

feltámadnak, azt Mózes is jelezte 

a csipkebokornál, amikor az Urat 

„Ábrahám Istenének, Izsák Istené-

nek és Jákob Istenének” [Kiv 3,6] 

mondta. Isten pedig nem a holta-

ké, hanem az élőké, hiszen min-

denki érte él.’’  (Lk 20,27-38) 

 

Nagyon érdekes a mai történet 

nyitó mondata, ahol megtudjuk, 

hogy a szadduceusok pártja nem 

hisz a feltámadásban. Később 

kiderül, hogy mégis hisznek azért 

valamit a halál utáni életről, még 

pedig azt, hogy a földi élet folyta-

tása. Ugyanaz, csak máshol. 

Ugyan úgy, csak más helyen. 

Tanulságos ez a párbeszédes 

találkozás, mert bizonyítja, hogy 

a feltámadás és az örök élet tő-

lünk nevetséges, és attól hihetet-

len, ahogyan azt mi elképzeljük. 

A hitetlenség nem azt jelenti, 

hogy nem hiszek az Istenben és a 

feltámadásban, hanem azt, hogy 

azt hiszek, és úgy hiszek, aho-

gyan én akarok, a saját fejem és 

elgondolásaim szerint. A hitetlen-

ség is vallás, csak magánvallás. A 

hit kinyilatkoztatás. 

Mária Magdolna azt gondolta 

Jézusról, hogy kertész. Nem is-

merte fel addig, amíg Ő meg nem 

szólította (Jn 20,14-15). Ennyire 

nem emlékezett volna Jézus arcá-

ra? Vagy Mária Magdolnának, a 

bűnös asszonynak ez a vakság 

volt a büntetése? Francois Mauri-

ac irodalmi Nobel-díjas francia 

írónak „Viperafészek” című regé-

nyében azt olvassuk: „ahhoz, hogy 

higgyünk a test feltámadásában, 

talán le kell győzni a testet. Akik 

visszaéltek vele, - mint például 

Mária Magdolna - azoknak az a 

büntetésük, hogy el sem tudják 

képzelni a feltámadást.” Úgy tű-

nik, mintha a bűnös ember nem 

örülne nagyon a feltámadásnak. 

Mert fél tőle. Mitől? Hogy meg-

büntetik? Hogy ő ki lesz onnan 

zárva, mert nem méltó rá? Ezeket 

mi gondoljuk magunkról, és nem 

az Isten rólunk. 

A két emmauszi tanítvány egy 

idegennek látta a hozzájuk csat-

lakozó Jézust mindaddig, míg 

asztalhoz nem ültek, és szemük 

előtt a kenyeret ketté nem törte 

(Lk 24,13-35). 

Lázár sírja előtt Márta azt 

mondja Jézusnak: „Uram, ha itt 

lettél volna, nem halt volna meg 

testvérem. De most is tudom, hogy 

bármit kérsz az Istentől, megadja 

neked. Jézus megnyugtatta: 

„Testvéred fel fog támad-

ni.”  „Tudom, hogy feltámad – 

mondta Márta – majd a feltáma-

dáskor, az utolsó napon. (Jn 

11,21-24).  

Ez a hitetlenség. Mert ez az én 

hitem. Amit Jézus mond, az pedig 

a hit, mert az kinyilatkoztatás. 

Mi a hit? Mi a kinyilatkoztatás? 

Hogy feltámadás nem majd lesz, 

hanem most van. A feltámadás 

nem esemény, hanem személy. A 

Jézussal való kapcsolat, Jézussal 

lenni a feltámadás és az örök 

élet. 

„Pilinszky János megnevezte az 

emberi személy benső világát: tár-

sulásképtelen. Oda senki, a leg-

szeretettebb lény sem léphet be, 

mert nem is tud belépni. Az fenn 

van tartva a Messiás Jézusnak, 

aki az élő Istennek, az Atyának a 

Szentlélek erejéből megtestesült 

fia, aki kereszthalála és feltáma-

dása után a benne hívők társulás-

ra képtelen legbensőbb világát 

elfoglalja. Az utolsó vacsorán 

megígérte: aki szeret engem, meg-

tartja tanításomat, s Atyám is 

szeretni fogja. Hozzá megyünk és 

benne fogunk lakni (Jn 14,23). 

Keresztelő János üzenetének lé-

nyege éppen ez, szívetek legmélyén 

legyen üresség: hordjátok le a he-

gyeket és töltsétek fel a völgyeket, 

készítsetek utat saját szívetekben. 

Annak, akinek helyét senki és 

semmi nem foglalhatja el.” 

Egy gondolat sem. Egy elképze-

lés sem. A halál után kié lesz az 

asszony? Azé, akié eddig is volt. 

Aki teremtette. Aki életet adott 

neki. És aki most mind a hét fér-

jével együtt üdvözíti. 

G.F.  
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Párás és ködös időben, de fel-

frissülve ébredtünk a gazdag lel-

ki tartalmakat és változatos, szí-

nes programot ígérő reggelen. A 

közel másfél órás, autóbuszon 

töltött utazásunk során a közös 

reggeli imánkkal hálát mondtunk 

és áldást kértünk napi küldeté-

sünkre. 

Velence keletkezése a jégkor-

szakra vezethető vissza, melyben 

jelentős szerepe volt a földrengé-

seknek. A természeti folyamatot 

az emberek évezredes tudatos 

munkával továbbfejlesztették, és 

mára kialakult a 118 szigetből 

álló velencei tartomány. 

460-ban a betolakodó barbár 

népek mellett a hunok megjelené-

se is dokumentált az Adriai-

tenger északi részén lévő észak-

olaszországi mocsaras vidéken.    

Velence a talajba sűrűn vert 

cölöpök ezreire épült vízi város. A 

Dalmáciából származó tölgyek és 

vörösfenyőből, valamint a Liba-

nonból hozott cédrusok tartják 8 

méter mélyen a víz alatt a kőhá-

zakat, az épületeket. 

Megérkezvén az egész napra 

szóló ellátásunk szükségleteit 

magunkhoz véve a hajókikötőből 

vaparettóval behajóztunk Velen-

cébe. 

A csomagunk összeállításánál 

nagyon kellett figyelnünk, hogy a 

székesegyházba hátizsákot tilos 

volt bevinni.  

Idegenvezetőnk nyomatékosan 

a lelkünkre kötötte, hogy nagyon 

figyeljünk egymásra, a táskáink-

ra és az útbaigazítást bemutató 

sárga táblákra. 

Ettől függetlenül az óriási tu-

rizmussal küzdő városban két 

zarándok társunk egymástól füg-

getlenül eltévedt, de ügyesen 

megtalálták csoportunkat. 

A Canal Grande a város 

„főutcája”. 3 km hosszúságú és 

átlagosan 4-5 méter mély csator-

na, melyen vízibuszok segítségé-

vel lehet eljutni a város fő neve-

zetességeihez. 

Velence jellegzetes közlekedési 

eszköze még a sétacsónakázásra 

használt gondola. 

Híres Velence a 150 templomá-

ról, melyekben külön-külön 30 

kápolna található. 

A Szent Márk székesegyház a 

város védőszentjéről kapta a ne-

vét, ahol helyet biztosítottak az 

Alexandriából kimenekített Szent 

Márk ereklyéinek. 

A Szent Márk tiszteletére épí-

tett templom altemplomában, az 

alsó szentélyben mutatta be 

Atyánk a mai szentmisét, mely 

szándék; kérésnek indult és a 

végén köszönettel zárult. 

(folytatjuk) 

Peták Angela 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Péter, akinek tiltakozá-

sára így szólt Jézus: Ha nem mos-

lak meg, nem lehetsz közösség-

ben velem.          (János 13,8)   

Új kérdésünk: Ki volt az a 

szent, aki, mikor egy beteghez 

vitte az Oltáriszentséget, ta-

lálkozott egy gúnyolódóval, 

aki nem hitt az Oltáriszent-

ségben. Ám a gúnyolódó ösz-

vére első lábaira ereszkedett 

és lehajtotta fejét az Oltári-

szentség előtt?  

1. Assisi Szent Ferenc? 

2. Remete Szent Antal? 

3. Szalézi Szent Ferenc? 

4. Padovai Szent Antal? 

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 december 1-i számban 

közöljük. A Sámsonnal kapcsola-

tos játék nyertese: Kéri György-

né volt. 

M.L. 

Hirdetések 
• November 19-én, kedden egész 

napos szentségimádás lesz a 

reggeli mise végétől este 6 órá-

ig. 

• November 24. Krisztus Király 

ünnepe. Ezen a napon, 

(vasárnap) délután 5 órától a 

Jézus Szíve családok szentség-

imádása lesz, majd ezt követi 6 

órakor a Jézus Szíve Családok 

miséje. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Temetés:  

† Gera Istvánnét sz. Virág Ilo-

nát életének 78. évében, novem-

ber 5-én a kiskundorozsmai teme-

tőben utolsó útjára kísértük. 

P.Gy. 

Kis történetek  

Anthony de Mellotól 
Egyik tanítványa azt kérdezte 

Konfúciusztól: 

- Mik a jó kormány nélkülözhe-

tetlen összetevői? 

Azt a választ kapta: 

Élelem, fegyverek és a nép bi-

zalma. 

És - érdeklődött tovább a tanít-

vány - ha valamelyiket el kellene 

hagynod, akkor melyiktől válnál 

meg? 

- A fegyverektől. 

- És ha a maradék kettő közül is 

meg kellene válnod az egyiktől, 

akkor melyiket hagynád el? 

- Az élelmet. 

- De élelem nélkül elpusztulnak 

az emberek! 

- A halál emberemlékezet óta az 

emberiség sorsa. Az a nép vi-

szont, amelyik már nem bízik a 

vezetőiben, valóban elveszett 

nép.                                  (M.T.É.) 


