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Isten gondviselő szeretettel sze-

reti az embert, de gondviseléséhez 

embereket hív meg, hogy Isten sze-

retetét közvetítsék a nélkülözők-

nek. Az Egyház szolgáló szeretetét 

sokféle módon gyakorolja a világ-

ban, de leginkább hivatalos segély-

szervezetén, a Karitászon keresz-

tül valósítja meg. A Karitász az 

egyik legnagyobb világméretű se-

gélyszervezet, hiszen 165 ország-

ban van hivatalos szervezete és 

200 országban segít évente 24 mil-

lió emberen. Ezt a nagy munkát 

625 000 önkéntese és 440 000 

munkatársa végzi. Ennek a világ-

méretű karitatív szolgálatnak 

szervezete hazánkban a Katolikus 

Karitász – Caritas Hungarica, 

amely 800 településen, közel 10 

000 önkéntessel teszi a jót. 

Ez a nagy kihívást jelentő munka 

azért valósulhatott meg, mert az 

elmúlt évben a templomi adomány-

gyűjtések alkalmával híveink 

nagylelkűen támogatták a Kari-

tász szolgálatát. Szent Erzsébet 

ünnepéhez kapcsolódva Egyhá-

zunk külön is háláját fejezi ki a 

Katolikus Karitász minden mun-

katársának, önkéntesének és tá-

mogatójának. Ha valaki önkéntes-

ként szeretne kapcsolódni ebbe a 

nemes munkába, a plébániákon ér-

deklődhet a helyi lehetőségekről. 

Bizalommal kérjük híveinket, 

hogy november 24-én, vasárnap 

perselyadományaikkal is segítsék 

Egyházunk karitatív szolgálatát és 

munkáját, amely Isten gondviselő, 

irgalmas szeretetét mutatja meg 

az embereknek és a világnak. 

„Ti adjatok nekik enni!” – szólít 

fel ma is Jézus. Az öt kenyeret és 

két halat megszaporította, így 

megsokszorozta emberi erőnket. 

Ma is ezt teszi. A rászorulóknak 

adott segítség legyen az a kenyér, 

ami Isten gondoskodó szeretetét 

jelzi, és mutassunk rá a földi ke-

nyérrel az Élet Kenyerére, aki 

mindenkinek a tápláléka akar len-

ni földi zarándoklásunk során. 

„Minden forrásom belőled fakad!” 

– A zsoltárosnak ez a felszólítása 

biztasson bennünket a jóban és se-

gítsen, hogy jótékony keresztény 

életünk vigye közelebb az embere-

ket az Oltáriszentségben közöt-

tünk levő Úrhoz. Hiszen a 

„szeretetre való képességünk 

Krisztus szentségéből, az Eucha-

risztiából fakad.” Így amikor most, 

a szentmisében vendégként az Úr 

asztalához járulunk és részesülhe-

tünk az Ő lakomájából, gondoljunk 

arra is, hogy nagylelkűségünknek 

és felebaráti szeretetünknek kö-

szönhetően számos nélkülöző em-

bertársunk asztalára is kerülhet 

ma kenyér. 

Kelt Budapesten, 2019. Árpád-

házi Szent Erzsébet ünnepén  

a Magyar Katolikus Püspöki 

Konferencia 

Evangélium 
…”a nép bámészkodott”… (Lk 

23,35) 

 

Egészen pontosan elmélkedett. 

Gondolkodott arról, hogy itt sokkal 

több történik, mint amit látnak. 

Nemcsak a Jézus ellen felhozott 

vádakra érdemes figyelni, hanem a 

mögöttük levő lelkiállapotra. A 

mélyről jövő gyűlöletre. Mind a 

három ellenséges csoport, a főta-

nács tagjai, a római katonák és a 

vele együtt felfeszített gonosztevő 

rágalmakat szórnak a megfeszített 

Krisztusra. De mielőtt kinyitnák 

szájukat, Lukács evangélista be-

mutatja azt a lelkiállapotot, ami-

ben ezek a mondatok megfogantak. 

A főtanács tagjai csúfolódtak (35. 

vers), a katonák gúnyt űztek belőle 

(36.vers), a vele fölfeszített gonosz-

tevők káromkodva beszéltek (39.v). 

Honnan van ez az ellenséges in-

dulat? Az evangélista szerint más-

ként-látás különbözteti meg a hí-

vőt a nem hívőtől. A Krisztust vá-

dolók nem értik, hogyan lehet elé-

gedett és boldog az, akit keresztre 

feszítenek. Ez egy ellentmondás. 

Hogyan élhet vagy támadhat fel 

az, aki meghalt. Ezért gúnyolód-

nak a főtanács tagjai, a katonák, 

az egyik gonosztevő, a munkatár-

saink, a barátaink és szomszédja-

ink. Csak ellentmondást látnak 

abban, ami történik. És amit nem 

értenek az emberek, attól dühösek 

lesznek, és indulataikat gúnyban 

oldják fel. 

Nem akar minket bántani senki 

sem, csak ezt az ellentmondást 

nem értik. Ha én bemennék gyón-

ni, biztos, hogy egy hétig ki sem 

jönnék a gyóntató székből. Ez is 

egy csúfolódás. Egy szentség meg-

csúfolása. Ez is abból az elégedet-

lenségből ered, hogy nem értem, 

mitől lesz jobb, ha bárkinek elmon-

dom a bűneimet. Aztán, ha legkö-

zelebb erre járok, majd megkósto-

lom a misebort. Ezek mind károm-

kodások, gúnyolódások. Egy gyöke-

re van mindegyiknek. A keresztre 

feszített Jézusban nem látok élő 

személyt, csak egy halálraítéltet. 

Ehhez vicc kell. Vicc, hogy feloldja 

a bennem lévő értetlenséget, és az 

érthetetlenség okozta kellemetlen 

érzést. 

Mennyire mások a keresztények, 

akik összhangot látnak, abban, 

ami történik. Ezért a nép, a hívők, 

bámészkodnak, vagyis elmélked-

nek. Feleki László újságíró, humo-

rista írta valahol: „a gyűlölet nem 

szeret meztelenül mutatkozni. Leg-

szívesebben az igazságosság fehér 

ruháját ölti fel.” Az igazság és sze-

retet viszont szeret meztelenül mu-

tatkozni. Mert nincs takargatni és 

szégyellnivalója. 

A hívő ember mit lát? Azt hogy 

Krisztusnak semmije sincs. Már 

ruháját is elvették tőle. Istene 

sincs, hiszen tehetetlenül így kiált 

az ég felé: Istenem, Istenem, miért 

hagytál el engem? Szegény halott. 

Vagy koldus halott? Ezek a tények. 

Ezt látja mindenki. A bámészkodó 

hívek viszont ettől többet. Azt, 

hogy Jézus nem koldus, hanem a 

leggazdagabb halott. Amikor már 

semmije sincs, még akkor is kér-

nek tőle. A jobb lator. „Jézus, emlé-

kezzél meg rólam országod-

ban” (42.vers). És Jézus, mint min-

dig, most sem azt adja, amit kér-

nek tőle, hanem többet. Mindig 

többet. „Még ma velem leszel a pa-

radicsomban” (43.vers). Nem emlé-

kezést ígér, hanem többet. Életet. 

Életközösséget. Még ma. 

Jézus ezzel az életszemlélettel, de 

inkább valósággal írta bele magát 

a történelembe. 

Marczell Mihály, pap, aki a köz-

ponti szeminárium rektora is volt, 
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Olaszországi zarándokutunk 

története 

3.nap,  2019. október 12., 

szombat  
Nevezetes napra ébredtünk, mi-

vel elérkeztünk zarándokutunk 

végállomásához, a küldetésünk 

teljesítésének helyszínére, Szent 

Antal városába, Padovába, hogy a 

szegények, az éhezők és a váran-

dós anyák védőszentje előtt lerójuk 

tiszteletünket és áldásáért könyö-

röghessünk.  

Idegenvezetőnktől ma is, mint 

eddig minden nap, nagyon részle-

tes információk birtokába jutot-

tunk, melyeket Atyánk folyamato-

san és tartalmasan kiegészített.  

Padova a világ minden részéről 

érkező zarándokok úti célja, nem 

véletlenül szerveződött ide a mi 

utunk is. 

A város magyar vonatkozásáról 

megtudtuk, hogy Janus Pannonius 

a Padovai Egyetemen tanulmányo-

kat folytatott, melyet dokumentu-

mok igazolnak, míg Báthori István 

tanulmányairól csak feltételezések 

léteznek.  

Programunk első állomásaként 

látogatást tettünk a kapucinus 

templomba, ahol megnéztük a pa-

dovaiak közkedvelt gyóntatójának, 

Szent Leopold Mandic atyának 

földi maradványait, az üvegkopor-

sóban felravatalozott testét és a 

feloldozást, valamint áldást osztó 

jobbját. 

Megtekinthettük azt a riksát, 

bérelt kocsit, amivel közlekedett és 

kereke beszorult a sínekbe, s  bár 

jött a villamos, az Atya mégis meg-

menekült. 

A gyóntatószék apostolának neve-

zett atyát 1983-ban Szent II. János 

Pál pápa szentté avatta. 

Utunk folytatásában megérkez-

tünk a Szent Antal Bazilikához, 

mely őrzi a középkor legnagyobb és 

sokak által szeretett szentjének 

földi maradványait és ereklyéit. A 

gótikus stílusú bazilikába belépve 

egy monumentális méretű csodála-

tos látvány tárult elénk. Nehéz 

szavakkal megfogalmazni, mert 

ezt látni és átérezni kell. A kígyózó 

sorok, az emberáradat, a türelem 

felemelő érzése és a lelki feltöltő-

dés csak töredéke a hely szellemi-

ségének. 

A megszámlálhatatlan freskók, a 

szoborcsoportok, az oldalhajókban 

kialakított kápolnák között a fő 

helyen ott állt Szent Antal kápol-

nája, ahol a „Szent” sírja található 

a csontvázát tartalmazó, tölgyfabo-

rítású kristálykoporsóval. Szent 

Antal sírját úgy is emlegetik, mint 

Szent Antal bárkája, a kápolna 

kialakítása miatt. A sír mögötti 

falon híres művészek által készí-

tett képek láthatók, melyek életé-

nek eseményeit ábrázolják.  

(folytatjuk)           Peták Angela 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Szent Mária Magdolna 

volt. A hagyomány szerint való-

ban így történt: a legenda szerint 

az Úr mennybemenetele után 

Mária Magdolna Krisztus iránti 

szeretetében nem akart többé 

embert látni. Ezért elment Aix-

les-Bains környékére (ma Dél-

Franciaország), és itt élt egy bar-

langban 30 esztendeig. 

Új kérdésünk: Ki volt az a bib-

liai alak, aki ezt mondta ma-

gáról: Én a prédikátor, Izrael 

királya voltam Jeruzsálem-

ben. Föltettem magamban, 

hogy mindent megvizsgálok 

és kikutatok… (Prédikátor 

1,1,12) 

1. Jeremiás? 

2. Dávid? 

3. Salamon? 

4. Melkizedek? 

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 15-i számban 

közöljük. A Padovai Szent Antal-

lal kapcsolatos játék nyertese: 

Kereszti Gáborné volt. 

M.L. 

Létige 
1. v.: Iz 2,1-5; Zs 121; Róm 13,11-

14; Mt 24,37-44  

2. h.: Iz 4,2-6; Zs 121; Mt 8,5-11 

3. k.: Iz 11,1-10; Zs 71; Lk 10,21-24 

4. sz.: Iz 25,6-10a; Zs 22; Mt 15,29-

37 

5. cs.: Iz 26,1-6; Zs 117; Mt 7,21.24-

27 

6. p.: Iz 29,17-24; Zs 26; Mt 9,27-31 

7. sz.: Iz 30,18-21.23-26; Zs 146; Mt 

9,35 - 10,1.6-8 

8. v.: Iz 11,1-10; Zs 71; Róm 15,4-

9; Mt 3,1-12 

egyszer így nyilatkozott: „Nem az 

számít, mit írnak majd sírfánkra, 

az egy holt számjegy, a lényeg egy: 

mit ír majd Isten feltámadt homlo-

kunkra.” 

A táblán a halott neve szerepel: 

INRI. A názáreti Jézus a zsidók 

királya. Ezt a zsidók és rómaiak 

írták. Jézus homlokára viszont az 

Isten töviskoronás hegyes tollal 

azt karcolta bele: „én vagyok a fel-

támadás és az élet… aki bennem 

hisz, örökké élni fog” (Jn 11,25-26). 

G.F.  

Hirdetések 

 Ma, december 1-jén Advent I. 

vasárnapja, egyben a hónap első 

vasárnapja is. A délelőtti mise 

végén imádkozzuk a Jézus Szíve 

litániát. 

 Decemberben advent hétköznap-

jain a reggeli szentmisék 6 óra-

kor kezdődnek. 

 December 6-án, pénteken első 

péntek lesz. A hajnali szentmise 

végén imádkozzuk a Jézus Szíve 

litániát, majd délelőtt a betege-

ket látogatjuk. 

 Mindazoknak, akik a múlt vasár-

napi Karitász gyűjtésben, per-

selyadományukkal hozzájárultak 

a szegények, rászorulók támoga-

tására, hálásan köszönjük. 

 Jövő vasárnap a katolikus kör 

tartja találkozóját a plébánián 

délután 3 órai kezdettel. 

P.Gy. 


