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Evangélium 
.…”asszony, nagy a hited”…

(Mt 15,28) 

Egy születésnapi üdvözlőlapon 

hatalmas szív volt látható és alat-

ta ez a felirat: Te vagy a válasz az 

imádságomra. Amikor az ünne-

pelt szétnyitotta a kettőbe hajtott 

ajándékot, azt olvashatta benne, 

te nem az Istennek adott kérés, 

hanem az Istentől kapott válasz 

vagy nekem. 

Ha az imádságban állhatatosan 

nem kérünk, hanem figyelünk, 

rájövünk, hogy a válasz már meg-

érkezett az Istentől. 

Ez a hit. Nem abban, hogy amit 

kérek meg fog történni, hanem, 

hogy már meg is történt.  

 Hogyan is olvassuk ezt Ady 

Endrénél? 

 „Add nekem azt a holt hitet, 

Istenem, 

Hogy nem kell ám fenékig inni 

S kelyhed szent borából elég 

Egy korty: hinni.” 

(Imádság úrvacsora előtt) 

Miért kell imádkozni az Isten-

hez, ha ő úgy is tudja előre, mire 

van szükségünk? Mert az imád-

ságban soha nem kérést fogalma-

zunk meg, hanem a szívünket 

készítjük elő Isten válaszának 

fogadására és meghallására. És 

az asszony megérzett valamit 

Jézus közömbösségében. Azt, 

hogy az Úr nem elfordulni akar 

tőle, hanem még jobban felbosz-

szantani, hogy példaként állít-

hassa elénk a nő állhatatos hitét. 

Azt, aki nagyon szeret, azt, aki 

nagyon akar, azt nem lehet meg-

sérteni. Jézus kísérletet tesz erre. 

Elhárítja magától a csodára való 

felkérést a zsidóknak szóló külde-

tésre hivatkozva és bántóan kis 

kutyának címezi az asszonyt. Jé-

zus szereti ezt a nőt, azért leckéz-

teti. Egy trappista szerzetes meg-

látása szerint Jézus az asszony-

ban saját magát látta meg. Jézus 

is valakinek a nevében jött. Vala-

ki akaratát végrehajtani. A mun-

kát a küldő helyett elvégezni. 

Mint az asszony is. Ők mind a 

ketten küldöttek. Akkora erejük 

van – erre mondja Jézus, nagy a 

te hited –, hogy másokat is tud-

nak gyógyítani. 

Remigiusz vallja, „hogy az asz-

szony kiáltásai a hitoktatásra és a 

keresztelésre vonatkozóan adnak 

példát. Nem azt mondja, gyó-

gyítsd meg a lányomat, hanem 

rajtam könyörülj. Ebből ered az 

egyház azon szokása, hogy a hívek 

gyermekeik helyett vallanak hitet 

az Istennek, amikor azok még 

nem rendelkeznek megfelelő kor-

ral és értelemmel, hogy maguk 

tudjanak hitet vallani az Isten-

nek. Ahogyan ennek az asszony-

nak a hitétől meggyógyult a leá-

nya, ugyanúgy a katolikus szülők 

miatt nyerik el a kicsinyek a bűn-

bocsánatot.” 

A katolikus szülők hiteles hite 

miatt nőnek föl a gyermekek Is-

tenfélelemben, egészséges, lelket 

építő vallásgyakorlatban. 

G.F.  

Urunk megkeresz-

telkedése miért  

karácsonyi ünnep? 
A Római Katolikus Egyház 

szertartás rendjében évszázad-

okon keresztül külön ünnepnek 

tartották Urunk megkeresztelke-

désének napját. Eredetileg Vízke-

resztkor, január 6-án ülték meg, 

de idővel más időpontra helyez-

ték a nap megszentelését. 

1955-ben vízkereszt nyolcadára, 

január 13-ára került, majd a II. 

Vatikáni Zsinat rendelkezése víz-

kereszt utáni vasárnapra látta 

legméltóbbnak helyezni. 

Urunk megkeresztelkedése 

mindig a karácsonyi ünnepkör ré-

sze volt. Idegennek tűnik a já-

szolban fekvő, Szűz Mária testé-

nek melegére vágyó gyermek ké-

pe mellett a harminc éves Jézus 

határozott fellépése a Jordán fo-

lyó partján. A két esemény idő-

ben távol, mondanivalójában 

azonban nagyon közel áll egy-

máshoz. 

Mindkét ünnep (Jézus születése, 

Urunk megkeresztelkedése) Jézus 

Krisztus alázatáról szól. Mindkét 

eseményben Jézus arra vágyik, 

hogy velünk, emberekkel eggyé 

váljon, és magához emeljen min-

ket. 

XVI. Benedek pápa 2013-ban, 

Urunk megkeresztelkedésének 

ünnepén mondott beszédében így 

fogalmaz: 

„Jézus megmutatja együttérzé-

sét. Ő erőfeszítéseinkben táma-

szunk, önzésünkben menedékünk. 

Bűneinktől való megszabadításá-

nak az az üzenete, ha elfogadjuk 

életünkben társnak, akkor magá-

hoz emel, és mennyei Atyjának or-

szágába vezet minket. Az Úr szoli-

daritása, nem akaratának és ér-

telmének kipróbálása az emberek 

között. Ő valóságosan belemerült 

az emberek világába. Végig élte 

életünket. De mindvégig bűn nél-

kül maradt. Megértette gyengesé-

geinket és törékenységünket. Ezért 

tud irántunk együttérző lenni, 

szenvedni, bűnbánatunkban mel-

lettünk állni. Ezt az isteni művet 

akarta Jézus az emberiséggel 

megismertetni és értük beteljesíte-

ni. Azt az isteni küldetést, ami 

meggyógyítja a sebzett szívűeket, 

orvosságot ad a betegeknek és 

váltságul adja önmagát a világ 

bűneiért.” 

Jézus nemcsak magára vette 

testünket, hanem mindenben ha-

sonlóvá vált hozzánk, a bűnt ki-

véve. Megkeresztelkedett még 

akkor is, ha erre nem volt szüksé-

ge. 

Jézus megtestesülése csodálatos 

titok, amely Isten emberek iránt 

mutatott szeretetére emlékeztet 

bennünket. Ezt legjobban Szent 

Pál apostol foglalja össze a 

filippiekhez írt levelében: 

„Ugyanazt a lelkületet ápoljátok 

magatokban, amely Krisztus Jé-

zusban volt. Ő Isten formájában 

volt, és az Istennel való egyenlősé-

get nem tartotta olyan dolognak, 

amelyhez föltétlenül ragaszkodnia 

kell, hanem kiüresítette magát, 

szolgai alakot öltött, és hasonló 
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Szent László volt, aki 

1095-ben halt meg. Nagyváradon 

temették el. A ma látható hermát 

Zsigmond királysága alatt készí-

tették. 1606-ban a győri püspök-

ségé lett. A török időket Boros-

tyán várában vészelte át. 1945 

után került vissza Győrbe. 

Új kérdésünk: Kiket nevezett 

Jézus „a Menydörgés fiai-

nak”? (Márk 3,17) 

1. A 12 apostolt? 

2. Pált és Keresztelő Jánost? 

3. A farizeusokat? 

4. Jakabot és Jánost? 

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 szeptember 27-i számban 

közöljük.  

Az Elizeussal kapcsolatos játék 

nyertese: Kereszti Gáborné 

volt. 

 M.L. Hirdetések 
 Ma délelőtt 9 órakor a Ligeti 

Kápolna búcsúját ünnepeljük, 

melyet Dr. Thorday Attila es-

peres, újszegedi plébános atya 

vezet. 

 Szeptember 13-án a fájdalmas 

Anya kisbúcsú miatt délután 

nem lesz fatimai imaóra. 

 Jövő vasárnap a délelőtti 

szentmise keretében elsőáldo-

zás lesz templomunkban. 

 Akik nem Kiskundorozsma 

általános iskoláiban tanulnak 

és elsőáldozók bérmálkozók 

szeretnének lenni,  szeptember 

végéig jelentkezzenek a sekres-

tyében vagy plébánián. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Kádár–Németh Krisztián és 

Rácz Mónika szeptember 5-én a 

házasság szentségében részesül-

tek. 

 

Keresztelés: 

Maja - Kocsis Balázs és Fodor 

Éva gyermeke  szeptember 5-én; 

Annabella - Sziráki Attila és 

Bagi Krisztina; 

Viktor - Czeglédi Sándor és 

Paulik Gabriella Éva gyermeke  

szeptember 6-án a keresztség 

szentségében részesült. 

P.Gy. 

Betűkavarodás  
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Nincs jó fa, amely 

rossz gyümölcsöt terem.” ( Lk 

6,43)  

Az egyik, szeptember 13. és 

s z e p t e m b e r  2 0 .  k ö z ö t t i 

evangélium rövid részletének 

betűi kissé összekavarodtak; ABC 

sorrendbe rendeződtek: 

„A dehit eeegmmnttt deégt, 

ejmn beééklv.” 

A helyes válaszokat (a bibliai 

idézetet és a bibliai vers számát) 

névvel és címmel ellátva, péntek 

estig dobják be a plébánia posta-

ládájába. A Létige segít! A he-

lyes megfejtők között egy könyvet 

sorsolunk ki. A nyertes nevét a 

szeptember 27-i számban közöl-

jük.  

Az augusztus 30-i játék nyerte-

se:  Farkas Dezsőné volt. 

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Létige 
13. v.: Sir 27,33 - 28,9; Zs 

102; Róm 14,7-9; Mt 18,21-35 

14. h.: Szám 21,4-9 vagy Fil 2,6-

11 Zs 77,1-38 Jn 3,13-17 

15. k.: Zsid 5,7-9; Zs 30; Jn 19,25-

27 vagy Lk 2,33-35 

16. sz.: 1Kor 12,31 - 13,13; Zs 

32; Lk 7,31-35 

17. cs.: 1Kor 15,1-11; Zs 117; Lk 

7,36-50 

18. p.: 1Kor 15,12-20; Zs 16; Lk 

8,1-3 

19. sz.: 1Kor 15,35-37.42-49; Zs 

55; Lk 8,4-15 

20. v.: Iz 55,6-9; Zs 144; Fil 1,20c-

24.27a; Mt 20,1-16a 

lett az emberekhez. Külsejét te-

kintve olyan lett, mint egy em-

ber. Megalázta magát és engedel-

meskedett mindhalálig, mégpedig 

a kereszthalálig” (Fil 2,5-8). 

G.F. 

Menj be! 
A mennyország kapujában egy 

új jelentkező áll Péter asztala 

előtt .  Péter ezt  mondja  

neki: 

100 pont kell a belépéshez, mit 

tudsz felmutatni? 

- Hát kérem, én minden vasár-

nap ott ültem az első padban a 

nagymisén… 

Nagyon derék, 1 pont. 

Ééés a körmenetben mindig én 

vittem a baldachint… 

Szép, még 1 pont. 

No ééés mindig dobtam bőven a 

perselybe… 

Jóóó, még 1 pont. 

Hááát, elzarándokoltam még 

Rómába is… 

Ó, még 1 pont. 

Erre kétségbeesetten: 

Uram Jézus, segíts, én ide ma-

gamtól sose jutok be!!! 

Rendben, 96 pont, mehetsz be-

felé! 

M.T.É. 


