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Evangélium 
.…”ez a mennyei Atya 

kinyilatkoztatása”… 

(Mt 16,13-20) 

Egy dán filozófus, (Soren Kier-

kegaard) a következőket írja a 

kegyelemről: „Jézus kinyilvánítja 

sok szív gondolatait. Hogyan? A 

kegyelem által. A törvény kény-

szert állít az emberek elé. Ha 

ilyennel találkozunk, rögtön el-

rejtjük lelki világunk mély érzése-

it. De a kegyelem szabaddá tesz. 

Ha egy gyermeknek azt mondjuk, 

csinálja meg ezt vagy azt, nem 

biztos, hogy megteszi. De valami 

nagyobb baj is történik, mint  

hogy a gyermek lusta marad. Pa-

rancsszóra azonnal magába csa-

varodik, és elrejti a természetét. 

Abban a pillanatban, hogy felszó-

lítjuk, bátran szabadon tehetsz, 

amit akarsz – és ez nem liberális 

nevelés – megnyúlik a keze, lába, 

megoldódik a szája és elmondja, 

mi lakik a lelke mélyén. A szabad 

gondolkodásnak elsősorban nem a 

nevelés a célja, hanem a gyermek 

elrejtett titkainak megismerése. 

Ha ezt a gondolatot tudják a szü-

lők, segítségükre lehet a nevelés-

ben.” 

Péter apostol így beszél. Szaba-

don. És ebben a szabadságban ott 

az Isten kegyelme. Ezt nem ma-

gadtól mondod, hanem veled és 

benned a mennyei Atya szólal 

meg. 

Aranyszájú Szent János: Ami-

kor az Úr a nép véleményét kérde-

zi, akkor valamennyi tanítvány 

válaszol, de amikor minden tanít-

ványhoz intézi kérdését, akkor 

csak Péter – mintegy az apostolok 

szája és feje – válaszol mindany-

nyiuk nevében. 

A hitvallásoknak két formája 

van: főnévi és igei. Az egyik egy 

név, a másik tartalom. Simon 

Péter hitvallása főnévi. Te vagy a 

Krisztus az élő Isten fia. Ilyenek 

még a következők: Jézus az Úr, 

Jézus a Megváltó, Jézus a Messi-

ás stb. Ezek a hitvallások általá-

ban a nagy felismerés pillanatá-

ban születnek meg. Ragyogás van 

bennük, a hitvallóban pedig lelke-

sedés. 

A hitvallások másik változata 

igei formájú, amikor a hitvallás 

egy cselekvésre, történésre vonat-

kozik. Ilyen az, amikor azt mond-

juk: Urunk Jézus vétkeinkért ha-

lált szenvedett és megigazulásun-

kért feltámadt (Róm 4,25). Vagy: 

Krisztus meghalt bűneinkért, az 

írás szerint, eltemették és har-

madnap feltámadt, ismét az írás 

szerint (1Kor 15,3.4). 

Az ember mindennapi életében 

is van ehhez hasonló jelenség. 

Főnévi formájú kijelentés, amikor 

azt mondjuk: te a barátom vagy. 

E mögött a kijelentés mögött le-

het, hogy még nincs történet, egy-

szerűen csak rokonszenvesnek 

találjuk a másik embert. A máso-

dik hitvallásformához hasonlít a 

következő kijelentés: a barátom 

megmentette az életemet, sőt 

még a kórházi költségeket is kifi-

zette helyettem… 

A hitvallás, hinni, a szavak mö-

gött történő eseményt. 

Franz Joseph Haydn (1732-

1809) megjelent a bécsi Hangver-

senyteremben igaz tolószékben 

ülve, amikor „Teremtés” oratótiu-

mát előadták. A nagyformátumú 

darab átható érzéssel ragadta 

meg a hallgatóság figyelmét. 

Amikor ahhoz a részhez értek, 

ahol elhangzik „és világosság 

lett”, a zenekar és a kórus olyan 

erővel kiáltotta szét ezt a monda-

tot, hogy a felhevült közönség 

nem tudta visszafogni lelkesedé-

sét. Felállva, meghatottan zúgott 

a taps. Haydn, küszködve a felál-

lással, csendet mutatott. Kezével 

az ég felé intett és azt mondta: 

nem, nem tőlem, hanem felülről 

jön minden. És Isten magasztalá-

sa közben, kimerülten esett visz-

sza székébe. 

Ez a mennyei Atya kinyilatkoz-

tatása volt. Mert el merték mon-

dani, hogy minden Istentől van és 

minden Isten dicsőségére törté-

nik. 

 G.F.  

 Évközi idő jelentése 

Pünkösd ünnepe után az egyház 

folytatja a karácsonyi ünnepkör 

után megkezdett évközi időt. De 

mit jelent ez az évközi, angolul 

„ordinary time”, általános idő? 

Talán nincs benne különleges ün-

nep, csak egymás után következő 

vasárnapok szürke sorozata? 

Az évközi idő latin elnevezése 

„Tempus per Annum”, azt az időt 

jelenti, ami egy év alatt eltelik. 

Amikor angol nyelvre ültették át 

a latin kifejezést, a fordító szán-

dékosan használta az „ordinary” 

szót, melynek gyökere a latin 

„ordo”, rend. Ezek szerint a va-

sárnapokban rend van, sorrend-

ben követik egymást, 1-től 34-ig. 

Mélyebb szinten, természetesen 

nemcsak számsorról beszélünk, 

hanem belső tartalmi rendről is. 

Az amerikai Katolikus Püspöki 

Konferencia így magyarázza ezt 

az időszakot: Karácsony és hús-

vét, Krisztus életének központi 

eseményei. Nevezetesen a meg-

testesülés, kereszthalál, feltáma-

dás, mennybemenetel, a Szentlé-

lek eljövetele. Közöttük az évközi 

idő vasárnapjai Krisztus életébe 

kalauzolnak minket. Ez a megté-

rés időszaka. 

Egyben a fejlődés, növekedés 

ideje. Mint a kovásznak a tésztát, 

Krisztus tanításának úgy kell át-

járnia az egész történelmet, ben-

ne saját életünket, hogy minden 

fáradozás és ima vége Krisztus 

legyen. Ő a cél, ahová az egész 

történelem halad.  

A cél, az utolsó, 34. évközi va-

sárnap, vagyis Krisztus király 

ünnepe, ahol Jézusra, mint a vi-

lágmindenség uralkodójára tekin-

tünk fel. 

Az évközi idő sajátos időszak az 

egyházban, amiben Krisztus éle-

téről, nyilvános működésének há-

rom évéről elmélkedünk. Ez az, 

amiért az évközi időszak Urunk 

megkeresztelkedésének ünnepé-

vel kezdődik. Ezen a napon a har-

minc éves Jézus a Jordán folyó-

nál nyilvánosan bemutatkozik 
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: A leviták feladata a sátor 

és az oltár körüli alantas fel-

adatok ellátása volt. Az Úr így 

szólt Mózeshez: A leviták vigyék 

a sátort minden tartozékával 

együtt. Ők szedjék föl a sátort, ha 

menni kell, és ők állítsák föl, ha 

megállnak pihenni. Aki nem levi-

ta, és közelít a sátorhoz, halállal 

bűnhődjék.  

Új kérdésünk: Mikor hangzott 

fel először a Magnificat? 

1. A pásztorok hódolatakor? 

2. Zakariás jövendölésekor? 

3. Mária imájakor Erzsébet-

nél? 

4. Simeon énekekor? 

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 az október 11-i számban 

közöljük. A Jakabbal és Jánossal 

kapcsolatos játék nyertese: Far-

kas Dezsőné volt. 

M.L. 

Betűkavarodás  
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Nem az igazakat jöt-

tem hívni, hanem a bűnösö-

ket” (Mt 9,13)  

Az egyik, szeptember 27. és 

október 4. közötti evangélium 

rövid részletének betűi kissé 

összekavarodtak; ABC sorrendbe 

rendeződtek: 

„Aik eéktz az eeékr eiszt és 

aáhrt eikntt, emn aaakllms 

az ienst aáágorrsz.” 

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 

október 11-i számban közöljük. 

A szeptember 13-i játék nyerte-

se:  Nyerges Józsefné volt. 

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 
Keresztelő János és a hívek kö-

zössége előtt. Évközi második va-

sárnap folytatódik a nyilvános 

működés, a kánai menyegzőn 

véghezvitt első nyilvános csodá-

val. 

Az évközi időnek zöld liturgikus 

színe van. Mint a természetnek. 

Növekedni, mint a fű: Isten isme-

retben és Isten szeretetben egy-

aránt. Ezt az időszakot lelki gya-

rapodásunkra „ordinálták”, ren-

delték, hogy Jézus lábnyomát kö-

vetve faluról városra, tanításától, 

csodáitól igaz tanítványokká nő-

jünk mellette. 

G.F. 

Hirdetések 
• Akik nem Kiskundorozsma ál-

talános iskoláiban tanulnak és 

elsőáldozók, bérmálkozók sze-

retnének lenni,  szeptember 

végéig jelentkezzenek a sekres-

tyében vagy plébánián.   

• Jövő héten, október első vasár-

napján, a délelőtti szentmise 

keretében terménymegáldás is 

lesz, majd a mise végén szent-

ségimádást tartunk. 

• Október 2-a, péntek, egyben 

elsőpéntek, délelőtt a betegeket 

látogatjuk. Az esti mise végén 

imádkozzuk a Jézus Szíve litá-

niát. 

• Október hónapban a hétközna-

pi szentmisék este 6-kor kez-

dődnek. a mise előtt a kedves 

hívek imádkozzák a rózsafüzért 

¼ 6-tól. 
P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Császár Norbert és Bakó Krisz-

tina szeptember 18-án; 

Sári Attila Sándor és Rozinka 

Éva Erzsébet  szeptember 19-én a 

házasság szentségében részesül-

tek. 

Keresztelés: 

Arabella - Péter Attila és Kéri 

Izabella gyermeke szeptember 19

-én; 

Boldizsár István - Rácz István 

Attila és Körmendi Gyöngyi gyer-

meke; szeptember 20-án a ke-

resztség szentségében részesült. 

Temetés:  

† Seres Sándort életének 59. 

évében  szeptember 15-én a Sze-

ged – Belvárosi temetőben utolsó 

útjára kísértük. 

P.Gy. 

Léleklétra 
Mindig mondtam a diákjaimnak 

is, ne számítsanak rá, hogy a vé-

gén majd mindent bepótolnak! 

Ha követed a szívedet, ügyelsz rá, 

hogy mit hagysz magad után és 

az igazán fontos dolgokra fi-

gyelsz, minden rendben lesz! 

(George Beer) 

N.-né és K.L.-né 


