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Szentírás vasárnap 
Egy professzor 37 éven át 

tanított angol irodalmat, 

mint a viktoriánus iroda-

lom szakértője. Egy alka-

lommal Manley Hopkins költemé-

nyéből idézett egy katolikus egye-

temen, azzal kapcsolatban, mi-

lyen változatos módon és időben 

szólítja meg Isten a maga válasz-

tottait. Ott van Szent Pál apostol, 

akinek nem sokkal feltámadása 

után Jézus megjelenik a damasz-

kuszi úton, és a hang hallatára, 

„Saul, Saul, miért üldözöl en-

gem?” (Apcsel 9,4), az apostol le-

esik a lóról. A másik meghívás 

történet Szent Ágostoné, akiért 

édesanyja, Szent Mónika, 30 évig 

imádkozott. Istennek az egyik 

rögtön kell, a másik meghívásá-

val évtizedekig vár. 

Vendég professzorként egy pro-

testáns egyetemen is előadott, 

ahol ugyanezt a témát és példát 

említette a hallgatóknak. Pál 

apostol gyors megtérését, amikor 

a damaszkuszi úton leesett a ló-

ról, és Szent Ágoston késői meg-

hívását. Ekkor egy fiatal hölgy 

jelentkezett a padban és annyit 

mondott: professzor úr, Pál apos-

tol nem esett le a lóról. A tanár 

megdöbbent saját tájékozatlansá-

gán. Valóban az apostolok csele-

kedetei könyvben arról nincs szó, 

hogy Szent Pál leesett a lóról, 

csak azt olvassuk, hogy a földre 

esett. De azon még inkább elgon-

dolkodott, hogy 19 éven át katoli-

kus egyetemen tanított, és egy 

diák sem vette észre, hogy pon-

tatlanul idézi a Bibliát. Csak mel-

lékesen mondom, a protestánsok 

jobban ismerik a Szentírást, mint 

mi katolikusok. 

A tanítványok ébersége, arra 

sarkallta a professzort, hogy utá-

na járjon Szent Pál lovának. 24 

festményt, mozaikot, kéziratot 

vizsgált meg. Egy 12. századi mo-

zaik, ami Palermóban a Palatina 

kápolnában látható, még gyalogo-

san ábrázolja Pált. Ezt teszi egy 

9. századi kézirat (Cosmas 

Indicopleustes) is, mely a vatiká-

ni könyvtárban található. A 12 

század után Pál és kísérői már 

lovon ülnek. 

Az ókori világ óriási mennyisé-

gű tudásanyaga nem ragadt rá a 

reneszánsz művészeire. Azok nem 

voltak történészek. A művészek 

inkább szokásokat és hagyomá-

nyokat követtek. Pálra úgy tekin-

tettek, mint aki híres ember volt, 

és aki megérdemli, hogy lovon 

közlekedjen. 

Abban az időben, ha egy festő 

munkához látott, megkérdezte 

magától, hogyan fessem meg Pál 

apostolt? A választ is tudta, meg 

kell nézni a korábbi festők mun-

káit, hogy segítségére legyenek a 

nép apostola alakjának megfor-

málásában. Például Michelangelo 

nagy freskóját 1545-ből, ami III. 

Pál pápa magán kápolnájának 

dísze. Egy hatalmas ágoskodó ló 

emelkedik fel a képen, szinte ke-

resni kell Pál apostol háttérbe 

bújtatott alakját. Vagy folytathat-

nánk a példát Rafaello faliszőnye-

gével 1517-ből, mely a sixtusi ká-

polna részére készült, lovak cso-

portja és lovas emberek töltik 

meg a teret. Majdnem minden 

művész Michelangelo után lóval, 

lovas kísérettel ábrázolja a Da-

maszkusz felé haladó Szent Pált. 

Jó, ha olvassuk a Szentírást, 

még jobb, ha odafigyelve tesszük 

azt. 

—— 

„A Biblia jászol, amiben Krisz-

tus fekszik”. (Martin Luther). Ha 

fölé hajolsz vagy belenézel, min-

dig Krisztust látod. 

—— 

„Ha te csak azt hiszed el az 

evangéliumokban, amit szeretsz, 

és tagadod, amit nem szívesen 

hallasz, akkor te nem az evangéli-

umban hiszel, hanem saját ma-

gadban”. (Szent Ágoston) 

—— 

„A büszke ember mindig jó és 

nagy dolgokat akar csinálni, de 

mivel a saját erejéből tesz min-

dent, nem az emberekkel harcol, 

hanem az Istennel”. (Soren A. 

Kierkegaard 

G.F.  

COVID 19 – 1. rész 

Néhány nappal ezelőtt kíváncsi-

an keresgéltem Szent Ágoston 

könyvei között. Érdekelt volna, 

hogy ő, a maga korában hogyan 

beszélt és hogyan kezelte a fertő-

zés vagy vírus okozta pánikhely-

zetet. Meglepődtem, hogy latin 

nyelven írt műveiben, ahol olyan 

szavakat használ, mint virus, 

morbus (magyarul betegség), 

contagio (magyarul fertőzés), pes-

tis, soha nem testi betegségre 

gondol, hanem eretnekségre. 

Azokra, akik az igaz hit tanításá-

tól teljesen elferdülve élnek. 

  

A világiasság mint pestis… 

A korábbi századok kereszté-

nyei védelmet kerestek maguk-

nak a pogányság pestise ellen. A 

354-ben született Ágostonnak a 

keresztény üldözések kora már 

múlt volt. A kereszténység szaba-

don gyakorolható vallássá vált. A 

pogányság ideje leáldozott. 

Ennek ellenére különböző járvá-

nyok kezdték felütni fejüket. 

Eretnekségek. A szó azt jelenti, 

vélemények összesége, amiből 

bárki, szabadon bármit választ-

hat, hirdethet, hihet. A keresz-

tény üldözések végén egy hatal-

mas járvány kezdett terjedni. Az 

elvilágiasodás fertőzése. Krisztus

-követőnek lenni már nem volt 

kényelmetlen, sőt dicsőségnek 

számított, mi több, a karrier épí-

téséhez is használhatónak lát-

szott. Ha a mindennapi életben 

valakinek nem volt őszinte hite, 

nem tűnt fel, hiszen mindenki 

ilyen felemás keresztény életet 

élt. 

Voltak, akiket ez a látszat-

kereszténység zavart, és a kép-

mutatás vírusától menekülve lét-

rehozták a keresztény szerzetesi 

élet első formáit, a remeteséget. 

Ilyen volt Remete Szent Antal, 

akinek életét Szent Atanáz püs-

pök írta meg, aztán Pakhomiusz 

és még sokan mások. De a világi-

asság fertőzése megállíthatatla-

nul támadta a keresztényeket, 
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Létige 
1. v.: Jel 7,2-4.9-14; Zs 23; 1Jn 

3,1-3; Mt 5,1-12a  

2. h.: Jób 19,1.23-27a vagy Róm 

5,5-11 Zs 26 Jn 6,37-40  

3. k.: Fil 2,5-11; Zs 21; Lk 14,15-

24  

4. sz.: Fil 2,12-18; Zs 26; Lk 14,25

-33  

5. cs.: Bölcs 4,7-17; Zs 118,1-16; 

Lk 12,35-40  

6. p.: Fil 3,17 - 4,1; Zs 121; Lk 

16,1-8  

7. sz.: Fil 4,10-19; Zs 111; Lk 16,9

-15  

8. v.: Bölcs 6,12-16; Zs 62; 1 Tessz 

4,12-17; Mt 25,1-13  

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Clunyi Szent Odiló volt, 

aki 1030 körül bevezette kolosto-

rában és a tőle függő házakban az 

elhunytakról szóló megemlékezés 

napját, és megszabta, hogy kap-

csolják össze egy sor kiegészítő 

imával és alamizsnával. Ezt a 

halottakról szóló megemlékezést 

átvette az egész Egyház novem-

ber 2-án mint halottak napját. 

Új kérdésünk: Ki fordult az 

így kezdődő dicsőítő énekkel 

az Úrhoz: „Sziklám és ments-

váram az Úr”? (2 Sámuel 22,1)         

1. Dávid? 

2. Sámuel? 

3. Elizeus? 

4. Saul? 

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 15-i számban 

közöljük. Az elsorvadt kezű em-

berrel kapcsolatos játék nyertese:  

Nyerges Józsefné volt. 

M.L. 

Betűkavarodás  
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Mert aki magát fölma-

gasztalja, megalázzák, és aki 

magát megalázza, fölmagasz-

talják” (Lk 14,11)   

Az egyik, november 1. és 

november 8. közötti evangélium 

rövid részletének betűi kissé 

összekavarodtak; ABC sorrendbe 

rendeződtek: 

„It is eeegyklt eéknsz, emrt 

aeiklym aábnór emn is 

ádgjklnooot, ejlnö az abee 

fimr.” 

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 helyes 

megfejtők között egy könyvet sor-

solunk ki. A nyertes nevét a nov-

ember 15-i számban közöljük. 

A október 18-i játék nyertese:   

Tóth Lászlóné volt. 

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Hirdetések 
 A mai vasárnap, Mindenszen-

tek ünnepe, egyben első vasár-

nap is. A délelőtti mise végén 

imádkozzuk a Jézus Szíve litá-

niát.  
 November 2-án, hétfőn, halot-

tak napján a reggeli szentmise 

a ligeti kápolnában lesz. 
 November hónapban a hétköz-

napi szentmisék reggel 7-kor 

kezdődnek. 
 November 6-án elsőpéntek lesz. 

A reggeli mise végén imádkoz-

zuk a Jézus Szíve litániát, majd 

délelőtt a betegeket látogatjuk. 
 Akik a templomtakarításban 

segítettek, munkájukat hálásan 

köszönjük. 
P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Viktória és Enikő - Oncsó Krisz-

tián és Veres Éva gyermekei ok-

tóber 22-én; 
Regő és Olivér - Nagy Róbert és 

Nagy Krisztina; 
Lilla - Szabó Zoltán és Molnár 

Edina gyermekei október 25-én a 

keresztség szentségében részesül-

tek. 

 
Temetés:  

† Sarnyai Istvánt életének 70. 

évében október 20-án a kiskun-

dorozsmai temetőben; 
† Lengyel Istvánt életének 69. 

évében október 20-án a Szeged – 

Belvárosi temetőben, 
† Engi Imrénét sz. Tóth Pintér 

Juliannát életének 78. évében 

október 21-én a kiskundorozsmai 

temetőben utolsó útjára kísértük. 
P.Gy. 

nem kímélve a szerzeteseket sem. 

Még a pusztában is megkísértette 

őket. Abban az időben püspök 

vagy pátriárka olyan személy le-

hetett, aki életszentségét előtte 

remeteségben megalapozta. Ezt 

kihasználva, voltak emberek, 

akik azért lettek érdekből reme-

ték, hogy innen, mint egy ugró-

deszkáról, hamarabb feljuthassa-

nak a püspöki székbe. 

Akadtak remeték, akik nagyon 

szigorúan, önmagukat fegyelmez-

ve gyakorolták a bűnbánat külön-

böző formáit. Szélsőséges önsa-

nyargatásukat az egyház sokszor 

kétkedve, másszor tanácstalanul 

nézte, hogyan is ítélje meg mind-

ezt. Ezek ostorozták magukat, 

heteket-hónapokat böjtöltek. 

Megközelíthetetlen pusztai bar-

langokban laktak, vagy oszlopok 

tetején találtak menedéket.  

/folytatjuk/ 

G.F. 


