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Evangélium 
A gonosz szőlőművesek 

(Mt 21,33-44) 

Istenben nincs rossz, csak jó. 

Mert a rossz, az a jó hiánya. Fo-

gyatékosság. Így is mondhat-

nánk, Istenben nincs hiány, vagy 

fogyatékosság. A gazda bérbe ad-

ta szőlőjét a munkásoknak. A tör-

ténet gazdája maga az Isten, aki 

már előre tudhatná, hogy minden 

munkás, aki ott dolgozik, gonosz. 

Tudja is. Mégis rájuk bízza birto-

kát. Az Isten hisz. Jót gondol, 

mindenkiről. Nem tud nem hinni, 

mert az fogyatékosság lenne ré-

széről. Akkor nem lenne tökéle-

tes. Attól tökéletes az Isten, hogy 

mindig jót gondol mindenkiről. 

Jean-Miguel Garrigues francia 

dominikánus szerzetes, teológus 

egyik könyvében azzal foglalko-

zik, ismeri-e Isten a gonoszt, ami 

nincs meg benne, és amiről nem 

is tud? Ezt kérdezik Jézustól a 

katonák „akik őrizték, csúfot űz-

tek belőle és bántalmazták. 

„Találd el, ki ütött meg té-

ged?” (Lk 22,63-64). És Jézusnak 

nem volt bekötve sem a szeme, 

sem a feje. Látta, aki megütötte 

őt, még sem tudta, hogy ki az. 

Miért? Mert akkor hiány lenne 

benne. Az a hiány, hogy rosszat 

gondol valakiről. És abban a pil-

lanatban, hogy rosszat gondol 

másról, ugyanarra a szintre süly-

lyedt volna, mint ahol kivégzői 

állnak.  

Isten szolgákat, prófétákat kül-

dött az ószövetség népéhez. Izaiás 

azon panaszkodik, hogy a szőlős-

kert édes gyümölcs helyett a 

munkások gondatlansága miatt 

keserű termést hoz (Iz 5,4). Az 

újszövetségben egyetlen Fiát 

küldte hozzánk. De azóta sem áll 

meg. Időről időre szolgákat, jele-

ket, csodákat küld, emlékeztetve 

és bátorítva minket, hogy szedjük 

össze és adjuk át a kertből, az 

egyházból, az életünkből neki járó 

részt. A Boldogságos Szűz Mária 

a csősz. Figyel, felügyel, figyel-

meztet, aggódik. 

Szicília egyik városában, 

Szirakúzában 1963-ban egy Má-

ria szobrot láttak könnyezni. Töb-

ben tanúi voltak a sírásnak, így 

Karol Wojtyla, akkor még krak-

kói érsek, aki a második vatikáni 

zsinatra érkezett Rómába. Ké-

sőbb pápaként is visszatért ide, 

és úgy nyilatkozott: hogy Mária 

könnyei, jelek. Ő akkor sír, ha 

látja, hogy gyermekeit testi lelki 

veszély fenyegeti. 

Azok, akik megvizsgálták a 

könnyező szobrot, azt mondták, 

ha az emberek imádkoznának, 

akkor a vérkönnyek vízkönnyek-

ké fakulnánk. Ha a világ megta-

nulna imádkozni, a könnyek fel is 

száradnának. A könny is termés. 

Annak a gyümölcse, amit a sira-

lom völgyéből szüretelünk. Ez a 

kevés is valami. 

„Rabbi Shmelke egyszer azt 

mondta, ha választanom kellene, 

akkor inkább nem halnék meg. 

Mert az eljövendő világban nincs 

félelem. És milyen neveletlen len-

ne az ember lelke ítélet és félelem 

nélkül?” Talán a bánat és fájda-

lom magunkért és másokért on-

tott könnycseppjei a mennyben 

igazgyöngyökké válnak. Belépője-

gyek lesznek az örök életre. 

G.F.  
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COVID 19 – 2.rész 

Simeon élete 

Simeon akkor született, amikor 

a világ másik részén Szent Ágos-

ton 35 éves volt, és egy évvel ké-

sőbb pap lett. Simeon egy istenfé-

lő, később szent asszony, Márta 

fia volt. Még serdülő, amikor ko-

lostorba vonul. A bűnbánat gya-

korlásában olyan szigorú, hogy 

szerzetestársait is meglepi. Elő-

ször ő viselt magán szőrből ké-

szült ruhát. Társai nem voltak 

rosszak vagy lusták, például há-

romnaponta csak egyszer ettek, de 

akik hészükaszták lettek, vagyis a 

lélek nyugalmára vágytak, és arra 

is tettek fogadalmat, azokat za-

varta Simeon szélsőséges viselke-

dése. Ezért elküldték a monostor-

ból. 

Simeon egyre fokozottabban élte 

bűnbánati cselekedeteit, az egész 

böjti idő alatt egyszeri hosszú böj-

töt tartott. Ennek következtében 

társai Húsvétkor öntudatlan álla-

potban találtak rá, egy hajszál 

választotta el a haláltól. Megál-

doztatták, így tudták megmenteni 

életét. Mivel hírneve és életszent-

sége tömegek kíváncsiságát éb-

resztette fel, egy hegyen keresett 

menedéket, melyet ma Sheik 

Barakat-nak hívnak. Itt találta 

meg lelki békéjét. Biztonságot a 

világiasság fertőzésétől. Végül úgy 

gondolta, hogy egy 4 méter magas 

oszlop tetejére költözik. Az ikono-

kat nézve olyan, mintha az ő ülő 

alakja lenne az oszlopfő. Kortárs 

forrásokból azonban tudjuk, hogy 

az oszlop tetején, néhány négyzet-

méteres minimális mozgásra kor-

látozott helyen élt. 

Az oszlopos szent néha lejött a 

magasból, azért, hogy egy még 

magasabb oszlopra másszon föl. 

Előző a lakása, utóbbi a prédikáló 

széke volt. Minden délután itt fo-

gadta az embereket, akik kérdez-

ték és hallgatták őt. Félt attól, 

hogy a világiasság fertőzése ellen-

állhatatlanul mindenre rátámad. 

Azok sem kivételek, akik böjtöl-

nek és imádkoznak. Amikor édes-

anyja megkérdezte, mikor látják 
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Betűkavarodás  

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Ti is legyetek készen, 

mert amelyik órában nem is 

gondoljátok, eljön az Ember-

fia.” (Lk 12,40) 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Te kit választanál? 

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Dávid volt, aki azon a na-

pon, amelyen az Úr kiszabadította 

minden ellensége kezéből, ennek 

az éneknek szavaival fordult az 

Úrhoz.   

Új kérdésünk: Melyik apostol 

kérdésére válaszolt Jézus így:  

„Aki nincs ellenünk, az ve-

lünk van.”? (Márk 9,38)            

1. Péter? 

2. János? 

3. Jakab? 

4. Pál? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, péntek estig dob-

ják be a plébánia postaládájába. A 

helyes megfejtők között egy köny-

vet sorsolunk ki.   A nyertes nevét 

a november 22-i számban közöl-

jük. A Clunyi Szent Odilóval kap-

csolatos játék nyertese: Tóth Ist-

vánné volt.                          (M.L.) 

Hirdetések 

November 13-án, pénteken 

fatimai imaóra lesz délután 4 órai 

kezdettel a plébánia hittan termé-

ben.                                      (P.Gy.) 

egymást, azt válaszolta: „ha mél-

tók leszünk rá, az örök életben ta-

lálkozni fogunk”. 

 

Oszlopos Simeon hatása 

Oszlopa körül segítői és követői 

gyakran összegyűltek. Simeon 

nem lakott messze a várostól, a 

mindennapi élettől. Az ő távolsága 

nem szélességben, hanem magas-

ságban mérhető. Nem emberek 

között, hanem az Isten és embe-

rek között a levegőben lakott. A 

legmagasabb oszlop, amin életét 

töltötte, 13 és fél méter magassá-

gú volt. Uralkodók és szentek vol-

tak kíváncsiak tanácsára, még 

Párizsból is. 

Simeon 37 évet lakott oszlopon, 

459-ben halt meg. Egy új életstí-

lust, világlátást vezetett be az 

egyházba. Nemcsak a fiatalabbik 

Simeon – aki ugyanazt a nevet 

viselte, mint elődje – követte őt 

életmódjában, hanem évszázad-

okon keresztül még sokan mások 

is. 

Simeon azt üzeni ma nekünk, 

karanténban raboskodó kereszté-

nyeknek: „maradjatok tiszták a 

világ szennyétől” (Jak 1,27). Egy jó 

egészségügyi szabály, nemcsak a 

testi járvány idejére. Nem kell 

feltétlenül oszlopra költöznünk, 

már az is tanúságtétel, ha a hír-

özönben józanok maradunk. 

/Vége/ 

G.F. 

Pió atya tíz  

életbölcsessége 

1.Ne törődj a holnappal, azzal fog-

lalkozz, hogy ma jót tegyél.  

2.Ha Jézus ilyen boldoggá tesz 

minket a földön, milyen lesz a 

mennyben? 

3.Ha a félelem megbénít, mondd 

mint Szent Péter: „Ments meg 

Uram!” – ő kinyújtja a kezét, 

szorítsd meg és járj boldogan! 

4.Igyekezz mindig a legjobbat ten-

ni, ma jobbat, mint tegnap és 

holnap jobbat, mint ma! 

5.Ha az ördög nem alszik, hogy 

elveszejtsen minket, a Szűzanya 

nem hagy el minket egy pilla-

natra sem.  

6.Amikor időt vesztegetsz, leki-

csinyled Isten ajándékát, azt az 

ajándékot, amelyet ő, a végtele-

nül jó a te nagylelkűségedre és 

szeretetdre bíz.  

7.Legyetek lelki méhecskék, ame-

lyek kaptárjukba nem visznek 

mást mint mézet és viaszt. Ott-

honotok legyen csurig tele édes 

szelídséggel, békével, egyetértés-

sel, alázatossággal, kegyesség-

gel, így beszéljetek egymással! 

8.Munkálkodj a jón bárhol, amíg 

bárki azt nem mondhatja, „Ez 

Krisztus fia!” Viseld el a gyötrel-

meket, betegségeket, a kínokat 

Isten szerelméért és a szegény 

bűnösök megtéréséért.  

9.Egy megtért ember beszélt Pió 

atyának arról a félelméről, hogy 

megint bűnbe fog esni. Pió atya 

azt mondta neki: „Veled leszek. 

Gondold meg fiam, hagynék újra 

elesni egy lelket, amelyet fel-

emeltem? Menj békében és bízz 

bennem!” 

10.Akinek van ideje, ne várjon 

időt! Ne halasszuk holnapra, 

amit ma megtehetünk. A jövő 

ígéretéből a „lehetett volna” ma-

rad, és ki mondja meg nekünk, 

hogy holnap élünk-e? Hallgas-

suk meg lelkiismeretünknek, az 

igazi prófétának a hangját: „Ha 

ma halljátok az Úr hangját, ne 

akarjátok befogni a fületeket!” 

Térjünk észhez és értékeljük, 

hogy egyedül az elillanó pillanat 

van a birtokunkban. Pillanat és 

pillanat közé ne tuszkoljunk 

időt, mert az nem a tulajdonunk.   

N.-né és K.L.-né 

Az egyik, november 8. és 

november 15. közötti evangélium 

rövid részletének betűi kissé 

összekavarodtak; ABC sorrendbe 

rendeződtek: 

„Ábknoostt el etz a elmmooptt, 

és én áhmor anp aaltt 

eéfílmöpt atz.” 

A helyes válaszokat (a bibliai 

idézetet és a bibliai vers számát) 

névvel és címmel ellátva, péntek 

estig dobják be a plébánia postalá-

dájába. A Létige segít! A helyes 

megfejtők között egy könyvet sor-

solunk ki. A nyertes nevét a nov-

ember 22-i számban közöljük. 

A október 25-i játék nyertese:   

Tapodi Endréné volt. 

Sz.A. 


