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Evangélium 
…”sokan vannak  

a meghívottak, de kevesen a 

választottak”… (Mt 22, 1-14) 

Úgy is lehetne mondani, sokan 

vannak a meghívottak, de keve-

sen azok, akik válaszolnak a meg-

hívásra. A választottság válasz-

adást jelent. Azért, mert sok a 

dolguk. El vannak foglalva. Máté 

evangélistának az a Jézus szájá-

ba adott mondata, miszerint „az 

én igám édes és az én terhem 

könnyű” (Mt 11,30) vasárnapra, 

az Úr napjára is igaz. Az egész 

heti nyűg és fáradtság, a vasár-

nap vállunkra vett szentmise kö-

telezettségének terhétől lesz 

könnyebb. Ez az Istennek szen-

telt és Istennel ünnepelt nap ol-

doz fel, édesíti meg, teszi könnyű-

vé a hétköznapok elviselhetetlen-

nek hitt súlyát. 

A 14. század elejének bizánci 

szerzetese volt Palamasz Gergely. 

Egyházi író, teológus, a középkori 

lelkiség egyik kiemelkedő képvi-

selője. Jézus példabeszédeiről írt 

prédikációs könyvében a királyi 

menyegzőről azt olvassuk, hogy 

egy óriási jelentőségű ünnepre 

kapott minden keresztény hívő 

meghívást. Ez az ünnep kará-

csony. A végtelenül hatalmas Is-

ten feleségül vette az emberi ter-

mészetet. Magyarán megteste-

sült. Ide mindenki hivatalos. De 

gyakran van úgy, hogy ami nem 

rólunk szól, az unalmas. Amiből 

nincs hasznom, az elpazarolt idő. 

És amit nem értek, abban kényel-

metlenül érzem magam. Ponto-

san ezt jelenti a kiválasztottság. 

Az Isten megadta kegyelmét, 

hogy meghalljam és fontosnak 

tartsam a lényegtelent, és kitün-

tetésnek az elmarasztalást. 

 Isten szavának soha nem az a 

célja, hogy jól érezzük magunkat, 

hanem hogy az örök életre terel-

jen bennünket. Szent Bernát sze-

rint annak a vágynak, hogy az 

Isten megfenyítsen és kijavítsa 

bűneinket, nem szabad elhagynia 

minket. A keresztény ember 

egyik ismertetőjele, hogy szomja-

zik az életszentségre. Ezért ha 

nem érezzük a bőrünkön Isten 

metszőkésének fájdalmas élét, az 

figyelmeztetés, hogy igen messzi-

re kerültünk Jézus társaságától. 

Bernát továbbmegy, és Ezekiel 

prófétát idézi. „Megnyugszik elle-

ned haragom, elfordítom félté-

kenységemet tőled, lecsillapodok, 

és nem haragszom többé” (Ez 

16,42), majd az említett sorokhoz 

a Jelenések könyvének egyik 

mondatát fűzi: „Akiket szeretek, 

azokat korholom és fenyítem” (Jel 

3,19). Az Isten haragja, az ő sze-

retete. A pofon nagyságából derül 

ki, hogy elpusztítani akar-e az 

Úr, vagy terelni. Mert van olyan 

csapás, aminek nem értem az 

okát, és van olyan, amiről ponto-

san, napra, órára tudom, hogy 

miért kaptam. Ha nem haragszik 

rám az Isten, akkor tulajdonkép-

pen nem is szeret. Azért harag-

szik rám, mert fontos vagyok ne-

ki. Mert még nem mondott le ró-

lam. 

Igen, sokan vannak a meghívot-

tak, de kevesen a választottak. 

Azt írja Szent Ágoston, hogy „az 

Úr a világot földnek, az embereket 

búzának nevezte. A szántóföldön 

és a cséplés helyén egyaránt van 

búza és szalma. De több a szalma, 

mint a búza. A jók is sokan van-

nak. De összehasonlítva a rosz-

szakkal, az utóbbiak száma mégis 

több. Búzamag is van bőven, de 

összehasonlítva a pelyvával, a 

búza kevesebb”. 

Mi az, hogy sok? Mi az, hogy 

kevés? Mihez képest?  

G.F.  

A hajó képét előszeretettel hasz-

nálták kezdetektől fogva a ke-

resztény művészetben. Első meg-

jelenése a katakombák falain lát-

ható. Az egyházatyák szerettek a 

hajó képével példálózni, ami alatt 

magát az egyházat értették. 

A 4. században született aposto-

li konstitúció következőképpen 

magyarázza a szó jelentését. 

Amikor összehívod a hívek közös-

ségét, úgy tedd ezt, mint a hajó 

parancsnoka. A te feladatod kije-

lölni, hogy mindenki a maga ké-

pessége szerint lássa el szolgála-

tát. A diakónusok a tengerészek, 

akik nagy gondossággal készíte-

nek helyet a híveknek. Ők az uta-

sok. 

A hajó templom, melynek szen-

télye, feje kelet felé néz. Ennek 

két oldalán sekrestye van. Közé-

pen a püspöki szék, egyfelől az 

áldozópap, másfelől a diakónus 

ül. Kéznél vannak, szerpapi, ál-

dozópapi munkaruhában, mint a 

tengerészek. Ők a hajó működé-

sének szakértői. 

A templomnak azt a részét, ahol 

a hívek ülnek, hajónak, latinul 

navis-nak hívják. Ez a hajó teste, 

az utastér, melyben a hívek vé-

delmet érezhetnek a hullámok és 

a világ háborgó támadásai ellen. 

A kora keresztény művészet 

Noé bárkájában az egyház hajóját 

látta. A későbbi századok a vihar 

lecsendesítésének újszövetségi 

történetében ugyanezt vélték fel-

fedezni. 

Az egyházat gyakran Péter bár-

kájának is nevezik. A Pápa sze-

mélyében, aki a kormányrúdnál 

áll, a szent hajó folyamatosan a 

mennyei partok felé halad. 

A hajó a boldogságos Szűz Mári-

ával is összekapcsolódik, ő a 

„tenger csillaga”. 

Szent Bonaventúra így lelkesít 

minket: „ó szegény elveszett bűnö-

sök, ne essetek kétségbe, emeljétek 

föl fejeteket és lássátok ezt a cso-

dálatos csillagot. Ne ijedjetek 

meg, mert Mária megment benne-

teket minden vihartól és elvezet az 

üdvösség partjára”.               

G.F. 

Hajó 

(az Egyház és az Isten felé  

zarándoklás jelképe) 

Lisieux-i Szent Teréz így ír élet-

rajzában: „a hajó, mint szimbó-

lum örömöt és segítséget nyújt 

nekem, hogy elviseljem a földi élet 

fogságát”. Mit is mondanak a böl-

csek? Az élet hasonlít a hajóhoz, 

mely hullámokat szel át. Ha elha-

ladt előtted, nyomát nem látod 

többé. Igen, ilyen mulandó az 

élet. 
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: János apostol volt, aki 

Jézustól kérdezte: „Látunk vala-

kit, aki a nevedben gyógyított. 

Megtiltottuk neki.” Ekkor mond-

ta Jézus: „Ne tiltsátok meg neki! 

Aki a nevemben csodát tesz, nem 

fog egykönnyen szidalmazni. Aki 

nincs ellenünk az velünk van!” 

Új kérdésünk: Ki volt az a 

szent, aki az életét adta a gyó-

nási titok megtartásáért? 

1. Antiochiai Szt. János ? 

2. Nepomuki Szt. János ? 

3. Remete Szt. Pál? 

4. Gázai Szt. Hillárion? 

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 29-i számban 

közöljük.  

A Dáviddal kapcsolatos játék 

nyertese: Kereszti Gáborné 

volt. 

M.L. 

Betűkavarodás  
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Bontsátok le ezt a 

templomot, és én három nap 

alatt fölépítem azt!” (Jn 2,19) 

Az egyik, november 15. és novem-

ber 22. közötti evangélium rövid 

részletének betűi kissé összeka-

varodtak; ABC sorrendbe rende-

ződtek: 

„Einst degip emn a 

aéhklot, aehmn az ééklő, 

ehinsz deiikmnn eért él.” 

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 

november 29-i számban közöljük. 

A november 1-i játék nyertese:    

Kéri Györgyné volt. 

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Létige 
15. v.: Péld 31,10-13.19-20.30-31; 

Zs 127; 1Tessz 5,1-6; Mt 25-

,14-30  

16. h.: Jel 1,1-4; 2,1-5a; Zs 1; Lk 

18,35-43  

17. k.: Jel 3,1-6.14-22; Zs 14; Lk 

19,1-10   

18. sz.: Jel 4,1-11; Zs 150; Lk 19-

,11-28    

19. cs.: Péld 31,10-13.19-20.30-31 

vagy 1Jn 3,14-18 Zs 33 Lk 

6,27-38  

20. p.: Jel 10,8-11; Zs 118,14-131; 

Lk 19,45-48  

21. sz.: Jel 11,4-12; Zs 143; Lk 

20,27-40  

22. v.: Ez 34,11-12.15-17; Zs 22; 

1Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-

46  

Hirdetések 
 November 17-én, kedden egész 

napos szentségimádás lesz a 

plébánia hittantermében, a reg-

geli mise végétől este 6 óráig. 

 A következő vasárnap, novem-

ber 22-én, este 5 órakor a Jézus 

Szíve Családok szentségimádá-

sa lesz, majd ezután 6 órakor 

szentmise. 
P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Zemanek Szabolcs és Takács 

Judit Csilla a házasság szentsé-

gében részesült templomunkban 

november 7-én. 

Temetés:  

† Dudás Józsefnét sz.: Mészáros 

Erzsébetet életének 67. évében 

november 4-én a kiskundo-

rozsmai temetőben utolsó útjára 

kísértük. 

P.Gy. 

Kalkuttai Teréz Anya  

8 parancsolata 
1. Amit évek hosszú során felépí-

tettél, egy másodperc alatt 

romba dőlhet. 

Ne törődj vele! Te csak építs. 

2. Ha valakinek segítesz, az em-

berek haragudni fognak rád. 

Ne törődj vele! Te csak segíts 

annak, akinek szüksége van rá! 

3. Minden tőled telhetőt tégy meg 

a világért! Ezért rúgást kapsz 

cserébe. 

Ne törődj vele! Te csak tedd, 

ami tőled telik! 

4. Azt a jót, amit ma cselekszel, 

holnapra elfelejtik. 

Ne törődj vele! Te csak tedd a 

jót! 

5. A becsületesség, a tisztesség és 

az igazmondás támadhatóvá 

tesz. 

Ne törődj vele! Te csak légy be-

csületes, tisztességes és őszin-

te! 

6. Az ember ésszerűtlenül gondol-

kodik, helytelenül cselekszik és 

önző. 

Ne törődj vele! Te csak szeresd 

felebarátodat! 

7. Ha jót teszel, azt mások úgy te-

kintik majd, hogy hátsó szán-

dék vezet. 

Ne törődj vele! Te csak tedd a 

jót! 

8. Ha céljaid vezérelnek, hamis 

barátaid és igaz ellenségeid 

lesznek. 

Ne törődj vele! Te csak kövesd 

céljaidat! 

M.T.É. 


