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Evangélium 
…”Péter félrevonta Jézust”…

(Mk 8,32-35)  

A 13. század környékén festett, 

szöveg illusztrálására készült 

kép, az apostolok hitvallása 

(credo Apostolorum) nevet viseli. 

A könyvjelző méretű hasábban, 

két oszlopban egymás alatt áll 6-

6 apostol, egymás felé fordulva. 

Felsőtestük felett olvashatjuk 

nevüket, szájukból a képregé-

nyekben megszokott buborék jön 

ki, abban lebeg, amit beszélnek. 

A Hiszekegy 12 részre osztott szö-

vegéből mindegyik apostol mond 

egy mondatot. Péter kezdi: hiszek 

az Atya Istenben, mennynek és 

földnek teremtőjében. Önök sze-

rint ki kapta azt a mondatot (4), 

aki Poncius Pilátus alatt szenve-

dett, keresztre feszítették, meg-

halt és eltemették? János, a sze-

retet tanítvány. Miért? A láng 

módjára fellobbanó és lelkesedő 

Péter szeretete kialszik és ideges 

lesz, ha rossz hírt hall. Lelkiálla-

pota jó hír-függő. János szeretete 

más. Ő Jézus szenvedését és ha-

lálát is elfogadja. Benéz az Úr 

sírjába, lát és hisz. Ott állnak 

Máriával ketten a kereszt alatt és 

semmit nem szólnak. Ez a jánosi 

szeretet, mindent elhisz, min-

dent, remél, mindent elvisel. Ez a 

szeretet nem szűnik meg soha. 

A 16 fejezetből álló Márk evan-

gélium olvasása ma a feléhez ért. 

A nyolcadik fejezethez. Úgy kell 

elképzelni, mint egy hegyet, 

melynek egyik oldalán felme-

gyünk a csúcsra, a másikon pedig 

leereszkedünk. A nyolcadik feje-

zet csúcs, a legmagasabb pont, az 

evangélium közepe, ahol a legfon-

tosabb mondat, a titok hangzik 

el. Azt már csak mellékesen jegy-

zem meg, hogy a történet Fülöp 

Cezáreájának vidékén játszódik, 

Jézus nyilvános működésének 

földrajzilag legészakibb pontján. 

Innen már tanítványaival a má-

sik nyolc fejezeten keresztül lefelé 

ereszkednek a „hegyről”, a ma-

gasból, északról, a csúcsról délfe-

lé, egészen szenvedésének és 

megdicsőülésének helyéig, Jeru-

zsálemig. Mi a titok? Az Emberfi-

ának sokat kell szenvednie, elve-

tik, megölik, de harmadnapra 

feltámad. Miért titok? Mert Péter 

apostol nem érti, de János igen. 

A szentek attól lettek azok, 

hogy a szenvedés értelmét megér-

tették és elfogadták. A szentek 

életében magától értetődő és nem 

ellentmondás, hogy elveszítik éle-

tüket Jézusért, hogy egy újat, 

jobbat kapjanak tőle a régi he-

lyett. Teréz anya fiatalon sokat 

imádkozott a Szűzanyához, majd 

úgy döntött, hogy Indiában misz-

szionárius lesz. Testvére Lázár, 

az albán hadsereg parancsnoka, 

gyakran megkérdezte tőle, miért 

dobja el ilyen könnyen magától az 

életet és annak élvezetét. Teréz 

anya azt válaszolta: testvérem, 

fontos embernek gondolod magad, 

mert egy olyan királyt szolgálsz, 

akinek két millió katonája van. 

Én a világmindenség Urának 

szolgálok! Szerinted kettőnk kö-

zül ki van jobb helyzetben? Fried-

rich Nietzsche így fogalmazta ezt 

meg, „élni, azt jelenti szenvedni. 

Túlélni, azt jelenti, valami értel-

met találni a szenvedésben.” Ha-

sonlóan gondolja ezt Paulo Coelho 

brazil író. „Várni, szenvedés. Meg-

bocsátani is szenvedés. De ha nem 

tudom, hogy mit tegyek, az a leg-

rosszabb szenvedés.” Péter nem 

érti Jézus gondolkodását. Ez a 

szenvedés. 

A fő apostol félrevonta Jézust. 

Uram, hazudjunk! Ne mondjuk el 

a többieknek, hogy szenvedni kell 

és meghalni. Mert ha ezt megtud-

ják, mindenki elhagy minket. De 

Péter, ettől leszünk hitelesek, 

hogy nem álmot, hanem valóságot 

ígértünk és adtunk az emberek-

nek. 

G.F.  

Léleklétra 
Egyik nap egy nő az utcán sé-

tált, mikor felfigyelt egy idős bá-

csira, aki lesütött fejjel bámult 

maga elő, szakadt, koszos öltözé-

kében. A többi járókelő egy pil-

lantást sem vetett a hajléktalan-

ra, pedig elég hideg volt azon a 

reggelen, és hát a bácsi nem volt 

túlöltözve, egy lyukas pokróccal 

volt betakarózva. 

– Uram, jól van? 

– Nem igazán – válaszolta eny-

he szarkazmussal a hangjában. 

A nő elmosolyodott, majd meg-

fogta a bácsi karját, ami már nem 

tetszett annyira. 

– Mit csinál, hölgyem?! Hagyjon 

engem békén! 

Egy rendőr észrevette az esetet, 

majd odament. 

– Valami probléma van, höl-

gyem? 

– Nincs semmi baj, csak szeret-

ném talpra állítani ezt az idős 

urat, segítene? 

– Ez az öreg itt John, jó pár éve 

az utcán van. Mit akar tenni ve-

le? 

– Látja ott azt a kis éttermet? 

Szeretnék venni neki valami me-

leg ételt, hogy felmelegedjen. 

– Maga megőrült, én oda be 

nem megyek – szólalt meg a bá-

csi. 

Majd két erős kart érzett, akik 

körülfogták, és felemelték. 

Bementek az étterembe, ami 

szinte teljesen üres volt, leültet-

ték a bácsit egy asztalhoz. Az ét-

terem tulajdonosa rögtön ott ter-

mett. 

– Ide nem jöhet be egy hajlékta-

lan, mert elriasztja a vendégei-

met. 

Az öreg mosolyogni kezdett 

– Na, ezért nem szeretek ide 

járni – mondta. 

A nő odalépett a tulajdonoshoz. 

– Látja azt a céget, itt szemben? 

– Igen, hetente szoktak összejö-

veteleket szervezni az éttermem-
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Kígyóvá változott” 

volt. Mózes csodajelet kért az  

Úrtól, amit meg is kapott. Ami-

kor eldobta a botot, az kígyóvá 

változott. 

Új kérdésünk: Melyik pápa 

küldte államalapító István  

királyunknak a koronát? 

1. V. Gergely pápa? 

2. II. Szilveszter pápa? 

3. VIII. Benedek pápa? 

4. XIII. János pápa?  

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, csütörtök estig 

dobják be a plébánia postaládájá-

ba. A helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk ki. A szeren-

csés nyertes nevét a  november 

14-i számban közöljük. 

Az október 17-i játék nyertese:  

Tapodi Endréné volt.  

M.L. 

Betűkavarodás 

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Menj, a hited meggyó-

gyított téged.” (Mk 10,52) 

Az egyik, október 31. és novem-

ber 7. közötti evangélium rövid 

részletének betűi kissé összeka-

varodtak; ABC sorrendbe rende-

ződtek: 

„Aámty aaaakrt az, gyho 

deeiikkmnnn, aik aájlt a 

fitú és hisz beenn, köör 

eeélt eegyln,” 

A helyes válaszokat (a bibliai 

idézetet és a bibliai vers számát) 

névvel és címmel ellátva, csütör-

tök estig dobják be a plébánia 

postaládájába. A Létige segít! A 

helyes megfejtők között egy köny-

vet sorsolunk ki. A nyertes nevét 

a november 14-i számban közöl-

jük. 

Az október 17-i játék nyertese:  

Csábi Ferencné volt.  

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Hirdetések 
 Akik elsőáldozók és bérmálko-

zók szeretnének lenni, minél 

előbb jelentkezzenek a plébáni-

án vagy a sekrestyében. 

 Akik Mindenszentek ünnepén 

sírszentelést kérnek, a plébánia 

irodájában hivatali időben je-

lezzék szándékukat. 

 Október 31-én, vasárnap az esti 

mise végén imádkozunk a 

templomépítő Dianovszky Já-

nos plébános sírjánál, majd ez-

után az I. és a II. világháborús 

emlékműveknél. 

 November 1-jén reggel 7 és este 

6-kor lesznek szentmisék. Az 

esti szentmise gyászmise lesz, 

melynek keretében az egy éve 

eltemetett összes elhunytjain-

kért imádkozunk. 

 November 1-jén a temetőben a 

központi keresztnél 5 órakor 

közös imádság lesz, majd ez-

után kezdődnek a sírszentelé-

sek. 

 November hónapban a hétköz-

napi szentmisék reggel 7 órakor 

kezdődnek. 

 November 5-én első péntek 

lesz. A reggeli mise végén 

imádkozzuk a Jézus Szíve litá-

niát, majd délelőtt a betegeket 

látogatjuk. 

 A következő vasárnap, novem-

ber 7-én első vasárnap lesz, a 

délelőtti mise végén imádkoz-

zuk a Jézus Szíve litániát. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Szófia - Sári Dániel és Pauli 

Nikolett gyermeke október 21-én 

a keresztség szentségében része-

sült. 

Temetés:  

† Gyuris Istvánnét sz. Maróti 

Rozáliát életének 91. évében ok-

tóber 20-án; 

† Kolompár Ferencet, életének 

52. évében október 21-én a 

kiskundorozsmai temetőben utol-

só útjukra kísértük. 

P.Gy. 

Létige 
31. v.: MTörv 6,2-6; Zs 17; Zsid 

7,23-28; Mk 12,28b-34 

1. h.: Jel 7,2-4.9-14; Zs 23; 1Jn 

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

2. k.: Jób 19,1.23-27a vagy Róm 

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

3. sz.: Róm13,8-10; Zs 111; Lk 

14,25-33 

4. cs.: Róm 14,7-12; Zs 26; Lk 

15,1-10 

5. p.: Bölcs 4,7-17; Zs 118,1-

16; Lk 12,35-40 

6. sz.: Róm 16,3-9.16.22-27; Zs 

144; Lk 16,9-15 

7. v.: 1Kir 17,10-16; Zs 145; Zsid 

9,24-28; Mk 12,38-44 

ben. 

– És mennyi bevételt kap ettől a 

cégtől? 

– Miért érdekli az magát? 

– Mert én vagyok annak a cég-

nek az igazgatója – felelte a nő. 
(Forrás: internet. - Folytatjuk.) 

K.L.-né és N.-né 


