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Létige 
14. v.: Dán 12,1-3; Zs 15; Zsid 

10,11-14.18; Mk 13,24-32 

15. h.: 1Mak 1,10-15.41-43.54-

57.62-64; Zs 118,53-

61.134.150-158; Lk 18,35-43 

16. k.: 2Mak 6,18-31; Zs 3; Lk 

19,1-10 

17. sz.: 2 Mak 7,1.20-31; Zs 16-

; Lk 19,11-28 

18. cs.: 1Mak 2,15-29; Zs 49; Lk 

19,41-44 

19. p.: Péld 31,10-13.19-20.30-

31 vagy 1Jn 3,14-18 Zs 33 Lk 

6,27-38 

20. sz.: 1Mak 6,1-13; Zs 9,2-

19; Lk 20,27-40 

21. v.: Dán 7,13-14; Zs 92; Jel 1,5

-8; Jn 18,33b-37 

Evangélium 
…”aki nincs ellenünk, az 

velünk van”… 

(Mk 9,38-43.45.47-48) 

Az nagyon fontos, hogy hogyan 

van velünk. Jézusnak ezt a mon-

datát Lenin szájából, de Rákositól 

is hallhattuk. De ismerős kádári 

szlogen is volt ez: „Aki nincs elle-

nünk, az velünk van”. A kommu-

nista rendszer ugyanis 1956 és 

1958 között mindent megtett, 

hogy megtörje az egyház ellenál-

lását. Semlegessé akarta tenni az 

egyházat, ami senkihez nem tar-

tozik, és ezzel azt az érzetet akar-

ta kelteni az emberekben, hogy 

az egyház nincs a rendszer ellen, 

talán még vele is van. A Kádár-

rezsim ezt a lojalitást jutalmazta 

is. A színfalak mögött azonban 

voltak olyan kellékek, amelyek 

töredezettségük ellenére is 

„kétes” szövetségessé tették az 

egyházat. Ennek egyik legfonto-

sabb jele, hogy egyetlen püspök 

sem szakadt el Rómától, miként 

ez a hasonló helyzetben lévő és a 

magyar egyházügyi szervekkel 

élénk kapcsolatot tartó Kínában 

megtörtént. A hívek, a papság és 

a püspökök Róma-hűsége, ezért 

vállalt áldozataik – különböző 

mértékben ugyan, de – alapvető-

en jelezték a Kádár-rendszer szá-

mára, hogy az egyház nem a vi-

lágból való (Jn 17,14). 

Aki csendben van, az egyetért 

az állammal. Mert úgy megfélem-

lítették az embereket, hogy nem 

mertek megszólalni. Az egyház 

miért nincs az állam ellen? Mert 

el van hallgattatva. Itt az erő-

szakból született egy egyház ál-

lamközi viszony. 

Jézus nem kikényszerített 

csendről beszél, hanem Isten ne-

vének összecsengéséről.  

Akik nincsenek velünk, (más 

vallásúak vagy felekezetűek) azok-

kal az Isten erejébe vetett hit 

kapcsol össze minket. Jézus nevé-

ben, Jézus nevéért okhatározók 

nagyon fontosak. Önmagában a 

jóság, kevés. 

A Talmudban, a zsidók enciklo-

pédiájában egy Jákob nevű ember 

Jézus nevében meggyógyított va-

lakit. A rabbik azonnal kétségbe 

vonták a csoda hitelességét, mert 

szerintük Jézus eretnek, és az 

ilyeneknek nincs csodatevő ere-

jük. Jézus nevének meghívásá-

ban erő van. Ezt érzik, akik ta-

gadják Őt, de azok is, akik segít-

ségül hívják. 

Walter Brüggemann szerint a 

vakon született gyermek történe-

te (Jn 9,40-41) nem a beteg látá-

sának meggyógyításáról szól, ha-

nem azokról, akiket a világ látók-

nak tart, de akik igazából nem 

látnak semmi fontosat, mert Jé-

zusra hivatkozás nélkül próbál-

nak látni. 

Nagy Sándorhoz odavezettek 

egy szolgálatát hanyagul végző 

őrt, hogy büntesse meg. Tudod 

mit tettél? Elaludtál, így az ellen-

ség bármikor váratlanul ránk 

törhetett volna. Alvásoddal ren-

geteg ember életét veszélybe so-

dortad. Hogy hívnak? Sándor – 

válaszolta. Vagy végezd a munká-

dat rendesen, vagy változtasd 

meg a neved, mert ilyen névvel, 

mint a miénk, nem lehet akárho-

gyan viselkedni. 

Krisztus nevét kérve, Isten ere-

jében megerősödve bárhol is 

élünk, bárkik és bármilyenek is 

vagyunk, egy családba tartozunk. 

G.F.  

Szeretheted, utálhatod, 

de Bill Gates igazán jól 

megmondta a tutit. 

Egy középiskolában hangzottak 

el az alábbiak tőle egy előadás 

során. 11 olyan dologról beszélt, 

amit a mai gyerekek nem tanul-

tak és valószínűleg sosem fognak 

megtanulni az iskolában. 

Arról beszélt, hogy az „érezd jól 

magad”-stílusú és „politikailag 

korrekt” oktatás egy generációnyi 

gyereket hagyott a valóság leg-

halványabb ismerete nélkül oly 

módon, hogy a valódi világban 

nagy eséllyel el fognak bukni. 

1. szabály: Az élet sosem igazsá-

gos - szokj hozzá! 

2. szabály: A világot nem érdek-

li az önérzeted. A világ azt várja 

el tőled, hogy érj el valamit AZ-

ELŐTT, hogy önérzeteskedsz. 

3. szabály: NEM lesz évi nettó 

12 milliós fizetésed közvetlenül a 

középiskola után. Nem lesz belő-

led rögtön vezérigazgató -

helyettes és nem kapsz céges au-

tót. Azt ki kell érdemelni. 
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Heródes haragja”. Má-

té apostol így ír erről evangéliu-

mában. Amikor Heródes megtud-

ta, hogy a napkeleti Bölcsek ki-

játszották, haragra gerjedt és 

minden Betlehem környéki fiú-

gyermeket megöletett kétéves 

korig. (Mt 2,16) 

Új kérdésünk: 

Ki volt Saul társa, amikor a 

Szentlélek kiválasztotta ket-

tőjüket? (ApCsel 13,1) 

1. Bereniké? 

2. Fesztusz? 

3. Barnabás? 

4. Szilás? 

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 

28-i számban közöljük. 

Az október 31-i játék nyertese:    

Kéri Györgyné volt.  

M.L. 

Betűkavarodás 

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „De amikor eljön az 

Emberfia, vajon talál-e hitet a 

földön?” (Lk 18,8) 

Az egyik, november 14. és novem-

ber 21. közötti evangélium rövid 

részletének betűi kissé összeka-

varodtak; ABC sorrendbe rende-

ződtek: 

„Áádjklot aakotz, aikk 

aákknotz beeeeknntt, és 

aádikkmootzz aékortz, 

aikk aaágyklnz eeikttt.” 

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 28-i számban közöl-

jük. 

Az október 31-i játék nyertese:  

Farkas Dezsőné volt.  

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Hirdetések 
November 16-án, kedden szent-

ségimádás lesz a templomban a 

reggeli szentmise végétől ½ 9-ig. 

P.Gy. 

4. szabály: Azt hiszed, hogy ke-

mény veled a tanár? Várj csak, 

míg találkozol a főnököddel! 

5. szabály: A hamburgersütés 

nem ássa alá a méltóságodat. A 

nagyszüleid idejében más kifeje-

zéssel illették: lehetőség. 

6. szabály: Ha elcseszed, az 

NEM a szüleid hibája, szóval ne 

nyávogj, hanem tanulj a hibáid-

ból! 

7. szabály: A születésed előtt a 

szüleid nem voltak „uncsik”. 

Azért váltak ilyenné, mert akörül 

forog az életük, hogy megkeres-

sék a csekkekre, és úgy általában 

az életedre valót, kimossák a ru-

hádat, és hallgassák az öndicsérő 

áradozásodat, hogy mennyire 

jófej srác vagy. Szóval mielőtt 

nekiugrasz az esőerdőket meg-

menteni a szüleid generációja 

okozta káros hatásoktól, előtte 

megpróbálhatnád kiganézni a 

disznóólat a saját szobádban. 

8. szabály: Az iskolában lehet, 

hogy elfogadták a győzteseket és 

a veszteseket is. Az élet azonban 

NEM ilyen. Az iskolában kijavít-

hatod a rossz jegyeket, és annyi 

időt kapsz a helyes válasz megta-

lálására, amennyit csak akarsz. 

Ennek azonban SEMMI KÖZE 

NINCS a valós élethez. 

9. szabály: Az életet nem iskolai 

félévekben mérik. Nincs nyári 

szünet. És nagyon kevés munkál-

tatót érdekel, hogy te meg akarod 

találni önmagadat, arra ugyanis 

ott van a szabadidőd. 

10. szabály: A tévé NEM a valós 

életet mutatja be. A valóságban 

az embereknek muszáj dolgozni 

menni, és nem üldögélnek nap-

hosszat a kávézóban. 

11. szabály: Légy kedves az 

uncsi, eminens stréberekhez. 

Könnyen lehet, hogy az egyikük 

egyszer a főnököd lesz… 

(Forrás: internet)          (M.T.É.) 

Léleklétra 
Két fiatal láma, papjelölt haladt 

az erdőn keresztül az úton a 

templom felé, hogy istentisztele-

ten vegyenek részt. Amint vidá-

man mendegéltek, észrevették, 

hogy egy öreg anyóka rőzsével a 

hátán a hídon megbillenve bele-

esett a patakba. Az egyik oda-

szólt a másiknak: Mit tegyünk? 

Nem mehetünk oda segíteni, 

mert sáros lesz a sarunk és így 

nem engednek be Isten házába. A 

másik rá sem hederít az aggodal-

maskodóra. Odamegy az anyóká-

hoz, kisegíti a patakból, elviszi 

egy darabon a rőzsét a biztos 

útig, és elköszön tőle. Vidáman, 

fütyörészve tér vissza, míg a tár-

sa megrökönyödötten várja. To-

vábbhaladnak. A segítő kispap 

szökellve halad, a másik egyre 

lassabban, komorabban. A segítő 

láma ekkor odafordul társához és 

így szól hozzá: - Te még mindig 

cipeled? (Forrás: internet) 

K.L.-né és N.-né 


