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Evangélium 
…”ketten egy testté  

lesznek”… (Mk 10,2-16) 

A válólevél - adás célja, az idő-

húzás. A bíróságon valamikor 

hallgatólagos előírás volt, hogy a 

válópereket több hónapon át pi-

hentessék. Tegyék félre és ne fog-

lalkozzanak vele. Abban a re-

ményben, hátha a házasfelek 

meggondolják magukat. Kibékül-

nek, és mégsem akarnak külön 

élni. 

A válólevelet csak írástudók 

írhatták meg, akik előtte elbe-

szélgettek a házasfelekkel, és böl-

csességükkel próbálták visszatar-

tani őket a válástól. De ha akkora 

volt a férj és a feleség között a 

gyűlölet, hogy békülésről szó sem 

lehetett, a válólevél akkor is igye-

kezett megnyugtatni a kedélye-

ket. Ez volt a kisebbik rossz. Ha 

már válni kell, legalább ne csú-

nyán és kiabálva tegyék, hanem 

csendes, papír formában történ-

jen. 

Egy testté lesznek, mert elhál-

ják a házasságot, vagy gyermeket 

nemzenek. Egy testté lesznek, de 

nem egy lélekké. Mert a lelkük 

nem a másiktól van, hanem az 

Istentől. Ezért a lelki egyesülést 

nem találják meg egymásban, azt 

magukon túl kell keresniük. 

Isten azért teremtett társat 

Ádámnak, hogy együtt, kéz a kéz-

ben keressék és találják meg az 

Istent. Azt mondja az újszövetsé-

gi szöveg, akiket Isten egy lovas-

kocsi elé igába állított 

(synedzeuxen), hogy azt együtt 

húzzák, azok jó úton mennek egy-

más mellett az örök élet felé.  

Nem szemben, nem egymásnak, 

hanem egymás mellett egy har-

madik felé haladnak. 

Egy testté lehetek a feleségem-

mel, de egy lélekké csak azzal 

lehetek, aki nekem a lelket adta. 

Egyet gondolhatunk, azonosan 

érezhetünk, ugyanaz a felfogá-

sunk lehet, de minden lelki talál-

kozás részleges marad. Ezért az a 

házasság, ahol nincs Isten, az 

unalmas és idegesítő. Attól unal-

mas, hogy mindent a másik akar 

megadni. És bármilyen jószán-

dékkal és szeretettel is ad bármit, 

az mind kevés. Mert a szomjúság 

bennünk mindig nagyobb, mint 

amit a feleségünk vagy a férjünk 

tud adni. 

Abban a házasságban, ahol az 

Isten hiányzik, így beszélnek: 

neked soha semmi nem jó, semmi 

nem elég. Ott azt hiszik, hogy ha 

testben kielégítik egymást, akkor 

lélekben is ki tudják. A keresz-

tény Istenhívő családok pontosan 

tisztában vannak azzal, hogy lel-

ki egészséget és teljességet csak 

az Isten tud adni, az ember kép-

telen rá. A nagy válaszokhoz mi 

emberek kevesek vagyunk. 

2011-ben a madridi világifjúsági 

találkozón azt mondta XVI. Bene-

dek pápa, hogy az ifjúságnak gyö-

keret kell verni a jóban és épít-

keznie kell Krisztusban, megerő-

södni a hitben. Ki mond manap-

ság ilyeneket a fiataloknak? Utat 

mutatni nekik, meghívni őket 

Krisztushoz. A szeretet azt jelen-

ti, hogy képesnek tartalak arra, 

hogy egy nehéz feladatot elvé-

gezz. Kinézem belőled, hogy van 

erőd hozzá. Nem kiszolgálni, ha-

nem oda vezetni akarlak.  

Mit tudunk mi adni egymás-

nak? Ivólevet. Elmegyünk vásá-

rolni, gyümölcsöt veszünk. De a 

lelkem szomjas kérdéseire: vajon 

meggyógyulok-e? Mi lesz ha nem? 

Mi az életem értelme? Mi van a 

halál után? Ezeket kitől tudha-

tom meg? Tanácsot adhatunk, 

pontos választ egyedül az Isten 

ad. 

Uram mutasd meg nekem, hogy 

minden kérdésemre csak benned 

találok választ! 

G.F.  

Szent Erzsébet körlevél 

1. rész 

Kedves Testvérek! 

A középkor egyik legnagyobb te-

ológusától, Aquinói Szent Tamás-

tól származó mondás szerint „az 

életszentség nem abban áll, hogy 

sokat tudunk, hanem a szentség 

titka azt jelenti, hogy sokat szere-

tünk.” Ma, amikor Árpád-házi 

Szent Erzsébet személyét és élet-

példáját állítja elénk az Egyház, 

benne 800 év elteltével is Jézus-

nak egy olyan követőjét tisztelhet-

jük, aki Mestere példája szerint 

mindhalálig szeretett és mindent 

odaadott. 

Életszentsége a kortársak szá-

mára is egyértelmű volt: ezt jól 

mutatja az is, hogy halála után 

alig öt évvel már szentté avatták, 

amely annyira fontos eseménynek 

számított, hogy azon maga a csá-

szár is részt vett. Példája arról ta-

núskodott a kortársak előtt és a 

mi számunkra is, hogy Jézus taní-

tása követhető és megvalósítható. 

Szent volt, aki túllátott királyi 

származásának, neveltetésének 

vagy kastélyának határain, aki 

felismerte a megfeszített Krisz-

tust a szegényekben és a legrászo-

rultabbakban is. 

Akkoriban sokan és talán ma is 

hajlamosak vagyunk arra, hogy a 

hajléktalanságra, a szegénységre, 

a nélkülözésre mint társadalmi je-

lenségre tekintsünk, olyanra, ami-

nek megvan a maga oka, és egy-

szerűen a társadalom rendje az, 

hogy élnek szerencsésebbek és ke-

vésbé szerencsések, és ezzel ne-

künk semmi teendőnk nincs, oldja 

meg más. A szolgáló szeretet pél-

dája azonban egészen mást vár tő-

lünk. Szent Erzsébet észrevette a 

szenvedő embert a maga fájdal-

mával, arcával, élettörténetével. 

Jézus tanítását életprogramjának 

részévé tette: „Éhes voltam, és ad-

tatok ennem, szomjas voltam, és 

adtatok innom, idegen voltam, és 

befogadtatok” (Mt 25,35), s így kö-

zösséget vállalt azokkal, akiktől 

kortársai mint valami fertőző be-

tegtől fordultak el. 

A szeretet nemcsak cselekvő, te-
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz:  Barnabás  volt. Az apos-

tolok cselekedeteit olvasva meg-

tudtuk, hogy szólt hozzájuk a 

Szentlélek: „Rendeljétek nekem  

Barnabást és Sault arra a mun-

kára, amelyet szántam ne-

kik.” (Apcsel 13,1) 
Új kérdésünk: Hol találták 

meg, három nap után, a 12 

éves Jézust szülei?    (Lukács 2,41) 
1. A közeli pusztában? 

2. Názáret főterén? 
3. A templomban? 

4. Az agórában? 

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  december 5-i 

számban közöljük. 

A november 7-i játék nyertese:     

Csábi Fanni volt.  

M.L. 

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Áldjátok azokat, akik 

átkoznak benneteket, és 

imádkozzatok azokért, akik 

gyaláznak titeket.” (Lk 6,28) 

Az egyik, november 21. és novem-

ber 28. közötti evangélium rövid 

részletének betűi kissé összeka-

varodtak; ABC sorrendbe rende-

ződtek: 

„Aágyikotvzz áht aaag-

kmort, gyho el en de-

eeehjnnz eeíksztv a aább-

dnoóstz és beeééggnrssz.” 

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 december 5-i számban közöljük. 

A november 7-i játék nyertese: 

Kasza Lajosné volt.  

Sz.A. 

Létige 
21. v.: Dán 7,13-14; Zs 92; Jel 1,5

-8; Jn 18,33b-37 

22. h.: Dán 1,1-6.8-20; Dán 3,52-

56; Lk 21,1-4 

23. k.: Dán 2,31-45; Dán3,57-

61; Lk 21,5-11 

24. sz.: Dán 5,1-6.13-14.16-17.23-

28; Dán 3,62-67; Lk 21,12-19 

25. cs.: Dán 6,12-28; Dán 3,68-

74; Lk 21,20-28 

26. p.: Dán 7,2-14; Dán 3,75-

81; Lk 21,29-33 

27. sz.: Dán 7,15-27; Dán 3,82-

87; Lk 21,34-36 

28. v. (Advent 1. vasárnapja): 

Jer 33,14-16; Zs 24; 1Tessz 

3,12 - 4,2; Lk 21,25-28.34-36 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Hirdetések 
• A következő vasárnap 

Advent I. vasárnapja, az új egy-

házi év kezdete.  

• Megérkezett a jövő évi intenciós 

könyv, így 2022-re lehet szent-

miséket íratni a plébánián. 

• Felnőtteknek tartok Biblia órát 

a plébánián pénteken este 6 

órakor. Minden érdeklődőt sze-

retettel várok! 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Temetés: 

† özv.: Balogh Mihályné sz.: Bo-

kor Máriát életének 84. évében; 

† Gyuris István Jánost életének 

69. évében, 2021. november 9-én 

a kiskundorozsmai temetőben 

utolsó útjára kísértük.      (P.Gy.) 

vékeny, hanem bátor is. Szent Er-

zsébet vállalta, hogy kritika tár-

gya legyen, hiszen viselkedése 

aligha felelt meg a korabeli udvari 

etikettnek. Még esküvője sem volt 

pazarló, mert a lakoma ételeinek 

egy részét a szegények kapták. A 

radikális szeretet nem tudja elvi-

selni a kompromisszumokat. Egy-

szer, amikor Nagyboldogasszony 

ünnepén belépett a templomba, le-

vette koronáját, a kereszt elé tet-

te, és arcát eltakarva a földre bo-

rult. Amikor anyósa szemrehá-

nyást tett neki ezért a gesztusért, 

így válaszolt: „Hogyan viselhet-

ném én, nyomorult teremtmény, 

továbbra is a földi méltóság koro-

náját, amikor látom királyomat, 

Jézus Krisztust tövissel megkoro-

názva?” Ahogyan Isten előtt visel-

kedett, úgy viselkedett az alattva-

lói felé is. Élete példa mindazok 

számára, akik vezetői szerepet töl-

tenek be: a hatalom gyakorlását 

minden szinten az igazságosság és 

a szeretet szolgálataként kell 

megélni. (Vö. XVI. Benedek pápá-

nak 2010. október 20-án a Szent 

Péter téren tartott általános ki-

hallgatáson elmondott beszéde). 

Szentatyánk, Ferenc pápa így fo-

galmaz idei, Szegények világnap-

jára írt üzenetében: „Gyakran a 

szegényeket különálló emberek-

nek tekintik, mint egy „kate-

góriát”, amelynek különleges kari-

tatív szolgáltatásra van szüksége. 

Jézus követése azonban megkí-

vánja e gondolkodásmód megvál-

toztatását, vagyis az osztozás és 

részvétel kihívásának vállalását. 

(…) A szegények nem közösségün-

kön „kívüli” emberek, hanem test-

véreink, akik szenvedéseiben osz-

toznunk kell, hogy enyhítsük 

szükségüket és kirekesztettségü-

ket, hogy visszaadjuk elvesztett 

méltóságukat és biztosítsuk a szá-

mukra szükséges társadalmi in-

tegrációt.” (Folytatjuk) 

Kelt  Budapesten,  2021 . 

november 19-én, Árpád-házi Szent 

Erzsébet ünnepén 

A Magyar Katolikus Püspöki  

Konferencia 


