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Evangélium 
…”Örök életet adok ne-

kik”… (Jn 10,287-30) 

Ez a kehely az Újszövetség 

kelyhe az én véremben – idézi 

Szent Pál Jézus utolsó vacsorai 

szavait a korintusiakhoz írt le-

vélben (1Kor 11,25). A római ká-

non az újhoz hozzáteszi, hogy 

Krisztus új és örök szövetséget 

kötött az Istennel, ami egy fel-

bonthatatlan kapcsolat. Az ok, 

amiért a régebbi fordítások nem 

szövetségről, hanem testamen-

tumról beszélnek, az, hogy ezt 

nem két egyenlő fél köti egymás 

között, hanem Isten az Istennel, 

Jézus az Atyával. Amit az embe-

rek kötöttek, előbb utóbb meg-

szegték. Ez a szövetség attól 

örök, hogy nem az emberek, ha-

nem helyettük Jézus köti az Is-

tennel. 

Ez egy olyan elszakíthatatlan 

kötelék, hogy mindent áthat, így 

a mai példázat pásztor és nyáj 

kapcsolatát is. 

A pásztor ismeri nyáját, mert 

ismeri Istent. A görög nyelvben 

ismerni valakit és tartozni vala-

kihez, az ugyanazt jelenti. A bé-

res is ismeri nyáját, de mivel Is-

tent nem ismeri, másként ismeri 

a nyájat, mint a pásztor. A béres 

szerint le kell vágni és meg kell 

gazdagodni a nyájból, a pásztor 

szerint vezetni és terelni kell 

őket. 

A szülők másként tekintenek 

gyermekükre, ha vallásosak, és 

másként néznek rájuk, ha nem 

hívők. Ha vallásosak, törődnek a 

lelkükkel, egyébként csak a min-

dennapi kenyerüket és ruhájukat 

veszik meg nekik. Ők, a béresek 

is szeretik a gyerekeket, csak 

soha nem mondják el nekik, hogy 

minden szeretet és minden a vi-

lágon egyedül az Istentől van. 

A hitetlenek örülnek, hogy van 

gyermekük, a hívők hálát adnak 

az Istennek, hogy gyermeket kap-

tak tőle. Valaki megkérdezett egy 

szerzetest, mi a szerzetes? Azt 

válaszolta, aki minden nap meg-

kérdezi magától, mi a szerzetes. 

Az a hívő ember, aki minden nap 

megkérdezi magától, kitől vagyok 

én? Mit tehetek ma Uram érted 

és az embertársaimért? Hogyan 

köszönhetem meg neked, hogy 

vagyok? 

Az ember csak akkor ismeri 

meg önmagát, ha Isten fényében 

nézi a maga arcát, és csak akkor 

ismerheti meg a másikat, ha Is-

ten tervének részeként látja őt. 

Ha állandóan Isten kötelékében 

él.  

Azt akarom mondani, hogy az 

emberismeret útja az Isten-

ismereten át vezet. Minden aján-

dék, amit először az Istenbe már-

tanak, kegyelem. És minden Is-

ten nélküli ajándék, lom. 

A „Krisztus utolsó megkísérté-

se” című könyvben arról olvasha-

tunk, hogy az ördög kígyóként 

csúszik fel a kereszt hátsó olda-

lán, mindenki szeme láttára. El-

jött, hogy Jézusnak még egy utol-

só nagy kísértést tegyen. Fülébe 

súgta, miközben haldoklott: „Jó, 

Jézus, nézz rájuk… nem érik meg 

ezt a sok szenvedést. Add meg 

nekik, amit megérdemelnek, add 

nekik a poklot.” És Jézus azt 

mondja: „Nem, inkább meghalok, 

minthogy abbahagyjam őket sze-

retni.” Rajtuk keresztül látom 

legtisztábban a mennyei Atyát. 

G.F.  

Kempis Tamás: Krisztus követése 

Haszna van annak 

is, ami kedvünk  

ellen esik 
Javunkra válik az, hogy olykor 

nehézségekbe és nem-szeretem 

dolgokba ütközünk: mert ezek 

gyakran magához térítik az em-

bert; ráeszméltetnek arra, hogy 

számkivetésben élünk: s remény-

ségünket nem helyezhetjük evilá-

gi dolgokba. 

Javunkra válik az, hogy né-

melykor ellenünk fordulnak, hogy 

rosszul és ferdén vélekednek még 

jó tetteinkről és szándékainkról 

is. 

Mindez sokszor alázatosságra 

segít: és megvédelmez a hiú di-

csekvéstől. 

Mert olyankor szorgalmasabban 

keressük belső bíránkat, Istent, 

amikor ott kinn semmibe vesznek 

az emberek: és semmi hitelünk 

sincs előttük. 

Azért az embernek annyira Is-

tenre kellene építenie egész éle-

tét, hogy ne szoruljon sok emberi 

vigasztalásra. 

Amikor a jószándékú embert 

sanyargatják, amikor kísértések 

veszik körül, vagy gonosz gondo-

latok fojtogatják, akkor jobban 

ráeszmél arra, mily nagy szüksé-

ge van Istenre: belátja, hogy nél-

küle semmi jót nem tehet. 

Akkor szomorkodik is, jajveszé-

kel, imádkozik, hogy szabaduljon 

a rá nehezedő sok nyomorúság-

ból. 

Akkor megcsömörlik a földi élet-

től; és kívánja halálát: hogy fel-

oszolhasson és Krisztussal lehes-

sen. 

Akkor azt is igazán belátja, 

hogy teljes biztonság és tökéletes 

béke nincs e világon. 

M.T.É. 
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Létige 
28. v.: Sir 3,17-18.20.28-29; Zs 

67,4-11; Zsid 12,18-19.22-

24a; Lk 14,1.7-14  

29. h.: Jer 1,17-19; Zs 70,1-17; 

Mk 6,17-29  

30. k.: 1Kor 2,10b-16; Zs 144; Lk 

4,31-37  

31. sz.: 1Kor 3,1-9; Zs 32; Lk 4,38

-44  

1. cs.: 1Kor 3,18-23; Zs 23; Lk 5,1

-11  

2. p.: 1Kor 4,1-5; Zs 36; Lk 5,33-

39  

3. sz.: 1Kor 4,9-15; Zs 144; Lk 6,1

-5  

4. v.: Bölcs 9,13-19; Zs 89; Filem 

9b-10.12-17; Lk 14,25-33  

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Dávidnak mondta Góli-

át. Dávid így válaszolt: „Karddal, 

dárdával, és lándzsával jössz elle-

nem. Én azonban a Seregek Urá-

nak nevében közeledem feléd. Az 

Úr ma kezembe ad. Legyőzlek és 

a fejedet veszem.” (1 Sámuel 

17,45) 

Új kérdésünk:  

Ki volt az a jómódú ember - 

maga is Jézus tanítványa - aki 

Pilátustól elkérte Jézus tes-

tét?  

1. Jakab? 

2. József? 

3. János? 

4. Zebedeus? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, péntek estig dob-

ják be a plébánia postaládájába. 

A helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk ki.  A szeren-

csés nyertes nevét a szeptember 

11‑i számban közöljük. 

Az augusztus 14-i játék nyerte-

se: Tapodi Endréné volt.  

M.L. 

Hirdetések 
 A héten lesz első péntek, a reg-

geli szentmise végén imádkoz-

zuk a Jézus Szíve litániát, majd 

délelőtt a betegeket látogatjuk.  

 A következő vasárnap első va-

sárnap, a délelőtti mise végén 

imádkozzuk a Jézus Szíve litá-

niát. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Éva Fanni, Evelin Dóra – 

Achim George Olimpiu és Majlát 

Jolán; 

Bertalan – Farkas Dénes és 

Farkas-Zádori Edina; 

Benedek – Fodor Balázs és Fo-

dor-Zádori Anita; 

Gergő – Toldi Róbert és Miksi 

Brigitta; 

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Legyetek tehát készen 

ti is, mert amelyik órában 

nem gondoljátok, eljön az 

Emberfia.” (Mt 24,44) 

Az egyik, augusztus 28. és szept-

ember 4. közötti evangélium rö-

vid részletének betűi kissé össze-

kavarodtak; ABC sorrendbe ren-

deződtek: 

„Aik emn adhoorzz 

eeéjkrsztt és emn jnö 

aámntu, emn eehlt az én 

aáimnnyottv.” 

A helyes válaszokat (a bibliai idé-

zetet 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 szeptember 11-i számban közöl-

jük. 

Az augusztus 14-i játék nyerte-

se: Farkas Dezsőné volt.  

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Máté – Zemanek Szabolcs és 

Takács Judit Csilla; 

Lina – Hovanyecz József Ádám 

és Timinszky Dzsenifer gyermeke 

augusztus 21-én a keresztség 

szentségében részesült. 

Temetés:  

† Monostori Máriát életének 91. 

évében augusztus 15-én; 

† Szász Zsuzsannát életének 2. 

hónapjában augusztus 16-án a 

kiskundorozsmai temetőben utol-

só útjára kísértük. 

P.Gy. 

Pio atya breviáriumából 

Ne erőlködjetek, hogy legyőzzé-

tek kísértéseiteket, mert ettől az 

erőlködéstől azok csak megerő-

södnének. Ne törődjetek velük és 

ne maradjatok meg bennük. Hív-

játok magatok elé, jelenítsétek 

meg karjaitok között, szívetek 

fölött a keresztre feszített Jézust, 

csókoljátok meg többször vérző 

oldalát és mondjátok: Íme re-

ménységem, íme boldogságom élő 

forrása. Magamhoz szorítalak, ó 

Jézusom és nem hagylak el, amíg 

nem állítasz biztos helyre engem.  

K.L.-né és N.-né 


