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Evangélium 
…”eszetekbe juttat mident”… 

(Jn 14,23-29) 

Szent Gergely pápa felteszi a 

kérdést, miért mondja azt az 

evangélista (et suggeret vobis 

omnia) a Szentlélekről hogy min-

den javaslattal, tanáccsal ellát 

minket? Mit ért ezalatt? Olyan 

titkos tanítást, ami Isten tervé-

nek összefüggésében nézi a vilá-

got. A vakon született emberrel 

kapcsolatban megkérdezik Jézus-

tól, ki vétkezett, ő vagy a szülei? 

Egyik sem. Az Isten tettei nyilvá-

nulnak meg rajta. Ha Isten nél-

kül nézünk az emberekre, beteg-

nek látjuk őket. Istenben viszont 

apostoloknak, akik egy küldetést 

hajtanak végre. 

A Szentleckében egy város épí-

tészeti sajátosságairól hallunk. 

Magas falakról és kapuról, a vá-

ros alapkőjéről és templomáról. 

Amit látunk, egy település. Ezt 

öltözteti fel a Szentlélek, Izrael 

12 törzsével és Jézus apostolai-

val. Elmagyarázza, amit magunk 

előtt látunk. Az üres tervrajzot 

felruházza élettel. A hideg moz-

dulatlan követ felmelegíti élettel 

és emberekkel. Mozgást visz az 

anyagba. Így lesz egy egyszerű te-

lepülésből mennyei Jeruzsálem. 

Bernard Shaw írótól egyszer 

megkérdezték, hiszi-e hogy a Bib-

liát a Szentlélek írta. Shaw azt 

felelte, hogy minden könyvet, 

amit érdemes újra olvasni, a 

Szentlélek írt. Azaz a könyvnek 

meg kell haladni a szerző szándé-

kát. Minden jó könyv az én törté-

netem. A rossz könyvnek semmi 

köze hozzánk. Lélekidegen. 

A Szentlélek mindenre megta-

nít titeket. Mi az a minden? Hogy 

Ő a minden. Hogy mindennek 

csak benne van értelme. Azt 

éneklem a Miatyánk előtt: Őálta-

la ővele és őbenne.  

Ez a Szentháromság. Az Atya, 

aki által az egész világ teremtve 

lett, a Fiú az Emmánuel, a ve-

lünk lakó Jézus, és a Szentlélek, 

akiben élünk mozgunk és va-

gyunk. 

Szent István első vértanú, meg-

kövezése előtt arról beszélt, Ábra-

hámtól kezdve, Mózesen át, Jó-

zsuéig, hogyan készítette elő az 

Isten az ószövetségben Fiának 

Jézusnak megérkezését. Ezek 

egymástól különálló események. 

A Szentlélekben olvasva viszont 

egyek. Benne egymásra épülnek, 

fallá egyenesedő téglákból.  

Az emmauszi tanítványoknak is 

elmondja Jézus „Mózesen elkezd-

ve az összes prófétánál, amit az 

Írásokban róla írtak” (Lk 24,27). 

Amit eddig különálló történetnek 

ismertek az Ószövetségből, azt 

mostantól egyben látják. Ettől 

lángolt a szívük. 

„A nagyszámú közönség előtt D. 

L. Moody (amerikai evangélikus 

prédikátor) felemelt egy üveget, és 

megkérdezte: "hogyan lehetne ki-

szívni a levegőt belőle?" Egy férfi 

jelentkezett: "pumpával!" Moody 

így válaszolt: "Ez olyan nyomást 

okozna, hogy összetörne az üveg." 

Számos további javaslat után 

Moody elmosolyodott, felvett egy 

kancsó vizet, és beleöntötte az 

üvegbe. Most az összes levegő eltá-

vozott. Majd kifejtette, hogy a ke-

resztény életben a győzelmet nem 

csak úgy lehet elérni, ha 

„elszívunk belőle innen-onnan egy 

bűnt”, hanem ha teleöntjük Szent-

lélekkel”, - aki kiszorítja belőlünk 

a bűnt. 

Higgyetek Neki!  Minden, ami 

fontos az életben, azt Ő mindig 

eszetekbe fogja juttatni. 

G.F.  

Létige 
11. v.: Kiv 32,7-11.13-14; Zs 50; 

1Tim 1,12-17; Lk 15,1-32   

12. h.: 1Kor 11,17-26.33; Zs 39; 

Lk 7,1-10  

13. k.: 1Kor 12,12-14.27-31a; Zs 

99; Lk 7,11-17  

14. sz.: Szám 21,4-9 vagy Fil 2,6-

11 Zs 77,1-38 Jn 3,13-17  

15. cs.: Zsid 5,7-9; Zs 30; Jn 19,25

-27 vagy Lk 2,33-35  

16. p.: 1Kor 15,12-20; Zs 16; Lk 

8,1-3  

17. sz.: 1Kor 15,35-37.42-49; Zs 

55; Lk 8,4-15  

18. v.: Ám 8,4-7; Zs 112; 1Tim 2,1

-8; Lk 16,1-13  

A pásztor 
Egy ember lelkét folyton sötét 

gondok nyomasztották. Nem tu-

dott hinni a jóságban. Képtelen 

volt rá, hogy bízzon Isten jóságá-

ban és szeretetében. Egy napon, 

gyötrő gondjai közepette felka-

paszkodott a faluját körülvevő 

dombok egyikére és összetalálko-

zott egy pásztorral. A pásztor de-

rűs nyugalommal sétált hazafelé. 

Észrevette azonban, hogy a szem-

bejövő tekintete mennyire kétség-

beesett és megkérdezte tőle: 

- Barátom, mitől vagy ennyire 

elkeseredve? 

- Végtelenül elhagyatottnak 

érzem magam. 

- Én is egyedül vagyok, de még-

sem szomorkodom.  

- Talán mert téged Isten kísér.  

- Eltaláltad! 

- De én Isten nélkül vagyok. 

Nem tudok hinni a szeretetében. 

Hogy lehetséges, hogy minden 

embert szeret? Hogy lehetséges, 

hogy szeret engem?  

- Látod ott lent a falunkat? – 

kérdezte a pásztor. – Látod-e az 
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Hirdetések 
 Szeptember 18-án lesz a ligeti 

kápolna búcsúja, egyben ezen a 

szentmisén lesz a gyermekek 

elsőáldozása is. 

 Ma, szeptember 11-én Veni 

Sancte évnyitó lesz a délelőtti 

szentmise keretében, egyúttal 

az iskola táskákat is megszen-

teljük. 

 Fatimai imaóra lesz a temp-

lomban szeptember 13-án, ked-

den a reggeli mise végétől ½ 9-

ig. 

 Biblia óra kezdődik péntek es-

ténként 6 órakor a plébánián. 
P.Gy. 

 

 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz Zakeus volt, aki alacsony 

termete és a nagy tömeg miatt 

nem láthatta Jézust, mikor Jeri-

kóba bevonult. Ezért Zakeus 

jóelőre fölmászott egy erős fügefá-

ra. Ekkor szólította meg Jézus.

(Lk 19,10)  
Új kérdésünk: Kiről és ki 

mondta az alábbi mondatot:   

„Neki növekednie kell, nekem 

pedig kisebbednem.”? (Jn 

3,30) 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Gyuris Csaba és Kaye Mendoza 

Raymundo szeptember 2-án; 

Jójárt Tibor és Kasza Renáta 

Enikő szeptember 3-án a házas-

ság szentségében részesültek. 

Keresztelés: 

Dávid Rajmund és Bende Róbert

– Juhász Gábor Ottó és Juhászné 

Halál Edina gyermekei szeptem-

ber 3-án; 

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Nagyobb öröm lesz a 

mennyben is egy megtérő bű-

nös miatt, mint kilencvenki-

lenc igaz miatt, akinek nincs 

szüksége megtérésre" (Lk 15-

,7) 

Az egyik, szeptember 11. és 

szeptember 18. közötti evangéli-

um rövid részletének betűi kissé 

összekavarodtak; ABC sorrendbe 

rendeződtek: 

„Emrt gyú eeersztt einst a 

ágilotv, gyho egylöszttü 

áfit aadt.” 

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 25-i számban közöl-

jük. 

Az augusztus 28-i játék nyerte-

se: Tapodi Endréné volt. (Sz.A.) 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Maróti László – Laci bácsi – 

hosszú évek óta hetilapunk szer-

kesztőségi tagja.  

A Kiáltó Szó kezdetétől hétről 

hétre, hónapokon, éveken át írta 

a Krisztamami cikkeket és a Te 

kit választanál? rejtvényeket. 

Mindig precízen, időben küldte a 

sokunk számára hasznos – érde-

kes írásokat.  

Úgy döntött, hogy most befejezi 

ezt a tevékenységet. Ez az utolsó 

rejtvény, amit még ő készített. 

Kitartó, fáradhatatlan munkáját 

köszönjük és további jó egészsé-

get kívánunk! 

A Szerkesztőség 

1. Izajás - Szent Jánosról? 

2. Mózes - Szent Péterről? 

3. Keresztelő János - Jé-

zusról? 

4. Pilátus - Cézárról? 

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 

25-i számban közöljük. 

Az augusztus 28-i játék nyertese: 

Kéri Györgyné volt. 

M.L. 

Dénes – Császár Csaba és Bajkán 

Martina gyermeke szeptember 4-

én a keresztség szentségében ré-

szesültek. 

Temetés:  

† Jenei Sándornét sz. Vass Annát 

életének 88. évében augusztus 

26‑án a kiskundorozsmai temető-

ben  utolsó útjára kísértük. 
P.Gy. 

összes házat? És látod-e a háza-

kon az ablakokat? 

- Mindent látok! 

- Akkor hát ne búsulj! A Nap is 

egyetlen, de minden egyes – még 

a legkisebb és legeldugottabb – 

ház ablakán is minden hajnalban 

beragyog. Te talán azért vagy 

ilyen kétségbeesett, mert zárva 

tartod az ablakodat.  

(Forrás: Bruno Ferrero:  

A csillagokat éjjel látod) 

N.-né és K.L.-né 


