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Evangélium 
… „fölemelkedett az égbe”…

(Lk 24,46-53) 

Lisieux-i Szent Teréz megígérte, 

hogy a földön tett jó cselekedetei 

ha a mennybe érkeznek, kéri az 

Istent, engedje meg, hogy rózsa-

eső formájában hulljanak vissza 

az emberekre. Megtartotta sza-

vát, mert sok hívő nyert kegyel-

met abból, hogy Teréz imáit kér-

te. Szent Domonkos azt mondta 

testvéreinek: nagyobb hasznomat 

veszitek, ha meghalok. Ezek 

olyan mennybemeneteles monda-

tok. Azt jelentik, ha már nem itt 

leszek, nemcsak egy emberrel tu-

dok egyszerre beszélni, hanem 

mindenki kérését közvetíteni tu-

dom az Istenhez. 

Timothy Johnson „élő Jézus” cí-

mű könyvében arról elmélkedik, 

hogy Jézus távozása nem eltűnés, 

hanem egy új jelenlét. Amikor Jé-

zus nincs a tanítványok között, 

akkor mindenhol ott van. Ámbár 

úgy tűnik, mintha mennybeme-

netele elindulás lenne haza, iga-

zából közöttünk marad egy új for-

mában. Ha hinnétek, ha lenne 

bennetek szeretet, örülnétek an-

nak, hogy elmegyek. Mert ha el-

megyek, akkor nem csak a tiétek 

leszek, hanem mindenki számára 

elérhetővé válok. Nemcsak azok-

nak, akik látnak, hanem mind-

azoknak, akik hisznek. 

Miután Jézus fölment a menny-

be, Gábor angyal jelent meg előt-

te. Uram, – mondta –, te rengete-

get szenvedtél az emberekért. 

Tisztában vannak ezek azzal, 

hogy mit tettél értük? Nem, de 

vannak néhányan Péter, Jakab, 

János, akik vállalkoztak arra, 

hogy amerre járnak, elmondják 

mindenkinek, mit tettem és taní-

tottam három év alatt. Gábor an-

gyal kétkedve kérdezett tovább: – 

és mi lesz, ha elfáradnak, vagy 

megöregednek és meghalnak? Ha 

félremagyarázzák életedet, vagy 

elfelejtenek téged? Nincs valami 

tartalék terved az ilyen esetekre? 

Nincs – válaszolta Jézus –, bízom 

bennük. Ez az egész keresztény-

ség kulcsszava. Bízom bennetek! 

Bízzatok bennem! Felemellek, 

magamhoz emellek benneteket. 

Azt írja Nagy Szent Vazul: 

„Minden térdhajtás és felállás vi-

lági és keresztény, bűnös és igaz 

életünk két mozdulata. A bűn le-

húz a földre, meghívásunk és a 

bűnbocsánat felemel”. 

Jairus leányának meggyógyítá-

sakor a tanítványok mellett a kis-

lány anyja és apja is jelen van a 

szobában. Jézus megszólal: –Nem 

halt meg a gyermek, csak alszik. 

Kik azok az „azok”? A szülei. Az-

tán feltámasztotta a halottat és 

kérte, hogy adjanak neki enni. 

Ez a különbség a földi és a 

mennybe ment élet között. A 

Jairus családban földi életet él-

tek. A szülők csak lakótársai a 

gyermeknek. Igazából ők ölték 

meg a lányukat, mert nem kapott 

tőlük levegőt. Nevelni csak hittel 

lehet. Nem halsz meg, hanem 

örökké élsz. Erre azok kinevet-

ték. Milyen család az, ahol nem 

láthatatlan dolgokkal nevelnek, 

hanem láthatókkal? Majd Jézus 

szól, hogy adjanak neki enni. 

Mert még ennyit sem tudnak. 

Annyira önzők, hogy nem látnak 

ki magukból. Aki nem látja a 

mennyet, az a földi dolgokhoz 

sem ért. 

A Jairus családnak a mennybe 

kell menni. Egy más létformába 

átszállni, ahol nemcsak egymás 

mellett élnek az emberek, hanem 

hisznek is a másikban. Jairusék 

pokoli életet élnek. Kinevetik a 

mennyet, és tehetetlenek a min-

dennapi feladatokkal szemben. 

Jézus mennybemenetele után is 

velünk marad, de más módon. 

Még jobban, mint előtte. Nem a 

látásban, hanem a hitben.  

G.F.  

Köszönő levél 
Tisztelt Plébános Úr! 

A Szent Ágota Gyermekvédelmi 

Szolgáltató 2022. július 15-e kora 

reggelén tragikus hirtelenséggel 

elveszített egy csecsemőt, Szász 

Zsuzsannát. A gyermek Piegl 

Anikó nevelőszülő gondozásában 

nevelkedett. A hír az egész neve-

lőszülői hálózatot mélyen érintet-

te. Néhai Szász Zsuzsanna teme-

tése és elbúcsúztatása megtör-

tént 2022. augusztus 16-án a 

kiskundorozsmai temetőben. 

A Szent Ágota Gyermekvédelmi 

Szolgáltató nevelőszülője és mun-

katársai nevében ezúton is sze-

retnénk köszönetet mondani a te-

metési szertartás megtartásáért. 

A fájdalmas és nehéz időben vi-

gaszt és enyhülést nyújtó pillana-

tokban lehetett részünk. Külön 

köszönjük azt is, hogy a búcsúz-

tatáson a hívek is kifejezték rész-

vétüket. 

A továbbiakban sok áldást kívá-

nunk az Ön munkájára és közös-

ségük tagjaira egyaránt! 

Török Zoltánné 

Szent Ágota  

Gyermekvédelmi Szolgáltató 

Csongrád-Csanád megyei  

területi igazgató 

Turner-Kiri Mónika 

Szent Ágota  

Gyermekvédelmi Szolgáltató 

szakmai vezető 

Szeged, 2022. 08. 17. 

Pio atya breviáriumából 

Légy nyugodt, mert minél erő-

sebbek az ellenség támadásai, 

annál közelebb van Isten a lel-

kedhez. Erre gondolj, és töltekezz 

fel jól ezzel a nagy és megerősítő 

igazsággal.  

K.L.-né és N.-né 
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes vá-

lasz: Keresztelő János – Jézus-

ról. Jézus ezután elment tanítvá-

nyaival együtt Júdea földjére, ott 

tartózkodott velük, és keresztelt. 
23János is keresztelt Ainonban, 

Szálim közelében, mert ott sok 

víz volt, és az emberek odamen-

tek és megkeresztelkedtek. 
25János tanítványai vitába száll-

tak a zsidókkal a megtisztulásról.  

Ekkor mondta János Jézusról: 

Neki növekednie kell, nekem pe-

dig kisebbé lennem.  

A szeptember 4-i játék nyertese:  

Farkas Dezsőné volt. 

 

M.L. 

Létige 
18. v.: Ám 8,4-7; Zs 112; 1Tim 2,1

-8; Lk 16,1-13  

19. h.: Péld 3,27-34; Zs 14; Lk 

8,16-18  

20. k.: Péld 21,1-6.10-13; Zs 118,1

-44; Lk 8,19-21  

21. sz.: Ef 4,1-7.11-13; Zs 18A; Mt 

9,9-13  

22. cs.: Préd 1,2-11; Zs 89; Lk 9,7

-9  

23. p.: Préd 3,1-11; Zs 143; Lk 

9,18-22  

24. sz.: Bölcs 3,1-9; Zs 125; Mt 

10,28-33  

25. v.: Ám 6,1a.4-7; Zs 145; 1Tim 

6,11-16; Lk 16,19-31  

Jól döntök? 
Első kérdésünk: Egy jámbor 

hagyomány szerint, hol szüle-

tett Szűz Mária? 
a) Szeforisz 
b) Betlehem 
c) Efezus 
A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, csütörtök estig 

dobják be a plébánia postaládájá-

ba. A helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk ki. A nyertes 

nevét az október 2-i számban kö-

zöljük. 
G.F. 

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Mert úgy szerette Is-

ten a világot, hogy egyszülött 

fiát adta.” (Jn 3,16) 

Az egyik, szeptember 18. és 

szeptember 25. közötti evangéli-

um rövid részletének betűi kissé 

összekavarodtak; ABC sorrendbe 

rendeződtek: 

„Egy aglosz ems aághlloszt 

ékt aknrú … emn 

aághklloosztt eeiknnst és a 

aakmmmnno.” 

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 

az október 2-i számban közöljük. 

A szeptember 4-i játék nyertese:  

Kereszti Gáborné volt. 

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM Hirdetések 
 Ma, szeptember 18-án van a li-

geti kápolna búcsúja, egyben 

ezen a szentmisén lesz a gyer-

mekek elsőáldozása is. 

 Szeptember 20-án, kedden, 

szentségimádás lesz a reggeli 

mise végétől ½ 9-ig, a templom-

ban.  

 Biblia óra kezdődik péntek es-

ténként 18:00 órakor  a plébáni-

án. 

 Jövő vasárnap, szeptember 25-

én Szentírás vasárnapja. 

 Október 2-án, vasárnap lesz a 

terményhálaadás templomunk-

ban. Kérjük a kedves híveket, 

hogy adományaikkal tegyék 

szebbé ezt az ünnepet. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Alina, Bodó Ádám Vince és Bakó 

Gabriella Viktória gyermeke 

2022. szeptember 10-én, 

Norbert, Terhes Norbert és Dávid 

Anikó gyermeke 2022. szeptem-

ber 11-én a keresztség szentségé-

ben részesült. 

  

Esküvő: 

Szabó Tibor és Uhrik Evelin 

2022. szeptember 9-én,  

Vida Gábor és Pál Szilvia, Fülöp 

Ádám Bendegúz és Ördögh Csilla 

Petra 2022. szeptember 10-én a 

házasság szentségében részesült. 

  

Temetés: 

† Czirok Józsefné sz.: Varga Etel-

kát életének 78. évében, 2022. 

szeptember 6-án a Szeged – Du-

gonics temetőben, 

† Petrov Tamást, életének 52. 

évében, a Szeged – Belvárosi te-

metőben utolsó útjukra kísértük. 

P.Gy. 


