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Evangélium 
…”minden, ami az Atyáé, az 

enyém is.”… (Jn 16,12-15) 

A spanyolok nagyon szeretnek 

úgy köszönni: az én házam legyen 

a te otthonod. Amit én eszek, az a 

tiéd is. Ez nem csupán vendég-

szeretet, vagy udvariasság, ha-

nem az életem megosztása veled. 

Azt szeretném, ha ugyanúgy él-

nél nálam, mint az otthonodban. 

Az Atya és a Fiú beszélgetnek 

egymással. Ami az enyém, az a ti-

éd, ami Atyámé, az az enyém is. 

Ez azt jelenti, hogy az enyém ná-

lad van, a tiéd pedig nálam. Sem-

mim nincs, ezért szegény vagyok. 

De ez nem igaz. Mert mindenem 

megvan, csak nálad. És azáltal, 

hogy egymásnál van, ami a mi-

énk, függőségi viszonyban élünk. 

Rászorulunk a másikra. Hogyan 

lehetne megszerezni tőled, ami az 

enyém? A Szentlélekben. A szere-

tet nyelvével, a szeretet lelkével. 

Egyébként nekünk soha semmifé-

le tárgyra nincs szükségünk, csak 

a másik ember állandó figyelmé-

re. Ezt onnan gondolom, hogy 

amikor a gyermek kap egy aján-

dékot, állandóan két szót ismétel-

get a végtelenségig. Anya, nézd! 

Ebből kiderül, hogy van a tárgy-

nál, amit kapott, értékesebb. Az 

édesanyja és az édesapja nézése. 

Ezt csinálja a Szentháromság. 

Hogyan lehetne visszakapni a 

másiktól azt, ami az enyém? Kér-

ni kell! Szépen. Vágyni rá csend-

ben. Várni rá türelmesen. Rácso-

dálkozni arra, amit kapok. Meg-

köszönni, amit adtak. A kezelési 

mód által minden megszentelő-

dik. Az anyagba lelket lehelünk. 

Az ajándékok nagy részét azért 

dobják el két-három nap múlva, 

mert hiányzik belőle a Szentlé-

lek. A kérés, a megköszönés, a tü-

relem. Csak hirtelen meg lett vá-

sárolva. Ezért a polcról levett 

matchbox tárgy marad. Pedig le-

hetne a Szentlélek ajándéka, de 

nem lett bele lehelve élet. 

Jézus beszélgetve az Atyával, 

mondhatná neki, jó napot kívá-

nok, szevasz! Mégis úgy kezdi 

mondanivalóját, „magasztallak 

téged Atyám ég és föld ura” (Mt 

11,25). Vagy Lázár feltámasztá-

sánál: „Atyám, hálát adok neked, 

hogy meghallgattál. Tudom, hogy 

mindig meghallgatsz. Csak a kö-

röttem álló nép miatt mondtam, 

hogy higgyék: te küldtél en-

gem” (Jn 11,41.42). Ahogyan Jé-

zus beszél az Atyával, az nem 

normális beszéd, hanem a Szent-

lélekben elragadtatott társalgás. 

Máriát fogantatásakor eltöltötte 

a Szentlélek. Amikor rokonával, 

Erzsébettel találkozott, a Szentlé-

lekben beszélgettek. Áldott vagy 

te az asszonyok között, vagy ma-

gasztalja lelkem az Urat. Beszél-

getésükből hiányzik minden ér-

deklődés egymás iránt: hogy 

vagy, mi történt veled? Maguk 

helyett folyamatosan egy harma-

dik, a Szentlélek jelenléte és imá-

dása tölti be szavukat. 

A Szentlélek megtanít titeket 

minden igazságra! Mert az igaz-

ság a jó egyetlen mértékegysége. 

Egy alma akkor jó, hogyha igazi 

alma, ehető. Nemcsak a formája 

alma, hanem az íze és érettsége 

is megfelelő. Egy ház akkor jó, ha 

nemcsak a falak és a tető áll, ha-

nem bele lehet költözni és lakha-

tó. A Szentlélek megtanít minket 

minden igazságra. Arra, hogy a 

dolgoknak van egy fogható és van 

egy láthatatlan oldala. 

Egyiptomban, Scetis kolostorá-

ban egy testvér bűnt követett el. 

A szerzetesek közösségének taná-

csa elküldött Mózes atyáért, hogy 

ő is jelenjen meg a kihallgatáson, 

de nem akart eljönni. Addig kér-

ték, míg csak elindult és egy víz-

zel teli bőrtömlőt vett a hátára, 

ami lukas volt. Megkérdezték tő-

le, mit csinál? Életemet viszem a 

tömlőben, amiből bűneim szünte-

lenül szivárognak. A sajátomat 

nem látom, csak a mások bűnét 

és most azért jövök ide, hogy egy 

testvéremet elítéljem, mert vét-

kezett. A testvérek magukra is-

mertek, elszégyellték, amit tettek 

és megbocsátottak a testvérnek. 

Keressétek az Istent, hogy meg-

érthessétek egymást! 

G.F. 

Kempis Tamás: Krisztus követése 

Az ember-szóló nyelvek 

ellen 

Fiam, ne keseredjél el amiatt, 

ha némelyek rosszat gondolnak, 

és olyasmit beszélnek rólad, amit 

nem hallasz szívesen. 

Neked magadról még rosszabb 

véleménnyel kell lenned, és úgy 

kell érezned, hogy senki náladnál 

gyarlóbb nincsen. 

Ha abból élsz, ami benned van, 

nem fogod sokba venni az elszálló 

szavakat. 

Nagy okosság az, hogy hallgatni 

tudj gonosz időben, magadba 

szállván hozzám térj, és meg ne 

háborodj az emberek ítéletén. 

Ne függjön a te békességed em-

berek szavától, beszédétől. 

Hiszen akár jónak, akár rossz-

nak gondolnak is, azzal más em-

berré nem változol. 

Hol van az igaz békesség és igaz 

dicsőség? 

Ugye énbennem? 

Azért az, aki nem keresi az em-

berek tetszését, de nemtetszésü-

ket sem akarja mindenáron ke-

rülni, nagy békességben élhet. 

Az emberi szív minden nyugta-

lansága, az érzékek zűrzavara a 

rendetlen kívánságból és a fölös-

leges félelemből származik. 

M.T.É 
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Jól döntök? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: A boldogságos Szűz 

Mária latin (Beatae Mariae 

Virginis) szavainak első betűi. 

Gyakran használják latin szöve-

gekben, mind a három betű után 

pontot téve, Mária hosszú címé-

nek rövidítésére. 

Új kérdésünk: Amikor Gel-

lért püspök a Szentföldre in-

dult, kinek a példája állt előt-

te? 

a) Szent Benedek 

b) Keresztes lovagok 

c) Szent Jeromos 

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 az október 16-i 

számban közöljük. 

A szeptember 18-i rejtvényre 

nem érkezett helyes megfejtés. 

G.F. 

Betűkavarodás 

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Senki sem tudja, hogy 

ki a Fiú, csak az Atya; és azt 

sem, hogy ki az Atya, csak a 

Fiú.” (Lk 10,22) 

Az egyik, október 2. és október 9. 

közötti evangélium rövid részleté-

nek betűi kissé összekavarodtak; 

ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Ah étv deeelln deeérsttv, 

deeefgyilmstz, és ah 

aábegjmn, ábcsoss egm 

eikn.” 

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 16-i számban közöljük. 

A szeptember 18-i játék nyerte-

se: Farkas Dezsőné volt. 

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Hirdetések 
 Október hónapban a hétközna-

pi szentmisék este 6 órakor 

kezdődnek. Előtte a kedves hí-

vek a rózsafüzért imádkozzák. 

 A héten első péntek, az esti 

szentmise végén Jézus Szíve 

litánia lesz.                         (P.Gy.) 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Balázs - Bihari Gábor és Pelhe 

Szabina; 

Géza - Seres Géza és Hegyi Kit-

ti; 

Dávid - Toldi Zoltán és Fekete 

Márta gyermeke szeptember 25-

én a keresztség szentségében ré-

szesült. 

Temetés:  

† Bata Istvánnét született Zom-

bori Ilonát életének 93. évében 

szeptember 22-én a kiskun-

dorozsmai temetőben utolsó útjá-

ra kísértük.                        (P.Gy.) 

Templom felújítás 

A Bethlen Gábor Alapkezelő 

Zrt. Egyházi Szervezetek számá-

ra hirdetett épület felújítási pá-

lyázatot. Az elérhető összeg 15 

millió forint volt. 2021. áprilisá-

ban kapta meg Egyházközségünk 

a Támogatói Nyilatkozatot, és 

2021. szeptember 21-én érkezett 

meg a pénzösszeg, 14.945.481.- 

forint a Plébánia bankszámlájá-

ra. 

2022. márciusában kezdődtek a 

munkálatok, melyet a Molnár 

Sándor igazgató által irányított 

„Mi építünk” építőipari cég végez-

te. A torony kivételével, vakolat 

javítás és festés történt a temp-

lom homlokzatán. A csatorna ja-

vításokat idős Hajnal Efraim vé-

gezte, díjmentesen. A munkála-

tok műszaki vezetője Mihálffy 

Zsolt volt. 

Hálásan köszönöm mindazok fá-

radozását, akik ebben a felújítási 

munkában részt vettek. Pályázat 

figyelőknek, pályázat íróknak, ki-

vitelezőknek, ellenőröknek, azok-

nak is, akik az elszámolás utó-

munkáit végzik. 

Különösen, az Egyházközség 

hívei nevében tisztelettel köszö-

nöm Mihálffy Béla országgyűlési 

képviselőnek, hogy kezdetektől 

fogva felügyelte és támogatta a 

projektet. 

G.F. 


