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Evangélium 
…”öt kenyér és két hal”… (Lk 

9,11-17) 

A csodálatos kenyérszaporítás 

Betszaidában történt. A település 

neve gondoskodást jelent. Jézus 

azt adja a tanítványoknak, ahol 

vannak. Betszaidát! Gondosko-

dást! Csak nem tudják, hogy 

Betszaidában vannak, Isten gon-

doskodó tenyerén. Mert ha tud-

nák, nem ijednének meg attól, 

hogy csak öt kenyerük és két ha-

luk van. A város a Jordán folyó 

torkolata mellett fekszik, mielőtt 

az megérkezne a Galileai tenger-

be. Így a kenyérszaporítást köny-

nyen átvitt értelemben a vízsza-

porításra érthetjük. A Jordán fo-

lyó Betszaidában megszaporodik, 

és Galileai tenger lesz. 

Egyébként Betszaidának ma-

gyar vonatkozása is van. Az ötö-

dik keresztes hadjárat alatt II. 

András király itt verte meg Al-

Adil szultán seregét 1217. novem-

ber 10-én. 

A kenyérszaporítás nem 

bűvésztrükk és célja nem a tömeg 

jóllakatása, hanem az Istentől el-

szakadt ember szemléletmódjá-

nak visszavezetése Teremtőjéhez. 

Itt a csoda nem a kenyér meny-

nyiségének megnövelése, hanem 

az ember hitének kitágítása. Jé-

zus elmondja, hogyha nincs sem-

mid, akkor is nagyon gazdag 

vagy. Ez a csoda. Felismertetni a 

szegény emberekkel, hogy minde-

nük megvan. 

A tanítványok a van-ról meny-

nyiségekben beszélnek. Öt ke-

nyér, két hal. Számukra a van, a 

birtoklás tulajdont jelent, Jézus 

számára szándékot. A tanítvá-

nyok gondolkodása mennyiségi 

alapú, Jézusé minőségi. Jézus 

számára a tulajdon nem azt je-

lenti, hogy mid van, hanem, hogy 

mit kezdesz vele.  

Ha adsz gazdag vagy, ha nem 

adsz, akkor szegény. Érdekes mó-

don Jézus nem foglalkozik vele, 

hogy kinek mije van. De az ér-

dekli, hogy a valamivel vagy a 

semmivel mit csinál. Nem számít 

ki mennyi talentumot kapott (Mt 

25,14-30) ötöt, kettőt vagy egyet. 

Csak az számít, mit csinál. Az Úr 

mást ért az adakozás alatt. Sze-

rinte nincs szükség pénzre ahhoz, 

hogy adni tudjak. Azt mondja a 

bénának, „fogd ágyadat és 

járj” (Mt 9,6). Segített pénz nél-

kül. Kéz sem kell, amivel az aján-

dékot átnyújtom a másiknak. Hi-

szen a keresztfán, odaszögelt ke-

zekkel és lábakkal adja vissza lel-

két mennyei Atyjának. 

Tudok adni időt. Nem mozdítom 

meg a kezem, és mosolyommal 

mindent elmondok. Nem szólok 

egy szót sem a gyászolókhoz, csak 

ott vagyok. Azzal, hogy vagyok, 

már adok. 

Ha Istennek az volt a szándéka, 

hogy az ember kenyeret egyen, 

miért nem teremtett kenyérfát? A 

hatalma megvolt hozzá, de in-

kább magot adott az embernek. 

Fontosabbnak tartotta, hogy míg 

mi műveljük a földet, ő addig ön-

tözze azt. Hasznosabbnak találta, 

hogy míg mi betakarítjuk a ter-

mést, addig ő napfényt küld rá. 

Úgy gondolta jobbnak, hogy míg 

megőröljük a gabonát, dagasztjuk 

és megsütjük a kenyeret, addig ő 

erőt ad karjainkba a munkához. 

Miért? Mert számára lényeges, 

hogy elsősorban ne felülről lete-

kintő ellenőrző Istenünk legyen, 

hanem társunk a mindennapok-

ban. 

 A világ teremtése óta úgy ad, 

hogy velünk dolgozik az Isten. A 

latin szó kompánia, társaság a 

panis, kenyér szóból van. Akik 

együtt eszik a kenyeret, azok egy 

közösséget alkotva összetartoz-

nak. 

 G.F.  

Kempis Tamás: Krisztus követése 

Mások hibáinak  

elviselése 
Ami hibát az ember magában 

vagy másban képtelen kiigazíta-

ni, azt türelmesen el kell viselnie, 

amíg Isten másként nem rendeli. 

Gondolj arra, hogy talán türel-

mednek ez a próbája javadra vá-

lik, hiszen enélkül nem sokat ér-

nek érdemeink. 

De ha efféle akadályokba ütkö-

zöl, imádkoznod kell, hogy Isten 

megsegítsen, és győzd őket jóked-

vűen fogadni. 

Ha valakit egyszer vagy kétszer 

figyelmeztettél, de csak nem 

nyugszik, ne pörölj vele, hanem 

az egész ügyet bízd Istenre; hadd 

legyen meg az ő akarata, és az ő 

dicsősége nyilvánuljon meg szol-

gáinak sorsában, mert ő nagyon 

ért ahhoz, hogy a rosszat is jóra 

fordítsa. 

Igyekezz türelmes lenni mások 

hibáinak és mindenféle gyarlósá-

gának elviselésében: mert sok 

van benned is, amit másoknak el 

kell viselniük. 

Ha magadat képtelen vagy 

olyanná tenni, amilyenné akarod, 

mást hogyan formálhatnál tetszé-

sed szerint? 

Szívesen elvárnánk, hogy má-

sok tökéletesek legyenek, saját 

hibáinkat azonban nem javítgat-

juk. 

Kívánjuk mások szigorú rendre-

utasítását, de ha minket próbál-

nak rendreutasítani, ellenke-

zünk. 

Felháborít mások szabadossága, 

de azt nem szeretjük, ha tőlünk 

bármit megtagadnak, amit ké-

rünk. 

Óhajtjuk, hogy másokat tör-

vénnyel fogjanak korlátok közé, 

de mi semmiféle zabolát nem tű-

rünk. 
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Hirdetések 
 Október hónapban a hétközna-

pi szentmisék este 6 órakor 

kezdődnek. Előtte a kedves hí-

vek a rózsafüzért imádkozzák. 

 Mindazoknak, akik a termény-

hálaadást adományaikkal segí-

tették, azok kedvességét hálá-

san köszönjük. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Vizin Imre Zoltán és Kónya Orso-

lya a házasság szentségében ré-

szesült október 1‑jén. 

Keresztelés: 

Emese – Fejér Kálmán és Sándor 

Mária gyermeke a keresztség, az 

Oltáriszentség és a bérmálás 

szentségében részesült október 

1‑jén. 

Temetés:  

† Maróti Józsefet életének 61. 

évében szeptember 27-én; 

† Rácz Józsefet életének 84. évé-

ben szeptember 28-án a kiskun-

dorozsmai temetőben utolsó útjá-

ra kísértük. 

P.Gy. 

Jól döntök? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Szent Jeromos. Gellért 

„nagy legenda” című életrajza 

szerint azért indult el a Szent-

földre, hogy ott példaképét, Szent 

Jeromost követhesse.  

Új kérdésünk: „Ó Jézusom, 

bocsásd meg bűneinket, ments 

meg minket a pokol tüzétől” 

kezdetű imát, hogyan hívjuk 

másként? 

a) Rózsafűzér ima 

b) Fatimai ima 

c) Lourdes-i ima 

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 23-i 

számban közöljük.  

A szeptember 25-i rejtvény 

nyertese: Kéri Györgyné volt. 

G.F. 

Betűkavarodás 

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Ha vét ellened testvé-

red, figyelmeztesd; és ha meg-

bánja, bocsáss meg neki!” (Lk 

17,3) 

Az egyik, október 9. és október 

16. közötti evangélium rövid rész-

letének betűi kissé összekavarod-

tak; ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Aik aegllmv eegmn az 

beeekmr előtt atz az 

abeefimr is aaegjllmv adjm 

az einst aaagyiln előtt.” 

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 23-i számban közöljük. 

A szeptember 25-i játék nyerte-

se: Kasza Lajosné volt.  

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 
Így hát nyilvánvaló: milyen rit-

kán mérünk felebarátunknak 

ugyanazzal a mértékkel, mint 

önmagunknak. 

Ha minden ember tökéletes vol-

na, mit kellene másoktól Istenért 

elszenvednünk? 

Most pedig Isten úgy intézte, 

hogy tanuljuk egymás terhét hor-

dozni; mert senki sincs hiba nél-

kül, senki sem olyan, hogy terhet 

ne jelentene másnak, senki sem 

elég önmagának, senki sem elég 

okos saját ügyének intézésére; 

hanem szükséges egymás terhét 

hordoznunk, egymást vigasztal-

nunk, és segítenünk, tanítanunk 

és intenünk. 

Hogy pedig kiben mekkora 

erény lakik, az jobban kiviláglik 

olyankor, amikor valami kedve 

ellen való adódik, mert a viszon-

tagságok nem teszik gyarlóvá az 

embert, inkább megmutatják, mit 

ér. 

M.T.É 

Pio atya breviáriumából 

Légy nyugodt: minél kedvesebb 

egy lélek Istennek, annál több 

megpróbáltatáson kell keresztül-

mennie. Bátorság tehát, s előre, 

mindig tovább! 

K.L.-né és N.-né 


