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Evangélium 
…”Láttam a sátánt: mint a 

villám, úgy bukott le az ég-

ből”… (Lk10,1-12.17-20) 

Pofára esett. A tudósok úgy ma-

gyarázták a démonok természe-

tét, hogy azoknak éteri testük 

van, levegőből és tűzből áll. 

Szent Ágoston, „Isten városa” cí-

mű könyvében azt írja, hogy a föl-

di várost a bukott angyalok hoz-

ták létre. Itt élnek a gonoszok és 

a démonok. Szerinte az angyalok 

nem tudnak bűnt elkövetni, mert 

nincs testük. De nemcsak testtel 

lehet bűnt elkövetni, hanem 

büszkeséggel és irigységgel is, 

ami nem test. 

Az egyik tudós (W. Porzig) he-

lyesen magyarázza, hogy a dé-

mon szétszakadást jelent. Ami 

megeszi a saját testét. Ezért csak 

lélek. Eltünteti magából azt, ami 

látható, a valóságot, és csak a 

fantáziának és álmainak él. 

Ezért a bukott angyalok nem él-

nek Istennel, csak képzelődnek 

róla. Ők filozófusok, és nem teoló-

gusok. Tévedéseik oka a távolság. 

Úgy gondolják, egy Isten fiának 

minimum egy isteni anyától kell 

születnie, és nem egy názáreti 

parasztlánytól. Jézus becsapta a 

sátánt, amikor palota helyett is-

tállóban született. De a kereszten 

is félrevezette, mert a sátán végig 

bízott abban, hogy az Isten meg-

menti egyszülött Fiát a haláltól. 

Mégis meghalt. A sátán ismét té-

vedett. Lebukott, mert Jézus ál-

landóan kicselezte alázatával. 

Mindig mást csinált, mint amire 

a sátán számított. Isten létére 

gyengének és sebezhetőnek mu-

tatta magát. A sátánt mindig 

ugyanaz buktatja le: a gőg. A 

képzelődés, a fantázia.  

A pusztai háromszoros megkí-

sértés nem Jézus próbatételéről 

szól, hanem a sátán bemutatko-

zásáról. Ki ő?  

Nem véletlenül kér Jézustól cso-

dát, dicsőséget és gazdagságot. 

Ezek az ő vágyai. 

Nem gondoltam, hogy ebből baj 

lesz. Azt hittem nem bánod, ha 

elmegyek itthonról. Ahol hit van, 

ott nem beszélgetnek egymással 

az emberek. Gondolnak, képzel-

nek valamit a másikról. Ott gőg 

van. Mert büszkén azt hiszik, 

hogy ha szokásait ismerik a má-

siknak, akkor már mindent tud-

nak róla. 

Egy férfi el akarta adni házát 

2000 dollárért. Egy másik szeret-

te volna megvásárolni, de mivel 

szegény volt, nem tudta megfizet-

ni a teljes árat. Hosszas alkudo-

zás után a tulajdonos beleegye-

zett, hogy az eredeti ár feléért el-

adja a házat azzal a kikötéssel: 

hadd maradhasson a tulajdona 

egy szög, ami az ajtóból kiáll. 

Több év elteltével az első tulajdo-

nos vissza akarta vásárolni a há-

zat, de az új tulajdonos nem volt 

hajlandó eladni. Így hát az első 

kiment, és egy döglött kutya tete-

mét felakasztotta a birtokában lé-

vő egyetlen szögre. A ház hama-

rosan élhetetlenné vált, és a csa-

lád kénytelen volt eladni a házat 

a szeg tulajdonosának. „Ha az Ör-

dögnek csak egy kis szöget ha-

gyunk az életünkben, visszatér, 

hogy felakassza rá a rothadó kí-

sértést, ami aztán alkalmatlanná 

válik, hogy Krisztus lakhelye le-

hessen.” 

Álmaink megvalósításához ve-

zető legjobb út, hogy felébredünk. 

Így buzdít Szent Pál: „ha elfog is 

benneteket az indulat, ne vétkezze-

tek. A nap ne nyugodjék le hara-

gotok fölött. Ne adjatok teret az 

ördögnek”  Ef 4,26-27). Mert tönk-

re teszi az életeteket. 

G.F.  

Kempis Tamás: Krisztus követése 

A szív tisztasága és 

egyszerűsége 
Két szárny emeli az embert a 

föld fölé: a meg nem osztott egy-

szerűség és a tisztaság. 

Az egyszerűségnek a szándékot, 

a tisztaságnak a cselekvést kell 

jellemeznie. 

Az egyszerűség Istenre irányít, 

a tisztaság birtokba veszi őt és 

örömét leli benne. 

Semmi jótett nem lesz haladá-

sod gátja, ha bensődben szabad 

vagy minden rendezetlen érzés-

től. 

Ha semmi másra nem törekszel, 

csak Isten tetszésére és felebará-

tod javára, belső szabadságnak 

örvendezhetsz. 

Ha helyén volna a szíved, akkor 

számodra minden teremtmény az 

isteni élet tükre és a szent taní-

tás könyve volna. 

Nincs olyan kicsiny és semmit 

érő teremtmény, amely Isten jó-

ságát ne tükrözné. 

Ha szívedben jó és tiszta volnál, 

mindent akadály nélkül látnál és 

helyesen fölfognál. 

A tiszta szív előtt megnyílik az 

ég is, a pokol is. 

Ki-ki úgy ítéli meg a kívüle va-

lót, amilyen belül ő maga. 

Ha van öröm a földön, az a tisz-

taszívű emberé. 

S ha valahol van kátyú, zaklat-

tatás, azt legjobban a rossz lelki-

ismeretű ember ismeri. 

Amint a tűzbe rakott vas meg-

tisztul a rozsdától, és egészen 

ragyogóra izzik, úgy az ember is, 

ha szíve mélyéből Istenhez tér, 

leveti restségét, és új emberré 

változik. 

Mihelyt az ember buzgósága 

meghűlik, mindjárt megriad a 

legkisebb tehertől is, és keresi a 

külső vigasztalást. 

De ha mindenben erőt vesz ön-

magán, és férfias elszántsággal 

Isten útjára tér, akkor kevésbe 

veszi, ami azelőtt nehezére esett. 

M.T.É 
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A terményoltár  

célba ért 
2022. október 2-án vasárnap, 

mindhárom szentmise keretében 

megáldásra került a terményol-

tár hálaadásul az évben kapott 

napsütésért és esőért. A kevésért 

és a sokért, a várakozásért és a 

csalódásért. A keresztények mér-

tékegysége nem a tízes vagy a 

harmincas rekesz. Nekünk Isten 

felülmúlhatatlan jósága a súly, 

amivel lemérjük a világot. Ezért 

adunk hálát a semmiért, a kevé-

sért, a sokért: mindenért. 

Ebben az évben az Orczy István 

általános iskola következő 10 ta-

nulója, testvérei és családjaik 

kapták idén a termény oltárnál 

megáldott zöldségeket, gyümöl-

csöket: Szanyó Tamara és Adri-

enn, Tóth Gergely, Naphegyi Ani-

ta-Dániel-Ádám, Jankó Jázmin, 

Martonosi István-Jázmin, Szabó 

Júlia, Németh Máté, Olajos Mar-

tin-Enikő, Hézsai Kevin-Maja, 

Vajda Sarolta. 

Ezúton is köszönöm azoknak a 

vállalkozóknak, őstermelőknek, 

egyházközségünk híveinek, akik 

fontosnak tartották a rászoruló 

családok támogatását. Az Isten, 

áldásával segítse életüket. 

G.F. 

Hirdetések 
 Október hónapban a hétközna-

pi szentmisék este 6 órakor 

kezdődnek. Előtte a kedves hí-

vek a rózsafüzért imádkozzák. 

 Azok a hívek, akik sírszentelést 

kérnek, szándékukat jelezzék a 

plébánia irodájában. 

P.Gy. 

Létige 
23. v.: Sir 35,12-14.16-18; Zs 33; 

2Tim 4,6-8.16-18; Lk 18,9-14   

24. h.: Ef 4,32 - 5,8; Zs 1; Lk 13-

,10-17   

25. k.: Ef 5,21-33; Zs 127; Lk 13-

,18-21  

26. sz.: Ef 6,1-9; Zs 144; Lk 13,22

-30  

27. cs.: Ef 6,10-20; Zs 143; Lk 

13,31-35  

28. p.: Ef 2,19-22; Zs 18A; Lk 

6,12-16  

29. sz.: Fil 1,18b-26; Zs 41; Lk 

14,1.7-11  

30. v.: Bölcs 11,23 - 12,2; Zs 144; 

2Tessz 1,11 - 2,2; Lk 19,1-10  

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Hannaróza, Takács Attila és 

Papp Melinda, 

Alexander, Csáki Ádám és Slivka 

Noémi, 

Szabina Dzsenifer, Petrovics Jó-

zsef és Kolompár Dzsenifer gyer-

meke a keresztség szentségében 

részesült október16‑án, 

Temetés:  

† Szűcs Andrást életének 78. évé-

ben október 13-án; 

† Drubina József Pálnét sz. Ka-

liczka Aranka Máriát életének 

73. évében október 14-én a 

kiskundorozsmai temetőben utol-

só útjukra kísértük. 

P.Gy. 

Jól döntök? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Mátyás templom. Az egy-

házi hagyomány szerint a temp-

lomot Szent István király alapí-

totta 1015-ben. E korban a temp-

lomot általánosan „Szent István 

egyházának” nevezik. 

Új kérdésünk: A hagyomány 

szerint melyik festőnek állt 

modellt Szűz Mária? 

a) Rafaello 

b) Lukács 

c) Giotto 

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 a november 6-i 

számban közöljük. 

Az október 9-i rejtvény nyerte-

se: Kereszti Gáborné volt. 

G.F. 

Betűkavarodás 

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Mert mindazt, aki ma-

gát felmagasztalja, megaláz-

zák, és aki magát megalázza, 

felmagasztalják." (Lk 18,14) 

Az egyik, október 23. és október 

30. közötti evangélium rövid rész-

letének betűi kissé összekavarod-

tak; ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Az abeefimr agyinsu aértz 

jött, gyho eeeegkmrss és 

eeegmmnst, aim eeelszttv.” 

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 november 6-i számban közöljük. 

Az október 9-i játék nyertese:  

Farkas Dezsőné volt.  

Sz.A. 
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