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Evangélium 
…”közel van hozzád a  

törvény, a szádban és a szí-

vedben”… (MTörv 30,14) 

Amikor Teréz anya Kalkuttába 

ment, mi volt a szándéka a bete-

gekkel és a haldoklókkal? Orvos-

ságot, ételt, menedéket adni ne-

kik. De valami többet is, ami túl-

lépi az emberi törvény és elvárás 

kereteit. Isten szeretetét vitte In-

diába. A törvény csak annyit ír 

elő, hogy ne öld meg az ember-

társadat. Azzal már nem foglal-

kozik, hogy gyűlölöd-e őt vagy 

sem. A törvény elveszi a pénzed, 

ezt adónak nevezi, hogy a szegé-

nyek megsegítésére is fordítsa. 

Azt már nem kéri, hogy szeresd 

az éhezőket. A törvény a külsővel 

foglalkozik. Felelj meg az elvárá-

soknak. De nem érdekli, hogy mi 

történik benned. Jól érzed-e ma-

gad vagy sem. Tiszta-e a lelkiis-

mereted vagy bűnös. 

A kérdés nem az, ki az én fele-

barátom. Hiszen a tudós tudja, 

hogy minden ember az. Hanem 

neki miért nem felebarátja az, 

akinek annak kellene lenni. A 

szamaritánus, vagy bárki. Az ol-

vasmány adja meg erre a választ. 

„Közel van hozzád a törvény, a 

szádban és a szívedben, így hozzá 

szabhatod tetteidet” (MTörv 

30,14). Itt arról van szó, hogy a 

törvény hol helyezkedik el ben-

nem? 

Robert Graves egyszer összeült 

egy lengyel barátjával, s kihá-

mozták, mi az igaz az irgalmas 

szamaritánus meséjéből. A pap 

jól tudta, hogy egy félholtra vert 

emberen illik segíteni. A levita 

kevesebbet értett a Szentíráshoz, 

de tudta, hogy tisztátalanhoz 

nem szabad hozzányúlni.  

Végül jött a tudatlan szamaritá-

nus. – Fütyült a törvényre. Oda-

ment és segített. Törvény nélkül. 

Ő volt az, aki valóban megértette 

az erkölcsi törvények szellemét. 

Mind a három emberben élt a tör-

vény. Fejükben, eszükben, lábuk-

ban, szívükben? Melyik részük-

ben? Ha az eszedben, akkor sem-

mit nem segítettél? Ha a szíved-

ben, akkor nemcsak segítettél, de 

örök életet is adtál. 

A Biblia magyarázók felfigyel-

tek arra, hogy Lukács evangéliu-

mában az együttérzés, irgalom 

szó mindig a feltámadással kap-

csolatosan hangzik el. Jézus 

együtt érez a naimi ifjú édesany-

jával, mielőtt fiát feltámassza (Lk 

7,13). A tékozló fiú történetében 

az apa együtt érez a fiával, aki el-

veszett, de megkerült, meghalt, 

de feltámadt (Lk 15,20.24). Ahol 

valaki irgalmaz, ott cselekedeté-

vel feltámaszt. Örök életet ad. 

Egy anya egyszer felkereste Na-

póleont, hogy fia szabadlábra he-

lyezését kérje tőle. A császár azt 

válaszolta, hogy a fiatalember 

kétszer is olyan súlyos vétket kö-

vetett el, hogy az igazságszolgál-

tatás szerint halál jár érte. De én 

nem kérek igazságot – mondta az 

anya – irgalomért könyörgök. 

Asszonyom, a fia nem érdemel 

kegyelmet – válaszolta Napóleon. 

– Uram – szólt vissza az asz-

szony –, ha megérdemelné, az 

nem lenne kegyelem. Az irgalom 

azt jelenti, hogy nem jár neki a 

kegyelem, hanem ajándékba, in-

gyen kapja. Így kímélte meg a 

császár az asszony fiát. 

Így kímél meg Isten minket is a 

büntetéstől. Így tehetünk mi is 

nagyon sok jót, ha irgalmasságot 

gyakorolunk. 

G.F.  

Kempis Tamás: Krisztus követése 

Ahelyes önismeret 
Kell, hogy egy kevéssé tudjunk 

bizalmatlanok lenni önmagunk 

iránt, mert gyakran híjával va-

gyunk a kegyelemnek és a lelki 

érzékenységnek. 

Kevéske világosság van ben-

nünk, s azt is egy-kettőre elve-

szítjük hanyagságunk miatt. 

Gyakran rá sem eszmélünk, 

hogy belül mily vakok vagyunk. 

Gyakran rosszat teszünk, s még 

rosszabbul mentegetőzünk. 

Olykor az indulat fűt, és buzgó-

ságnak véljük. 

Másokat megrovunk apróságok 

miatt, magunkban a nagyobb hi-

bát sem vesszük észre. 

Elég hamar észleljük s latra 

vetjük, amit másoktól szenve-

dünk, s oda se hederítünk arra, 

mit kell miattunk másnak elszen-

vednie. 

Aki a maga vétkét igazán, pon-

tosan lemérné, az nem ítélne 

másról olyan keményen. 

A lelki embernek – bármennyi 

gondja van –, a legfőbb gondja 

önmaga. 

Aki pedig lelkiismeretesen 

ügyel magára, annak mások meg-

szólásától könnyű tartózkodnia. 

Sohasem válik belőled összesze-

dett, igazán lelki ember, ha nem 

tanulsz meg hallgatni arról, ami 

nem a te dolgod, s figyelmedet 

nem fordítod önnönmagadra. 

Ha egészen magadra és Istenre 

figyelsz, nem kavar majd föl, 

amit odakinn tapasztalsz. 

Hol vagy, ha belső jelenléted 

megszűnik? 

S bár mindent bejártál is, mire 

volt jó, ha elveszítetted önmaga-

dat? 

Békére és igaz belső azonosság-

ra szól a rendeltetésed: kell, hogy 
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Jól döntök? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Lukács. A 8. századtól él 

az a hagyomány, hogy Lukács 

evangélista festő volt. Ő örökítet-

te meg az első képet Szűz Máriá-

ról. A késő középkorban a Szent 

Lukács céh alatt a festők társasá-

gát értették. 

Új kérdésünk: Ki mondta: 

ezt az embert vasból gyúrták. 

a) Néri Szent Fülöp 

b) Borromeó Szent Károly 

c) Páduai Szent Antal 

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 november 13-i 

számban közöljük. 

Az október 16-i rejtvényre nem 

érkezett helyes megfejtés. 

G.F. 

Betűkavarodás 

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Az Emberfia ugyanis 

azért jött, hogy megkeresse és 

megmentse,  ami elve-

szett.” (Lk 19,10) 

Az egyik, október 30. és novem-

ber 6. közötti evangélium rövid 

részletének betűi kissé összeka-

varodtak; ABC sorrendbe rende-

ződtek: 

„Bdkloo a beeékkőrszz, 

emrt ekőt einst aafiikn 

áfgjko hiínv.” 

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 13-i számban közöl-

jük. 

Az október 16-i játék nyertese:  

Kéri Györgyné volt.  

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Hirdetések 
 Mindenszentekkor reggel 7 és 

este 6 órakor kezdődnek a 

szentmisék. Este 5 órakor síro-

kat szentelünk, 5 órakor a köz-

ponti keresztnél ájtatosságot 

tartunk, 6 órakor Mindenszen-

tektől Mindenszentekig egy év 

alatt eltemetett 62 elhunytért 

mutatunk be gyászmisét. 

 Novemberben reggel 7 órakor 

kezdődnek a hétköznapi szent-

misék. 

 Pénteken első péntek, vasárnap 

első vasárnap, pénteken a reg-

geli, vasárnap a délelőtti szent-

mise végén Jézus szíve litániát 

végzünk. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Farkas Károly és Kovács Adri-

enn a házasság szentségében ré-

szesültek október 21-én. 

Keresztelés: 

Dániel, Bányai Ákos és Ragó 

Renáta gyermeke a keresztség 

szentségében részesült október 

22‑én. 

Temetés:  

† id. Butty Péter Pált életének 

90. évében október 17‑én a 

kiskundorozsmai temetőben utol-

só útjára kísértük. 

P.Gy. 

minden mást kevesebbre tarts, és 

csak önmagadra ügyelj. 

Nagyon sanyarú helyzetbe ke-

rülsz, ha valami mulandót nagy-

ra becsülsz. 

A te szemedben semmi se le-

gyen nagy, magasztos, kedves 

vagy kívánatos, csak Isten maga, 

vagy ami Istenre utal. 

Az Istent szerető lélek fölébe nő 

mindennek, ami Istennél alább-

való. 

Egyedül Isten az örökkévaló és 

megmérhetetlen, a mindeneket 

betöltő, egyedül ő a lélek vigasz-

talása és szívünk igaz öröme. 

M.T.É 

Pio atya breviáriumából 

Az Úr sok kegyelemben része-

sít, hogy magához hívjon, és már 

azt hisszük, hogy ujjunkkal érint-

jük az eget. Nem tudjuk viszont, 

hogy a növekedéshez keserű ke-

nyérre van szükségünk: keresz-

tekre, megaláztatásokra, próbák-

ra, ellenvetésekre.  

K.L.-né és N.-né 


