
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfőn  15.30 Szent László fiú-kör (5-7. osztály) 

17.00 Bibliaóra 

Szerda  18.30 Felnőtt katekézis 

Péntek  14.00 Szent Teréz lány-kör (5-7. osztály) 

18.00 Gimnazista és egyetemista ifjúsági csoport 

 Szombat  9.30   Ministráns-foglalkozás 

Hirdetések 

Október 23-a missziós vasárnap lesz az Egyházban, amelynek 

keretében a templomi perselyadományokat a missziók javára fogjuk 

továbbítani. 

Jézus hogyan bánt a nehéz emberekkel? 1. rész/6 

1. Kérdéseket tesz fel nekik… 

Lukács evangéliumának tizenkettedik fejezetében Jézust arra kérik, 

rendezzen el egy családi viszályt, és ezt válaszolja: „Ember! Ki tett engem 

bíróvá vagy végrehajtóvá közöttetek?” (Lk 12,14) Érdekes megfigyelni, 

hogy milyen sokat kérdez Jézus. Ezek néha költői kérdések, néha 

provokatívak, máskor mintha egyszerűen visszajelzést kérne. Mindenesetre a 

kérdés föltevésével jelzi, hogy nyitott a másik ember felé. Különös tény, de 

tény: mi, emberek, nem kérdezünk sokat. Inkább feltételezünk, 

nagyképűsködünk („arcoskodunk”), kiselőadást tartunk, megjegyzést 

teszünk, közbevágunk, megítélünk. De meglehetősen ritkán vesszük a 

fáradságot, hogy kérdéseket tegyünk föl a másiknak. Azt gondolom, azzal, 

hogy sokszor kérdezett, Jézus a jó kommunikációra is mintát adott. Aki jól 

kommunikál, az törődik annyira a másikkal, hogy kapcsolatba lépjen vele, 

hogy kérdezze. Még akkor is, sőt, talán éppen akkor, ha nehéz a másikkal. 
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Évközi 29. vasárnap 

Példabeszédet mondott Jézus arról, hogy szüntelenül kell imádkozni és nem 

szabad belefáradni. Így szólt: Az egyik városban élt egy bíró, aki Istentől 

nem félt és embertől nem tartott. Élt abban a városban egy özvegyasszony is. 

Ez elment hozzá, és kérte: „Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel 

szemben.” A bíró egy ideig vonakodott, aztán mégis így szólt magában: 

„Noha Istentől nem félek, embertől nem tartok, de ez az özvegy annyira 

terhemre van, hogy igazságot szolgáltatok neki, mert a végén még nekem jön 

és megver.” Az Úr így szólt: „Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan 

bíró. Vajon Isten nem szolgáltat igazságot választottjainak, akik éjjel-nappal 

hozzá folyamodnak? Talán megvárakoztatja őket? Mondom nektek, 

hamarosan igazságot szolgáltat nekik. Csak az a kérdés, hogy amikor az 

Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?” 

Útravaló 

A mai evangélium egy olyan bírót mutat be, akire a teljes gátlástalanság a 

jellemző: sem Istent nem féli, sem az emberekre nincs tekintettel. A történet 

másik szereplője egy özvegyasszony, aki a társadalom legkiszolgáltatottabb 

rétegéhez tartozott (férje meghalt, ha volt fia, akkor neki kellett eltartania). 
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Nem derül ki pontosan az ő helyzete, annyi bizonyos, hogy valami 

pénzügyi/örökösödési vita lehetett a dologban, s az özvegy mindennapi élete, 

megélhetése lehetett a tét. A bíró hosszabb ideig nem foglalkozik az üggyel, 

kizárólag önmaga érdekeit (karriert, „nagyhalakkal” való foglalkozást) tartja 

szem előtt, nem pedig az önzetlenség és a kiszolgáltatottak védelme 

határozza meg. S jelentős idő után a bíró megunja az asszony zaklatását 

(bíróság előtt, otthona környékén, talán követte őt, stb.), s igazságot 

szolgáltat neki. Vagyis megteszi, ami a kötelessége kellene, hogy legyen.  

Belső monológját hallhatjuk, hogy habár nem érdekel sem Isten, sem ember, 

mégis segítek az özvegynek, nehogy tettlegességig fajuljon ez a probléma. 

Furcsának tűnhet, hogy Jézus az Isten az igazságtalan bíróval kapcsolja 

össze. De ha azt nézzük, hogy az állhatatosság egy igazságtalan bíróval 

szemben eredményre vezet, akkor mennyire igaz ez Istennel kapcsolatban, 

aki nem kényszerből, hanem szeretetből hallgatja meg mindannyiunk 

kérését, hiszen Ő a mi mennyei Atyánk. A történet eszkatologikus 

buzdítással zárul – legyünk mi is állhatatosak! Ha az örök üdvösséget 

valóban szeretnénk elnyerni, akkor mindenre késznek kell lennünk érte! 

Hiszen ha majd az Emberfia eljön, vajon talál-e még hitet, állhatatos, Őt 

imádó szívet a földön? 

Október 18. Szent Lukács evangélista ünnepe 

Az Apostolok Cselekedeteiben olyan részletekkel találkozunk, amelyek 

alapján feltételezhető, hogy Szent Lukács Antiochiában nőtt fel pogány 

görög nemzetiségű családban. Nagy irodalmi műveltséggel rendelkezett. 

Egész életében nőtlen maradt, 40 körül térhetett meg. Minden jel arra mutat, 

hogy a Barnabás és Pál tanítványaként ismerkedett meg a krisztusi tanítással. 

Páltól ismerjük Lukács eredeti foglalkozását. A kolosszeieknek írt levél 

záradékában olvasható: „Köszönt benneteket Lukács, a kedves orvos” (Kol 

5,15). 

Lukács római tartózkodása alatt írta meg evangéliumát, és egy előkelő 

ismerősének, Teofilnak ajánlotta. A pontosság és hitelesség igénytől hajtva, a 

Szentlélektől vezérelve útra kelt, hogy utánajárjon mindannak, amit 

Krisztusról hallott. Találkozhatott még a Szűzanyával, továbbá az egykori 

tanítványokkal, gyógyult betegekkel, vakokkal, talán Lázárral is. Nagyon sok 

olyan eseményt és részletet is leír, melyek máshol nem találhatók (Angyali 

üdvözlet, Mária Erzsébetnél, a gyermek Jézus, az irgalmas szamaritánus, a 

gazdag ember és Lázár, a farizeus és vámos imája, a vérrel verítékezés, a 

tékozló fiú stb.). Ezek az értékes részek megmutatják Szent Lukács 

csodálatos lelki tulajdonságait. 

Szent Lukács, aki mint orvos különös részvéttel nézte a beteg embert, mint 

evangélista észrevette, hogy a Megváltó maga is orvos, sőt, ő az Orvos, aki a 

beteg emberiségnek meghozta a gyógyulást, a megváltás művének 

végrehajtásával. Úgy mutatja be evangéliumában az Emberfiát, mint a 

betegek gyógyítóját, a bűnöket megbocsátó Irgalmat, aki az emberek között 

Isten jótéteményeit árasztja és az irgalmasság evangéliumát hirdeti. 

 

Ferenc pápa októberi imaszándéka 

Egyetemes szándék: Hogy az újságírókat munkájuk végzése során az 

igazság iránti tisztelet és erős etikai érzék vezesse. 

Evangelizációs szándék: Hogy a Missziók Világnapja megerősítse 

minden keresztény közösségben az Evangélium hirdetésének örömét és 

felelősségét. 


