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III/39. szám Évközi 26. vasárnap

Szám 11,25-29; Jak 5,1-6; 
Mk 9,38-43.45.47-487

„Ha kezed megbotránkoztat, vágd 
le. Jobb csonkán bemenned az 

életre, mint két kézzel a kárhozatra 
jutnod, az olthatatlan tűzre.”

Súlyosan vétkeznek az isteni 
kinyilatkoztatás természete ellen, 
akik Istenre, Jézusra igent mon-
danak, mégis válogatnak a ránk 
hagyományozott hittartalomban. 
Azzal például, hogy leszavazzák a 
kárhozat lehetőségét. Hogy az iste-
ni irgalmat félreértve lehetetlennek 
gondolják és állítják, hogy a jósá-
gos Isten bárkit is eltaszítson színe 
elől. Holott Jézus Krisztus világo-
san tanítja, hogy az emberi életnek 
igen nagy a tétje, s a menyegzős 
lakomáról bizony örökre le lehet 
maradni, ki lehet szorulni...

A mai Evangéliumot ebben az 
összefüggésben kell olvasni és ér-
telmezni. Nem öncsonkításra szólít 

fel, hanem annál is többre: a bűnnel 
való gyökeres szakításra. Ez nehe-
zebb. A modern ember igyekszik 
is minden létező módon kikerülni: 
ahelyett, hogy szakítana a parázna-
sággal, annak csupán nem kívánt 
következményétől akar megsza-
badulni, és terhességmegszakítást 
végez(tet). Ahelyett, hogy szakíta-
na az irigységgel, féltékenységgel, 
haraggal, inkább a számára kelle-
metlen embertársaival szakítja meg 
a kapcsolatot.

Az igazi keresztény ezzel szem-
ben arra törekszik, hogy kiszaba-
dítsa magát mindazokból a köte-
lékekből, amelyek visszatartják a 
Krisztus-követésben. Isten kegyel-
mébe kapaszkodik, mert hisz a bol-
dog örök életben, és azt is tudja, 
hogy a kárhozat valóságos lehető-
ség, melyet a szabad akarat birto-
kában az ember választ magának, 
visszautasítva a szeretet és igazság 
forrását. Igen, a pokol rémisztő va-
lóság, de miatta nem Istentől kell 
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megrettenni, hanem inkább önma-
gunktól, és Jézus karjaiba vetni 
magunkat, aki épp azért jött, hogy 
kimentsen bennünket önmagunk 
poklából.

Így tettek a szentek, akiket nem 
megbénított a kárhozat lehetősége, 
hanem Istenért való életre, nagy 
tettekre, áldozatra sarkallt. Ők, 
akik a mennyország igézetében él-
tek, tettek a legtöbbet ezért a Föl-

dért. Nekik nem volt mindegy a há-
zasságban a hűség vagy hűtlenség, 
a szüzességben a tisztaság vagy a 
tisztátalan önzés, a politikában az 
igazság vagy a tetszetős hazugság. 
Teljes életet éltek, a teljes krisztusi 
tanítás alapján.

Barsi Balázs-Telek Péter-Pál: 
Magasság és mélység - 

Évközi idő

szent Jeromos
Jeromos egyházatya (†420), a 

későbbi magyar föld fia. Betlehemi 
remeteségében ő fordította az akko-
ri latin köznyelvre (vulgata versio) 
a Szentírást. Önmagát úgy jellemzi: 
„filozófus, rétor, grammatikus és di-
alektikus egyszerre, továbbá három 
nyelvnek; a hébernek, görögnek és 
latinnak ismerője”.

Jeromos (Hieronymus) 347-ben, a 
Dalmácia és Pannónia határán fekvő, 
ókori Stridon városában született, me-
lyet a kutatás Csáktornya (Čakovec) 
muraközi várossal azonosít.

Szülei keresztények voltak, ám 
őt nem keresztelték meg. Iskoláit 
szülővárosában kezdte, hamar kitűnt 
tehetsége. Milánóba, majd Rómába 
küldték retorikát és filozófiát tanulni. 
A latin klasszikusok jelentős mér-
tékben hatottak nyelvezetére, gondol-
kodására.

Barátaival, Bonosiusszal és Rufi-
nusszal látogatta a katakombákat. 366 
nagyböjtjének kezdetén Bonosiusszal 
együtt fölvételét kérte a katekume-

nek közé, és húsvétkor Liberius pápa 
megkeresztelte őket. Húsvét után 
elindult Gallia felé, de csak Trierig 
jutott; újra tanulni kezdett. Vonzani 
kezdte a szerzetesi élet. Elhatározta, 
hogy visszatér Itáliába, Aquileiába, és 
elmélkedő-aszketikus életet kezd. Ba-
rátaival együtt Chromatius szerzetes 
vezetésére bízta magát. A kis szerze-
tesi közösség életének középpontjá-
ban a Szentírás tanulmányozása állt. 
Amikor közösségük szétszóródott, 
Jeromos állhatatos maradt. Útra kelt 
keletre, ahol, mint tudta, a pusztákban 
virágzó szerzetesi közösségek éltek. 
Könyvtárát és a Rómában készített 
följegyzéseket magával vitte. Ám a  
családjától való elszakadás mély se-
bet ütött szívében.

Antiochiában tökéletesítette Szent-
írás-ismereteit, Tiberiásban megtanult 
héberül. Kalkisz pusztájába vonult, 
hogy a remetékhez csatlakozva ma-
gányban, virrasztásban, vezeklésben 
és munkában éljen. Ám természete 
ellenkezett ezen életformával; kul-
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turális és vallási érdeklődése között 
őrlődött. Egy álmában figyelmezte-
tést kapott, hogy még egyáltalán nem 
él keresztény életet. Lelke mélyéig 
megdöbbent. Különféle kísértések 
gyötörték. Az ariánus vita és az an-
tiochiai egyházszakadás a pusztákon 
is fölkorbácsolta a remeték lelkét; a 
szerzetesek között pártok alakultak. 
Jeromos, belefáradva a vitákba, visz-
szatért Antiochiába.

Paulinus, a város püspöke pappá 
szentelte. Jeromos papként is hű ma-
radt szerzetesi hivatásához, megőrizte 
mozgási szabadságát. Szentelése után 
hamarosan útra is kelt: 380/381-ben 
Konstantinápolyban tartózkodott és a 
város könyvtárában dolgozott. Nagy 
hatással volt rá Nazianzi Szent Ger-
gely, aki föllelkesítette Origenész 
iránt; s Jeromos lefordította Orige-
nész huszonnyolc homíliáját.

Damazusz pápa kezdeményezé-
sére 382-ben zsinatot hívtak össze. 
Paulinus püspököt Jeromos kísérte 
el a zsinatra, melynek végeztével a 
pápa bevonta legszűkebb munka-
társi körébe. Hamarosan rábízták az 
evangéliumok latin fordításának át-
vizsgálását: e munka nem egyszerűen 
szövegvizsgálat volt, hanem fordítás 
is; és nem korlátozódott csupán az 
evangéliumokra, hanem kiterjedt az 
egész Szentírásra. Jeromos húsz éven 
át foglalkozott vele, e munkában min-
den tehetségét és tudását az egyház 
szolgálatára szentelve.

Damazusz pápa halála után Jero-
mos elhagyta Rómát, és testvérével 

együtt újra keletre ment. Követőik-
kel Betlehemben telepedtek le, ahol 
Jeromos két kolostort alapított: egyet 
a férfiak számára, melyet ő irányított; 
egyet nők számára, annak vezetését 
Paulára bízta.

Az ezt követő hosszú, harmincöt 
évig tart, irodalmi téren termékeny 
időszakban segítségére volt nagy 
könyvtára és följegyzései. Eredeti 
nyelvből lefordította a Szentírásnak 
majd minden könyvét; megteremtve 
azt az alapszöveget, amelyet Vul-
gata néven a latin egyház egészen a 
legutóbbi időkig hivatalos szentírási 
szövegként használt. A fordítás el-
készültével hozzáfogott a szövegek 
magyarázatához. E magyarázatok 
rendkívül gazdag lelki és régészeti 
tudásról tanúskodnak; ám teológiai 
tartalmuk és nyelvi formájuk szegé-
nyesebb.

Életének utolsó éveit fájdalmas 
szenvedésekkel töltötte. Egészsége, 
látása meggyengült; egymás után el-
vesztette hűséges kísérőit. Az évek 
múlásával Isten lassan mindentől 
megfosztotta. Kezdett eltávolodni 
mindentől, ami korábban oly közel 
állt a szívéhez. Kimerülten és vakon 
tért meg Urához 419. (vagy 420.) sze-
ptember 30-án. Az V. századi források 
420. szeptember 30-ra, Betlehembe 
teszik temetése napját. Rómában a 
VIII. század óta ünneplik.

Jeromos élete szakadatlan harc 
volt. Munkabírása, a Szentírás szol-
gálatába állított tudásszomja, önma-
gával szemben tanúsított szigora, az 
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egyház iránti szeretete tiszteletet pa-
rancsol. Utolsó éveinek szenvedései 
megtisztították, s Isten elvezette lel-
két a tökéletességhez.

A legenda szerint, amikor Betle-
hemben, egy kolostor apátjaként az 
Írás fordításán fáradozott, egy sánti-
káló oroszlán vetődött arra. A testvé-
rek halálra rémültek, ám Jeromos 
utasítására kezelésbe vették az állat 

tövisektől fölsértett lábát. Az ápolás 
során az oroszlán teljesen megsze-
lídült, s mikor felgyógyult, Jeromos a 
kolostor szamarának őrzését és terel-
getését bízta rá, mintha pásztorkutya 
lenne – olvasható Jankovics Marcell 
Jelkép-kalendáriumában.

Forrás: Magyar Kurír

a misszió hatodik napJának 
magyar programJai

Péntek – október 16.

9.00 – 13.00 - Szentírás-olvasás – Apostolok Cselekedetei
  
utcai evangelizáció

17.00 – magyar-szlovák nyelvű szentmise missziós prédikációval 
(A SZENVEDÉS ÉRTELME), betegek kenetének kiszolgáltatása 
–Szent András-templom

18.30 – Fáklyás keresztút a családokért a városban 

este – szentségimádás  – Taizé – Szent Rozália-templom

Szentírás-olvasás a Városmisszión!
Szentírás-olvasók jelentkezését várjuk hétköznaponként, hivatalos 

órák alatt a plébánia irodájában, vagy a szentmisék után a sekrestyében! 
A jelentkezés során kérjük megadni a jelentkező teljes nevét, telefonszámát. 
Bővebb információt személyesen kaphatnak az érdeklődők. Köszönjük!



Jakubecz Márta
(író, publicista, pedagógus)

Életpályája

1986-tól a Széchenyi István Alapiskola pedagógusa Felsőszeliben
1994-től 2007-ig hitoktatóként is tevékenykedik
1990-től a Remény és a Katedra külső munkatársa
2007-től 2009-ig a Remény és a Glória szerkesztője 
2007-től a magyarországi Família Kárpát-medencei családi magazin 
(Új Ember családi magazin) felvidéki rovatának külső munkatársa,  
publikál a szlovákiai Pedagógusfórumban és más hazai lapokban is.

Bibliográfia

Önálló kötetek:
1. Cincogi felfedezi a jóságot (Glória, 2005) – mese

2. Cserépedények titka (Lilium Aurum, 2006 ) - publicisztikai kötet
3. Isten állatkái( Lilium Aurum, 2007) - mese

4. Csendbe rejtett kulcsszavak(Median, 2011) - elmélkedések
5. Pünkösdi utazás(AB-ART, 2011) - meseregény

 6. Cincogi fényre vár (AB-ART, 2014) - mese
7. Szeretet a horizonton(AB-ART, 2015) - elmélkedések, jegyzetek

Publikációk:
1990-től napjainkig több mint 600 cikke jelent meg. Ezek műfajai nagyrészt: 

elmélkedések, jegyzetek, interjúk, könyvismertetések, tudósítások 

Antológiák:
Vámbéry Antológia 2007(Lilium Aurum, 2007)
Vámbéry Antológia 2008(Lilium Aurum, 2008)
Vámbéry Antológia 2009(lilium Aurum, 2009)
Vámbéry Antológia 2011(Lilium Aurum 2011)

www.szmit.sk
5Évközi 26. vasárnap

kedvcsináló a városmisszió programJaihoz
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hirdetÉsek

Első péntekhez a szokott módon gyóntatunk.

Kérjük azon kedves híveket, akik az IMALÁNC-ba kapcsolódnak, hogy 
a hónap 4. napján ne feledkezzenek meg vállalásukról. Imáikat a jó Isten 
fizesse meg!

Imádság végzése a VÁROSMISSZIÓ 2015 eredményességéért! A misz-
szió időpontja: 2015. október 11-18.

Missziós önkéntesek jelentkezését várjuk hétköznaponként, hivatalos 
órák alatt a plébánia irodájában, vagy a szentmisék után a sekrestyében! 
A jelentkezés során kérjük megadni a jelentkező teljes nevét, telefonszámát 
és e-mail címét, amennyiben van. Köszönjük!

Anyagi támogatást a városmisszió kiadásaira szívesen elfogadunk! Isten 
fizesse meg!

Tudatjuk a kedves hívekkel, hogy 2015. október 10-én (szombat) autó-
busz indul Máriavölgybe a hagyományos őszi „REMÉNY” zarándoklatra. 
Jelentkezni lehet Kacz Jankánál a 0904 515 451-es, valamint a 77 00 247-es 
telefonszámokon.

Falinaptár kapható a 2016-os évre. A sekrestyében megvásárolható 2,00 
EUR értékben. Ebből az összegből 50 Cent az egyházközség részére marad.



27. vasárnap: ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP
Szám 11,25-29; Zs 18B; Jak 5,1-6; Mk 9,38-43.45.47-48
Bárcsak az Úr egész népe próféta volna
28. hétfő
Zak 8,1-8; Zs 101; Lk 9,46-50
Kiszabadítom népemet napkelet földjéről és napnyugat földjéről
29. kedd: SZENT MIHÁLY, GÁBOR ÉS RÁFAEL FŐANGYALOK 
(ünnep)
Dán 7,9-10.13-14 vagy Jel 12,7-12a Zs 137 Jn 1,47-51
Örvendezzetek mennyek, és ti, akik benne laktok!
30. szerda: SZENT JEROMOS
Neh 2,1-8; Zs 136; Lk 9,57-62
A király teljesítette kérésem Istenemnek hozzám való jóakarata folytán
1. csütörtök: LISIEUX-I SZENT TERÉZ
Neh 8,1-4a.5-6.7b-12; Zs 18,8-11; Lk 10,1-12
Ezdrás felnyitotta a könyvet az egész nép szeme láttára
2. péntek: SZENT ŐRZŐANGYALOK
Bár 1,15-22; Zs 78; Lk 10,13-16
Vétkeztünk az Úr ellen, nem hittünk neki, nem bíztunk benne
3. szombat
Bár 4,5-12.27-29; Zs 68,33-37; Lk 10,17-24
Aki rátok hozta a bajokat, újra örök vidámságot is ad nektek

heti liturgikus naptár
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a szentmisÉk rendJe
2015. szeptember 28. – október 4.

8 Évközi 26. vasárnap


