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Ä November 13-án az esti szentmi-
sét követő szentségimádás kere-
tében engesztelő imaórát tartunk 
a fatimai szűzanya szándékára. 

Ä November 16-án, jövő vasárnap 
16 órakor családi mise lesz, de 
ezúttal kivételesen az óvodai 
foglalkozás elmarad. 

Ä Ugyancsak november 16-án, dél-
után 17 órakor kerül sor Sulyok 
elemér atya következő előadására. 

Ä  Őszi cursilloink időpontjai: 
• Férfiak számára nov. 13-16-ig 
• Nők számára nov. 27-30-ig 
• Dec. 4-7 között lesz adventi lel-

kigyakorlatunk 

Elérhetőségek: 
postán:  Győr, 9024  Szentlélek tér 1. 
telefon/fax: 96/ 419-588  
neten: www.szentlelek.extra.hu 
 vagy:  www.gyertya.fw.hu 
e-mailen: freemaker@freemail.hu 

Életet a léleknek! 
2008. november 9. A Szentlélek templom lapja Évközi 32. vasárnap 

„Bontsátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem azt!”  

Az én szívem is álmok temploma 
És Isten minden templomban lakik. 

Reményik Sándor 

Lateráni Bazilika felszentelésének ünnepe 

Megh í vó  
 

…egy Istent dicsőítő koncertre! 
 

A Szentlélek templom 
családi ének- és zenekara 

 

szeretettel meghív Téged és kedves családodat 
2008. november 22-én 19 órakor 

az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpontban 
tartandó 

 

Énekelj velünk! 
 

című koncertjére. 
 

A belépés díjtalan, adományokat szolgálatunk folytatásához 
köszönettel fogadunk. 

http://www.szentlelek.extra.hu
http://www.gyertya.fw.hu
mailto:freemaker@freemail.hu


Olvasmány: Ez 47,1-2.8-9.12 
Ezután visszavitt engem a ház ka-
pujához, és íme, víz fakadt a ház 
küszöbe alatt a keleti oldalon; a ház 
homlokzata ugyanis kelet felé né-
zett. A víz a templom jobb oldalán 
folyt le, az oltártól dél felé. Aztán 
kivitt az északi kapun, és körülve-
zetett a külső kapun kívül levő úton 
a kelet felé néző útra; és íme, víz 
tört elő a jobb oldalon. Azt mondta 
nekem: „Ez a víz a keleti homok-
dombok felé indul, majd lefolyik a 
sivatag síkságára és a tengerbe öm-
lik; amikor beleömlik, annak a vize 
egészséges lesz. Amerre ez a folyó 
ér, minden élő és mozgó lény élni 
fog. Ahová eljut a víz, igen sok lesz 
a hal; ahová elér a folyó, egészsé-
ges lesz és élni fog minden lény. A 
folyó mentén pedig, annak mindkét 
partján mindenféle gyümölcsfa nő; 
lombjuk le nem hull, s a gyümöl-
csük el nem fogy. Havonta friss 
gyümölcsöt teremnek, mert vizük a 
szentélyből fakad. Gyümölcsük ele-
delül szolgál, a lombjuk pedig or-
vosságul.” 
Szentlecke: 1Kor 3,9c-11.16-17 
Mert Isten munkatársai vagyunk, ti 
pedig Isten szántóföldje, Isten épü-
lete vagytok. Isten nekem adott ke-
gyelme szerint, mint bölcs építő-
mester, alapot vetettem; más pedig 
arra épít. De mindenki ügyeljen, 
hogyan épít rá. Mert a lerakott ala-
pon kívül, amely Jézus Krisztus, 
más alapot senki sem rakhat. Nem 

tudjátok, hogy Isten temploma 
vagytok, és Isten Lelke lakik ben-
netek? Azt pedig, aki Isten templo-
mát lerombolja, lerombolja az Is-
ten. Mert Isten temploma szent, s ti 
vagytok az. 
Evangélium: Jn 2,13-22 
Közel volt a zsidók Pászkája, és 
Jézus fölment Jeruzsálembe. A 
templomban ökör-, juh- és galamb-
kereskedőket talált, s az odatelepe-
dett pénzváltókat. Akkor kötelekből 
ostort font, és mindnyájukat kiza-
varta a templomból a juhokkal és 
az ökrökkel együtt, a pénzváltók 
pénzét szétszórta, az asztalaikat 
fölforgatta. A galambárusoknak 
pedig azt mondta: „Vigyétek el in-
nen ezeket, ne tegyétek Atyám há-
zát vásárcsarnokká!” Akkor tanít-
ványai visszaemlékeztek arra, hogy 
írva van: „Emészt engem a buzgó-
ság házadért” [Zsolt 69,10]. A zsi-
dók azonban megszólították, és azt 
kérdezték tőle: „Milyen jelet mu-
tatsz nekünk, hogy ezeket cselek-
szed?” Jézus azt felelte nekik: 
„Bontsátok le ezt a templomot, és 
én három nap alatt fölépítem azt!” 
A zsidók erre így szóltak: 
„Negyvenhat esztendeig épült ez a 
templom, és te három nap alatt föl-
építenéd?” De ő a saját testének 
templomáról mondta ezt. Amikor 
föltámadt halottaiból, tanítványai 
visszaemlékeztek, hogy ezt mond-
ta, és hittek az Írásnak, és a szónak, 
amelyet Jézus mondott. 
 

9-11 és 11-9  

Nem vízilabdameccsek eredménye 
a cím, hanem más: Emlékszünk rá, 
kilencedik hó 11-ét mutatta a nap-
tár, amikor összeomlott az iker to-
ronyház New Yorkban.  
Tizenegyedik hó 9-én viszont a 
Lateráni Bazilika felszentelését ün-
nepeltük. Mindkettő magas és jeles 
épület. Az újabbik ledőlt, a régebbi 
áll. Mindkettő valamiféle isteni jel-
kép. A Lateráni Bazilika azért jel-
kép, mert ennek helyén állt az első 
nyilvános keresztény templom a 
keresztényüldözéseket követően.  
Nem erőltetett a gondolat, de a 
New York-i ikertorony is valamifé-
le szentély volt. A kereskedelem 
szentélye. A piac szálai ott futottak 
össze. Rengeteg ember speciális 
hitvallásának helye. A helyét elne-
vezték zéró pontnak, és már meg-
születtek az új, még nagyobb épület 
tervei. Ugyanazon hitvallás jegyé-
ben.  
Nyilvánvaló, hogy a terrorizmus 
sötét dolog, és azt is tudjuk, hogy a 
Vatikánt is fenyegetik, de ne áll-
junk meg itt. Engedjük meg, hogy a 
9-11 és 11-9 jelzése döntés elé állít-
son: akarjuk-e a pénzt mennyország 
helyett csak eszköznek tekinteni, 
hogy vele jól sáfárkodva Istenhez 
jussunk? 

Sánta János MK 

 

A sütemény 
Sokszor gondolkozunk azon: 
„Mivel érdemeltem ki ezt a rosz-
szat?” vagy „Miért engedi meg Is-
ten ezt a dolgot az életemben?” Ha 
benned is felmerülnek ezek a kér-
dések, itt van egy rövid, aranyos kis 
történet: 
Egy lány, amikor hazament édes-
anyjához elkezdett panaszkodni: 
„Anya, meg fogok bukni algebrá-
ból, a barátom szakított velem és a 
legjobb barátnőm elköltözik. Miért 
kell, hogy ilyen sok rossz dolog 
történjen velem?” 
Mialatt a lány elmesélte bánatát, az 
édesanyja éppen egy süteményt sü-
tött. Megkérdezte a lányát, hogy 
kér-e enni valamit. 
Erre a lány egyből így felelt: 
- Persze anya, te mindig valami na-

gyon finomat csinálsz. 
- Megkínálhatlak egy kis olajjal? 
- Fúúúúj, anya ettől lenne aztán 

szörnyűbb a napom. 
- Akkor adhatok néhány nyers to-

jást előételnek? 
- Jaj, anya, az is undorító. 
- Talán lisztet vagy egy kis szóda-

bikarbónát? 
- Anya!!!!!!! Valami normális dol-

got szeretnék enni!!! 
Erre az édesanyja így felelt:  
- Drága kicsim! Sokszor a dolgok, 

egymagukban rossznak tűnnek. 
De ha megfelelően összerakod 
őket, akkor a végeredmény egy 
nagyon finom és csodálatos süte-
mény lesz, amit szeretni fogsz! És 
drága lányom ez nem csak a sü-
tésre igaz… 



mányozza a nappalt, a holdat és a 
csillagokat, hogy kormányozzák az 
éjt. Létezik tehát egy isteni üzenet, 
amely titokzatos módon bele van 
vésve a teremtett világba és jelzi az 
irgalmasságot, vagyis Isten hűséges 
szeretetét, aki teremtményeinek adja 
az életet, a vizet és a táplálékot, a 
fényt és az időt. Tiszta tekintettel 
kell tehát szemlélni ezt az isteni 
megnyilvánulást, a csodálatos dol-
gok szemlélődéséből pedig fakadjon 
Isten dicsőítése, a hála örömteli 
himnusza.  

Magyar Kurir 

Szent vagy Urunk és Istenünk: 
Te vagy az egyetlen Isten, 
Az egyetlen, aki csodákra képes. 
Te vagy az Erős, 
Te vagy a Nagy, 
Te vagy a Magasságos. 
Mindenható és szent Atya vagy, 
Királya az égnek és a földnek. 
Istenünk és Urunk. 
Te jóságos vagy, s maga a legfőbb Jó, 
élő és igaz Isten. 
Te vagy a Jóság és a Szeretet, 
Te vagy a Bölcsesség, az Alázat és a 
Türelem, 
Te vagy az elrejtettség és a Csönd, 
Te vagy az Igazságosság és a Mérték, 
Te vagy a teljes gazdagság, 
Te vagy a Szépség és Szelídség 
te vagy Menedékünk és Erőnk. 
Te vagy a mi Hitünk és Reményünk, 
Szeretetünk és kimondhatatlan nagy 
boldogságunk. 
Te vagy a végtelen Jóság, 
Hatalmas és csodálatra méltó Urunk, 
Istenünk, 
Mindenható és könyörülettel teljes. 

Assisi Szent Ferenc 

A jeruzsálemi lakosság a „szent 
idegenforgalomból” nagy hasznot 
húzott ebben az időben. Az ünne-
pek idejében a lakosság tízszeresére 
növekedett a zarándokok miatt. A 
templomadót csak olyan „szent 
pénzben” lehetett megfizetni, ame-
lyen nem volt a császár képe. Ezt a 
főpapi családok állították elő. Az 
átváltás Annás és Kaifás alkalma-
zottjai 4-5 %-os kamattal tették, 
amely tetemes hasznot jelentett a 
főpapi családnak. A diaszpórából 
érkezők az áldozati bárányokat is 
itt vásárolták meg. Ezt is gyarapí-
totta a főpapság jövedelmét. Ezeket 
az ünnephez tartozó pénzügyi és 
kereskedelmi ügyleteket, korábban 
a templommal szemben, az olajfák 
hegyén bonyolították le, csak An-
nás és Kaifás idején települtek be a 
pénzváltók a templomnak a pogá-
nyokról elnevezett udvarába, és a 
bárányokat is kezdték ott eladni. Az 
üzlet tehát bevonult a templomba. 
A Jézus korabeli vallásos rétegek 
közül nem csak a Názáretinek, ha-
nem például a qumráni közösség 
tagjainak is komoly problémáik 
voltak a templomi kultusz tisztasá-
gával és szent, üdvösségközvetítő 
jellegével. Ők annyira felháborod-
tak az ott látottakon, hogy inkább 
kivonultak a pusztába és ott imád-
sággal, aszkézissel és az írás állan-
dó tanulmányozásával igyekeztek 
egy szent gyülekezetet teremteni. 
A templom jelentése közel keleten 
valami szent hely volt, amely kizá-
rólag az Istennek van lefoglalva. 

Az olyan felfokozott helyzetek-
ben, amikor megnyilvánul emberi 
természetünk hevessége vagy eltölt 
minket valamiféle indulat és buzgó-
ság, gyakran elszóljuk magunkat. 
Itt nem a káromkodásokra vagy 
más trágár beszédre kell gondol-
nunk, mert sosem szabadna elveszí-
teni annyira önuralmunkat, hogy ne 
tudnánk odafigyelni beszédünkre. 
Az elszólás esetében egyszerűen 
csak arról van szó, hogy felindult-
ságunkban olyan dolgokat is el-
mondunk, amit más, nyugodtabb 
helyzetben nem árulnánk el. Ha-
sonló történhetett Jézussal is. Miu-
tán észrevehetően nagyon megin-
dultan és meglehetősen hevesen 
kiűzi a kereskedőket az Isten házá-
ból, Jézus elszólja magát a csodaje-
let követelő nép előtt és - bár na-
gyon burkoltan - de egyértelműen 
feltámadásáról beszél. Amikor az 
evangéliumi beszámolók szerint 
megjövendöli szenvedését és halá-
lát, általában a feltámadásra is tesz 
utalást, itt azonban nem egy ilyen 
jövendölésről van szó. Jézus elszól-
ja magát, elárul valamit eljövendő 
sorsáról, de az emberek nem értik 
meg beszédét. Jézus teste lesz az a 
„templom”, amely a halál nagypén-
teki rombolása után három nap 
múlva újjáépül húsvét hajnalán a 
feltámadásban. 
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Imádság 
Add, hogy megismerjem magam, 

ismerjelek meg, én Uram! 
Hagyj mindenről lemondanom,  

Te légy egyetlen óhajom. 
Hogy önmagam elfeledve,  

csak Téged szeresselek. 
Bármit teszek, érted tegyem,  

Téged dicsérve szüntelen. 
Színed elé hagyj omlanom,  

neved zengjen csak ajkamon. 
Tekívüled az ég alatt,  

ne éljen bennem gondolat. 
Magamnak holt legyen szívem,  

Neked dobogjon csak híven. 
S bármi sorsot küldesz fölém,  

kezedből elfogadjam én. 
Üldözve folyton önmagam,  

hozzád siessek, ó Uram! 
Szent lépteidnek nyomdokát,  

kövessem hűn ez élten át. 
Magamtól futva szüntelen,  

Te légy egyetlen menhelyem. 
Mindenkor féltve lelkemet,  

féljem, tiszteljem szent neved. 
Hogy így hű gyermeked lévén, 

örök hatalmad zengjem én. 
Ne bízzam önmagamban, nem 
Csak benned bízzam, Istenem. 

Mindegyre engedelmesen,  
figyeljen Rád tekintetem. 

Szívemben minden vonzalom,  
Tied legyen, én Jézusom! 

Csak szívedet szeressem én,  
szerelmedért legyek szegény. 

Tekints rám, hogy szeresselek, 
szólíts el, hogy szemléljelek, 
S újulva Benned, Istenem,  

add, légyen üdvöm végtelen. 
Ámen. 



Ide belépni átlag ember nem léphe-
tett. A zsidóknál mindenki beléphe-
tett, aki a választott néphez tarto-
zott, de bizonyos vallási előírások-
nak eleget kellett tenni. Az üzlete-
lés és a bakok és kosok vérének 
feláldozása, kétségtelen ellentmon-
dott annak a vallásosságnak, amely 
már a babiloni fogság idején kez-
dett kialakulni. Ott kultusz nélkül 
pusztán az ajkak imádságával mu-
tattak be szívbeli áldozatot az Isten-
nek. Ezen a szívbéli vallásosságon 
felnövekedett jámbor emberek, a 
templomi gyakorlatban nem csupán 
felháborító üzletet láttak, hanem 
úgy látták, itt nem istentisztelet fo-
lyik, hanem üzletelni akarnak az 
Istennel is, vagyis az áldozatokkal 
lekötelezni őket a maguk számára. 
A keresztény templomok az imád-
ság házai, belépni bármilyen szív-
vel lehetséges, mint ahogyan a 
Lateráni bazilikába és más nagy 
római bazilikákba a turisták hada 
lép be csodálkozó szívvel, az imád-
kozó szándéka nélkül. Az Isten 
tiszteletére épített legszebb templo-
mainkat ilyen emberek látogatják 
nagy számban, szabadidő tevékeny-
ségként. Azonban a templomok 
csak azok számára tárulnak fel iga-
zán, akik a csodálkozóból a temp-
lomban imádkozóvá tudnak válni. 
Aki az imádság, a reflexió és a 
megtérés helyének használják a 
templomot. Ők őrzik a templom 
csendjét, és felháborodnak, ha vá-
sárcsarnokká teszik a kíváncsi láto-
gatók. 

„Minden egyház feje és anyja” – ez a 
mondat szerepel latinul a felszente-
lését ma ünneplő lateráni szent János 
bazilika homlokzatán. Az ószövetsé-
gi olvasmány az oltárból előtörő víz-
ről prófétál. Jézusban teljesedett be a 
jövendölés: Ő a főpap, az oltár és az 
áldozat. Benne mindnyájan új életet 
nyertünk. A keresztségben Krisztus 
testének tagjai lettünk. Vigyázzunk 
testünk templomára, szépítsük a kő-
ből épült templomainkat is, és ápol-
juk a közösséget „minden egyház 
feje és anyjával”, a római pápa cím-
templomával 
 
 
Lateráni bazilika a pápák legősibb 
bazilikája. Eredetileg az előkelő ró-
mai család, a Lateranusok háza volt. 
A Néro elleni összeesküvés miatt 
elkobozták és császári birtok lett. 
Nagy Konstantin megtérése után 
Miltiadesz pápának adományozta, 
aki a római püspök székhelyévé tet-
te. 313-ban már itt tartott zsinatot. A 
házban lévő bazilikát 324-ben a Leg-
szentebb Megváltó tiszteletére szen-
telte. Ez a római püspöknek mint 
pátriárkának székhelye, és ezért a 
templomot „az összes templom any-
ja és feje" címmel ruházták fel. A 
XIV. században V. Orbán pápa a 
főoltár fölötti ciboriumba helyezte el 
Szent Péter és Pál apostolok kopo-
nyáját. A templom főoltárába befog-
lalt faoltár az apostol-oltár maradvá-
nya. A templom hajójában egy dom-
bormű őrzi emlékét annak a történel-

ség, a lojalitás, a szeretet és termé-
szetesen Isten irgalmassága.  
A zsoltár azt a mély és személyes 
kapcsolatot ábrázolja szintetikusan, 
amely a Teremtő és teremtménye 
között jött létre. Ennek a kapcsolat-
nak a keretében Isten nem úgy jele-
nik meg a Bibliában, mint egy érzé-
ketlen és könyörtelen Úr, sem úgy 
mint egy ködös, megismerhetetlen, 
végzetszerű lény, akinek titokzatos 
ereje ellen hiába is vennénk fel a 
küzdelmet. Isten ezzel szemben 
olyan személyként jelenik meg, aki 
szereti teremtményeit, őrködik fe-
lettük, követi őket a történelem út-
ján és szenved azokért a hűtlensé-
gekért, amelyekkel népe gyakran 
szembe helyezkedik szeretetteljes, 
atyai irgalmasságával, amelyet a 
„hesed” szó jelöl. A zsoltáros sze-
rint ennek az isteni szeretetnek az 
első látható jelét éppen a teremtés-
ben kell keresnünk, majd a történe-
lem következik. A csodálattal teli 
tekintet mindenekelőtt a teremtést 
szemléli: az eget, a földet, a vize-
ket, a napot, a holdat és a csillago-
kat. 
Mielőtt felfedeznénk Istent, aki egy 
nép történelmében nyilatkoztatja ki 
magát, egy mindenki számára nyil-
vánvaló kozmikus kinyilatkoztatás 
tesz tanúságot az egész emberiség 
számára az egyetlen Teremtőről, 
aki az „Istenek Istene”, az „Urak 
Ura”. Az egek hirdetik Isten dicső-
ségét, keze alkotta a mennyeket. 
Azért teremtette a napot, hogy kor-

mi eseménynek, amikor II. Szil-
veszter pápa átadta a magyar kül-
döttségnek az első királyunknak 
küldött koronát. 
A mai szentmise megtanít arra, 
hogy a templom szent és Istennek 
szentelt hely; a mennyország kapu-
ja, mert összeköti a földet az éggel. 
Egyben az egész Anyaszentegyhá-
zat is jelképezi, melynek élő építő-
kövei az Egyház tagjai. Előre jelzi 
a feltámadás utáni állapotot, és úgy 
mutatja be a Jelenések könyve 
alapján, mint a mennyország jel-
képét. Végül figyelmeztet saját 
méltóságunkra is, mert a keresztség 
révén a Szentlélek templomai let-
tünk.  
 
 
XVI. BENEDEK PÁPA KATEKÉZISE 

A 135. ZSOLTÁRRÓL  
 
A „nagy hálaének” zsoltár néven 
ismert ünnepélyes dicsőítő éneket a 
zsidóság a húsvéti liturgia során 
intonálta. Visszatérő sora: „irgalma 
örökké tart”. A mondat középpont-
jában újból és újból felhangzó 
„irgalom” szó áll, amely a valóság-
ban az eredeti héber „hesed” szó 
helyes, de korlátozott értelmű for-
dítása. Ezt a kifejezést használja 
ugyanis a Biblia annak a szövetség-
nek a jelölésére, amely az Úr és 
népe között fennáll. A szó egyben 
meghatározza azokat a magatartás-
formákat is, amelyek e kapcsolat 
értelmében kialakulnak, mint a hű-


