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Evangélium 
…”a világosság  

a világba jött”…  

(Jn 1,10) 

 

„Szent Ferenc atyánkról felje-

gyezték, hogy egy alkalommal, 

amikor karácsony éppen pénteki 

napra esett, és egy aggályoskodó 

testvér megjegyezte, hogy szabad-e 

aznap húst enni ( a kisebb testvé-

rek egyébként Szent Mihály ünne-

pétől egészen karácsonyig böjtöl-

tek) ő a következő meglepő feleletet 

adta: „még a falak is húst egye-

nek, az állatok az istállóban kap-

janak kétszeres abrakot, a testvé-

rek pedig menjenek ki az utakra 

és szórják tele magokkal, hogy a 

madarak is jóllakhassanak”. 

Majd ezekkel a szavakkal fordult 

a kérdezőhöz: „ne beszélj itt test-

vér, péntekről: a karácsony az ün-

nepek ünnepe. Kitűnik ebből a 

jelenetből is, hogy Szent Ferenc a 

karácsonyt minden más ünnepnél 

magasabbra helyezte, és még 

nagypéntek, sőt húsvét misztériu-

mánál is előbbre valónak tartotta. 

(Celanói Tamás szövege is ezt su-

gallja, amikor a Grecció kará-

csony leírásakor a húsvéti örömé-

nek „az éjszaka fénylik mint a 

nappal” sorát eredeti kontextusá-

ból kiemelve nem arra az éjsza-

kára alkalmazza, amelyen a sír 

sötétjében feltámadt az Úr, ha-

nem arra, amelyen megszületett. 

Ferenc számára a megtestesülés 

az a középpont, amelyhez Isten 

minden más műve rendelődik: a 

teremtés és a megváltás, az egész 

üdvösségterv és üdvösségtörténet. 

A nemlétezésben elhangzó Isteni 

szó: „legyen világosság” elsősor-

ban azt jelenti: legyen Jézus 

Krisztus, vagyis testesüljön meg 

az Isten szent fia, aki maga a vi-

lág világosság.” 

Krisztus nem karácsonykor szü-

letett, hanem a világ teremtése 

előtt.  A Níceai hitvallásban azt 

imádkozzuk: „Hiszek az egy Úr-

ban, Jézus Krisztusban, Isten egy-

szülött Fiában, aki az Atyától szü-

letett az idő kezdete előtt… Szüle-

tett, de nem teremtmény, az Atyá-

val egylényegű és minden általa 

lett.” 

Nem karácsonykor, hanem a 

világ teremtésekor. 

Azt olvassuk erről a világosság-

ról, Krisztusról, hogy Ő „világít a 

sötétségben, de a sötétség nem fog-

ta fel” (Jn 1,5).  

Krisztus a világosság, mi embe-

rek vagyunk a sötétség. Mit jelent 

ez? Hogy amit az Isten teremtett, 

azt mi emberek a magunk erejé-

nek tulajdonítjuk. Előttem van 

egy mikrofon, egy könyv, egy asz-

tal. Honnan tudom ezt? Onnan, 

hogy van szemem és látok. Nem! 

Nem onnan! Mert van világosság. 

És a világosságban elkülönülnek 

egymástól a tárgyak, és meglehet 

egyiket a másiktól pontosan kü-

lönböztetni. Ez az emberi sötét-

ség. Ezt nem tudja sokszor a ha-

landó felfogni.  Mert a maga ha-

talmának gondolja azt, amit az 

Isten adott. 

„Árpádházi Szent Erzsébet azt a 

bizonyos karácsonyt, amelyen fér-

jét elveszítette, vagyonából kifor-

gatva, gyermekeivel együtt elker-

getve élt át, azért nevezte igazi-

nak, mert hasonlóvá válhatott a 

betlehemi barlangban született 

Megváltóhoz, és nem maradt más 

öröme az életben, mint a valódi 

karácsonyi öröm: megváltásunk 

évenkénti várása.” 

Erzsébet hálát adott az Isten-

nek ezért a nyomorúságért, mert 

ez megtanította őt valami nagyra. 

Az Istenen kívül, a világosságon 

kívül minden halandó és múlan-

dó. Mert vannak pillantok, ami-

kor azt gondolom, hogy királynő 

vagyok, és mindenkivel mindent 

megtehetek. Hatalmam van. És 

rá kell döbbennem, hogy egyedül 

Isten az, aki felemel és ő az, aki 

megaláz. 

Ő a világ világossága, aki a vi-

lág teremtése óta lámpásával 

irányt mutat a benne hívő sok 

milliárd embernek. Éljünk hát 

őáltala, ővele és őbenne, az ő vilá-

gosságában járva. 
G.F.  

Evangélium 
…”Atyátok Lelke szól 

belőletek”… (Mt 10,20) 

 

„Papi hivatást érzek magamban. 

Aztán szeretnék apostol is lenni. 

Fiatalságom álma az volt, hogy 

vértanú legyek. És ez az álom az-

óta is elevenen él bennem. Látva 

az egyház misztikus testét, arra 

vágyom, hogy mindegyikben ré-

szem legyen.” 

Lisieux-i Szent Teréz 

 

Hogy teljesen odaadjam maga-

mat az Egyháznak. Ugyanígy 

gondolkodott és cselekedett Szent 

István első vértanú is. 

Szent Lukács evangélista két 

kötetes művet írt. Egyik az evan-

gélium, másik az Apostolok csele-

kedetei. Ezt nem csak onnan tud-

juk, hogy munkájának elején 

megnevezi magát mint szerzőt, 

hanem szereplőinek jellemvoná-

sai hasonlóságot mutatnak. 

Egyik ilyen könnyen felfedezhe-

tő hasonlóság látható Jézus halá-

la és Szent István első vértanú 

halála között.  

Szent István megjelenik a főta-

nács előtt (Apcsel 6,12-15), hogy 

hosszú beszédében megvédje ma-

gát az őt ért vádakkal szemben 

(7,1-56). Jézus ugyanígy állt szin-

tén a főtanács előtt, akik azzal 

vádolták, hogy le akarja rombolni 

a templomot (Mk 14,55-58). 

Aztán vádlói jelenlétében azt 

mondja Jézus, látni fogjátok az 

emberfiát az Isten jobbján ülni 

(Mk 14,62). Ugyanez történik Ist-

vánnal is. Látom a megnyílt eget, 

és az emberfiát az Isten jobbján 

állni (Apcsel 7,56). 

És a harmadik, talán a legfonto-

sabb párhuzam kettőjük között 

haláluk pillanata. 

„Szent István első vértanú pél-

dája azt igazolja, hogy egy napra 

sem szabad elfelejteni, hogy a 

megtestesült ige eljövetele meg-

osztja az emberiséget, és állásfog-

(Folytatás a 2. oldalon) 



A plébánia elérhetőségei: 

6791 Szeged-Kiskundorozsma,  

Szent János tér 6. 

tel.: (62) 461-228 és (20) 82-32-159 

email: dorozsmaiplebania@gmail.com 

web: http://dorozsmaiplebania.hu 

Iroda nyitvatartása: 

Hétfő - Péntek: 8:00-12:00 

A szerkesztőbizottság tagjai: Gordos Ferdinánd (G. F. - felelős kiadó), Kósa Lászlóné (K.L.-né), Maróti László (M. L.), Moróné Tapody Éva (M. T. É.), Nagy-

né Nyírő Katalin (N.-né), Pócsai György (P. Gy.), Szabó József (tördelés), Szalkai Attila (tördelés) 

A kiadvány elektronikusan is elérhető a http://dorozsmaiplebania.hu/hetilap címen. 

Számlaszámok: 

OTP- Plébánia: 11735036-20051895 

Sztriha Kálmán Alapítvány: 

11735005-20545747 

OTP számla - „Főoltárkép restaurá-

lása” : 11735036-20053952  

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Meglátta az úton a Úr 

angyalát, aki kezében kivont 

karddal kényszerítette Bileámot, 

hogy az Úr akaratát hajtsa végre. 

Az angyalt azonban csak a sza-

már látta, aki így mentette meg 

gazdája életét. (Számok 22,31)  

Új kérdésünk:  

A betániai vacsorán ki kente 

meg Jézus lábát illatos olaj-

jal? (János 12,3)  

1. Zsuzsanna ? 

2. Márta? 

3. Judit? 

4. Mária? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, péntek estig dob-

ják be a plébánia postaládájába. 

A helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk ki. A nyertes 

nevét a január 26-i számban kö-

zöljük. A Szent Rókussal kapcso-

latos játék nyertese: Tóth Lász-

lóné volt. 

M.L. 

Létige 
12. v.: Iz 42,1-4;6-7; Zsolt 28; Ap-

Csel 10,34-38; Mt 3,13-17 

13. h.: 1Sám 1,1-8; Zsolt 115; Mk 

1,14-20 

14. k.: 1Sám 1,9-20; 1Sám 2; Mk 

1,21-28 

15. sz.: 1Sám 3,1-10.19-20; Zsolt 

39; Mk 1,29-39 

16. cs.: 1Sám 4,1-11; Zsolt 43; Mk 

1,40-45 

17. p.: 1Sám 8,4-7.10-22a; Zsolt 

88; Mk 2,1-12 

18. sz.: 2Kor 10,17-11,2; Zsolt 

44; Mt 25,1-13 

19. v.: Iz 49,3.5-6; Zsolt 39; 1Kor 

1,1-3; Jn 1,29-34 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Nándor - Koczkás Sándor és Er-

délyi Mariann gyermeke a ke-

resztség szentségében részesült 

január 5-én. 

Temetés:  

† Szécsi Józsefnét sz. Vass Juli-

annát életének 75. évében; 

† Majer Imrét életének 71. évé-

ben január 3-án a kiskundorozs-

mai temetőben utolsó útjukra 

kísértük. 

P.Gy. 

Hirdetések 
• Fatimai imaóra lesz január 13-

án, délután 3 órai kezdettel a 

plébánia hittantermében,  

• A 2020-as évre szentmisék írat-

hatók az irodában, hivatali idő-

ben. 

• Január 6-án, hétfőn, Vízkereszt 

ünnepén reggel 7 és este 6-kor 

lesznek szentmisék. 

• A Katolikus Bál január 25-én, 

szombaton lesz. Felnőtt jegy: 

5000 Ft, diák: 2500 Ft. 

• Akik házszentelést kérnek,  

jelezzék a plébánia irodájában, 

hivatali időben. 
P.Gy. 

lalásra késztet. Ezek után semmi 

más nem következhet, mint hogy 

megfeszített urához hasonlóan 

kileheli a lelkét, halálával a leg-

nagyobb ajándékot adta az Egy-

háznak: Szent Pált.” 

Nem a Szentlelket, de egy olyan 

lelkes lelket, aki óriási teherbí-

rással járt be messze tájakat, Is-

ten igéjét hirdetve. 

Kierkegaard úgy fogalmazott 

valamikor: „az uralkodók meghal-

nak, uralmuk véget ér. A vértanúk 

meghalnak, uralmuk elkezdődik.” 
G.F.  

Egyházközségért végzett 

szentmisék 2020 

január 1. délelőtt 9 óra: az egy-

házközség híveiért, február 26. 

reggel 7 óra: egyházközség hívei-

ért, március 15. délelőtt 9 óra: 

Hazánkért, népünkért, április 12. 

délelőtt 9 óra: húsvét, egyházköz-

ség híveiért, május 31. délelőtt 9 

óra Pünkösd, elsőáldozókért, jú-

nius 7. este 6 óra: +Mádi György 

plébánosért, június 21. délelőtt 9 

óra: Templombúcsú, az egyház-

község híveiért, augusztus 20. 

délelőtt 9 óra: hazánkért, népün-

kért, szeptember 13. délelőtt 9 

óra: kisbúcsú, az egyházközség 

híveiért, október 23. este 6 óra: 

Hazánkért, népünkért, november 

2. reggel 7 óra: Kiskundorozsma 

minden elhunytjáért, december 

24. éjféli mise: Kiskundorozsma 

minden lakójáért. 

G.F. 

Központi gyűjtések 2020 

 január 5. Vízkereszti gyűjtés, 

Egyházmegyei központi célokra, 

február 23. Katolikus iskolák fej-

lesztésére, március 29. Szentföldi 

keresztények támogatására, má-

jus 31. Pünkösdi gyűjtés, Egyház-

megyei központi célokra, július 5. 

Péter fillérek a Szentszék céljai-

ra, október 8. Missziók támogatá-

sára, november 22. Karitász cél-

jaira. 

G.F. 

Teréz anya gondolatai 

Ha nem helyesen használjuk, 

belefulladhatunk mind az anyagi, 

mind pedig a lelki gazdagságba, 

mivel még Isten sem képes abba a 

szívbe bármit is tölteni, amely 

csordultig van. Egy nap felkél 

bennünk a pénz utáni vágy és 

vágyakozás mindarra, amit  a 

pénzből meg tudunk venni: feles-

leges dolgok, luxusételek, luxus-

ruhák.  Az igények csak növeked-

nek mert az egyik egy másikat 

szül. Az eredmény a fékezhetetlen 

elégedetlenség. Maradjunk olyan 

üresek, amennyire csak lehetsé-

ges, hogy Isten megtölthessen 

bennünket.  

K.L.-né és N.-né 


