
KIÁLTÓ SZÓ 
A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja 7. évfolyam, 26. szám 2019. június 30.  

Páduai Szent Antal sírjához 

2019. október 10-13. (4 nap / 3 éjszaka) 

71.000.- forint plusz 50 euró 

Programvázlat: 

1. nap: kiutazás, látogatás aquileia-i kora keresztény bazilikában 

2. nap: egész nap Velencében 

3. nap: egész nap Padovában 

4. nap: szentmise Monte Grisa szentélyben, hazautazás 

RÉSZLETES PROGRAMLEÍRÁS 

1. nap: Indulás a reggeli órákban Szegedről, útközben Budapesten az olasz nyelvű idegenvezetőt felvesz-

szük. Utazás az M5 – M0 – M7 – Tornyiszentmiklós (határ) útvonalon, Szlovénián keresztül Olaszországba. 

Zarándoklatunk első állomásaként Aquileiát keressük fel, mely egykor a Római Birodalom jelentős kikötő-

városa volt. Megtekintjük a pompás mozaikokkal díszített kora keresztény bazilikát, majd szentmise 

után folytatjuk utunkat a Padova környéki szálláshelyünkre (3 éj). 

2. nap: Egész napunkat az „Adria királynőjének” is nevezett Velencében töltjük. Behajózás után városné-

ző sétánkat a Santa Maria Gloriosa dei Frari ferences templomnál kezdjük, amely a város egyik leg-

szebb temploma, főoltárán Tiziano mesterművét láthatjuk, mely Szűz Mária mennybemenetelét jeleníti meg 

(a festmény alapján készült az esztergomi bazilika oltárképe). Lelkivezetőnk által bemutatott szentmisén 

veszünk részt, majd sikátoros utcákon és a Rialto-hídon keresztül érkezünk meg a különleges hangulatú 

Szent Márk térre, ahol a Szent Márk székesegyház, a Dózse palota és a harangtorony áll. Betérünk a 

mozaikokkal gazdagon díszített bazilikába, melyet Szent Márk tiszteletére építettek a 9. században. Az 

evangélista ereklyéit a főoltár alatt őrzik, ahol a pazar középkori ikonosztáz, a Pala d’Oro is áll. A délután 

hátralévő részében szabadprogram. 

3. nap: Reggel Szent Antal városába, Padovába utazunk, ahol elsőként a kapucinus templomot keres-

sük fel. Itt őrzik Szent Leopold Mandic atya földi maradványait, aki a padovaiak közkedvelt gyóntatója volt. 

Innen a Prato della Valle téren keresztül a Szent Antal bazilikához sétálunk, mely a szent sírja felett 

épült. Felkeressük az Ereklye kápolnát, melyben a híres prédikátor épen maradt nyelvét őrzik, majd szent-

misén veszünk részt. Ezután városnéző sétára indulunk a Padovai Egyetem és a Palazzo della Ragione érin-

tésével a Dómig. Sétánk végén betérünk a Pedrocchi Kávézóba, ahol lehetőség lesz megkóstolni a különleges 

ízesítésű kávéjukat. 

4. nap: Reggeli után hazafelé indulunk. Útközben hálaadó szentmisén veszünk részt a Monte Grisa szen-

télynél, mely az Adriai-tenger partja fölé magasodó dombon áll. A modern templomot a II. világháború után 

a triesztiek építették hálából a Szűzanyának, amiért városuk megmenekült a teljes pusztulástól. Hazautazás 

Szlovénián keresztül a Tornyiszentmiklós (határ) – M7 – M0 – M5 útvonalon. Érkezés Szegedre a késő esti 

órákban. 

Utazás: autóbusszal 

Szállás: hotel *** (2 és 3 ágyas fürdőszobás szobák) 

Ellátás: félpanzió (reggeli és vacsora) 

  

2019. július végéig 50.000.-forint foglaló vagy előleg befizetésével lehet jelentkezni a plébánián. A fennma-

radó 21.000.- forint és 50 euró (a belépőjegyek, a hajójegyek, az idegenforgalmi adó és az adományok költsége) 

befizetési határideje szeptember 15. Az autóbuszon 46 férőhely van. Ha július végéig nem lesz elég jelentke-

ző, a befizetett előleget mindenki visszakapja.  



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 
Számlaszámok: 

OTP- Plébánia: 11735036-20051895 

Sztriha Kálmán Alapítvány: 11735005-

20545747 

OTP számla - „Főoltárkép restaurálása” : 

11735036-20053952  

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. 

Létige 
30. v.: 1Kir 19,16b.19-21; Zs 

15; Gal 5,1.13-18; Lk 9,51-62  

1. h.: Ter 18,16-33; Zs 102; Mt 

8,18-22  

2. k.: Szof 3,14-18a vagy Róm 

12,9-16b Iz 12,2-6 Lk 1,39-56  

3. sz.: Ef 2,19-22; Zs 116; Jn 

20,24-29  

4. cs.: Ter 22,1-19; Zs 114; Mt 9,1

-8  

5. p.: Ter 23,1-4.19; 24,1-8.62-

67; Zs 105,1-5; Mt 9,9-13  

6. sz.: Ter 27,1-5.15-29; Zs 

134; Mt 9,14-17  

7. v.: Iz 66,10-14c; Zs 65; Gal 6,14

-18; Lk 10,1-12.17-20  

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz:  Szent Adalbert volt, aki 

Prága püspöke, Magyarország és 

Poroszország hittérítője, keresz-

tény mártír. 997-ben hittérítő 

útján halt mártírhalált a mai 

Lengyelország északi részén. 

Új kérdésünk Melyik próféta 

kesereg így: „Téríts magadhoz 

minket, Uram, és mi megté-

rünk!” (Siralmak 5,21) 

1. Izaijás? 

2. Jeremiás? 

3. Dániel? 

4. Ezekiel? 

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 július 14-i számban közöl-

jük. A Lévivel kapcsolatos játék 

nyertese: Kereszti Gáborné 

volt. 

M.L. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Joó Ferenc és Dobó Tünde, Szi-

getvári Gábor és Dönczi Vanda, 

Faragó Dávid és Farkas Renáta a 

házasság szentségében részesítet-

ték egymást  június 22-én. 

Keresztelés: 

Dávid - Tóth József és Baranyi 

Katalin gyermeke a keresztség, 

az elsőáldozás és a bérmálás be-

avató szentségeiben részesült 

június 23-án. 

Temetés:  

† Farkas Vincét életének 90. 

évében június 21-én gyászmise 

keretében elbúcsúztattuk. 

P.Gy. 

Hirdetések 
 A héten első péntek. A reggeli 

szentmise után Jézus Szíve litá-

niát végzünk, délelőtt betegeket 

látogatunk. 

 Vasárnap első vasárnap, a dél-

előtti szentmise végén Jézus 

Szíve litánia lesz. 

 Kedden egész napos szentség-

imádást tartunk a reggeli szent-

mise végétől este 6 óráig a kö-

zösségi házban. 

P.Gy. 

A búcsú 
A búcsú egy katolikus bűnbána-

ti vallásgyakorlat, amely a bűn-

bánat szentségében már föloldo-

zást nyert bűnért járó „ideigtartó” 

büntetés elengedése.  

A búcsút az ortodox egyház nem 

ismeri el, a protestáns egyházak 

pedig kifejezetten tagadják.  

A katolikus tanítás szerint a 

bűnbánat, illetve a gyónás vissza-

vezet a kegyelem állapotába, az 

isteni életbe, viszont a bűn nyo-

mai pl.: a kialakult rossz szoká-

sok megmaradnak bennünk, va-

lamint a bűnnel együtt járó kár-

okozás miatt szükségünk van a 

vezeklésre.  

A teljes búcsú az „ideigtartó” 

büntetéstől szabadít meg minket, 

illetve a tisztítótűzben szenvedő-

ket a mennybe juttatja. A búcsú 

eredeti neve: „elengedés” volt. Ez 

azt fejezi ki, hogy az Isten az 

Egyház által elengedi az 

„ideigtartó” büntetést. A magyar 

búcsú kifejezés arra utal, hogy az 

ember búcsút vesz a rá váró bün-

tetéstől, Jézusnak az Egyház ré-

vén közvetített kegyelme által.  

A búcsújáró hely olyan kegy-

hely, ahol szentek ereklyéi, illet-

ve tiszteletükhöz kapcsolódó 

kegyképek, szobrok, stb. megláto-

gatása révén búcsú nyerhető el, 

pl.: Mária kegyhelyek. 

A búcsú kapcsolódhat a templo-

mok védőszentjének évente meg-

tartott emlékünnepéhez is.  

A búcsúnyerés két típusa: 

1. Teljes búcsú: a bűnökért ki-

szabott minden vezeklés elenge-

dése, az üdvözülés ígérete. A ve-

zeklés formái: imádság, böjt, ala-

mizsnálkodás.  

A búcsúnyerés feltétele még a 

kegyelmi állapot (gyónás és áldo-

zás, misehallgatás, a pápa szán-

dékára való imádkozás) 

2. Részleges búcsú: adott időtar-

tamú szenvedés elengedése. Kü-

lönböző helyekre, alkalmakra, 

ájtatossági formákra szól. A bú-

csú által elnyert kegyelmek a ha-

lottakért is felajánlhatók.  

A búcsú elnyerésének kötelező 

feltételei:  

 a keresztség felvétele 

 gyónás 

 áldozás 

 ima a pápa szándékára 

 az előírt jócselekedetek elvég-

zése 

K.L.-né és N.-né 

Léleklétra 
„Istennek Szentlelke légy segít-

ségemre ma, hogy ne mondjam 

azt, amit Te nem mondanál és 

mondjam azt, amit én el karok 

hallgatni, de Te mondanád.” 

(Gyökössy Endre) 

K.L.-né és N.-né 


