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Aki keres, talál  
Szent Jusztinusz vérta-

nú (ünnepe: június 1.) 

maga írja le, hogyan ke-

reste fiatalemberként a 

tudást. Egymás után kopogtatott 

kora tudósainak ajtaján, hogy el-

mélyedjen náluk az igazságba, de 

egyiküknél sem találta meg, amit 

keresett. Egy napon sétálás közben 

a tengerparton találkozott egy tisz-

teletreméltó idős emberrel. Ez 

meggyőzte őt, hogy Platon filozófi-

ája számos problémát megoldatla-

nul hagy. Egyenesen a szemébe 

mondta az ifjú bölcsességkereső-

nek: ,,Te szereted ugyan a jó beszé-

det, de semmiképpen sem vagy ba-

rátja a cselekvésnek és a valóság-

nak.'' Ez a komoly intés jó talajba 

hullott, és kérlelte az aggot, hogy 

fejtse ki előtte Krisztus üzenetét. 

 A világ gyűlöli a keresztényeket, 

mert elutasítják azt, ami a világ-

nak élvezet. 

 Amikor mi azt tanitjuk, hogy Jé-

zust férfi közbejötte nélkül nem-

zeték, keresztre feszítették, meg-

halt és feltámadt, majd felment a 

mennybe, akkor mi ezzel nem 

mondunk új dolgot. Ti pogányok 

ugyanezt hiszitek és gondoljátok 

Jupiter fiairól. 

 Isten meghívta Ábrahámot és azt 

parancsolta neki, hagyja el azt az 

országot, ahol eddig élt. Ezzel a 

felszólítással Isten felemelt min-

ket és mi elhagytuk azt a helyet 

ahol eddig éltünk. Lemondtunk 

minden dologról, amit a világ kí-

nál…. A nemzeti istenek ugyanis, 

mind démonok. 

 Várjuk, hogy halálunk után új 

testet kapjunk az Istentől. Ámbár 

a régi meghalt és eltemették, de 

mi úgy hisszük, hogy Istennél 

semmi sem lehetetlen. 

 Kedves pogányok! Ha mi azt 

mondjuk, hogy Jézus szűztől szü-

letett, higgyétek el nekünk, mert 

Perseuszról ti is ezt állítjátok. 

 Gyűlöltük és pusztítottuk egy-

mást. Elutasítottunk minden 

együttműködést fajok és országok 

között. De Krisztusért közösség-

ben élünk és imádkozunk ellensé-

geinkért. 

G.F. 

Létige 
10. v.: Ter 3,9-15; Zs 129; 2Kor 

4,13 - 5,1; Mk 3,20-35  

11. h.: ApCsel 11,21b-26; 13,1-

3; Zs 97; Mt 10,7-13    

12. k.: 1Kir 17,7-16; Zs 4; Mt 5,13-

16     

13. sz.: 1Kir 18,20-39; Zs 15; Mt 

5,17-19  

14. cs.: 1Kir 18,41-46; Zs 64; Mt 

5,20-26  

15. p.: 1Kir 19,9a.11-16; Zs 26; Mt 

5,27-32  

16. sz.: 1Kir 19,19-21; Zs 15; Mt 

5,33-37  

17. v.: Ez 17,22-24; Zs 91; 2Kor 5,6

-10; Mk 4,26-34  

Evangélium 
Mk 14,12-16.22-26 

…a van problémája…  

Az utolsó vacsorán, Jézus kezé-

be veszi a kenyeret és azt mond-

ja, ez a kenyér VAN (touto estin), 

az én testem. A van-t a katoliku-

sok úgy értelmezik, hogy a Jézus 

kezében levő kenyér ő maga. A 

protestánsok pedig azt értik a 

van alatt, hogy ez a kenyér csak 

jelképezi Jézus testét, de valójá-

ban nem az. Számukra ez egy 

szimbólum, egy utalás, képes be-

széd. Nem kell tehát szó szerint 

értelmezni. Ezért a protestáns 

testvéreknél a szentostya nem 

szentség. Nálunk viszont igen. 

Mitől szentség valami? Hogy 

ugyanazon dolog alatt, az egyik 

mást gondol, mint a másik. 

A templom előtti padon, miután 

elszívtam a cigarettát, az ülődesz-

kán el is nyomom a csikket. Ha 

többet iszok, felállok és ugrálok 

rajta, míg el nem törik. Nekem ez 

egy használati tárgy. Mások ezen 

a padon ismerkedtek meg. Renge-

teget beszélgettek itt, amiből az-

tán házasság lett. Ezen a padon 

kezdődött minden. Nekik ez egy 

szent hely, egy szentség. Nekem 

viszont nem jelent semmit. 

Krisztus teste az értünk meg-

tört, mennyből alászállott élő ke-

nyér. 

Szárdeszi Melitó püspök, egy-

házatya azt prédikálta húsvétkor, 

hogy Jézus kétszer lett megtörve, 

mint az utolsó vacsorai kenyér, 

értünk. Először amikor lejött a 

mennyből, másodszor, amikor 

szenvedett értünk. Ez igaz. Csak-

hogy a kenyér megtörése elsősor-

ban nem Jézus szenvedését és 

halálát jelenti. Azért törte Jézus 

a kenyeret és önmagát is szana-

szét, hogy minél több legyen belő-

le, és minél többfelé és több em-

bernek oszthassák szét. Ezért 

Jézus halála nem gyilkosság volt, 

hanem ételosztás. 

Origenész szerint a kenyér az 

igazságosság szava, ami táplálja 

a lelkünket. A bor pedig bevezet 

az Úr születése és szenvedése 

titkába. A kenyér az igazságossá-

got jelenti. Nem azt, hogy min-

denkinek ugyanannyi étel és pénz 

jár, mert ez egyenlőség. Az igaz-

ságosság az, hogy Isten azért te-

remtett meg minket, mert mind-

nyájunkra szüksége van. Igazsá-

gos, mert mindenkit ugyanúgy 

szeret. Ez a legnehezebb. Ilyenre 

csak egy Isten képes. Én például 

jobban szeretem az édesanyámat, 

mint Kiss Gáborné hívőt. Ezért 

én nem vagyok és nem is tudok 

igazságos lenni. Érzelmeim alap-

ján ítélek, vannak, akik közel áll-

nak hozzám és vannak, akikhez 

semmi közöm. 

Krisztus táplálni akarja lelkün-

ket, segítségünkkel. Szent Cipri-

án elemzése felhívja a figyelmün-

ket, hogy a felajánláskor használt 

bor és víz alatt, Krisztust és saját 

magunkat kell értenünk. 

„Az úr kelyhének átváltoztatásá-

ban (konszekrálásában) a víz ön-

magában nem elég. Hasonlókép-

pen a bor önmagában nem elég. 

Ha valaki csak bort ajánl fel, ak-

kor Krisztus jelen van, de nélkü-

lünk. Ha csak vizet ajánl fel, ak-

kor mi vagyunk jelen és Krisztus 

nincs ott. Mindkét anyagra és an-

nak összekeverésére szükség van a 

tökéletes egységhez”. 

Igen, Jézus velünk akarja meg-

etetni önmagát, velünk együtt 

akarja megváltó művét végrehaj-

tani. 

G.F.  



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 - Kedd: 8:00-12:00 és 

12:30-15:00 

Szerda, Csütörtök, Péntek: 

8:00-12:00 

Számlaszámok: 

OTP- Plébánia: 11735036-20051895 

Sztriha Kálmán Alapítvány: 11735005-

20545747 

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

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Jézus a halálból való fel-

támadása után harmadszor a 

Tibériás tónál jelent meg a ta-

nítványainak, amint ezt János 

apostol evangéliumában részlete-

sen leírta. 

Új kérdésünk: Ki volt az a 

szent pápa, akit szentmise 

közben fogtak el a katakom-

bában, és azonnal le is fejez-

tek? 

1. Szent I. Szilveszter pá-

pa? 

2. Szent Kornél pápa? 

3. Szent II. Szixtusz pápa? 

4. Szent I. Miklós pápa? 

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 június 24-i számban kö-

zöljük. A Ninivével kapcsolatos 

játék nyertese: Kereszti Gábor-

né volt. 

M.L. 

Hirdetések 
• Ma, június 10-én délután ½ 3-

kor a Jézus Szíve családok mi-

séje lesz. 

• Ma, június 10-én, vasárnap dél-

után 4 órakor a Katolikus Kör 

tartja találkozóját a közösségi 

házban. 

• Vasárnap délutánonként 4 órá-

tól a kedves hívek mindenkit 

szeretettel várnak a ligeti ká-

polnába közös imádkozásra. 

• Június 13-án, szerdán Fatimai 

imaóra lesz a Közösségi ház-

ban, délután 4 órai kezdettel. 

• Azok a házaspárok, akik a 

templombúcsú alkalmával sze-

retnének áldásban részesülni, 

kérjük, jelentkezzenek a plébá-

nia irodájában, hivatali időben! 
P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: Farkas Gábor és Re-

denczki Dóra a házasság szentsé-

gében részesültek templomunk-

ban június 2-án. 

Keresztelés: Péter - Gonda 

Csaba és Ökrös Babett gyermeke 

június 2-án; Barnabás - Maróti 

Norbert és Gyűrösi Tímea gyer-

meke június 3-án a keresztség 

szentségében részesültek. 

P.Gy. 

Krisztamami 
Édesapa, a 

lányod életé-

ben te vagy az 

első számú 

férfi, amíg át 

nem adod an-

nak, akivel majd élete hátralevő 

részét tölti. Ahogy hozzá viszo-

nyulsz, befolyásolja a férfiakról 

alkotott elképzelését, és hat a 

jövőbeli kapcsolataira: mit tart 

természetesnek, nekivalónak, i-

deálisnak, elfogadhatónak, nor-

málisnak. Ha magára hagyod a 

lányodat, vagy ha egyszerűen 

nincs rá időd, a későbbi kapcsola-

taiba is magával viszi az érdeklő-

désed hiányából eredő sebeket. 

És nagyon valószínű, kedves 

Édesanya, hogy a fiaddal való 

kapcsolatod nagy hatással lesz 

arra, hogy milyen lányt vesz 

majd el feleségül. Most van rá 

lehetőséged olyan férfivá válni, 

akivel valaki örömmel osztja 

majd meg az életét. Miattad fogja 

majd tudni, mit jelent a társával 

együtt érzően bánni, és tőled ta-

nulhat több figyelmességet, mint 

amit a korszellem egy férfitől el-

vár. Ha jó kapcsolatod van vele, 

hosszú éveken át áldás lesz má-

sok életében is – te pedig mindig 

ott leszel a fejében, és a szívében. 

Ha minden idődet azzal töltöd, 

hogy folyton javítgatod, vagy 

megszégyeníted, vagy ha mindent 

elvégzel helyette, úgy fogja érez-

ni, hogy másképp kell érvényt 

szerezni férfiasságának, és sose 

lesz elégedett önmagával. 

Üdvözöl:  

Krisztamami 

Arsenius sivatagi 

atya mondásai 
Ugyancsak Arsenius atyáról 

mondták, hogy évente csak egy-

szer cserélt vizet a pálmalevél 

alatt, különben mindig csak pó-

tolta amennyi fogyott. Könyörög-

tek neki:  

- Miért nem cseréled ki a vizet, 

mikor már büdös?   

Így válaszolt:  

- Ebben a világban élek, el kell 

viselnem annak bűzét.  

G.F. 

Híres emberek a Szentírásról  

Megtérésemet egy könyv olva-

sásának köszönhetem. Egyetlen 

könyvnek? Igen! Ez a könyv egy 

régi, nagyszerű könyv, szerény, 

mint a természet és ugyanolyan 

természetes is. Egy könyv, amely 

tele van hatással és mégis igény-

telen, mint a Nap, amely melegít 

minket, és a kenyér, amely táp-

lál. Egy könyv, amely szerető biz-

tatással és áldással tekint felénk. 

Ez a Biblia. Méltán nevezik 

Szentírásnak. Aki Istent elvesz-

tette, újra feltalálja e könyvben, 

és aki Őt nem ismerte, azt e 

könyvből az isteni kegyelem szele 

fogja megérinteni.  

(Heinrich Heine) 

N.-né 

Léleklétra 
Akik igazat mondanak, s jó 

szándékkal mondják, azok min-

dig megértik egymást. Mindegy 

miféle nyelveket használnak.  

(Wass Albert) 

N.-né 


