
KIÁLTÓ SZÓ 
A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja 6. évfolyam, 41. szám 2018. október 14.  

Válaszolj nekem! 
Reimsben meghalt az 

egyik híres főiskolai ta-

nár. A dómban ravataloz-

ták fel, s a hívők sokasá-

ga és a papság három napon át fo-

lyamatosan zarándokolt a holt-

testhez, hogy búcsút vegyen a hí-

res mestertől. Karthauzi Szent 

Brúnó (ünnepe: október 6.) is el-

ment a tanítványaival, hogy lerója 

tiszteletét a kolléga előtt. A halot-

ti zsolozsmát énekelték, és amikor 

felhangzott ez a sor: ,,Responde 

mihi - válaszolj nekem”, a halott 

felült a ravatalon, és rémülettel 

kiáltott fel: ,,Hívnak az igazságos 

bíró, Isten elé!” - majd élettelenül 

visszahanyatlott. A jelenlevő so-

kaság halálra váltan rebbent szét, 

és szaladt ki a templomból. A kö-

vetkező napon ismét imádkozták 

a zsolozsmát, és a mondott sornál 

a halott újra felült, és iszonyatos 

hangon kiáltotta: ,,Elítéltek Isten 

igazságos bíróságán!” A templom-

ban lévők megint futásban keres-

tek menedéket. A harmadik na-

pon ugyanez megismétlődött, de 

akkor a halott teljes kétségbeesés-

sel ordította: ,,Kárhozatra ítéltek 

Isten bíróságán!” A legenda sze-

rint ez annyira megrendítette 

Brúnót, hogy elhagyta ragyogó ta-

nári pályáját, és elindult a ma-

gányba, hogy egészen elmerülhes-

sen Istenben. 

 A gonosz megkísérti a jókat, de 

nem érzi ott jól magát. Az imád-

ság és a bűnbánat könnyei bánt-

ják, zaklatják, és el is zavarják. 

De irtózik a jótékonykodástól és 

a jó cselekedetektől is. 

 Míg a világ változik, a kereszt 

egyenesen áll. 

 Elvégzett munkáddal, te meg-

mutatod mi az, amit szeretsz és 

mi az, amit tudsz. 

 Semmiféle cselekedet sem lehet 

jó, ha az nem igaz. 

 Légy boldog, ha elérted a nyuga-

lom és béke kikötőjét. Sokan 

akarnak eljutni ide, sok erőfe-

szítést is tesznek érte, de még-

sem érik el. Aztán olyanok is 

vannak, akik elérik, de rög-

tön  el is dobják maguktól, mi-

vel rájönnek, hogy értéktelen. 

Mert nem felülről kapták. 

 Amikor az engedelmesség páro-

sul a bölcsességgel és a lelkese-

déssel, akkor egészen biztos le-

hetsz, hogy nálad van a Szent-

írás tápláló gyümölcse. 

G.F. 

Evangélium 
… „amit Isten egybekötött”… 

(Mk 10,9) 

Szent Bernardin úgy magyaráz-

ta az ember teremtését: mivel 

„Isten az asszonyt nem Ádám láb-

csontjából teremtette, ezért a nő 

nem lehet rabszolgája a férfinak. 

Nem is Ádám fejéből született az 

asszony, hogy parancsolgasson 

urának. Az oldalbordájából szüle-

tett. Onnan, ami a férfi szívéhez 

közel van. Hogy ezzel megtanítsa 

az embert, hogy szeressék és társ-

nak tekintsék egymást. 

Társnak, vagy inkább barátnak? 

A német filozófus, Nietzsche sze-

rint „a házasságból nem a szeretet 

hiányzik, hanem a barátság. Ez 

teszi boldogtalanná a házasságot.” 

Ugyanis a szerelem a nemiségen 

alapul, a barátság pedig a lelkisé-

gen. És amint a gyakorlat mutat-

ja, a barátok sokszor közelebb áll-

nak hozzám, mint a családom. 

Ezért sóhajt fel Schubert hango-

san „boldog az az ember, aki egy 

igaz barátot talál, és még boldo-

gabb, ha az az igazi barát a saját 

felesége. 

Nincs jogunk megítélni senki 

életét, házasságát, válását. Nem 

is akarjuk. Ez a felekre tartozik és 

az Istenre. 

Jegyesek szokták megkérdezni, 

miközben az eskütétel alatt, bal 

kezüket a feszületre teszik, hogy 

ebben a szent pillanatban odafor-

dulhatnak a másik felé? Termé-

szetesen. Csak ezt az esküszöve-

get nem a másik félnek, hanem az 

Istennek mondjuk. És általában 

ha valakivel beszélünk, jelen eset-

ben az Istennel, akkor illene az Ő 

szemébe nézni és nem valaki má-

séba. Súlyos életszövetség a há-

zasság, de mostanában mintha 

súlytalan kapcsolatok születné-

nek. Gyakran hiányzik a házas-

ságkötésekből a nehezék. És a 

váláskor, mikor már érzik a ter-

het, azonnal a másikra hárítják. 

Őmiattuk történt a baj. Boldog 

házasság alatt súlytalan házassá-

got értenek. Boldog házasság 

nincs, csak felelősségteljes vagy 

felelőtlen házasság. Súlytalan 

vagy súlyozott. 

A mai evangéliumban a farizeu-

sok vitát akarnak nyitni a párkap-

csolatról. Beszéljük meg! Onnan 

lehet tudni, hogy félre akarnak 

vezetni bennünket, hogy mindig 

sok szóval akarják elmondani a 

keveset. Elmagyarázzák a válás-

ról, milyen esetekben törvényes, 

és mikor nem az. Az élet egyszerű. 

Az élethelyzetek is egyszerűek. A 

megoldások is rövidek, érthetőek, 

mindenki számára átláthatóak. 

Amikor valamit sokat kell magya-

rázni, ott folyamatosan félrebe-

szélnek. Ennek egy mesteribb fo-

ka, ha sok idegen, főleg latin szót 

használnak az érvelések és meg-

győzések felsorakoztatásánál. Az 

idegen szavak arra jók, hogy meg-

alázzuk vele a másikat, aki nem 

tudja mit jelent. Elmondjuk: az 

eset nagyon is világos, csak te 

nem vagy elég művelt és felké-

szült ahhoz, hogy megértsd. 

Az élet és élethelyzetek azonban 

egyszerűek. Önöknek nem kell 

pappá szenteltetniük magukat, 

hogy eldöntsék, egy temetés vagy 

egy szentmise méltósággal lett-e 

bemutatva, vagy csak elhadarták. 

Nem kell asztalos szakmát tanul-

niuk, vagy annak lenni, hogy lás-

sák, egy elkészült oltár, vagy asz-

tal, vagy szekrény trehány munka

-e vagy, odafigyelve készült. Az 

élet egyszerű. Nem szorul magya-

rázatra és magyarázkodásra. Min-

denki számára világos és azonnal 

érthető. Az igazság kevés szóból 

áll. Szó sem kell hozzá. Az ámítás 

sokat beszél. Sokat, mert el akar 

hitetni velünk valami olyasmit, 

ami nem igaz. 

  A házasságok a mennyben köt-

tetnek. El lehet választani bárkit 

bármikor, de elfejteni, ami történt, 

és amit okozott, azt soha. 

G.F.  

http://www.azquotes.com/quote/848327
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Szobrok 
Nem túlzás azt írni, hogy évti-

zedek óta vágya volt a dorozsmai-

aknak a templom körüli szobrok 

felújítása. 

Ennek előkészítő munkáit, ár-

ajánlatokat, engedélyeket, pályá-

zathoz szükséges dokumentumo-

kat már évek óta Hajdú Géza 

gyűjtötte, tárolta, frissítette, hogy 

egy esetleges pályázatkiírás ese-

tében elsők legyünk a pályázók 

sorában. 

Amikor a Minisztérium pályá-

zatot írt ki egyházak számára, 

Egyházmegyénk is pályázott. 

Azon belül pedig Egyházközsé-

günk. Így lett a Szeged-Csanádi 

Egyházmegye nevében beadva a 

szobrok felújításának terve. Erre 

9 millió 800 ezer forintot nyer-

tünk. A felújítási munkákat 

Bánvölgyi László szobrászművész 

és kedves barátja Bodó Jenő vé-

gezte. Ennek költsége 8 millió 

600 ezer forintba kerül. A fenn-

maradó 1 millió 200 ezer forintot 

a Szentháromság- és a Nepomuki 

Szent János szobrok ponyvával 

való megvédésére, illetve a szob-

rok körüli burkolatok kialakítá-

sára kívánjuk fordítani. 

Külön köszönet illeti képvise-

lőnket, ifjú Mihálffy Bélát, aki 

gondoskodó „apaként” figyelem-

mel kísérte és egyengette a be-

adott pályázat útját. 

G.F. 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Péter, Jakab, János. 

Jézus magához hívta, akiket ki-

választott. Simont, akinek a Pé-

ter nevet adta, Jakabot, Zebedeus 

fiát, Jánost, Jakab testvérét, eze-

ket elnevezte Boanergesznek, 

vagyis a menydörgés fiainak. 

(Márk 3,16)   

Új kérdésünk: Ki volt az a 

rendalapító szent, akit az ál-

tala alapított rend fehér orná-

tusában szoktak ábrázolni 

1. Szent Barnabás? 

2. Szent Antal? 

3. Szent Patrik? 

4. Szent Domonkos? 

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 az október 28-i számban 

közöljük. Az Ezsaúval kapcsola-

tos játék nyertese: Kasza Lajos-

né volt. 

M.L. 

Krisztamami 
A szeretet sok időt, 

személyes részvé-

telt igényel. De ez 

nemcsak a gyerek 

nevelésében érvé-

nyes, hanem a pár-

kapcsolatodban is. A múlt héten 

ezt írtam: „A szeretet nem feltéte-

lekhez kötött. Nem lehet, és nem 

kell kiérdemelni. Nem kell jónak 

lenni ahhoz, hogy a szüleim sze-

ressenek.” 

Ez két felnőtt kapcsolatára is 

vonatkozik. Vagyis, nem kell 

„csodatündérnek” lennem azért, 

hogy a férjem el ne hagyjon egy 

„mégcsodább” tündérért, illetve, 

nem kell gondtalan anyagiakat 

teremtenem azért, hogy a felesé-

gem át ne szálljon egy biztosabb 

egzisztencia csónakjába. 

„Szeretlek, értékellek, élvezlek, 

elég vagy nekem… pedig ismer-

lek.” (A rossz tulajdonságaidat is.)  

Üdvözöl:  

Krisztamami 

Hirdetések 
 Október hónapban a hétköznapi 

szentmisék este 6 órakor kez-

dődnek. A misék előtt a kedves 

hívek a rózsafüzért imádkozzák 

fél 6-tól. 

 Akik elsőáldozók, bérmálkozók 

szeretnének lenni, és nem Do-

rozsmán tanulnak, azok jelent-

kezzenek a plébánián! 

 Ma a Katolikus Kör tartja talál-

kozóját a Közösségi Házban, 

délután 4 órai kezdettel. 
P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Enyedi Balázs és Mondovits Cin-

tia Lilla; 

Malmos Sándor és Fábián Zsu-

zsanna a házasság szentségében 

részesült október 6-án. 

Keresztelés: 

Hunor - Szekeres Gábor és Hege-

dűs Mónika; 

Balázs - Borbély Attila és Kor-

mány Réka gyermeke a keresztség 

szentségében részesült október 7-

én. 

Temetés:  

† Körmendi Józsefet életének 42. 

évében október 4-én; 

† Lukoczki Mihályné sz.: Bera 

Katalint életének 61. évében; 

† Ónozó Mihályt életének 86. évé-

ben és feleségét:  

† Ónozóné Rózsa Máriát életének 

82. évében október 5-én utolsó 

útjukra kísértük. 

P.Gy. 

Létige 
14. v.: Bölcs 7,7-11; Zs 89; Zsid 

4,12-13; Mk 10,17-30  

15. h.: Gal 4,22-24.26-27.31 - 5,1; 

Zs 112; Lk 11,29-32  

16. k.: Gal 5,1-6; Zs 118,41-48; Lk 

11,37-41  

17. sz.: Gal 5,18-25; Zs 1; Lk 

11,42-46  

18. cs.: 2Tim 4,9-17a; Zs 144; Lk 

10,1-9  

19. p.: Ef 1,11-14; Zs 32; Lk 12,1-

7  

20. sz.: Ef 1,15-23; Zs 8; Lk 12,8-

12  

21. v.: Iz 53,10-11; Zs 32; Zsid 

4,14-16; Mk 10,35-45  


