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Evangélium 
…”most dicsőül meg az 

Emberfia”… (Jn 13,31) 

„Mit ér a gyémánt, ha nem kell 

érte keményen küzdelmet vívni az 

őt elrejtő meddő kőzettel? Mit ér a 

kard, ha nincsen ellenség? Mit ér 

a hazatérés, ha nincs távollét? Mit 

ér a hűség, ha nincs kísértés?” 

(Antoine de Saint-Exupery füves-

könyve) 

Minél nagyobb a kísértés, annál 

ragaszkodóbb a hűség. Minél na-

gyobb az árulás és gyanú, annál 

nagyobb a szeretet. 

Búcsúbeszédében Jézus meg-

mossa tanítványai lábát. Szerete-

tének végső jelét adja ezzel a cse-

lekedettel. De rendkívüli szerete-

tének van egy másik formája is. 

De ezt addig nem lehet elmonda-

ni, amíg közöttük idegen ember, 

áruló van. 

Júdás eltávozik az utolsó vacso-

ra terméből. Ez azt is üzeni, a hit 

és megváltás nem mindenkinek 

szól. Csak azoknak, akik ott ma-

radnak. János evangélista már 

tudja, hogy Jézus nem az egész 

világot váltotta meg, nem min-

denkit, csak azokat a sokakat, 

akik mellette állnak. Akik ottma-

radnak. 

Jézus nagy bejelentésbe fog. 

Most dicsőült meg az emberfia – 

kezdi. Az Isten dicsősége és az 

Atyáé is az, hogy itt vagytok. Leg-

nagyobb szeretetének mondata 

az, hogy tanítványait árulónak 

nevezi. Egy közületek elárul en-

gem. Nem tudjuk ki. Bárki lehet 

az. Ebben a gyanúsításban derül 

ki, ki az áruló és ki a hívő. Aki 

valóban áruló, az elmegy, aki 

hisz, bármit mondanak neki, ott-

marad. 

Amikor azt prédikálom nektek, 

semmit sem ér a hitetek, nem 

vagytok elkötelezett kereszté-

nyek, minek jártok ti ide a szent-

misére, akkor ti szerettek engem. 

Szerettek, mert nem mentek ki a 

templomból. Amit mondok, azt 

tudjátok kezelni. Tudjátok, hogy 

nem mondok igazat, csak ideges 

vagyok, és nincs kinek elmonda-

nom fájdalmamat. 

Ezt mondja az édesanya, vagy 

édesapa is felindultságában. Ele-

gem van belőletek, az állandó 

nyávogásotokból és elégedetlensé-

geitekből. De akik szeretnek, 

azok ismerik azt, akit szeretnek. 

Tudják, hogy most nehéz idősza-

ka van apának, anyának. Tudják 

azt is, hogy ő nem mindig ilyen. 

Tudják azt is, hogy egymás nél-

kül nem tudnak élni. 

Jézus legnagyobb szeretetének 

jele, hogy próbára teszi tanítvá-

nyai szeretetét és hitét. És amíg 

szeretünk, erősek vagyunk. 

„Azokból a kövekből, melyek 

utunkba gördülnek, egy kis ügyes-

séggel lépcsőt építhetünk.” Mond-

ta a nagy magyar Széchenyi Ist-

ván. 

Ezeken lépünk egyre feljebb az 

Isten megértése és megismerése 

házának bejárati ajtajához. 

Origenész három fokozatot em-

lít a keresztény ember hitének 

fejlődésében. Jézus megszólítása 

„gyermekeim” egy szakasz a fejlő-

désben. A gyermekkor. Az Úr ha-

lála és feltámadása után testvére-

inek hívja követőit. Ez a felnőtt-

kor. Mielőtt nem lettek gyerme-

kek, szolgák voltak a tanítvá-

nyok. Ezek érettségi szakaszok. 

Mutatók arra vonatkozóan, hogy 

követői milyen mélyen fogták fel 

Jézus üzenetét. A megértésben 

még szolgák, akiknek mindig 

mindent a szájukba kell rágni és 

különböző utasításokkal nevelni. 

Aztán egyel feljebb lépnek és 

gyermekek lesznek, akik érdek-

lődnek és kérdeznek. Végül test-

vérek, akik szavak nélkül is min-

dent látnak és tudnak. 

Mi is lépjünk egyre feljebb, és 

egyre tágabb megértésben gazda-

godva a megdicsőült Emberfia 

mennyei asztalához. 
G.F.  

Úrnapi körmenet 

Első sátor 

Evangélium Szent Máté köny-

véből  (26,26-28) 

„Abban az időben, vacsora köz-

ben Jézus kezébe vette a kenyeret, 

megáldotta, megtörte s odanyúj-

totta tanítványainak, ezekkel a 

szavakkal: "Vegyétek és egyétek, 

ez az én testem!" Aztán fogta a 

kelyhet, hálát adott és ezekkel a 

szavakkal nyújtotta nekik: 

"Igyatok ebből mindnyájan, mert 

ez az én vérem, a szövetségé, ame-

lyet sokakért kiontanak a bűnök 

bocsánatára”. 

Utolsó vacsora 
Peter Paul Rubens (1577-

1640), Utolsó vacsora képe (1630-

1631), ma Milánóban tekinthető 

meg. A nagy méretű, több mint 3 

méter magas és két és fél méter 

széles festmény, egy oltárkép ré-

sze. A belgiumi Mechelen 

városának székesegyházába ren-

delték meg. 

Jézus két oldalán különböző 

elrendezésben hat-hat apostol 

foglal helyet.  Egyesek szerint a 

tanítványok meglepődése, melyet 

arcuk erős vonala és testük izga-

tott, kicsavarodott tartása mutat, 

Júdás árulásának tudható be. 

Ennek az elképzelésnek mond 

ellent,  a  Jézus kezében 

„felmutatott” kenyér. Nem is fel-

mutatás ez, hanem dédelgetés. 

Mintha valami varázslatot ké-

szülne bemutatni a középen ülő 

Léleklétra 
„Minden emberi egység ezen áll 

vagy bukik: úgy tudjuk-e egymást 

be és elfogadni, ahogy Krisztus be 

és elfogadott bennünket.” 

(Gyökössy Endre)  

K.L.-né és N.-né 



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 
26. v.: ApCsel 15,1-2.22-29; Zs 

66; Jel 21,10-14.22-23; Jn 

14,23-29   

27. h.: ApCsel 16,11-15; Zs 

149; Jn 15,26 - 16,4  

28. k.: ApCsel 16,22-34; Zs 

137; Jn 16,5-11  

29. sz.: ApCsel 17,15.22 - 18,1; Zs 

148; Jn 16,12-15  

30. cs.: ApCsel 18,1-8; Zs 97; Jn 

16,16-20  

31. p.: ApCsel 18,9-18; Zs 46; Jn 

16,20-23a  

1. sz.: ApCsel 18,23-28; Zs 46; Jn 

16,23b-28  

2. v.: ApCsel 1,1-11; Zs 46; Ef 

1,17-23; Lk 24,46-53  

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Mózes volt, aki a közel-

ben legeltette Jetrónak, Midián 

papjának juhait. (Kivonulás 3,2)                          

Új kérdésünk: Ki volt Pál 

apostol társa, amikor a Korin-

tusiakhoz írta első levelét?        

(1.Korintusak 1,1) 

1. Gájusz? 

2. Timóteus? 

3. Sztefanasz? 

4. Szosztenész? 

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 9-i számban közöl-

jük. A Szent Bertalannal kapcso-

latos játék nyertese Tóth Lász-

lóné volt. 

M.L. 

Hirdetések 
• Május hónapban este 6 órakor 

kezdődnek a szentmisék, utána 

a lorettói litániával köszöntjük a 

Szűzanyát. 

• Péntekig a szentmisék este kez-

dődnek, szombat már június, így 

reggel 7 órára kerül vissza a 

hétköznapi szentmise időpontja. 

• A következő vasárnap első va-

sárnap, a délelőtti mise végén 

szentségimádás lesz. 
P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Szűcs Árpád és Horváth Dóra a 

házasság szentségében részesült 

templomunkban május 18-án. 

Keresztelés: 

Liliána – Virág Zsolt Ervin és 

Szabó Krisztina Rozália; 

Milán – Szüllő Attila és Bez-

dány Tímea; 

Krisztina Rozália – Szabó Mi-

hály és Rácz Rozália; 

Fanni – Makra Szabolcs és Illés 

Andrea; 

Bálint és Bence – Ungi László 

Gábor és Simon Mónika Margit; 

Luca – Faragó László és Kun 

Adrien; 

Lilla – Farkas Péter és Szente 

Brigitta gyermekei a keresztség 

szentségében részesültek május 

19-én. 

Temetés:  

† Szabó Jánosné sz. Móra Piros-

kát életének 85. évében május 10-

én a kiskundorozsmai temetőben 

utolsó útjára kísértük. 

P.Gy. 

áruló apostol csuklójából nő ki. 

Most be van hajlítva a keze, de 

ha ki fogja nyújtani, a világ vilá-

gosságát elfogják, és Jézus életét 

kioltják. 

Az apostolok jobb oldali csoport-

jában vannak olyanok, akik lát-

ják mire készül az áruló, és sug-

dolózva már rá is mutatnak. 

G.F. 

Jézus apostolainak. Hogyan lesz 

a kenyérből Jézus teste, a borból 

Jézus vére? Nem tudjuk. A képről 

sem derül ki. De valami tisztán 

látható. Az Oltáriszentség átvál-

toztató csodája nem a kenyérrel 

és a borral történik, hanem az 

emberekkel, az emberekben. Az 

enni és inni való ugyanaz marad, 

de az apostolok arca és viselkedé-

se nem. Ez a csoda. Belülről más-

sá válni, az a csoda. A tanítvá-

nyok tehát nem Júdás árulásán 

lepődnek meg, hanem az átvál-

toztatás rendkívüliségén. Igazá-

ból saját magukon, saját maguk 

megváltozott viselkedésmódján. 

A jobb felső sarokban két gyer-

tyatartó között egy nyitott könyv 

olvasható. A 111. zsoltár 4. versé-

nél van nyitva, ahol ez áll  

„csodatetteinek emléket állított a 

kegyes és irgalmas Isten”. Vagyis 

ennek az utolsó vacsorán történt 

csodájának emléke a szentmise, a 

kétezer év óta áldozatot bemutató  

Római Katolikus Anyaszentegy-

ház. 

Júdás kék sárga ruhába öltözve, 

az asztal végén ül. Legközelebb 

hozzánk. Mintha jellemében, bi-

zonytalankodó és sokat gondolko-

dó tanácstalanságában az ő sze-

mélye állna hozzánk hívőkhöz a 

legközelebb. Őrá nem hat a cso-

da. Ő kifelé fordul az asztalközös-

ségből. Nem része az egésznek. 

Már nincs benne a körben. Nem 

csodálkozik, gondolkodik. A cso-

dálkozást segítő száj elé teszi ke-

zét. Kezet a száj elé, hiszen ő in-

kább cselekedni akar, mint ámul-

ni, imádkozni, rácsodálkozni. Ru-

hája kék, a szabadság, senkihez 

igazodni nem kívánás színe. De 

ruhájában legtöbb a sárga, az 

irigység és a csalódás érzése. Lá-

ba között egy kutya, ami a hűség 

jelképe. A házi kedvenc fejét, lá-

bát furcsán fordítja el. Mintha 

megkötözték vagy megölték vol-

na, úgy fekszik az asztal alatt 

megmerevedve. Igen, Júdásban 

meghalt a Mestere iránti hűség. 

Az asztalon található gyertya az 


