
KIÁLTÓ SZÓ 
A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja 7. évfolyam, 30. szám 2019. július 28.  

Létige 
28. v.: Ter 18,20-32; Zs 137; Kol 

2,12-14; Lk 11,1-13  

29. h.: 1Jn 4,7-16; Zs 33; Jn 11,19

-27 vagy Lk 10,38-42  

30. k.: Kiv 33,7-11; 34,5b-9.28; Zs 

102; Mt 13,36-43  

31. sz.: Kiv 34,29-35; Zs 98; Mt 

13,44-46  

1. cs.: Kiv 40,16-21.34-38; Zs 

83; Mt 13,47-53  

2. p.: Lev 23,1.4-11.15-16.27.34b-

37; Zs 80; Mt 13,54-58  

3. sz.: Lev 25,1.8-17; Zs 66; Mt 

14,1-12  

4. v.: Préd 1,2; 2,21-23; Zs 94; Kol 

3,1-5.9-11; Lk 12,13-21  

Evangélium 
A három asszony 

(Lk 10,38-42)  

Mária és Márta történetének 

megszokott magyarázata isme-

rős. A keresztény ember két ma-

gatartása ők. Mária, aki hallgat-

ja az Isten szavát és imádkozik, 

Márta a cselekvő tenni akaró 

embertípus. Legyél Mária és 

Márta, hirdeti a bencés rend jel-

mondata. Imádkozzál és dolgoz-

zál. Szent Ágoston két világot lá-

tott az asszonyokban. Márta a 

földi életünk, ahol napról napra 

feladatok elé vagyunk állítva. 

Mária az eljövendő örök élet, aki 

színről színre látja Istent, hall-

gatja, szemléli és örömét leli a 

mennyország boldogító közösség-

ében. 

Most Nagy Szent Albert ma-

gyarázatát szeretném megismer-

tetni önökkel. Szerinte Jézus, 

amikor vendégként belépett a 

testvérpár házába, akkor a bol-

dogságos Szűz Mária méhébe 

ment be, hogy ott lakást vegyen. 

Az Istenanya méhében három 

asszonnyal találkozott. Édesany-

jával, Máriával és Mártával. Itt 

a két testvér nem személyt je-

lent, hanem személyiséget. Pon-

tosabban a személyiségünk tulaj-

donságait. Egyik tulajdonságunk 

például az imádkozó lelkület, 

másik a dolgos, becsületes mun-

kás jellem. Egyik tulajdonsá-

gunk, hogy szeretünk kapni, 

mint Mária, aki hallgat, a másik, 

szeretünk adni, sürögve, forogva, 

intézkedve, mint Márta. Szűz 

Máriában a Márta jellem dolgo-

zik és neveli, tanítja a gyermek 

Jézust. A Mária jellem hallgatja 

fiának szavát és el-elgondolkodik 

róla. 

Nem véletlen, hogy a görög ka-

tolikus egyházban Nagyboldog-

asszony ünnepén, augusztus 15-

én Mária és Márta történetének 

evangéliumát olvassák fel a 

szentmisében. A három asszony, 

náluk is egy. A görög katoliku-

soknál az ünnep neve: a legszen-

tebb Istenszülő elszenderülése.   

Kedves Testvérek! Nem mind-

egy, hogyan használjuk a szava-

kat. Hívhatom szüleimet úgy, 

hogy faterom, ősöm, az öregek, 

anyám, édesanyám, anyuci. 

Ahogy hívom őket, annyit érnek. 

Mondhatom, hogy misén voltam, 

vagy a templomban, vagy a 

szentmisén, vagy a legszentebb 

áldozatban vettem részt. Szavam 

egyben értékelés és minősítés is. 

Nagyboldogasszony, vagy Szűz 

Mária mennybevételének ünne-

pe, római katolikus ünnep. A gö-

rög katolikus megfelelőjének már 

a neve is hosszú. A legszentebb 

Istenszülő elszenderülésének ün-

nepe. A név már maga is egyben 

imádság. Magasztos. Felemelő. 

Mi kit kövessünk? Máriát, vagy 

Mártát? Egyiket sem. Nagy 

Szent Albert szerint ugyanis 

mind a kettő mi vagyunk. 

Nagy Szent Vazul azt prédikál-

ta Húsvét ötödik vasárnapján: 

„Márta szolgált, Mária pedig Jé-

zus lábánál ült. Az egyik a látha-

tó Istent, a másik a láthatatlan 

Istent szolgálta. De mivel Jézus, 

Isten és ember egyszerre, így a 

Mester mindkettőjükben kedvét 

találta.” 
G.F.  

Hirdetések 
• A Ligeti kápolnába minden va-

sárnap du. 4-től 5-ig várják a 

kedves híveket imaórára. 
• Július 30-án egész napos szent-

ségimádás lesz a közösségi ház-

ban a reggeli mise végétől este 6 

óráig. 
• A héten lesz első péntek és első 

vasárnap. Pénteken a reggeli 

szentmise végén imádkozzuk a 

Jézus Szíve litániát. 
• Vasárnap a délelőtti mise végén 

imádkozzuk a Jézus Szíve litá-

niát. 
P.Gy. 

Léleklétra 

 

Telefonálás Istennel 
1. Ügyelj a megfelelő hívószám-

ra! Ne feledd: egy igaz Isten 

van és rengeteg téves kapcso-

lás! 

2. Ha a telefon foglaltat jelez, ne 

ess kétségbe! Kíséreld meg 

újra! A foglalt jelzés is jelzés 

Istentől. Gondolkozz el azon, 

mit akar ezzel a tudtodra adni.  

3. Semmilyen telefonbeszélgetés 

nem lehet pusztán monológ! 

Ne beszélj megállás nélkül, 

hanem figyelj arra is, hogy 

Isten mit akar mondani! 

4. Ha megszakad a vonal, biztos 

lehetsz abban, hogy a hiba 

nem a másik félnél van. Vizs-

gáld meg, hogy nem te szakí-

tottad-e meg a kapcsolatot. Ha 

igen, mielőbb tárcsázz újra! 

5. Ne szokj rá, hogy Istent csak 

vészhelyzetben riasztod a se-

gélyhívó vonalon! 

6. Ne csak csúcsidőn kívül és hét-

végéken hívd Istent, hanem 

telefonálj csúcsidőben, azaz 

hétköznap is. Munkaidőben is 

lehet egészen rövid hívásokat 

intézni vele!  

K.L.-né és N.-né 

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2019-07-21#evangelium
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szóló emlékeinkkel hálás szívből 

jövő köszönetünket fejezzük ki 

plébános atyánknak a megszerve-

zett zarándokútért.  

Életére, munkásságára a Jó 

Isten áldását kérjük, hogy tartsa 

meg és erősítse kiskundorozsmai 

egyházközségünkért, a hívekért 

való közvetlen hivatástudatát. 

Csíksomlyói zarándoklatunk 

története 

Negyedik nap 
(2019.június 2., vasárnap) 

Ismételten tartalmas és hosszú 

nap elé nézve ébredtünk, de vál-

lalt feladataink és küldetésünk 

teljesítésének örömével a szí-

vünkben felemelő érzés volt a 

kissé fáradt ébredésünk a 12 km 

és közel 19.000 lépés megtétele 

után. 

Az 5.30-kor kezdődő reggelinket 

megelőzve csomagjainkat bepa-

koltuk az autóbuszba, és 6.15-kor 

elindultunk egy újabb változatos 

programokkal teli élményszerző 

nap beteljesítésére. 

Útközben megtudtuk az éberen 

alvóktól, hogy az éjszaka ismét 3 

„hívatlan vendég” látogatott szál-

lásunk udvarára. A medvék jelen-

létének valóságtartalmát az elké-

szült fényképek is igazolták. 

Következő úti célunk felé halad-

va újabb természeti csodákban 

gyönyörködhettünk. Farkas-

lakára érkezve lehetőségünk volt 

a bazár megtekintésére, melyről 

idegenvezetőnk elmondta, hogy 

ne aggódjunk a rövid idejű néze-

lődés miatt, mert ha láttunk 

egyet, akkor láttuk az összeset. 

A szabadidő pedig azért volt, 

mert időben érkeztünk a 8.30-kor 

kezdődő szentmisére. A templom-

ba vezető úton megtekintettük az 

irodalmi életből ismert Tamási 

Áron sírját. A csodálatos templom 

pillanatok alatt megtelt hívekkel. 

Utólag tudtuk meg, hogy a 4 

kirándulócsoport és egyházi veze-

tőjük véletlenszerűen találkozott 

ugyanazon a helyen, ugyanabban 

az időpontban, hogy Urunk 

mennybemenetelének ünnepén 

közös szentmise áldozatot mutas-

sanak be. 

Így történt, hogy a mi – kiskun-

dorozsmai – atyánk prédikációja 

mellett még 3 plébános is közre-

működött a szentmisén, akik Ti-

szapalkonyáról, Ajakról és Len-

gyelországból érkeztek. 

Tovább folytatva a hazafelé 

vezető utat, ismételten elénk 

tárult a Tordai hasadék szemet 

gyönyörködtető látványa. 

Útközben minden nap Szűz 

Mária tiszteletére a rózsafűzért 

imádkoztuk. 

Következő pihenőhelyünk állo-

mása Korond volt a kirakodó 

vásárával, ami igazi iparművé-

szeti központnak számított az 

égetett és mázas cserépedényei-

vel, a fafaragás remekműveivel, 

a természetes anyagból – gyapjú-

ból – készített felsőruházattal és 

kiegészítőkkel.  

Hosszas utazás és változatos 

időjárási viszonyok átélését kö-

vetően érkeztünk Kolozsvárra, a 

közel 350.000 lakosú nagyváros-

ba. Központjában megtekintet-

tük Mátyás király szülőházát, 

melynek falán magyar nyelvű 

emléktábla hirdeti Hunyadi Má-

tyás emlékét. 

A főtéren a Szent Mihály temp-

lom árnyékában nagyon szép 

látványt nyújtott a monumentá-

lis méretű Mátyás király szobor-

csoport, mely hűen elevenítette 

fel nagy királyunk alakját. 

Kolozsvár határában búcsút 

intettünk idegenvezetőnknek. A 

továbbiakban a látványosságok 

megtekintésére autóbuszveze-

tőnk hívta fel a figyelmünket 

rövid tájékoztató kíséretében. 

Az Erdély kapujának nevezett 

Király-hágónál a szikrázó napsü-

tésben a hegynyereg 586 méter 

magasságából csodálatos látvány 

tárult a szemünk elé 

Hazafelé Méhkeréknél léptük 

át az országhatárt, majd Sarkad 

és Békéscsaba érintésével halad-

tunk. Örömteli és felemelő érzés 

volt, amikor megpillantottuk a 

kiskundorozsmai templom kar-

csú tornyát és tudatosult ben-

nünk, hogy „hazaértünk”. 

 Tartalmas és színvonalas em-

lékekben, élményekben gazdag 

kirándulásunk folyamán közel 

1600 km-t tettünk meg.  Életre 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Saul volt, akit azért vá-

lasztottak, mert egy fejjel maga-

sabb volt a többieknél. 

Új kérdésünk: 

Ki volt az az asszony, akiből 

Jézus szavára hét ördög ment 

ki? (Lukács 8,2) 

1. Akit meg akartak kövez-

ni? 

2. Mária a magdalai ? 

3. Johanna Kuza felesége? 

4. Aki könnyeit Jézus lábá-

ra hullatta ?  

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 augusztus 11 -i számban 

közöljük.  

A Szent Jusztinnal kapcsolatos 

játék nyertese: Nyerges József-

né.. volt. 

M.L. 

 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Léna - Nagy Milán és Keresztes 

Eszter gyermeke a keresztség 

szentségében részesült július 21-

én. 

P.Gy. 


