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Evangélium 
…”azt mondta lelké-

nek”… (Lk 12,19) 

 

A gazdag ember legjobb társasá-

ga: önmaga. Ezért a veszte is ön-

maga, betegségének oka is önma-

ga, és a rá váró örök élet jutalma 

is önmaga. 

A gazdag azt szólítja meg magá-

ban, a lelkét, ami nem földi ja-

vakkal táplálkozik, hanem egy 

másik személy szeretetével. Ez az 

ember nem ismeri magát az em-

bert. Nem ismeri az emberi lelket 

annyira sem, amennyire ismernie 

kellene: nem ismeri személyes 

létezésének csodáját. Az ember 

személye, lelke rendelkezhet sok-

féle javakkal, amelyeket magtá-

rakban, bankokban lehet őrizni, 

de maga a személy, mint személy 

nem a javakból él, amiket birto-

kol, hanem a másik személy sze-

retetéből, meg az igazságból, a 

jóságból, a szépségből. 

A gyermeknek azt szokták mon-

dani a szülei, ne vedd a szádba az 

autót, mert az nem étel. De mu-

száj, hogy a szájába vegye, mert 

amit eddig evett, azt elvették tő-

le. Amíg a szülei mellette vagy 

közelében voltak, addig is evett, 

édesanyjának és édesapjának 

szerető gondoskodását. Most, 

hogy magára hagyták, belőlük 

tovább nem tud enni, ezért, ami a 

keze ügyébe kerül, azt veszi a 

szájába. Tárgyakat. Sok felnőtt 

embernek is szól ez a figyelmezte-

tés. Ne vedd a szádba, ne ciró-

gasd az autódat, tévédet, háza-

dat, mert azokkal nem lehet jól 

lakni. Az tárgy és nem személy. 

Akik mellől kihaltak az emberi 

kapcsolatok, azok személyek he-

lyett tárgyakat szeretnek, és tár-

gyakat esznek. Mert valamit kell 

enni, éhen nem halhatnak. 

Krisztus születése előtt 600 év-

vel Sardanapalus asszír király 

azt vésette síremlékére, egyél, 

igyál, élvezd az életet, mert min-

den hiába való, semminek sincs 

értelme. Kínjában? Vagy unalmá-

ban és nagy kényelmében, már 

nem tudta mit csinál. Női ruhá-

ban járt és sminkelte magát. 

Amit lehetett, mindent kipróbált, 

és mindent üresnek talált. 

Delacroix a párizsi Louvre-ban 

csodálható alkotása jut eszembe, 

amit a király haláláról festett. 

Annyi minden van a képen, hogy 

a haldokló uralkodót alig lehet 

megtalálni rajta. Ágaskodó ló, 

izmos katonák, rabszolgák és 

ágyasok, ruhában és ruha nélkül 

nyújtózkodó karok, szanaszét do-

bált ékszerek, felkínált italok. 

Elefántfejből készült ágyláb, ne-

vető és síró arcok. A nagy össze-

visszaságban, hosszabb keresgé-

lés után előtűnik a beteg király 

alakja, aki makkegészséges. Ez 

lenne a haldokló? Felöltözve, ki-

rályi koronát visel, jobb karjára 

könyökölve tartja fejét és nézi, mi 

történik körülötte. Ez a halál? 

Igen! Ez a halálos unalom a ha-

lál. 

Az evangéliumi gazdag ember 

megőrült. Magában és magához 

beszél. Önmagának egyetlen tár-

sasága. Azt mondja: „ember, sok 

mindened van ” (12,19). A mon-

datban használt mindhárom szó, 

mindened meg van (polla agatha 

keimena) semleges nemű. Nem 

köthető sem férfihoz, sem nőhöz, 

tehát személyekhez. Mindenem 

meg van. Valóban! Minden tár-

gyam. 

Egyet kell még megtanulnia, 

hogy életünk a tárgyaktól üres és 

életünk a személyektől gazdag. 
G.F.  

dr.Barsi Balázs:  

Elmélkedés  

a rózsafüzér imádkozásba  

Dicsőséges rózsafüzér 

1. Aki halottaiból föltá-

madott 

Ha te, Uram, föl nem tá-

madsz, örökre elveszünk. Soha 

nem ismertük volna föl az előző 

titkokat, s hogy te Isten Fia vagy, 

az Atyával egylényegű örök Isten, 

akinek tanítása Isten önkinyilat-

koztatása. Nem tévedhetsz, és 

meg nem téveszthetsz minket, 

aki megígérted, hogy az utolsó 

napon föltámadásod dicsőségében 

részesítesz. 

2. Aki a mennybe fölment 

Uram, ha úgy mentél volna el, 

hogy nem lennél még jobban jelen 

itt a földön, akkor mennybemene-

teled nagyon szomorú búcsúzás 

lenne csupán, azzal a halvány, tá-

voli reménységgel, hogy a világ 

végén majd találkozhatunk veled. 

Te azonban mennybemeneteled 

által rádöbbentettél minket euc-

harisztikus jelenlétedre, Pün-

kösdkor pedig arra, hogy ben-

nünk lakozol. 

3. Aki nekünk a Szentlelket el-

küldötte 

Ebben az eseményben érik el 

lelkünk mélyét Isten tettei, ame-

lyekről eddig elmélkedtünk: Jé-

zus megszületik bennünk, éle-

tünkben akar részt venni, s ha 

vele egyesülten élünk, szenvedé-

sünk az ő szenvedése lesz, föltá-

madásának csírái pedig bennünk 

vannak.  

4. Aki téged, Szent Szűz, a 

mennybe fölvett 

Ó, dicsőséges Szent Szűz, meny-

nyei édesanyánk, ne feledkezzél 

meg, árva, szenvedő, kísértések-

kel küszködő, az örök haza felé 

vándorló gyermekeidről! Te, aki 

már az örök dicsőség részese 

vagy, imádkozz érettünk, akik-

nek szent Fiad megígérte, hogy 

testünket föltámasztja az utolsó 

napon. 

5. Aki téged, Szent Szűz, a 

mennyben megkoronázott 

A te koronád, Mennynek Király-

nője, nem más, mint Isten elve-

szíthetetlen birtoklásának, végte-

len szeretetének öröme. Imádkoz-

zál érettünk, égi Édesanyánk, 

hogy hűségesek legyünk mindha-

lálig, és mi is elnyerjük az élet 

koronáját (vö. Jel 2,10). 



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 

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. 

Számlaszámok: 

OTP- Plébánia: 11735036-20051895 

Sztriha Kálmán Alapítvány: 

11735005-20545747 

OTP számla - „Főoltárkép restaurá-

lása” : 11735036-20053952  

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Antiochiai Szent Ignác 

volt, akit joggal számlálunk az 

apostoli atyák közé. Szent Ignác 

nemcsak oszlop volt az épülő Egy-

házban, hanem levelei által szá-

zadokon át, egész a mai időkig 

megvilágosítja a hívők szívét.  

Új kérdésünk: Az Úr paran-

csára milyen madarak jelen-

tek meg a húsra éhező nép 

tábora körül?  (Számok 11,30)  

1. Fürjek? 

2. Fácánok? 

3. Vadludak? 

4. Varjak? 

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 25-i számban 

közöljük. A magdalai Máriával 

kapcsolatos játék nyertese: Tapo-

di Endréné volt. 

M.L. Hirdetések 
• A közösségi házban Fatimai 

imaóra lesz kedden, augusztus 

13-án, délután 4 órai kezdettel. 

• Augusztus 19-én, Mórahalmon 

lesz a Homokhátság Búcsú ün-

nepe. Este 17:30-kor koncert, 

19:30-kor szabadtéri szentmi-

se, mely a fáklyás körmenettel 

zárul Szent István király tisz-

teletére. 
P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Szabó Norbert és Kurucz Dóra 

augusztus 3-án a házasság szent-

ségében részesültek. 

Keresztelés: 

Levente István - Gyuricza István 

és Pipicz Anett; 

Dominik - Nagy Balázs és Gyu-

ricza Veronika; 

Roland József - Hódi Norbert 

József és Szili Anita;  

Dáriusz Attila - Csernus Attila 

és Katarzyna Toczek gyermeke a 

keresztség szentségében része-

sült augusztus 4-én. 

P.Gy. 

Kilenc tanács testvéri 

figyelmeztetéshez 

1. Először is keresd azt, amit di-

csérhetsz és elismerésed fejezd 

ki szavakkal. 

2. Mindig négyszemközt beszélj 

azzal, akit a hibájára figyel-

meztetsz! 

3. Mielőtt a másikat figyelmez-

tetnéd, ismerd be, hogy te sem 

vagy tökéletes! 

4. Csak semmi kinyilatkoztatás! 

Kérdezd, de ne úgy, hogy az ő 

válaszai a te gondolataidra 

rímeljenek! 

5. Ne akard, hogy a másik meg-

alázkodjon előtted! Éreztesd 

vele, hogy egy hiba még nem 

temeti maga alá az egész em-

bert.  

6. Bátorítsd a másikat! Biztosan 

nem dől össze a világ attól, 

hogy ő tévedett, vagy hibázott. 

Keressétek együtt a változás 

lehetőségét! Hangsúlyozd, 

hogy a felismert hibák köny-

nyen kijavíthatók. 

7. Soha ne kérj olyat senkitől, 

amire képtelen! Ismerned kell 

az emberi korlátokat! Ha jól 

felméred a másik képességeit 

és ehhez szabod a változását, 

akkor őszintén bátoríthatod 

azzal, hogy csak olyasmit kérsz 

tőle, amit könnyen megtehet. 

8. Dicsérd a legkisebb fejlődést is! 

Dicsérj minden jó irányba tör-

ténő fejlődést! De ne általános-

ságokat mondj, hanem légy 

konkrét, helyzethez illő. 

9. Teremts olyan légkört magad 

körül, hogy a másik szívesen 

megtegye azt, aminek a megté-

telére kéred.  

K.L.-né és N.-né 

Jean Vanier gondolatai 

A közösségi életet hétköznapi 

figyelmességek építik. Apró gesz-

tusok, szolgálatok és áldozatok, 

Létige 
11. v.: Bölcs 18,6-9; Zs 32; Zsid 

11,1-2.8-19; Lk 12,32-48  

12. h.: MTörv 10,12-22; Zs 147; 

Mt 17,22-27  

13. k.: MTörv 31,1-8; MTörv 32,3-

12; Mt 18,1-5.10.12-14  

14. sz.: MTörv 34,1-12; Zs 65; Mt 

18,15-20  

15. cs.: Jel 11,19a; 12,1-6a.10; Zs 

44; 1Kor 15,20-26; Lk 1,39-

56  

16. p.: Józs 24,1-13; Zs 135; Mt 

19,3-12  

17. sz.: Józs 24,14-29; Zs 15; Mt 

19,13-15  

18. v.: Jer 38,4-6.8-10; Zs 39; Zsid 

12,1-4; Lk 12,49-53  

Magyar leg-ek 
Magyarország legnagyobb boga-

ra: a nagy szarvasbogár (Lucanus 

cervus). – Hímjei 3-8 centiméte-

res nagyságúak lehetnek, de akár 

10 centisre is megnőhetnek. A 

nőstények lényegesen kisebbek 

(2,5-5 cm nagyságúak). 
Forrás: Internet - magyarleglegleg.hu 

K.L.-né 

amelyek tartós jelei annak, hogy 

szeretlek és boldog vagyok veled. 

Előre engedem a másikat, nézet-

eltérés esetén nem kényszerítem 

rá a magam igazát, magamra 

vállalok apró terheket pusztán 

azért, hogy a másikon könnyít-

sek.  

K.L.-né és N.-né 


