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Evangélium 
…”igyekezzetek a szűk 

kapun bejutni”… (Lk 13,24) 

A vallás és a vallásosság között 

különbség van. A vallás tankönyv. 

Mit gondol az egyház és mit gon-

dolok én az Istenről, templomról, 

életről, halálról, feltámadásról. A 

vallásosság azonban nem elmélet, 

hanem gyakorlat. Amit hiszek a 

vallásban, abból mennyit csinálok 

meg a vallásosságban. A gyakor-

latban. 

A Jézusnak feltett kérdésre, a 

Mester a vallás és a vallásosság 

jelentését fogalmazza meg. Há-

nyan üdvözülnek? Ez a vallás. 

Mert ez egy elméleti kérdés. Le-

het róla sokat beszélgetni, sokan 

vagy kevesen és miért sokan és 

miért csak ennyien jutnak el az 

örök életre. Jézus a vallás kérdé-

sére vallásossággal válaszol. Az 

elméletre gyakorlattal. Nem az a 

fontos, hogy mennyien jutnak el 

az üdvösségre, hanem a gyakor-

lat: mit kell csinálni ahhoz, hogy 

eljussunk az üdvösségre. Ebből 

derül ki, hogy Jézus nem elméle-

tet, vallást hirdetett, hanem élet-

módot. Még elmondani is szégyel-

lem, hogy egy püspök azt kérte a 

híveitől, hogy egy búcsúra gyalo-

gos zarándoklattal készüljenek. 

Miért nem megy ő is velük gya-

log? Nem mikrobusszal, hanem 

sárban, esőben gyalog, izzadtan.  

Ne a tömegeket kövessétek! – 

mondja Jézus. Igyekezzetek be-

menni a szűk kapun (24. vers). 

Pontosabban szenvedéssel, küsz-

ködéssel tudtok csak bemenni a 

szűk kapun. Erre buzdítja Szent 

Pál Efezus püspökét, Timóteust. 

„Vívd meg a hit jó harcát, szerezd 

meg az örök életet, hiszen erre 

kaptál hivatást, s erre tetted le 

számos tanú előtt az igaz hitval-

lást” (1Tim 6,12). Az erőlködés 

(agónidzesthe), az akarat, ennek a 

párbeszédnek a kulcsszava. Foly-

tatja Jézus a megkezdett monda-

tot, sokan akarnak majd bemenni 

rajta, de nem tudnak. Nincs hozzá 

erejük (ouk iskhysousin). Az Isten 

ezt az erőt, akarást keresi ben-

nünk. Ezt az erőfeszítésünket 

megszenteli jelenlétével, és a si-

ker áldásával. 

Amiben nincs erő, az erőtlen. 

Ideig óráig tartja magát, majd 

feladja, elfogy az ereje. Például 

cserkésznek lenni gyönyörű dolog, 

sokat lehet belőle tanulni. De, 

tisztelet a kivételnek, sokan bele-

kóstoltak, és nem ízlett nekik. 

Amikor áldozatot kellett hozni, 

erőn felül valamit elvégezni, már 

nem tetszett a cserkészet. Csak a 

játék volt öröm és csábító, a mun-

ka és kötelesség nem. Ezt úgy hív-

ják: hobbi. 

Azt mondja Jézus: nem ismerlek 

titeket. Hogyhogy nem? Veled 

ettünk és ittunk, és a te cserké-

szeid voltunk. A mi utcánkban 

tanítottál, mi jártunk harangozni 

és temetésekkor vittük a lobogót. 

Nem tudom, kik vagytok, nem 

ismerlek titeket. Nem ismerlek 

titeket, mert ti mindent a saját 

magatok dicsőségéért tettetek. 

Amíg jól éreztétek magatokat, 

addig harangoztattok és minist-

ráltatok. Kötelességből nem mi-

nistráltatok. Akaratból nem ha-

rangoztatok. Csak amíg a kedve-

tek tartotta. Kizárólag hobbiból. 

Pillanatnyi fellángolásból. Hiány-

zott belőle az elszántság és az 

akarat. Talán a legjobb szó, amit 

erre használhatunk, a kipróbálás. 

Kipróbáltam a ministrálást, mint 

a cigarettát. Kipróbáltam a ha-

rangozást, a cserkészetet, mint a 

gokartot. De nem volt az ott ma-

radáshoz erőm, így abba is hagy-

tam. Ezért sok mindenbe csak 

belekaptam.  

Most mi van? Most hol vagy? 

Most mit csinálsz? Jézus imádko-

zik, agonizál, küzd és harcol az 

olajfák hegyén. Nem a múltat em-

legeti, hanem a jelenben él. Mond-

hatná, mennyi csodát tettem há-

rom év alatt, mennyit gyógyítot-

tam és mennyi embernek hirdet-

tem az Isten országát. Ezért meg-

kímélhetnél a kereszthaláltól. Te 

le akarod fizetni az Istent egy cso-

dával? Meg akarod őt vesztegetni 

egy harangozással? Zsarolni aka-

rod a ministrálással? Nem ismer-

lek titeket. Nem ismerem azt az 

éneteket, akit hátizsákban hord-

va, dicsekedve mutogattok. Ti 

nem emlék vagytok, hanem sze-

mély. Ti nem voltatok, hanem 

vagytok. Ti nem az összegyűjtött 

érdemeitek vagytok, hanem azok, 

amit éppen most csináltok, ami-

lyen döntést éppen most hoztok. 

G.F.  

Szent István király  

(Mt 7,24-29) 

…”sziklára épített ház”… 
(Mt 7,24) 

Az indiánok úgy tartják, hogy 

aki állandóan úton van, az nem 

kirándul, vagy világot akar látni, 

hanem a lelkét keresi. Ezért men-

tek kalandozó őseink is Saint 

Gallen-be, Augsburgba és más 

távoli vidékekre, hogy megkeres-

sék és megtalálják, ami elveszett. 

Saját magukat, saját lelküket. 

Önazonosságukat.  

Amikor erkölcsi válságról hal-

lunk, ezt kell érteni alatta. Nem 

tudom, ki vagyok, nem tudom, 

mit akarok, nem tudom, hová tart 

az életem. 

Az evangéliumi szikla biztos 

alap, középpont. Amire, ami köré 

kell minden embernek az életét 

építenie. Ha nincs fix pont, szét-

esik a napom, hasonlóan az éle-

tem is. 

Erről a biztos pontról, szilárd 

alapról prédikál Jézus, de tett 

tanúságot Gizella is, Szent István 

királyunk német felesége. 

Történt, hogy 995-ben az egy-

mással háborúskodó Henrik bajor 

herceg és Géza, az Enns folyó tor-

kolatánál békét kötött.  A békekö-

tés után Géza feleségül kérte Gi-

zellát fia, István számára. A le-

genda szerint az első találkozásra 

egy kolostorkertben került sor. 

Gizella éppen térden állva imád-

kozott egy szobor előtt, amikor 

István félretette fegyverét, észre-

vétlenül a hercegnő mögé lopó-

zott, meghajolt a szobor előtt, és 

mozdulatlan maradt, míg a lány 

be nem fejezte imáit. Az esküvő 

996-ban, a kölni dómban volt, 

majd a szertartást követően a fia-



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: Szent Bonifác, aki Ma-

gyarország szent hegyén a Szent 

Márton apátságban volt Asztrik 

tanítványa. Szent István, aki 

egész országát meg akarta téríte-

ni, ezért 1004 körül Alsó-

Pannóniába rendelte, ahol még 

nem volt mindenki keresztény. 

Apostoli feladatát oly komolyan 

vette, hogy nem csupán Krisztus 

nyáját gyarapította Isten igéjé-

nek hirdetésével, hanem a pogá-

nyoknak is hirdette az evangéliu-

mot. 

Új kérdésünk: Ki mondta: 

”Isten örömet szerzett nekem, 

aki hallja, velem örül. Öreg 

korára szültem neki fiút.”  

(Ter 21,6) 

1. Zsuzsanna? 

2. Sára? 

3. Erzsébet? 

4. Judit? 

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  szeptember 15-i számban 

közöljük. A Pál apostollal kapcso-

latos játék nyertese: Csábi Fan-

ni volt. 

M.L. 

Hirdetések 
 Ma, szeptember 1-én első va-

sárnap lesz. A délelőtti mise 

végén imádkozzuk a Jézus Szí-

ve litániát. 

 Pénteken, szeptember 6-án első 

péntek lesz. A reggeli mise vé-

gén imádkozzuk a Jézus Szíve 

litániát, majd délelőtt a betege-

ket látogatjuk. 

 Szeptember 8-án a Katolikus 

Kör tartja találkozóját a Közös-

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Szekeres Ádám és Komáromi 

Kitti;  

Molnár Péter és Agócsi Lilla 

Alexandra augusztus 24-én a há-

zasság szentségében részesültek. 

Keresztelés: 

Diána Vanessza - Kolompár 

Norbert és Márk Angelika; 

Levente - Magony Pál Attila és 

Lakatos Szilvia gyermeke au-

gusztus 24-én; 

István - Magyar István és 

Gurdics Mónika gyermeke au-

gusztus 25-én a keresztség szent-

ségében részesült. 

Temetés:  

† Nagy Jánosné sz. Gálházi Ilo-

nát életének 80. évében augusz-

tus 21-én,  

† Gallai Istvánt életének 61. 

évében augusztus 23-án utolsó 

útjukra kísértük. 

P.Gy. 

tal pár azonnal Magyarországra 

jött. 

Szent István első találkozása 

feleségével egy sziklából faragott 

szobornál történik. Itt két dolgot 

lát maga előtt a király. Egy asz-

szonyt és egy vallást. Szent Ist-

vánnak ez a térdelő s elmélyülten 

imádkozó nő mutatja meg, mi az, 

hogy kereszténység. Mielőtt az új 

feleség elindulna idegen országba, 

a biztos fix pontot adó sziklához 

megy, az Istenhez és kéri segítsé-

gét. 

Fia és férje halála után Gizella, 

az égieknek és a jótékonykodás-

nak élt. Állítólag olyan bőkezű és 

nagylelkű volt, hogy emiatt gond-

nokság alá is helyezték. Mert a 

magyarok nem értették a keresz-

ténységet. Aki kedves, adakozó, 

arról azt gondolták, hogy nem 

normális, beteg. Nem lehetett őt 

eltántorítani attól, aki előtt min-

den reggel letérdelt, aki minden 

napjához erőt adott, aki megtar-

totta hitében. Mindegy hogy mi-

nek nézték, ő nem vissza rájuk, 

hanem a sziklára nézett. 

A szikla, egy fix pont. Például 

vasárnap a szentmise. Ez egy fix 

pont. Ez van középen, és ehhez 

igazítok mindent. Mikor tegyem 

fel az ételt? Mikor keljünk fel? 

Attól függ, melyik szentmisére 

akarunk menni. Ahhoz igazítom a 

főzést, ahhoz a felkelést, a borot-

válkozást a bevásárlást és min-

den mást. Ez a fix középpont, az 

ehhez való igazodás ad tartást a 

napomnak, ahogyan egy szár az 

egész virágnak. Ez tartja össze az 

egészet. 

Ilyen középpont a szentmise, a 

hitünk, a keresztény vallásunk a 

családunk a magyar nemzetünk 

stb. 

Nekünk, magyaroknak, ahogyan 

Gizellának is, van mi, és van ki 

előtt és van miért letérdelnünk és 

hálát adnunk. Ez a krisztusi szik-

la vezetett bennünket a Kárpát–

medencében ezer éven át, a követ-

kező ezer évben sem szeretnénk 

ettől eltérni és más álsziklák előtt 

letérdelni.                             (G.F.) 

ségi Házban délután 4 órai kez-

dettel. 

 Szeptember 15-én, vasárnap 

lesz a ligeti kápolna kisbúcsúja 

a délelőtt 9 órakor kezdődő 

szentmise keretében. 
P.Gy. 

Létige 
1. v.: Sir 3,17-18.20.28-29; Zs 

67,4-11; Zsid 12,18-19.22-

24a; Lk 14,1.7-14  

2. h.: 1Tessz 4,13-18; Zs 95; Lk 

4,16-30  

3. k.: 1Tessz 5,1-6.9-11; Zs 26; Lk 

4,31-37  

4. sz.: Kol 1,1-8; Zs 51; Lk 4,38-44  

5. cs.: Kol 1,9-14; Zs 97; Lk 5,1-

11  

6. p.: Kol 1,15-20; Zs 99; Lk 5,33-

39  

7. sz.: Bölcs 3,1-9; Zs 125; Mt 

10,28-33  

8. v.: Bölcs 9,13-19; Zs 89; Filem 

9b-10.12-17; Lk 14,25-33  


