
KIÁLTÓ SZÓ 
A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja 7. évfolyam, 39. szám 2019. szeptember 29.  

Evangélium 
…rokon lelkek… 

Lk 16,10-13  

 

A tanítványoknak pedig ezt 

mondta: ,,Egy gazdag embernek 

volt egy intézője. Bevádolták nála, 

hogy eltékozolja a vagyonát. Erre 

magához hívatta és azt mondta 

neki: ,,Mit hallok rólad? Adj szá-

mot gazdálkodásodról, mert nem 

lehetsz tovább az intézőm!” Az 

intéző ezt mondta magában: Mité-

vő leszek, ha uram elveszi tőlem 

az intézőséget? Kapálni nem tu-

dok, koldulni szégyellek. Tudom 

már, mit teszek, hogy befogadja-

nak az emberek a házukba, ha 

elmozdít az intézőségből. Magá-

hoz hívta tehát urának minden 

egyes adósát, és megkérdezte az 

elsőtől: ,,Mennyivel tartozol uram-

nak?” Az így felelt: ,,Száz korsó 

olajjal.” Erre azt mondta neki: 

,,Vedd elő adósleveledet, ülj le 

hamar, és írj ötvenet!” Azután 

megkérdezte a másikat: „Hát te 

mennyivel tartozol?” Az így vála-

szolt: ,,Száz véka búzával.” Erre 

azt mondta neki: ,,Vedd elő adós-

leveledet, és írj nyolcvanat!” Az úr 

megdicsérte a hamis intézőt, hogy 

okosan cselekedett; mert a világ 

fiai a maguk módján okosabbak a 

világosság fiainál. Azt mondom 

hát nektek: Szerezzetek magatok-

nak barátokat a hamis mammon-

ból, hogy amikor az elmúlik, befo-

gadjanak titeket az örök hajlékok-

ba. Aki kicsiben hű, a nagyban is 

hű; és aki a kicsiben hazug, az a 

nagyban is hazug. Ha tehát a ha-

mis mammonban nem voltatok 

hűségesek, ki bízza rátok az iga-

zit? És ha a máséban nem volta-

tok hűek, akkor ki adja oda nek-

tek azt, ami a tiétek? Egy szolga 

sem szolgálhat két úrnak; mert 

vagy az egyiket gyűlöli és a mási-

kat szereti, vagy az egyikhez ra-

gaszkodik és a másikat megveti. 

Nem szolgálhattok Istennek és a 

mammonnak.’’  

Amikor Winston Churchill a má-

sodik világháború alatt London 

városának romjai között sétált, de 

amikor a televízióban vagy más 

nyilvános helyen is szerepelt, min-

dig V betű formát mutatva, ma-

gasra emelt karral köszöntötte az 

angolokat. Kérdezték is tőle, ezzel 

a győzelmet jelentő gesztussal azt 

akarja mondani, hogy meg fogjuk 

nyerni a háborút? Nem, ezzel azt 

mutatom, hogy nem megnyerjük, 

hanem már meg is nyertük a há-

b o r ú t .  U g y a n i s  a  h í v ő , 

„gondolkodó ember látja a látha-

tatlant, érzi a felfoghatatlant és 

cselekszi a lehetetlent”. 

(Lk 16,1-13) 

 

Az evangéliumi hűtlen intéző 

nem feltétlenül egy személy, in-

kább egy élethelyzet. Egy megol-

dási minta. Így gondolta ezt 

antiókiai Szent Teofil püspök is, 

aki Pál apostol megtérését említi 

példának. A damaszkuszi úton, a 

keresztényeket felkutató és elíté-

lésre összegyűjtő apostoltól meg-

kérdezi Krisztus: miért üldözöl 

engem? Válaszában Pál nemcsak 

azt kérdezi vissza, ki vagy te 

Uram, hanem azt a kérdést is fel-

teszi magának, mit tegyek most? 

Ha leváltanak, számon kérnek és 

kiközösítenek maguk közül a zsidó 

vezetők, mit feleljek nekik? Mint 

az igaztalan intéző is. Mi lesz ve-

lem? Hova menjek? És azonnal 

megjön a válasz. Nem visszavonu-

lok, hanem még tovább megyek. 

Nem összeesek, hanem felállok. 

 

A hűtlen intézőtől is ezt kérdezi 

ura. „Mit hallok felőled? Adj szá-

mot vagyonomról, mert nem ma-

radhatsz tovább intéző” (Lk 16,2). 

Ez egy élethelyzet. Ez egy problé-

ma. Mit csinálsz most? Kétségbe 

esel vagy talpra esel? Az intéző az 

utóbbit választotta. Nincs olyan 

helyzet, ahonnan fel ne lehetne 

állni. Ezért úgy dönt, hogy Ura 

egyik adósának tartozását felére 

csökkenti, másiktól tartozásának 

csak egyötödét kéri vissza. Az Úr 

boldog. Elismerően nyilatkozik a 

gondnokról. Miért? Mert ez a hűt-

len szolga egy döntésével megká-

rosította Urát, egy következő dön-
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tésével pedig egyszerre négy em-

berrel tett jót. Az adósoknak keve-

sebbet kellett visszafizetni, ő ma-

ga ezzel barátokat szerzett, és Ura 

is látott valami keveset a szét-

szórtnak hitt vagyonából. Mekko-

ra hatalmat adott Isten az ember-

nek! Megszólalunk és minden ösz-

szeomlik. Újra szólunk és szavunk 

által minden életre kel. 

 

Az Úr, maga az Isten. Ezt onnan 

tudjuk, hogy nem a pénzt nézi, 

hanem az embert. Neki az utóbbi 

élete és boldogsága fontosabb, 

mint az első visszaszerzése. Az Úr 

maga az Isten, mert nem azt a 

sokat látja, amit elvesztett, ha-

nem azt a keveset, ami még van. 

Nagyon érdekes ennek a két em-

bernek a világlátása. Nem túlzás 

azt mondani, hogy ők rokon lel-

kek. Mind a ketten ugyanúgy gon-

dolkodnak. 

 

Hogyan? Valaki azt írta, „az élet, 

ami történik velünk az 10%, és 

ahogyan ezekre reagálunk, az meg 

90%”. Ha nem is mind a 100%, de 

majdnem minden rajtunk múlik. 

 

Teljesen igazat adok Johann 

Wolfgang Goethe-nek: „az ember 

azt látja a világban, amit a szívé-

ben hordoz”. 

G.F.  
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Kis történetek 

Bruno Ferrerotól 

A baleset 

Egy fiatal asszony autóval ment 

haza a munkahelyéről. Nagyon 

figyelmesen vezetett, mert autó-

ja új volt. Előző nap vették át, 

nagyon sokat spóroltak és férjé-

nek nagyon sok áldozatába ke-

rült, hogy megvehessék ezt a mo-

dellt. 

Az egyik zsúfolt kereszteződés-

ben az asszony egy pillanatra 

nem figyelt, és tolatás közben 

sárhányójával nekiütközött egy 

másik autó lökhárítójának. Elsír-

ta magát. Hogyan fogja ezt meg-

magyarázni a férjének? 

A másik autó vezetője megértő 

volt, de ragaszkodott ahhoz, hogy 

az adataikat kicseréljék. 

Az asszony remegő kézzel ke-

reste a papírokat egy nagy barna 

műanyag irattartóban, amelyből 

egyszer csak kiesett egy darab 

papír. 

Határozott, férfias kézírással a 

következő szavak álltak rajta: 

„Baleset esetén emlékezz drágám 

arra, hogy téged szeretlek és nem 

az autót!” 

 

Erre mindig emlékeznünk kell. 

Az emberek számítanak és nem a 

dolgok. Mennyi mindent teszünk 

meg a dolgokért, az autónkért, 

mennyit szervezünk, mennyi min-

den anyagi szempontból fontos 

dolgot csinálunk! Ha ugyanannyi 

időt, ugyanannyi figyelmet fordí-

tanánk a körülöttünk lévő embe-

rekre, mennyire más lenne a vi-

lág!  

Időt kellene szakítanunk arra, 

hogy meghallgassunk másokat, 

hogy egymás szeméhe nézzünk, 

hogy bátorítsuk egymást, hogy 

nevessünk, sétáljunk. 

Csupán ez az, amit magunkkal 

együtt Isten elé viszünk. Mi ma-

gunk és a szeretetre való képessé-

günk. Nem a dolgok, nem a ru-

Hirdetések 
 Ma, szeptember 29-én a Szent-

írás vasárnapja van. 
 Október 6-án vasárnap lesz a 

terményhálaadás, kérjük a ked-

ves hívek önzetlen, nagylelkű 

támogatását. 
 A következő héten, kedden kez-

dődik október hónapja.  A hét-

köznapi szentmisék este 6 óra-

kor kezdődnek, a rózsafüzért a 

kedves hívek fél 6-tól imádkoz-

zák. 
 A héten lesz első péntek, dél-

előtt a betegeket látogatjuk, az 

esti szentmise végén imádkoz-

zuk a Jézus Szíve litániát. 
 A következő vasárnap első va-

sárnap, a délelőtti szentmise 

végén imádkozzuk a Jézus Szí-

ve litániát. 
 Azok a gyermekek, akik szeret-

nének elsőáldozók vagy bérmál-

kozók lenni, de nem ide járnak 

hittanra, jelentkezzenek a plé-

bánia irodájában. 
P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Vert Gergő és Szeles Klaudia a 

házasság szentségében részesült 

szeptember 21-én. 

Keresztelés: 

 Máté - Dancsik Péter és Hódi 

Márta gyermeke a keresztség 

szentségében részesült szeptem-

ber 22-én. 

Temetés:  

† Nagy Miklóst életének 89. 

évében, szeptember 19-én a 

kiskundorozsmai temetőben utol-

só útjára kísértük. 

P.Gy. 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Salamon. A Szentírás így 

szól: „Salamonnak, Izrael kirá-

lyának mondásai, hogy bölcsessé-

get és fegyelmet tanuljunk.”   

Új kérdésünk: Ki írta levelé-

ben: „Bárcsak eltűrnétek ré-

szemről egy kis balgaságot?” 

(2Kor.11,1) 

1. Szent János ap.? 

2. Szent Pál  ap,? 

3. Szent Júdás ap.? 

4. Szent Jakab ap.? 

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 13-i számban 

közöljük. A Keresztelő Szent Já-

nossal kapcsolatos játék nyertese 

Barta Andrásné volt. 

M.L. 

hák, nem a testünk. 

Egy apa a kisfiával sétálgatott a 

város főutcáján, ahol nagyon sok 

kis üzlet és nagy áruház volt. A 

papa egy hatalmas műanyag 

szatyrot cipelt, amely tele volt já-

tékokkal. Egyszer csak zihálva 

fordult a gyerek felé: „Megvettem 

neked a piros kezeslábast, megvet-

tem az átalakítható robotot, a fo-

cis társasjátékot, mit vegyek még 

neked?”  

„Fogd meg a kezemet!” - vála-

szolta a gyerek. 

M.T.É. 

Jean Vanier gondolatai 

Még a legcsodálatosabb szere-

lem is elválással végződik, mert 

az emberi testbe bele van írva a 

halál törvénye. Hogy ezt a halált 

el tudjuk fogadni, hogy halandó 

testünkben teljes lehessen a sze-

retetünk, bíznunk kell benne: az 

élet és a szeretet erősebb a halál-

nál és az elválás ellenére is fenn-

marad egy láthatatlan egység, 

amely a halál után, halandó tes-

tünk dicsőséges feltámadásakor  

teljesül be.  

K.L.-né és N.-né 


