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Evangélium 
… „Hát a kilenc  

hol maradt?” … (Lk 17,17) 

  

Történt pedig, hogy miközben 

Jeruzsálem felé tartott, átment 

Szamarián és Galileán. Amikor 

beért az egyik faluba, szembejött 

vele tíz leprás férfi. Távolabb 

megálltak, és hangosan kiáltoz-

tak: ,,Jézus, Mester! Könyörülj 

rajtunk!’’ Amikor meglátta őket, 

azt mondta: ,,Menjetek, mutassá-

tok meg magatokat a papoknak!’’ 

Történt pedig, hogy amíg mentek, 

megtisztultak. Az egyikük, amikor 

látta, hogy meggyógyult, vissza-

tért, hangosan magasztalta Istent, 

és lábai előtt arcra borulva hálát 

adott neki; s ez szamariai volt. 

Jézus megkérdezte tőle: ,,Nem tí-

zen tisztultak meg? A többi kilenc 

hol van? Nem volt más, aki visz-

szatért volna, hogy dicsőítse Is-

tent, csak ez az idegen?’’ Aztán így 

szólt hozzá: ,,Kelj föl és menj; a 

hited meggyógyított téged.’’  

(Lk 17,11-19) 

 

Kierkegaard dán filozófus 

„provokációk” című gyűjteményé-

ben többek között Szentírási tör-

ténetekhez és tanításokhoz gon-

dolatokat, megjegyzéseket fűzött. 

Például az imént hallott tíz lep-

rás történetéhez is. 

A hálálkodó, menet közben 

megtisztult, és Jézus lábai elé 

leboruló embernek azt mondja 

Krisztus: menj, hited meggyógyí-

tott téged. Erre megkérdezi Kier-

kegaard, ha ezt az embert a hite 

gyógyította meg, akkor a többi 

kilenc mitől gyógyult meg. 

Ezek a kérdések nagyon fonto-

sak. Provokálnak, kötekedni 

akarnak velünk. Nem azért, hogy 

megbántsanak, hanem gondolko-

dásra késztessenek bennünket. 

Arra, hogy foglaljunk állást. Arra, 

hogy mi is gondolkodjunk. 

Számtanórán gyermekektől kér-

dezi meg a tanár, kettő meg kettő 

az mennyi. Az egyik azt feleli ket-

tő. Kettő meg kettő az mennyi – 

kérdezi a másik gyermeket? Az 

azt válaszolja, három. Kettő meg 

kettő az mennyi, hangzik ismét a 

kérdés. Négy, jön rá a megoldás. 

Három különböző eredmény szü-

letett a kettő meg kettő összeadá-

sából. Melyik az igaz? Mind a há-

rom. Nagyon fontos az eredmény, 

de még fontosabb az, hogy a há-

rom különböző megoldás hogyan 

jött ki. A gondolkodásmód. Ho-

gyan gondolkodtál te, és a máso-

dik és harmadik. Az első azt 

mondta, ő két számjegyet adott 

össze. A kettes is egy számjegy, és 

a másik kettes is egy számjegy. A 

két számjegy együttes eredménye 

kettő. A másik úgy okoskodott, 

hogy a számokat jelekként értel-

mezte. A kettes szám egy jel, a 

másik kettes is jel, és kettőt ösz-

szekapcsoló kereszt is egy jel. Ezt 

a három jelet adta össze, amiből 

három lett. Az utolsó felelő pedig 

a számok értékéből kapta a né-

gyes végeredményt. Melyik az 

igaz? Melyik a helyes? Mind-

egyik, más-más szempontból. 

Mindegyik más-más gondolkodás 

és szemléletmódból született. 

Ezért a matematika nem a szá-

mokról szól, hanem a gondolko-

dásmódról, a megoldási módok 

számtalan lehetőségéről. Így van 

ez a bibliai történetekkel is. Gon-

dolkodtatni akarnak. 

Kierkegaard azzal a kérdéssel 

provokál minket, ha az egyiket a 

hite gyógyította meg, a többi ki-

lencet mi? Mi válaszolunk neki. A 

kérdésére kérdéssel. Nem az a 

lényeg, hogy mi gyógyította meg 

az embereket, hanem, hogy mi 

gyógyult meg bennük? A kilenc-

nek a teste, egynek pedig a teste 

és a lelke. Amikor valaki azt 

mondja: köszönöm szépen, az az 

egészséges lélek jele. 

Aranyszájú Szent János prédi-

kációiban olvasható, hogy amikor 

Jézus a tisztátalan lélektől meg-

szállott emberrel találkozik, elő-

ször a lelkét, majd a testét gyó-

gyítja meg. Talán azért, mert Is-

tennek fontosabb a lélek egészsé-

ge, mint a testé. De lehet, hogy 

Létige 
20. v.: Kiv 17,8-13; Zs 120; 2Tim 

3,14 - 4,2; Lk 18,1-8 

21. h.: Róm 4,20-25; Lk 1,69-

75; Lk 12,13-21 

22. k.: Róm 5,12.15b.17-19.20b-

21; Zs 39; Lk 12,35-38 

23. sz.: Róm 6,12-18; Zs 123; Lk 

12,39-48 

24. cs.: Róm 6,19-23; Zs 1; Lk 

12,49-53 

25. p.: Róm 7,18-25a; Zs 118,66-

68.76-77.93-94; Lk 12,54-59 

26. sz.: Róm 8,1-11; Zs 23; Lk 

13,1-9 

27. v.: Sir 35,12-14.16-18; Zs 

33; 2Tim 4,6-8.16-18; Lk 18,9
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azért, mert először mindig a lélek 

követi el a bűnt. Azt másolja le a 

test. Így valószínűleg a gyógyulás 

folyamata is ebben a sorrendben 

történik. Ha legyőzöd vagy meg-

gyógyítod a lelked, akkor a tested 

is egészséges lesz. 

Ennek a kettőnek az együttesé-

ben rejlik a teljes gyógyulás. 

G.F.  

Kilenc tanács  

összezördülés  

esetére 
 Aludni rá egy éjszakát! 

 Kitérni a másik útjából! 

 Bocsánatot kérni a másiktól! 

 Közösen megoldást keresni! 

 Együtt nevetni a badarságon, 

ami miatt összevesztünk. 

 Felkutatni a kiváltó okokat. 

 Emberhez méltó, nemes meg-

oldást találni. 

 Megbocsátani egymásnak, és 

mindent újrakezdeni.  

 Összehangolni a közös dolga-

inkat. 

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 

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: Mózes, akibe az Úr öntött 

önbizalmat, hogy ki tudja vezetni 

a népét Egyiptomból. Ezért imád-

kozott. 

Új kérdésünk: Hol tanított 

Jézus a nyolc boldogságról? 

(Máté 5,11) 

1. Kafarnaumban? 

2. A zsinagógában? 

3. Galileában? 

4. A hegyi beszédben? 

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 november 3-i számban 

közöljük. A Bamberggel kapcsola-

tos játék nyertese: Kereszti Gá-

borné volt. 

M.L. 

Kis történetek  

Anthony de Mellotól 
Egy szegény paraszt késő este, 

a piacról hazafelé vette csak ész-

re, hogy nincs nála az imakönyve. 

Ráadásul kocsijának kereke ép-

pen egy erdő közepén ki is esett. 

Mélységesen elszomorodott, hogy 

a nap anélkül múlik el, hogy 

imádkozna. Ezért aztán a követ-

kező imát mondta: 

Uram, nagy butaságot csinál-

tam. Imakönyvem nélkül indul-

tam el otthonról, az emlékezetem 

pedig olyan rövid, hogy egyetlen 

imát sem tudok könyv nélkül. 

Ezért a következőt fogom tenni. 

Elmondom lassan az ábécét öt-

ször, s Te, aki minden imát is-

mersz, össze tudod rakni a betűk-

ből azokat az imákat, amelyekre 

én nem emlékszem. 

Erre az Úr azt mondta angyala-

inak: 

Az összes ima közül, amit ma 

hallottam, kétségkívül ez volt a 

legjobb, mert ez egyszerű és ko-

moly szívből fakadt. 

M.T.É. Hirdetések 
 Október hónapban a hétköznapi 

szentmisék este 6 órakor kez-

dődnek, a rózsafüzért a kedves 

hívek fél 6-tól imádkozzák. 

 Egésznapos szentségimádás 

lesz a közösségi házban október 

22-én, reggel 8-tól az esti szent-

mise kezdetéig. 

 Október 23. Nemzeti Ünnep, a 

szentmise este 6 órakor kezdő-

dik. 

 A templom őszi nagytakarítása 

október 25-én és 26-án, pénte-

ken és szombaton lesz. Kérjük a 

kedves hívek önzetlen segítsé-

gét. 

 Azok a gyermekek, akik szeret-

nének elsőáldozók vagy bérmál-

kozók lenni, de nem ide járnak 

hittanra, jelentkezzenek a plé-

bánia irodájában. 

 A mai vasárnap a katolikus kör 

találkozója lesz a plébánián dél-

után 4 órai kezdettel.     (P.Gy.) 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Lajos Gábor és Rápity Ágnes 

a házasság szentségében része-

sült október 12-én. 

P.Gy. 

Kis történetek  

Anthony de Mellotól 
Egy éjjel Brúnó testvér imád-

kozni akart, de egy kecskebéka 

brekegése megzavarta. Sikertelen 

volt minden kísérlete, hogy a zajt 

figyelmen kívül hagyja, ezért az-

tán lekiabált az ablakából: 

- Csendet! Éppen imádkozom. 

 

Tudnunk kell, hogy Brúnó test-

vér szent volt, ezért aztán a pa-

rancsát azonnal teljesítették. 

Minden élőlény visszatartotta 

hangját, hogy imádkozásra alkal-

mas csend legyen. 

 

Ekkor azonban egy másik hang 

zavarta meg Brúnó imáját, egy 

belső hang, ami így szólt: 

- Lehetséges ám, hogy Istennek 

legalább annyira tetszik a béka 

brekegése, mint a te zsoltárének-

lésed. 

- Ugyan mi örömet lelhet Isten 

ennek a békának a brekegésé-

ben? - vágott vissza megvetően 

Brúnó. 

De a hang nem adta fel olyan 

könnyen: - Ha nem tetszene Is-

tennek, akkor miért teremtette 

volna meg ezt a hangot? 

Brúnó elhatározta, hogy a végé-

re jár a dolognak. Kihajolt az ab-

lakán, s kiadta a parancsot: 

- Énekelj! 

A kecskebéka ütemes brekegése 

betöltötte a levegőt, amihez tréfá-

san csatlakoztak a környékbéli 

békák is. S hangjuk már nem bor-

zolta Brúnó idegeit, mert ahogy 

figyelmesen hallgatta őket, felfe-

dezte: ha nem akar ellenállni, ez 

a zene valójában gazdagabbá te-

szi az éjszakát. 

 

Ezzel a felfedezéssel Brúnó szí-

ve eggyé vált a világminden-

séggel, és életében először ráéb-

redt arra, hogyan is kell imádkoz-

ni. 

M.T.É. 

Teréz anya gondolatai 

Manapság mintha minden em-

ber folyton csak rohanna. Láza-

san keresve az előrelépést, a na-

gyobb gazdagságot, s emiatt a 

gyerekek alig tölthetnek időt a 

szüleikkel. És a szülőknek is na-

gyon kevés idejük van egymásra 

és a gyermekeikre. Vagyis a vi-

lágban megfigyelhető békétlenség 

a családi otthonokban kezdődik.  

K.L.-né és N.-né 


