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Létige 
3. v.: Bölcs 11,23 - 12,2; Zs 

144; 2Tessz 1,11 - 2,2; Lk 

19,1-10 

4. h.: Róm 11,29-36; Zs 68,30-

37; Lk 14,12-14 

5. k.: Bölcs 4,7-17; Zs 118,1-

16; Lk 12,35-40 

6. sz.: Róm13,8-10; Zs 111; Lk 

14,25-33 

7. cs.: Róm 14,7-12; Zs 26; Lk 

15,1-10 

8. p.: Róm15,14-21; Zs 97; Lk 

16,1-8 

9. sz.: Ez 47,1-2.8-9.12 vagy 1Kor 

3,9c-11.16-17 Zs 45 Jn 2, 13-

22 Zs 45 Jn 2,13-22 

10. v.: 2Mak 7,1-2.9-14; Zs 

16; 2Tessz 2,15 - 3,5; Lk 

20,27-38 

Evangélium 
…”irgalmazz nekem, 

bűnösnek!”…(Lk 18,13) 

Azoknak pedig, akik elbizakod-

tak, mert azt gondolták, hogy ők 

igazak, és másokat megvetettek, 

ezt a példabeszédet mondta: ,,Két 

ember fölment a templomba 

imádkozni, az egyik farizeus volt, 

a másik vámos. A farizeus meg-

állt, és így imádkozott magában: 

„Istenem! Hálát adok neked, hogy 

nem vagyok olyan, mint a többi 

ember, rabló, igaztalan és házas-

ságtörő, mint ez a vámos is. Két-

szer böjtölök hetente, tizedet adok 

mindenből.” A vámos pedig távol 

állt meg, nem merte a szemét sem 

az égre emelni. Mellét verve így 

szólt: „Istenem! Légy irgalmas 

nekem, bűnösnek!” Mondom nek-

tek: ez megigazultabban ment ha-

za, mint amaz. Mert mindazt, aki 

magát felmagasztalja, megaláz-

zák, és aki magát megalázza, fel-

magasztalják.” (Lk 18,9-14) 

Egy misztikus imádságában 

olvasható a következő gondolat. 

„A büszke embernek tele van a 

keze. Ragaszkodik az erényekhez, 

jó cselekedetekhez, önmegtagadás-

hoz, bármihez, csak az övé legyen. 

Készenlétben tartja, ha kérik, bár-

mikor megmutathatja. Nem tud, 

és nem szeret kiszolgáltatott lenni. 

Szépnek akar látszani Isten előtt, 

bemutatni neki, mire vitte. Míg 

mi, keresztények azért vagyunk 

szépek, mert minket Isten tett 

széppé. Hiszen Ő csak akkor tudja 

önmagát adni nekünk, ha nagyra 

lapított, üres kezünket nyújtjuk 

felé. A legnagyobb oka, hogy keve-

sen vannak a szentek, az, nem 

engedjük, hogy szeressen minket 

az Isten.” 

Erről a két típusú imáról van 

szó a mai evangéliumban. Arról 

az emberről, akinek sok mindene 

van, és arról, akinek sok mindene 

van, de tudja, hogy az nem az 

övé, hanem az Istentől kapta. 

Mind a kettő templomba jár, 

mind a kettő imádkozik. 

Úgy tanultuk, hogy az imádság 

Istennel való beszélgetés. Aki ér-

ti, mit kíván tőle az Úr, annak 

soha többet nem kell imádkozni. 

Istennek nincs szüksége imára, ő 

teljes a mi dicséretünk és hitünk 

nélkül is. Nekünk azonban annál 

inkább fontos, hogy az ima élesít-

se figyelmünket. Ráhangoljon az 

Istenre. Minden fohászunkban 

azt kérjük, Istenem, segíts megér-

teni, mit akarsz mondani. Ezt 

szépen úgy fogalmazta meg Kier-

kegaard: „az ima nem arra való, 

hogy befolyásolja az Istent, hanem 

hogy megváltoztassa azt, aki 

imádkozik.” 

Kétféle hangja van az imának, 

emberi és isteni. Az emberízű ima 

magyarázkodás, az isteni sóhajto-

zás. Legalábbis a mai evangéli-

umban ezt olvassuk. Az emberi 

ima a farizeusé, aki nem hisz Is-

tenben. Nem hiszi Istenről, hogy 

mindent lát és mindent tud. Az 

ilyen vak istennek el kell monda-

ni, mert nem tudja, hogy én ho-

gyan élek. El kell magyarázni azt 

is, hogy mennyit böjtölök, imád-

kozok, és mennyi adót fizetek. És 

ez mind igaz is. De ez nem ima, 

hanem önimádás. Teljesítménye-

inkkel való dicsekedés.  

Az isteni imát a Szentlélek vég-

zi bennünk. Ahogyan Szent Pál 

apostol is írja a rómaiakhoz cím-

zett levelében: „Gyöngeségünkben 

segítségünkre siet a Lélek, mert 

még azt sem tudjuk, hogyan kell 

helyesen imádkoznunk. A Lélek 

azonban maga jár közben értünk, 

szavakba nem önthető sóhajtozá-

sokkal” (8,26).  

Itt semmit nem kell mondani, 

csak bocsánatot kérni. Az egyik 

imának felülete van, a másiknak 

mélysége. „Hálát adni csendben, 

elég. A hálaadásnak szárnya van, 

és mindig oda repül, ahol szükség 

van rá. Így imádságod sokkal oko-

sabb, mint tenmagad” – mondja 

Victor Hugo. 

A vámos és a tékozló fiú lelküle-

te hasonló. Az utóbbi úgy borul 

apja lába elé: „Atyám vétkeztem 

az ég ellen és ellened” (Lk 15,21). 

Miért vétkezett volna? Hiszen 

amit kapott, az édesapja vagyo-

nának őt megillető része. Az neki 
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16:00 - Énekpróba a 

templomban 

17:00 - Rózsafüzér 

imádkozása, a világos-

ság titkaival, tizedek közötti el-

mélkedésekkel 

18.00 Szentmise 

Mindenkit szeretettel hívunk és 

várunk! 

előbb vagy utóbb jár. Mégis a 

Szentlélek segítségével valamit 

mélyen megértett ez a fiú. Ezért 

nem magyarázkodik, hanem só-

hajtozik. Ez a gyermek megtanult 

imádkozni. Bánja, amit tett. Mé-

lyen megértette cselekedetét, azt 

hogy bűnt követett el. Káromolta 

az Istent és édesapját. Ez a vétke. 

Hogyan szólt ez a káromkodás? 

Én jobban tudom. Ez a bűn, ez a 

jobban vagy mindentudásra épülő 

büszkeség, ami elszakította a 

gyermeket az apjától és minket is 

gyakran egymástól. 

Kevés szóval, de annál nagyobb 

odaadással és mélyről jövő sóhaj-

tozásokkal imádkozzunk! 
G.F.  



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: 
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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  

Kis történetek  

Anthony de Mellotól 

A rabbi egyszer megkérdezte az 

egyik diákot, hogy mi bántja. 

- A szegénység - hangzott a vá-

lasz. - Olyan nyomorultak a kö-

rülményeim, hogy alig tudok ta-

nulni és imádkozni. 

- Ezekben az időkben - mondta 

a rabbi - a legszebb imádság és a 

legjobb tanulás abban áll, hogy 

elfogadjuk az életet olyannak, 

Te kit választanál? 

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Szent Mária Magolna,  

aki a hagyomány szerint a mai 

Franciaország területén egy bar-

langban tengette életét.  

Új kérdésünk: Mánoah felesé-

ge meddő volt. Az Úr angyala 

közölte vele, hogy mégis gyer-

meke születik. Mi lett az új-

szülött neve?  (Bírák 13,24)                                   

1. Jonatán ? 

2. Sámson? 

3. Abdan? 

4. Gilead? 

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 17-i számban 

közöljük A hegyi beszéddel kap-

csolatos játék nyertese: Tóth Ist-

vánné volt. 

M.L. 

Olaszországi zarándokutunk 

története 

2019. október 10-13. 

Ismét megtelt az a 48 személyes 

autóbusz, ami egy négy napos, 

három éjszakás olaszországi za-

rándokútra indult 2019. október 

10-én, csütörtökön, hogy  

- küldetéssel látogatásra vigye az 

érdeklődőket az aquileia-i kora 

keresztény bazilikába, 

- egy egész nap eltöltésére az 

„Adria királynőjének” nevezett 

Velencébe,  

- Padovába utazva tiszteletet 

téve Szent Antal sírjánál  

- szentmisén való részvételre a 

Monte Grisa szentélyben. 

Néhány gondolattal emlékez-

zünk az előzményekre: 

Gordos Ferdinánd plébános 

atyánk a csíksomlyói pápalátoga-

tást követően meglepetésünkre 

alig egy hónap múlva ismételten 

zarándokutat hirdetett vázlatos 

programmal Olaszországba. 

Részletes információkat a Kiál-

tószó június végi lapjában olvas-

hattunk. 

A tartalmában és az anyagiak-

ban igen vonzó program felkeltet-

te érdeklődésünket. 

Lázas izgalommal érdeklődtünk 

a szigorú feltételekhez kötött je-

lentkezéshez, de az engedékeny-

ség és a türelem megérlelte gyü-

mölcsét: a meghirdetett férőhely-

nek megfelelő létszámú érdeklődő 

jelentkezett, és augusztusban 

megkezdődött Atyánk szervező-

munkája. 

1. nap, október 10., csütörtök 

Az éj leple alatt, hajnali 4 órakor 

indultunk Kiskundorozsmáról, 

a plébánia elől. Autópályán ha-

ladva Budapest érintésével a 

kötelezően előírt pihenőidőket 

követve, 9.30-kor a Zala megyei 

Tornyiszentmiklós határátkelőn 

idegenvezetőnk csatlakozásával 

léptünk át Szlovéniába, majd a 

hegyek gyomrában a 19 db, 218 és 

2886 méter hosszúságú alagúton 

keresztül haladva 13.15-kor értük 

Olaszországba.  

Útközben megtapasztaltuk az 

igazi ködös, esős, szomorkás őszi 

időjárást, de közben olyan él-

ményben volt részünk, ami egy 

alföldi embernek nem adatik meg. 

Felfedeztük a három dimenziót, 

ugyanis hol a felhőkben, hol köz-

vetlen mellette haladtunk. 

 (folytatjuk) 

Peták Angela 

Hirdetések 

- A mai vasárnap első vasárnap, 

a délelőtti mise végén imádkoz-

zuk a Jézus Szíve litániát. 

- November hétköznapjain a 

szentmisék reggel 7 órakor kez-

dődnek. 

- November 4-én, hétfőn rózsa-

füzér találkozó lesz. délután 5 

órakor imádkozzuk a rózsafüzért, 

majd 16 órakor szentmise lesz. 

- November 10.-én, vasárnap 

délután 3 órai kezdettel a Katoli-

kus Kör tartja találkozóját a kö-

zösségi házban.                  (P.Gy.) 

Anyakönyvi hírek 

Esküvő: 

Mészáros Antal és Varga Gabriel-

la Tünde; 

Bartha Tamás és Czékus Aranka 

a házasság szentségében része-

sült október 26-án. 

Keresztelés: 

Zalán - Puskás Zsolt és Búza Ad-

rienn gyermeke a keresztség 

szentségében részesült. 

Temetés:  

† Fürnstahl Károlyt életének 77. 

évében október 21-én; 

† Majláth Lajost életének 71. évé-

ben október 24-én a kiskundo-

rozsmai temetőben utolsó útjára 

kísértük. 

P.Gy 

amilyen. 

A kártyajátékot, amit életnek 

neveznék, az ember a kiosztott 

lapokból legjobb képessége szerint 

játssza. 

Akik nem azokból a lapokból 

akarnak játszani, amelyeket az 

élet osztott nekik, hanem azokból, 

amelyek szerintük őket megillette 

volna, azok az emberek az élet 

kudarcai. 

Azt nem kérdezik meg tőlünk, 

hogy akarunk-e játszani. Ez nem 

választás kérdése. Játszanunk 

kell. A választás arra vonatkozik, 

hogyan játszunk. 
M.T.É. 


