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Rózsafüzéres városi  

imatalálkozó 
Közel 10 éve indult ez a szívet-

lelket melengető közösségi összefo-

gás. 

Így történt, hogy a negyed évente 

meghirdetett Rózsafüzér találko-

zónak öt év után, 2019. november 

4-én a mi gyönyörű templomunk 

adott otthont. 

Lobogókkal vonulva imádkozva 

és Máriát dicsőítő énekekkel folya-

matosan érkeztek a közösségek az 

alábbi helyszínekről: Algyő, Alsó-

város, Bordány, Dóm, Felsőváros, 

Kübekháza, Makó, Pusztamérges, 

Röszke, Szentmihálytelek, Szőreg, 

Tápé, Tarján, Tiszasziget, Újsze-

ged, Zákányszék. 

16.00 órától a gyülekezés idejét a 

közös éneklések töltötték ki. 

Felemelő érzés volt látni, ahogy 

a „vendégek” folyamatosan foglal-

ták el helyeiket az első két pad-

tömbben a dorozsmaiak három 

koszorús társulata mellett. Ezzel 

párhuzamosan feledhetetlen él-

ményt jelentett, ahogy a közös 

énekhangok betöltötték templo-

munkat. 

Megkoronázta mindezt a továb-

biakban az orgona hangjaival kí-

sért imádkozás, mert „Aki énekel, 

az kétszeresen imádkozik” – 

mondta több száz évvel ezelőtt 

Szent Ágoston. 

A hátsó padtömbökben helyet 

foglaló dorozsmai hívek pedig imá-

ikkal és énekeikkel támogatták 

ezt a lelki eseményt. 

A Mária-oltár alatt a mécsesek-

ből összeállított rózsafüzér fénye is 

a világosságot szimbolizálta, hi-

szen 17.00 órától a Világosságos 

olvasó titkainak imádkozásával 

kezdődött a közös szertartás. 

A tizedeket megelőzte Gordos 

Ferdinánd plébános atyánk elmél-

kedése a keresztelésről, az első 

csodatételről, a szenvedések, a 

betegségek leküzdéséről és az ott-

hont adó fényről. Majd a kánto-

runk által orgonával kísért és elő-

adott, a világosság titkainak el-

éneklését követően mi, helyiek 

voltunk az előimádkozók.  

A 18.00 órakor kezdődött szent-

misén Atyánk a felajánlásban, a 

könyörgésekben a Rózsafüzér tár-

sulatokért imádkozott és Borro-

meo Szent Károlyról, az imádság 

és a fáradhatatlan munka szentjé-

ről elmélkedett. 

Milyen megható is volt látni azt 

a közel 250 fős lelkes rózsafüzér 

A Magyar Katolikus Püspöki 

Konferencia körlevele 

Árpád-házi Szent Erzsébet 

ünnepére 2019 - 1.rész 

Kedves Testvérek! 

A Nemzetközi Eucharisztikus 

Kongresszusra készülve egyre kö-

zelebbről akarjuk megismerni az 

Urat, aki itt maradt közöttünk az 

Oltáriszentségben. „Minden forrá-

som belőled fakad!” (Zsolt 87,7) – 

ez a jelmondat vezet bennünket a 

készület útján. Árpád-házi Szent 

Erzsébet ünnepe arra hív fel ben-

nünket, hogy most figyeljünk arra 

a Jézusra, akiről az Apostolok Cse-

lekedetei így beszél: „Ő ahol csak 

járt, jót tett” (ApCsel 10,38). Erzsé-

bet is az Oltáriszentségben kapott 

küldetést és erőt az irgalmasság 

szeretetszolgálatához. 

Az Eucharisztia egyik legszebb 

ószövetségi előképe a manna, amit 

éhező népének adott vándorlása 

idején az Úr, aki gondoskodik a 

nélkülözőkről: „Az Úr így szólt Mó-

zeshez: Nézd, én kenyeret hullatok 

nektek az égből. Ez az a kenyér, 

amelyet az Úr ad nektek enni”. 

(Kiv 16,4; 15b) 

Jézus is gondoskodott az éhes 

emberekről, amikor a nagy tömeg 

követte őt. „Megesett rajtuk a szí-

ve, meggyógyította betegeiket” (Mt 

14,15), majd a tanítványokra bízta, 

hogy gondoskodjanak az ételről: 

„Nem kell elmenniük, ti adjatok 

nekik enni” (Mt 14,16). Másnap új-

ra felkeresték az emberek Jézust, 

aki az Élet Kenyeréről szóló taní-

tást adta nekik: „Bizony, bizony, 

mondom nektek: Nem azért keres-

tek, mert csodajeleket láttatok, ha-

nem mert ettetek a kenyérből és 

jóllaktatok. De ne romlandó elede-

lért fáradozzatok, hanem olyanért, 

amely megmarad az örök életre. 

Ezt az Emberfia adja nektek, aki 

mellett maga az Atya tett tanúsá-

got.” „Én vagyok az élet kenyere. 

Aki hozzám jön, többé nem éhezik, 

s aki bennem hisz, nem szomjazik 

soha” (Jn 6,26–27; 35). 

Az Úr gondoskodott éhező népé-

ről a pusztában, Jézus is kenyeret 

adott nekik, mielőtt feltárta előt-

tük az Élet Kenyerét.  

Ma az Egyház küldetése, hogy a 

nélkülözőket segítse az evangéliu-

mi felebaráti szeretet parancsa 

alapján, - de mutasson rá arra, 

hogy a mulandó földi eledelen túl 

az Élet Kenyerét is hirdetjük, és 

meghívunk mindenkit a vele való 

közösségbe.  

Ferenc pápa a Szegények Világ-

napját, ami egybeesik Árpád-házi 

Szent Erzsébet ünnepével, 2017-

ben hirdette meg. Az erre az alka-

lomra írt idei üzenetében így szól 

hozzánk: „De ő nem feledkezik 

meg soha a szegényről, s aki baj-

ban is remél, nem csalódik so-

ha” (vö. Zsolt 9,19). Ez az igazság 

ma is hihetetlenül aktuális, mert 

a hit képes visszaadni a szegé-

nyeknek a reményt, amit elveszí-

tettek az igazságtalanságok, a 

szenvedés és az élet bizonytalan-

sága miatt. 

Jézus nem félt azonosulni velük: 

„Bizony, mondom néktek, amikor 

megtettétek ezeket akárcsak egy-

gyel is a legkisebb atyámfiai kö-

zül, velem tettétek meg” (Mt 

25,40). Jézus egy nagylelkű, irgal-

mas, jóságos és kegyelmes atyát 

akart megmutatni nekünk, aki el-

sősorban azoknak ad reményt, 

akik csalódottak és nincs jövőjük. 

A nyolc boldogság így kezdődik: 

„Boldogok vagytok ti, szegé-

nyek” (Lk 6,20). Paradox módon 

éppen a szegényekhez tartozik az 

Isten Országa, mert ők képesek 

befogadni azt. A századok múlásá-

val mit sem vesztett aktualitásá-

ból ez a boldogmondás: a szegé-

nyek egyre többen vannak és egy-

re szegényebbek. Jézus pedig azt 

kéri tőlünk, hogy adjunk reményt 

nekik. 

Kelt Budapesten, 2019. Árpád-

házi Szent Erzsébet ünnepén  

a Magyar Katolikus Püspöki 

Konferencia 

(Folytatjuk) 



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  

Létige 
24. v.: 2Sám 5,1-3; Zs 121; Kol 

1,12-20; Lk 23,35-43 

25. h.: Dán 1,1-6.8-20; Dán 3,52-

56; Lk 21,1-4  

26. k.: Dán 2,31-45; Dán3,57-61; 

Lk 21,5-11  

27. sz.: Dán 5,1-6.13-14.16-17.23-

28; Dán 3,62-67; Lk 21,12-19  

28. cs.: Dán 6,12-28; Dán 3,68-74; 

Lk 21,20-28  

29. p.: Dán 7,2-14; Dán 3,75-81; 

Lk 21,29-33  

30. sz.: Róm 10,9-18; Zs 18A; Mt 

4,18-22  

1. v.: Iz 2,1-5; Zs 121; Róm 13,11-

14; Mt 24,37-44  

Hirdetések 
• Ma, november 24. Krisztus Ki-

rály ünnepe.  Délután 5 órától a 

Jézus Szíve családok szentség-

imádása lesz, majd ezt követi 6 

órakor a Jézus Szíve Családok 

miséje 

• A következő vasárnap, decem-

ber 1-én Advent I. vasárnapja, 

egyben a hónap első vasárnapja 

is. A délelőtti szentmise végén 

imádkozzuk a Jézus Szíve litá-

niát. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Gellért - Lévai Gellért és Jakus 

Edina gyermeke november 17-én 

a keresztség szentségében része-

sült. 

Temetés:  

† Tótmihály Istvánnét sz. Gyé-

mánt Etelka Editet életének 76. 

évében november 14-én; 

† Kovács Mihálynét sz. Nagypál 

Terézt életének 84. évében nov-

ember 15-én a kiskundorozsmai 

temetőben utolsó útjukra kísér-

tük. 

P.Gy. 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Padovai Szent Antal, aki 

találkozott egy emberrel, aki ta-

gadta Krisztus jelenlétét az Oltári-

szentségben, azt mondta, hogy 

nem hisz addig az Eucharisztikus 

Istenben, amíg öszvére le nem tér-

del az Oltáriszentség előtt. Né-

hány nappal később Antal egy be-

teghez vitte az Oltáriszentséget, és 

találkozott a gúnyolódóval. Mivel 

Antal meg akarta győzni a hitetlen 

embert, ezért a szamarát a kehely 

és az ostya elé vezette. Az állat a 

szentségek láttán letérdepelt. Így 

lett a szamár Szent Antal jelvénye 

Új kérdésünk: Ki volt az a 

szent aki a legenda szerint az 

Úr menybemenetele után 

Krisztus iránti szeretetében 

nem akart többé embert látni, 

ezért elment Bains környéké-

re, (Dél Franciaország) és egy 

barlangban lakott. 

1. Szent Márta? 

2. Szent Iréneusz? 

3. Szent Mária Magdolna? 

4. Szent Ágota? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, péntek estig dob-

ják be a plébánia postaládájába. A 

helyes megfejtők között egy köny-

vet sorsolunk ki. A nyertes nevét a 

december 8-i számban közöljük. A 

Péterrel kapcsolatos játék nyerte-

se: Tapodi Endréné volt. 

M.L. 

Olaszországi zarándokutunk 

története 

2. nap, 2019. október 11.,  

péntek (folytatás) 
A feldolgozhatatlan mennyiségű 

látnivaló és a hitünket megerősítő 

folyamatos lelki táplálék mellett 

hősiesen vállaltuk azt az önmegtar-

tóztatást, amit Velence szívében, a 

törvényi szabályozás megkívánt 

tőlünk. 

A ¾ 7-kor elfogyasztott reggelin-

ket követően délután 3 óra után 

volt csak lehetőségünk testi táplá-

lék befogadására. 

Bár a látnivalók és az információ-

áradat feledtette velünk az idő mú-

lását, csak akkor csodálkoztunk el, 

amikor a gyomrunk jelzett és az 

óránkra néztünk. Ugyanis az olasz 

közigazgatás komoly pénzbírság 

terhe mellett megtiltotta a táplál-

kozást, még a szendvicsfogyasztást 

is, amivel minimális létszámra 

csökkent a híres Szent Márk téri 

galambok jelenléte, és stabilizáló-

dott a tér tisztasága. 

A részletes leírásban meghatáro-

zott programok természetesen ma 

is módosultak, így délután látogat-

tunk vissza a Santa Maria Gloriosa 

dei Frari, ferences templomba, 

melynek főoltára Szűz Mária 

mennybemenetelét mutatja be, 

másolata az esztergomi baziliká-

ban található. 

A szabadprogramú vásárlásoknál 

nagyon kellett figyelnünk az ára-

kat, melyek saját magukkal vete-

kedtek. 

18.45-kor ismét vízibuszra szállva 

kihajóztunk a „Vizek és fények vá-

rosából.” Útközben több, többeme-

letes óceánjáróval találkoztunk. 

Szállásunkra megérkezvén helyi 

specialitású minesztróne leves és 

grillezett husiból készült vacsora 

fogadott bennünket. Asztalbontást 

követően tudatosult a fáradtsá-

gunk, melynek  oka a lépcsőkön és 

hidakon átvezető több, mint 22.000 

lépés megtétele volt. 

Este korábban intettünk búcsút 

egymásnak, és hálát mondtunk a 

mai nap tartalmas és eredményes 

teljesítéséért. (folytatjuk) 

Peták Angela 

társulati tagot, akik köszönettel és 

hálával búcsúztak a híveket össze-

kötő szeretet kinyilvánítására és 

megélésére szolgáló agapé-t köve-

tően! 

Köszönjük a szervezőinknek és a 

résztvevőknek ezt a lelki élményt, 

amivel gazdagabbak lehettünk 

ezen az őszi délutánon. 

Bízunk benne, hogy a lelkesedés 

tovább él és újabb követőkre talál. 

 Rózsafüzér társulat 


