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Evangélium 
…”készítsétek az Úr útját”…

(Mt 3,3) 

Abban az időben: Keresztelő Já-

nos megjelent Judea pusztájában, 

és így tanított: „Térjetek meg, elkö-

zelgett a mennyek országa!” 

Ő volt az, akiről Izajás próféta ezt 

mondta: A pusztában kiáltónak 

szava: Készítsétek elő az Úr útját, 

tegyétek egyenessé ösvényeit! 

János öltözéke teveszőrből készült, 

és bőrövet viselt a derekán. Sáska 

és vadméz volt az étele. Kivonult 

hozzá Jeruzsálem, egész Judea és 

a Jordán vidéke. Megvallották 

bűneiket, és ő megkeresztelte őket 

a Jordán folyóban. Amikor látta, 

hogy sok farizeus és szadduceus is 

jön hozzá megkeresztelkedni, így 

szólt hozzájuk: „Viperák fajzata! 

Ki indított benneteket arra, hogy 

meneküljetek a közelgő harag elől? 

Teremjétek hát a bűnbánat méltó 

gyümölcsét! És ne higgyétek, hogy 

közben azt gondolhatjátok: A mi 

atyánk Ábrahám! Mert mondom 

nektek: Isten ezekből a kövekből is 

tud Ábrahámnak fiakat támaszta-

ni. A fejszét ráhelyezték már a fák 

gyökerére: Kivágnak és tűzre vet-

nek minden fát, mely jó gyümöl-

csöt nem terem! Én csak vízzel 

keresztellek titeket a bűnbánatra, 

de aki énutánam jön, az erősebb 

nálam; arra sem vagyok méltó, 

hogy a saruit hordozzam. Ő Szent-

lélekkel és tűzzel keresztel meg 

titeket; kezében tartja már a lapá-

tot, hogy kitakarítsa szérűjét. A 

búzát magtárba gyűjti, a pelyvát 

pedig olthatatlan tűzben elégeti!” 

(Mt 3,1-12) 

  

A börtönben raboskodó Keresz-

telő János tanítványainak azt 

mondja Jézus: „ha tudni akarjá-

tok, ő Illés, akinek el kell jön-

nie” (Mt 11,14). Nagyon fontos 

odafigyelni erre az azonosításra. 

Talán Keresztelő János tanítását 

és személyét Illés próféta történe-

tein keresztül érthetjük meg iga-

zán. 

 Illés, miután a pogány istene-

ket és azok papjait elpusztította, 

menekülnie kellett a királynő, 

Jezabel haragja elől. 40 nap és 40 

éjjel vándorolt, míg megérkezett 

Isten hegyéig, a Hórebig. Ott ta-

lálkozott Istennel. De hogyan? A 

Királyok első könyve tanulságo-

san írja le a megismerkedést. „Az 

Úr erre azt mondta: „Menj, és a 

hegyen járulj az Úr színe elé!” S 

lám, az Úr elvonult arra. Hegyeket 

tépő, sziklákat sodró, hatalmas 

szélvész haladt az Úr előtt, de az 

Úr nem volt a földrengésben. A 

földrengés után tűz következett, de 

az Úr nem volt a tűzben. A tüzet 

enyhe szellő kísérte. Amikor Illés 

észrevette, befödte arcát köntösé-

vel, kiment, és a barlang szája elé 

állt” (1Kir 19,11-13). 

 Hogyan lehetséges, hogy az Is-

ten, aki mindenhol és mindenben 

benne van, hiányzik a mennydör-

gés hangjából és a tűz fényéből? 

Ez alatt, hol volt az Isten? Mind a 

kettőben! Csak a nagy zaj miatt 

nem lehet hallani, hogy mit üzen 

nekünk az Úr. A tökéletes kará-

csony a Magne B6. Újabb és újabb 

Black Friday akciók várnak min-

denkire. Ezüst és arany vasárnap, 

aki teheti, jöjjön és vásároljon 

mindent, amit csak lát. Ezek 

mind zajok. Helyesen mondja Wil-

liam Shakespeare: „Isten adott 

neked egy arcot, és te készítesz ma-

gadnak egy másikat.” Miért nem 

azt keresed meg, ami a tiéd, amit 

az Istentől kaptál? A zajok mögöt-

ti arcodat. 

 Folyamatosan szól hozzánk az 

Isten, csak nem hallható ki a sok 

reklám közül a hangja. És amikor 

a világi zajok eltűnnek, a csend-

ben, az enyhe, felfrissülést hozó 

szellő finomságában, rögtön hall-

hatóvá válik az isteni szó. Ezért 

kell kimenni a pusztába. A csend-

be. Az Isten hangjáért. Ahol nincs 

a világ kiabálása, üvöltése, zavaró 

öröme. Ahol semmi nem akadá-

lyoz, hogy tisztán meghalljam az 

Isten szavát. A puszta ugyanis 

nem hely, hanem én magam va-

gyok, a lelkem mélye, ahol Isten 

vár rám. Erre döbben rá Szent 

Ágoston, amikor felkiált: „nem 

találtalak téged Istenem, mert té-

vedtem, abban, hogy kívül kereste-

lek és nem ott ahol vagy, belül”.  

 De kérdezhetnénk: Ha a világ 

zajban él, az Úr miért nem kia-

bálja túl a világot? Ha a világ 

hangos, akkor az ő szava legyen 

még hangosabb! Azért, mert Isten 

nem szöveges üzenetet akar ne-

künk elmondani, hanem egy lelki-

állapotot kíván nekünk ajándé-

kozni. Lelki békét, nyugalmat, 

boldogságot. Mit olvasunk az em-

mauszi tanítványok történeté-

ben?  A feltámadt Jézus „Mózesen 

elkezdve az összes prófétánál meg-

magyarázta nekik, amit az Írások-

ban róla írtak. Közben odaértek a 

faluhoz, ahová tartottak … asztal-

hoz ültek, kezébe vette a kenyeret, 

megáldotta, megtörte s odanyúj-

totta nekik. Ekkor megnyílt a sze-

mük s felismerték …hát nem lán-

golt a szívünk – mondták –, ami-

kor beszélt az úton és kifejtette az 

Írásokat?” (Lk 24,27-35). 

Mit hallottak ezek a tanítvá-

nyok? Sok mindent! Mi maradt 

meg bennük? Egy lelki állapot. A 

lángoló szív.                          (G.F.) 

Hirdetések 
• Decemberben, advent hétköz-

napjain a reggeli szentmisék 6 

órakor kezdődnek. 

• Egész napos szentségimádás 

lesz december 17-én, kedden 

reggel 8 órától a plébánia hittan 

termében az esti mise kezdetéig. 

• Adventi lelkigyakorlat lesz 

templomunkban, december 16., 

17. és 18-án, hétfőn, kedden és 

szerdán az esti szentmise keret-

ében. A lelkigyakorlatot vezeti 

Hofher József jezsuita atya. 

• A következő évre hivatali időben 

a kedves hívek jelezhetik mi-

seszándékukat a plébánia irodá-

jában. 

• A tegnapi nappal megkezdődött 

a Szállást keres a Szent Család 

kilenced a plébánia hittan ter-

mében délután 3 órai kezdettel.  

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Temetés: † Nemesszeghy Lász-

lót életének 79. évében december 5

-én a Szeged – Belvárosi temető-

ben utolsó útjára kísértük. (P.Gy.) 



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 
15. v.: Iz 35,1-6a.10; Zs 145; Jak 

5,7-10; Mt 11,2-11 

16. h.: Szám 24,2-7.15-17a; Zs 

24; Mt 21,23-27 

17. k.: Ter 49,2.8-10; Zs 71; Mt 

1,1-17 

18. sz.: Jer 23,5-8; Zs 71; Mt 1,18-

24 

19. cs.: Bír 13,2-7.24-25a; Zs 

70; Lk 1,5-25 

20. p.: Iz 7,10-14; Zs 23; Lk 1,26-

38 

21. sz.: Én 2,8-14 vagy Szof 3,14-

18a Zs 32 Lk 1,39-45 

22. v.: Iz 7,10-14; Zs 23; Róm 1,1-

7; Mt 1,18-24 

Olaszországi zarándokutunk 

története 

4. nap, 2019. október 13.,  

vasárnap 

A ¾ 7-kor elfogyasztott regge-

linket követően összekészített 

bőröndjeinket és csomagjainkat 

bepakolva az autóbuszba, készül-

tünk a legnehezebb feladatunk 

teljesítésére; hazafelé indultunk 

további programokban és látniva-

lókban bővelkedve. 

A Monte Grisa szentély egy 

hegyoldal gyönyörű panorámájá-

ban helyezkedett el. A második 

világháború során Trieszt püspö-

ke megfogadta, hogy ha a város 

megmenekül a pusztulástól, 

templomot emel. Így is tett, 1966-

ra készült el ez a modern stílusú, 

vasbetonból készült, monumentá-

lis méretű templom, amely A és 

M betűt formáz Szűz Mária tisz-

teletére. 

A több szinten elhelyezkedő 

templomban megtekinthettük a 

Torinói lepel mását, a Fatimai 

Szűz Anyáról készült híres szob-

rot, valamint Szűz Mária szobor 

kezében a II. János Pál pápa ado-

mányozta rózsafűzért. 

A szentélytől gyönyörű kilátás 

tárult elénk az egész Trieszti-

öbölre, ahol egy országos méretű 

vitorlásverseny látványának ré-

szesei lehettünk. 

A helyszínen megoldandó aka-

dályok egyike volt ez a verseny is, 

mivel a helyi szervezés miatt a 

kirándulókat, így minket is csak 

gyalogosan engedték fel a közel 

másfél kilométer távoságra levő 

hegymeneten haladó szentélyhez. 

Célunk volt ennek megtekintése 

és az itt szervezett szentmisén 

való részvételünk, így hitünk és 

erős akaratunk az égiek által irá-

nyított emberi segítséggel gördü-

lékenyen megoldódott. 

A késésünk ellenére ez a szent-

mise valóban ünnepi szentmise 

volt. Vasárnap volt, elegendő idő-

vel a hálaadásra, az elmélkedé-

sekre, a szentmise énekek szívből 

jövő közös eléneklésére énekkaro-

saink vezetésével.  

Délután 2 órakor, több, mint 

két óra csúszással indulva zárult 

zarándokutunk hivatalos prog-

ramja. 

Úton hazafelé Szlovénián ke-

resztül az autópályáról letérve 

csodálatos környezetben és látni-

valóban gyönyörködhettünk Tro-

jane megközelítésével. Hol köz-

vetlen, hol távolabbi hegyek, völ-

gyek, lankás domboldalak pom-

pás színei, rendezett kis települé-

sei és a legelésző állatok puszta 

látványa magával ragadóan von-

zotta figyelmünket.  

A fárasztó utunkon felüdülést 

jelentett az a kis cukrászda, ahol 

szemet-szájat gyönyörködtető 

ízletes krémeseket és fánkokat 

fogyasztottunk testi szükséglete-

ink függvényében. (folytatjuk) 

Peták Angela 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Szent János Apostol 

volt. A könyvében így írta le láto-

másait: „Az Úr napján elragadta-

tásba estem. Hátam mögül, mint 

valami harsona, megszólalt egy 

hang: Amit látsz, írd le egy 

könyvbe!” (Jelenések 1,10) 

Új kérdésünk: Melyik bibliai 

alak dicsőítő éneke kezdődik 

így: „Sziklám és mentsváram 

az Úr”?   (2 Sámuel 22,2)                                  

1. Nátán ? 

2. Dávid? 

3. Melkizedek? 

4. Ábrahám? 

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 december 29-i számban 

közöljük. A Salamonnal kapcsola-

tos játék nyertese: Nyerges Jó-

zsefné volt. 

M.L. 

Tanácsosok testülete 

2019. november 24-én, Krisztus 

Király vasárnapján, mind a há-

rom szentmise végén új testületi 

tagok választására került sor. 

A kiosztott űrlapon megneve-

zett 20 személy közül, a követke-

ző 12 ember lett az új egyházta-

nács tagja: Balogh György, Bényi 

Mihályné, Kartali László, Kasza 

Lajosné, Kereszti Gáborné, Kéri 

Györgyné, Ifj.Mihálffy Béla, Né-

methné Hajda Éva, Nyári Imre, 

Olajos Imre, Szunyogh Mihály, 

Veres Antal. 

November 26- án a 12 képvise-

lőt felterjesztettem az Egyházme-

gyei Hatósághoz, melyet a Fő-

pásztor 685/2019 számú leiratá-

ban jóváhagyott és „életükre, 

munkájukra Szent Gellért püs-

pök közben-járásával Isten áldá-

sát kérte.” 

Az új tanácsosok testülete dec-

ember 6-án tartotta alakuló ülé-

sét, ahol az eskü letétele után 

megtörtént a tanácsosok világi 

elnökének megválasztása, ifj. Mi-

hálffy Béla személyében. 

Jó magam is életükre, és az el-

következő 5 évre jó munkát kívá-

nok nekik!                            (G.F.) 


