
KIÁLTÓ SZÓ 
A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja 8. évfolyam, 20. szám 2020. május 17.  

Létige 
17. v.: ApCsel 8,5-8.14-17; Zs 

65; 1Pét 3,15-18; Jn 14,15-21 

18. h.: ApCsel 16,11-15; Zs 

149; Jn 15,26 - 16,4 

19. k.: ApCsel 16,22-34; Zs 

137; Jn 16,5-11 

20. sz.: ApCsel 17,15.22 - 18,1; Zs 

148; Jn 16,12-15 

21. cs.: ApCsel 18,1-8; Zs 97; Jn 

16,16-20 

22. p.: ApCsel 18,9-18; Zs 46; Jn 

16,20-23a 

23. sz.: ApCsel 18,23-28; Zs 

46; Jn 16,23b-28 

24. v.: ApCsel 1,1-11; Zs 46; Ef 

1,17-23; Mt 28,16-20 

Hirdetések 
• Március 22. vasárnaptól má-

jus 9. szombatig nem lehetett 

szentmisét bemutatni. Akik-

nek ez idő alatt elmaradt az 

íratott szentmiséjük, szemé-

lyesen jöjjenek be a plébániára 

és válasszanak egy másik idő-

pontot. Vigaszként az év bár-

melyik hétköznapját vagy va-

sárnapját választhatják, füg-

getlenül attól, hogy azon a 

napon más miseszándék is 

található. 

• Május hónapban a hétköznapi 

misék este 6 órakor kezdőd-

nek, melyek végén énekeljük a 

lorettó-i litániát. 
P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Léna - Faragó Dávid és Farkas 

Renáta gyermeke a keresztség-

szentségében részesült május 10-

én. 

Temetés:  

† Füzesi Lajost életének 64. évé-

ben  május 5-én; 

† Hegedűs Mihályt életének 86. 

évében május 8-án utolsó útjukra 

kísértük. 

P.Gy. 

Képtelenség 

Emmauszi tanítványok 

Számítógépünk előtt ülve a kere-

ső sávba írjuk be a vastagon sze-

dett szöveget: Lelio Orsi: The 

Walk to Emmaus Figyeljük meg 

a hátteret, alakokat, szoktassuk 

hozzá szemünket a jelenethez. Ez-

után vegyük kezünkbe a magyará-

zó szöveget, és lassan olvasva, 

közben gyakran a képre tekintve 

gondolkodjunk, elmélkedjünk 

mindkettőn. 

Lelio Orsi (1508/1511 – 1587) 

itáliai festő, Rómába utazása 

után 1565-1575 között készítette 

el az emmauszi tanítványokat 

ábrázoló képét. A történet Lukács 

evangéliumában található 24,13–

29. 

A széles kalapot, paraszti ruhát 

öltött vándorok észak európai 

népek viseletét hordják magukon. 

A bal oldali tanítványnak sárga 

hátizsák lóg botja végén. Másik 

kettő botot fog kezében, egyiknek 

csak az alját, másiknak mindkét 

végét vasgomb zárja le. A két 

szélsőnél tőr is van, oldalukra 

akasztva. A kor utazóinak társai 

ezek. Hosszú útra indulnak, ami 

megkoptathatja botjukat, de az 

állatokkal vagy rablókkal szem-

ben sem árt, ha vas nehezékek 

teszik erősebbé az egyszerű fegy-

vert. 

Az idegen, aki nem más, mint 

Jézus, piros-fehérbe van öltözve. 

Alul a piros, szenvedésének, halá-

lának színe, rajta a fehér, a feltá-

madás köntöse. A fehér majdnem 

eltakarja a pirosat. Csak utalás-

ként villan elő lábszárán. A pirost 

még nem vetette le. Ez hozzátar-

tozik Krisztushoz és minden ke-

resztény ember életéhez. Bal te-

nyere felfelé fordul, ahonnan jött, 

és ahová megy. Nem mutogatva 

magyaráz, nincs benne görcs. Éle-

te nyitott könyv. Szabad. 

A kép jobb oldalának alján cine-

ge figyeli a három vándort. Ez 

Jézus szenvedésére való utalás. A 

hagyomány szerint a keresztre 

feszített Krisztus homlokáról egy 

vércsepp indult a földre hullani, 

helyette az arra repülő madár 

fejére rajzolt egy vörös pontot. 

A két tanítvány, mindenki. 

Egyikük kifelé, a másik befelé 

forduló ember típust mutat be. A 

bal oldalinak felhajtott sapkája, 

fülelő hallgatása, elfordított, el-

gondolkodó tekintete, nyitott Jé-

zus beszédére. A bal oldalinak 

szeme sapkája alá bújik, inkább 

hátrább, mint mellettük megy, 

teste elfelé hajlik a másik kettő 

vonalától.  

Mindkét tanítvány gondolkodik, 

szül. A világosbarna ruhába öltö-

zött látványosan mellkasa előtt 

csuklómozdulatokat végez. A 

zöld, vállra terített palástú, ma-

gába forduló, gondolkodó vándor, 

a nadrágszíját mozgatva próbálja 

elrejteni sokatmondó ujjait. 

Az emmauszi „zarándokok” erős 

munkásemberek. Lábukra tapadt 

nadrágjuk ráfeszül izmos lábszá-

rukra és combjukra. 

A bal oldali tanítvány jobb lába 

világosban van, a bal árnyékban 

marad. Ez a megállapítás a má-

sik tanítványra nézve is igaz. A 

szimmetria egyensúlyának szabá-

lyát követve ő jobb lábbal lép elő-

re, bal lába a háttér sötétjébe ve-

szik el. Amivel előre lépnek, az a 

jövő. Amivel le vannak maradva, 

a múlt. Jézus élete nem mögöttük 

van, hanem előttük. Miért keresi-

tek az élőt a halottak között? – 

kérdezi tőlük is Jézus. Miért ke-

resitek a múltban, mikor a jelen-

ben van? A vele való találkozás-

hoz előre lépésre van szükség. 

Aki ezt meg meri tenni, kap hoz-

zá fényt. Megvilágosodik. 

Háttérben az ég megsült. Sötét 

barna héján a lassú megértés vo-

nalai szántanak egyenetlen ba-

rázdát. 

A kép előterében még van hely. 

Míg kiérnek a képből, addig Jé-

zus elmagyarázza nekik Mózestől 

kezdve a prófétákon át, hogy az 

Emberfiának ezt a sorsot kellett 

elszenvedni, hogy bemehessen 

dicsőségébe. Úgy tűnik, a tanítvá-

nyok valamit megértettek. Még 

abban az órában útra keltek, és 

visszatértek Jeruzsálembe. 
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: 

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  

Léleklétra 
Akkor kezd élni az ember, ami-

kor képes felülemelkedni saját 

nehézségeinek beszűkült valósá-

gán, és az egész emberiségre ható 

gondolatokkal foglalkozik. 

(Martin Luther King) 

N.-né és K.L.-né 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „vaksággal sújtotta 

őket.” A három vendégre, akiket 

Lót vendégül látott, rátámadt a 

tömeg. Lót védeni próbálta őket. 

A tömeg már azon volt, hogy be-

törik az ajtót, de a férfiak kinyúj-

tották a kezüket, behúzták Lótot 

a házba. Az ajtó előtt álló embe-

reket pedig vaksággal sújtották 

úgy, hogy hiába keresték a bejá-

ratot. (Teremtés 19,11)  

Új kérdésünk: Ki kelt Jézus 

védelmére, amikor a farizeu-

sok kérdőre akarták vonni?

(János 7,50) 

1. Titusz? 

2. Filemon? 

3. Nikodémus? 

4. Timóteus? 

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 május 31-i számban kö-

zöljük. A meghívott apostollal 

kapcsolatos játék nyertese: Ke-

reszti Gáborné volt. 

M.L. 

Betűkavarodás  
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Ha valaki nem marad 

bennem, kivetik, mint a szőlő-

vesszőt, és elszárad” (Jn 15,6) 

Az egyik, május 17. és 24. közötti 

evangélium rövid részletének be-

tűi kissé összekavarodtak; ABC 

sorrendbe rendeződtek: 

„ah eeekrsztt eegnm, 

aáegjkmorttt aaaa-

csimnprt” 
A helyes válaszokat (a bibliai 

idézetet és a bibliai vers számát) 

névvel és címmel ellátva, péntek 

estig dobják be a plébánia posta-

ládájába. A Létige segít! 

A helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk ki. A nyertes 

nevét a május 31-i számban kö-

zöljük. 

SZ.A. 

Lackfi János: 
No para, majd én megoldom, 

nagy vagyont facsarok ki má-

sokból, 

befektetek és pénzt csiholok, 

ha kell, a sziklából is. 

Persze bármikor csődbe mehe-

tek. 

No para, majd én bebiztosítom, 

puskás őrök vigyáznak rám, 

páncélautó és kétember-magas 

falak. 

Persze a betegség lazán beoson 

az ipari kamerák kereszttüzé-

ben, 

a legjobb orvosok is csődöt 

mondhatnak. 

No para, majd én megszerzek 

minden nőt, 

mindig lesz, aki dédelgessen, 

sosem fogyok ki az intimitásból, 

bár a kapujánál sose jutok bel-

jebb. 

No para, majd én furfangos le-

szek, 

bárkinél egyre feljebb kúszom a 

ranglétrán, 

lerugdosok mindenkit, aki 

utamba kerül. 

Persze elég egy aljas félmondat 

a megfelelő fülbe súgva, 

máris nagy ívben repülök, 

s minthogy magasról zuhanok, 

hát jó nagyot. 

No para, mindenki ismer, min-

denütt jelenvaló 

vagyok, minden címlapon és 

minden csatornán, 

nem létezik hogy valaki nem 

hallott rólam. 

Persze elég pár hónap kiesés, és 

már mindenkinek 

kotorásznia kell az agyában, ki 

a fene is volt ez, 

valami szinkronúszó? nem, 

coach? nem, 

művész? nem, igazságügyi szak-

értő? nem tudom. 

No para, itt én vagyok a főnök, 

a testvérek 

mindig kikérik a véleményemet, 

az igét 

én magyarázom legjobban, én 

mondom meg, 

ki üdvözül, ki kárhozik el. 

Persze billenhet az egyensúly, 

sajátjaim fordulnak ellenem, 

s máris kiestem a pikszisből, 

a Jóisten meg, hát ő olyan 

messze van. 

K.L.-né 

Magyar leg-ek 
A veszprémi Szent István völgy-

híd (a köznyelvben: Viadukt) Ma-

gyarország első és egyik legna-

gyobb és legszebb ívszerkezetű 

völgyhídját 1937 december 22-én 

adták át. A város jelképe, a Te-

metőhegy és a Jeruzsálemhegy 

között ível át. A híd két forgalmi 

sávos, háromnyílásos felsőpályás 

vasbeton ívhíd. Teljes hossza 185 

méter, magassága 37 méter, a 

legnagyobb támaszköz 46 méte-

res. Tervezője: Folly Róbert 
Forrás: Internet - magyarleglegleg.hu 

K.L.-né 

Teréz anya gondolatai 

Az igazi szeretet fájdalommal 

jár. Jézus kereszthalált halt, hogy 

bizonyságát adja e szeretetnek. 

Az anyának is szenvednie kell, 

hogy életet adhasson gyermeké-

nek. Ha igazán szeretsz valakit, 

áldozatot kell hoznod érte. 

K.L.-né és N.-né 

http://magyarleglegleg.hu

