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Létige 
7. v.: Kiv 34,4b-6.8-9; Dán 3,52-

56; 2Kor 13,11-13; Jn 3,16-18  

8. h.: 1Kir 17,1-6; Zs 120; Mt 5,1-

12  

9. k.: 1Kir 17,7-16; Zs 4; Mt 5,13-

16  

10. sz.: 1Kir 18,20-39; Zs 15; Mt 

5,17-19  

11. cs.: ApCsel 11,21b-26; 13,1-3; 

Zs 97; Mt 10,7-13  

12. p.: 1Kir 19,9a.11-16; Zs 26; 

Mt 5,27-32  

13. sz.: 1Kir 19,19-21; Zs 15; Mt 

5,33-37  

14. v.: MTörv 8,2-3.14b-16a; Zs 

147; 1Kor 10,16-17; Jn 6,51-

58  

Evangélium 
…„Én kaptam minden 

hatalmat égen és földön”…

(Mt 28,18) 

Mi ez a hatalom? „Legyetek ter-

mékenyek, szaporodjatok, tölt-

sétek be a földet és vonjátok ural-

matok alá” (kibešuah, alakítsátok 

át egy olvasztókemencében) (Ter 

1,28). Ezzel a hatalomátadással 

kezdődik és fejeződik be a Biblia. 

A nyelvezet, ahogyan az evangé-

listák az Úr mennybe emelkedé-

sét leírták, nem szükségképpen 

föld fölé emelkedést jelent, ha-

nem inkább felmagasztalást. Di-

cséretet. Valami olyasmit, hogy 

szép munka volt. 

A görög episozomene, üdvösség 

ünnepe. Jelenti, hogy a mennybe-

menetellel befejeződött Jézus 

megváltói műve. 

Menjetek az egész világra. Az 

emberi élet sarkai a kelet 

(születés), nyugat (halál), dél a 

(fejlődés), észak az (ellenség). 

Menjetek és lássátok, kérdezzé-

tek meg, hogyan vártak bennete-

ket a szüleitek? Hogyan készül-

tek születésetekre? Ez a kelet. 

Idős korban kérdezzétek meg ma-

gatokat, mennyit ért az életem? 

Ez a nyugat. A két időpont közöt-

ti életben lelkileg testileg jobb 

ember lett belőlem? Ez a dél. Az 

észak pedig nemcsak azt jelenti, 

hogy néha rossz természetemmel 

hány ellenséget gyűjtöttem ma-

gamnak, hanem azt is, hányszor 

kerültem magammal ellentmon-

dásos helyzetbe. Menjetek az 

egész világra, magatokba és ta-

nuljatok mindabból, ami történik 

veletek. (Páduai Szent Antal) 

Jézus felemelkedik a mennybe, 

ahová magával visz bennünket is. 

Ez a felemelkedés nemcsak hús-

vét után 40 napra igaz, hanem 

Jézus egész életének eseményei-

re. Minden ünnep felemelkedés. 

Például a szentséges megteste-

sülés központi titka éppen az, 

hogy nem mi fogjuk és visszük 

Krisztust hétköznapjaink világá-

ba, hanem Ő ragadja meg ember-

ségünk legmélyét a Szentlélekben 

Karácsony, Húsvét Mennybeme-

netel, Pünkösd misztériumain 

keresztül, s így visz az Atyához. 

Ezt példázza a Szent Szűz élete: 

mivel a lehető legtökéletesebben 

engedte magát lefoglalni Istentől, 

szent Fia testestől, lelkestől a 

mennybe emelte őt. Nem is csoda, 

hogy a rózsafüzér az angyali üd-

vözlet titkával kezdődik, s a 

Szent Szűz mennybevételének és 

égi megkoronázásának misztériu-

mával zárul. (Barsi Balázs) 

Például minden vasárnap és 

ünnepnap felemelkedés. Befeje-

ződtek a hétköznapok, így a hét-

köznapokhoz tartozó munkák is. 

Hétköznapokon alulról nézünk 

felfelé, mit kell tennünk, mi a 

feladat? Hajtunk, kapaszkodunk, 

küzdve az életben maradásért. 

Vasárnap fentről lefelé nézünk. 

Mint amikor Isten a teremtés he-

tedik napján megpihent minden 

munkája végén. Rátekintünk a 

magasból az eltelt napokra. In-

nen a nyugalom távolságából le-

nézve észre kell vennünk, hogy 

minden hétköznap egy lépcsőfok 

a vasárnaphoz vezető úton. Lép-

csőfok az Isten és magunk felé. A 

hétköznapból sok van, ettől egy-

forma. Az ünnepnapból egy, ezért 

értékes és drága. Minden hétköz-

nap a vasárnapért van. 

Az aranylegenda szerint is az 

olajfák hegye a mennybemenetel 

helyszíne. 

„Jézus az olajfák hegyéről emel-

kedett a mennybe, ami Betánián 

kívül található. Más fordítások a 

három fény hegyének is nevezik 

ezt a helyet. Éjszaka, nyugatról, a 

templom épület felől az oltáron 

állandóan égő fény világítja meg 

a hegyet, keletről a reggel ébrede-

ző nap ide sugározza első nyilait. 

Végül az olajfák olaja, a házak 

lámpáinak alapanyagául is szol-

gálnak.” Az olajfák hegye nem-

csak fényt kap, hanem elsősor-

ban, minden háztartásba fényt 

ad. Központi fényforrás. 

Ez a központ, a vasárnap, ahon-

nan minden más nap és életünk 

minden történése fényt kap. 
G.F.  

Hirdetések 
• Március 22. vasárnaptól május 

9. szombatig nem lehetett 

szentmisét bemutatni. Akiknek 

ez idő alatt elmaradt az íratott 

szentmiséjük, személyesen jöjje-

nek be a plébániára és válassza-

nak egy másik időpontot. Vi-

gaszként az év bármelyik hét-

köznapját vagy vasárnapját vá-

laszthatják, függetlenül attól, 

hogy azon a napon más mise-

szándék is található. 

• A mai vasárnap első vasárnap, 

a délelőtti mise végén imádkoz-

zuk a Jézus Szíve litániát. 
• Június 13-án, szombaton Fati-

mai imaóra lesz a plébánián 

délután 4 órai kezdettel. 
• Június 14-én, vasárnap a Kato-

likus Kör tartja találkozóját a 

plébánián délután 4 órai kez-

dettel 
• Azoknak a kedves híveknek, 

akik a templom takarításában 

segítettek, munkájukat hálásan 

köszönjük. 
P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Temetés: † Tóth Józsefet életé-

nek 76. évében május 29-én a kis-

kundorozsmai temetőben 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  

Betűkavarodás  
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Halld, Izrael! A mi 

Urunk, Istenünk az egyetlen 

Úr! ” (Mk 12,29) 

Az egyik, június 7. és június 14. 

közötti evangélium rövid részleté-

nek betűi kissé összekavarodtak; 

ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Bdgklooo a aeiíkszszttűv 

emrt kő ááegjklmt einstt” 

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 június 21-i számban kö-

zöljük.                                (SZ.A.) 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz az „Énekek éneke” volt. 

Ez a vőlegény és a menyasszony 

kölcsönös szerelmi énekeinek so-

rozata. Kr.u. az 1. században zsi-

dó körökben kételyek merültek 

fel  kánoni voltáról. A keresztény 

egyház mindig szentírási könyv-

nek ismerte el. 

Új kérdésünk: Jézus Izrael 

melyik részén kezdte meg 

nyilvános működését?  

(Márk 1,14)                           

1. Galileában? 

2. Júdeában? 

3. Samariában? 

4. Pereában? 

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 június 21-i számban kö-

zöljük. A Jézus színeváltozásával 

kapcsolatos játék nyertese: Tapo-

di Endréné volt.                (M.L.) 

Teréz anya gondolatai 

Egy protestáns hitű úriember 

egyszer azt mondta nekem? Sze-

retlek, szeretem a munkádat és 

mindent amit teszel, de egyvala-

mit nem értek: a Szűzanyát. Min-

dig Máriáról beszélsz! Erre é azt 

feleltem neki: Ha nincs Mária, 

nincs Jézus. Ha nincs anya, nincs 

fiú. Pár héttel később egy képes-

lapot kaptam tőle, amelyen nagy 

betűkkel ez a felirat állt: Elhi-

szem, hogy ha nincs Mária, nincs 

Jézus. Ez megváltoztatta az éle-

temet.  

K.L.-né és N.-né 

Magyar leg-ek 
A Hortobágyi Nemzeti Park ha-

zánk első nemzeti parkja, melyet 

1973. január 1-jén hozott létre az 

Országos Természetvédelmi Hi-

vatal. Területe 82 000 hektár, 

ezzel kiérdemelte idehaza a leg-

nagyobb címet is. 

A Nemzeti Park üzemelteti az 

ország egyetlen utasokat szállító 

halastavi kisvasútját, mely Ma-

gyarország legnagyobb mestersé-

ges halastavánál, a Kondás tónál 

végződik. 

Itt fészkelt először hazánkban a 

pusztai ölyv. 

A Hortobágy az ország legna-

gyobb „madárszállója”. 

Itt található a történelmi Ma-

gyarország leghosszabb közúti 

kőhídja, a Kilenclyukú híd. 
Forrás: Internet - magyarleglegleg.hu 

K.L.-né 

Léleklétra  
Ha értelmes életet szeretnél 

élni, felejtsd el, hogy mit gondol 

rólad a többi ember és a társada-

lom! És valamilyen gyakorlat – 

ima, meditáció – segítségéve te-

kints önmagadba! Fedezd fel, ami 

a legfontosabb neked és valósítsd 

meg! (James Autry) 

N.-né és K.L.-né 

Gyökössy Endre 

gondolatai 
„Kérünk Téged Atyánk, vedd el 

az előítéleteket és add, hogy az 

emberben az embert, a szenvedő 

embert, a felebarátot lássuk és ne 

mást. Hiszen előtted mindnyájan 

csak emberek vagyunk. Uram 

könyörülj rajtunk, Szentlelkeddel 

támogass minket, hogy hitünk és 

hűségünk kipróbált lehessen, s 

majd egykor beszámolhassunk 

róla, amikor Te számon kéred.” 

N.-né és K.L.-né 

Assisi Szent Ferenc: 

Isten dicsérete 
Szent vagy, 

Uram és Istenem, 

ki csodákat művelsz, ámulatba 

ejtesz, 

erős vagy, hatalmas, fölséges 

és mindenható, szentséges Te-

remtő, 

a mennyek és a föld jóságos ural-

kodója. 

Sokféle vagy és Egyetlen, 

Uram, Istenem, a tökéletes csoda,  

a legfőbb jó, 

az élő és valóságos Isten. 

Te vagy a bőkezűség és a bölcses-

ség, 

az alázat és a türelem, 

a biztonság és a derű, a túláradó 

boldogság és az öröm, 

az igazságosság és a békesség, 

a gazdagság, ami bőséggel gon-

doskodik rólunk, 

a harmónia és a szépség. 

Te vagy oltalmazónk, őrzőnk és 

védelmezőnk, 

te vagy erőnk, támaszunk és bá-

torságunk. 

Te vagy a hit, a remény és a sze-

retet, a szelídség, az örök életerő. 

Ó fölséges és csodálatos Úr, 

mindenható Isten, 

szeretett Megváltónk, 

irgalmas Üdvözítőnk. 

Sz.J. 

http://magyarleglegleg.hu

