
KIÁLTÓ SZÓ 
A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja 8. évfolyam, 26. szám 2020. június 28.  

Létige 
28. v.: 2Kir 4,8-11.14-16a; Zs 88,2

-19; Róm 6,3-4.8-11; Mt 

10,37-42  

29. h.: ApCsel 12,1-11; Zs 

33; 2Tim 4,6-8.17-18; Mt 

16,13-19 

Evangélium 
…”a teljes igazság”…

(Jn 16,13) 

Jézus nemcsak ennek a földi 

életnek igazságairól beszél, ha-

nem arról is, mi van, vagy lesz az 

örök életben. Az evilági és túlvi-

lági egysége adja a tudás teljessé-

gét (Szent Ágoston). A tudás egy 

része, hogy Jézusnak szenvednie 

kell, és majd feltámad. A tudás 

teljessége az, hogy Jézus önként 

akar szenvedni és meghalni, mert 

neki fontosabb az Atya akaratá-

nak teljesítése, mint a farizeusok 

kérdéseinek megválaszolása és 

kísértéseik elhárítása. Jézus, ta-

nítványainak keveset mond a 

keresztre feszítésről, annyit, hogy 

ez szükséges (Didymus). A többit, 

a megértéshez szükséges magya-

rázatot a Szentlélek fogja elmon-

dani: hogy ez nem kényszerből, 

hanem önként történt.  

Az egy részigazság, hogy Szent-

háromság van. A teljes igazság 

az, amikor belelátunk a Szenthá-

romság életébe. A harmadik, ne-

gyedik századig így dicsőítették a 

Szentháromságot: dicsőség az 

Atyának, a Fiú által a Szentlélek-

ben. Vagyis nem azt mondták, 

hogy van három személy, Atya, 

Fiú, Szentlélek, hanem a három 

személy életével imádkoztak. El-

mondták, hogy amikor együtt 

vannak, mit csinálnak. Mi is a 

Szentlélekben élünk, a Fiú, Jézus 

által vagyunk a Szentháromság 

tagjai (Gal 5,25; Róm 8,9) és mél-

tók arra, hogy dicsérjük az Atyát 

imáinkkal (Zsid 13,15). 

A Szentháromság a család iste-

ni képe. Apa, anya, gyerekek. De 

a működőképes szeretet mintája 

is. 

Egy alexandriai teológus 

(Didymus) mondta több mint 

másfélezer évvel ezelőtt: „a Fiú 

úgy ad, közben semmit nem veszít 

el. A Szentlélek nem kap olyat, 

ami előtte már ne lett volna az 

övé.” A Szentháromságban min-

denkinek mindene megvan. Aho-

gyan nekünk is. Senki nem szo-

rul rá a másik ajándékára. De a 

figyelmére igen. Ez a Szenthá-

romság titka. Ha az egyik ad, 

akkor a másik nem ad, hanem 

örömet akar szerezni a másiknak 

azzal, hogy elfogadja, amit az ad. 

Senkinek sincs nagyobb szeretete 

annál, mint aki hallgat. Ezért 

Szűz Mária nagyon szerette Jé-

zust és férjét, Szent Józsefet, 

mert az evangéliumokban alig 

hallunk valamit a Szűzanyáról. Ő 

volt az, akinek mondták. Olyan 

mindig van, aki mondja, csak 

olyan nem nagyon akad, akinek 

mondják. Aki meghallgatja. 

Képzeljünk el olyan embereket, 

akik kétdimenziós világban él-

nek. Ismerik a hosszúságot és a 

szélességet, de a magasságról és 

mélységről nincs tudomásuk. 

Olyan az életük, mint egy papír-

lap. Előre, hátulra és oldalra tud-

nak mozogni, de le és felfelé nem. 

Ha kezem három ujját ráteszem a 

lapra, három különböző kör nyo-

mát hagyom rajta. Hiába magya-

rázom nekik, hogy ezek a körök 

egy kézhez tartoznak, nem fogják 

elhinni. Vagy ha egy patkót he-

lyezek a papírra, két négyzetet 

marad rajta, egy sorban, de mégis 

egymástól távol. Nehezen fogják 

kitalálni az emberek, hogy ez egy 

lóláb vége.  

Így van az Istennel is. Mi két-

háromdimenziós világban élünk, 

az Isten azonban sokkal több ki-

terjedést ismer. Ami az Istennek 

természetes, az nekünk csoda. 

Ami Istennek kéz, az nekünk 

csak három pont. Ami nekünk 

két kocka, az Istennek egy tárgy, 

patkó. 

Dicsőség legyen ezért az Atyá-

nak és a Fiúnak és a Szentlélek-

nek, miképpen kezdetben most és 

mindörökké. Amen. 

G.F.  

30. k.: Ám 3,1-8; 4,11-12; Zs 5; Mt 

8,23-27 

1. sz.: Ám 5,14-15.21-24; Zs 

49; Mt 8,28-34 

2. cs.: Szof 3,14-18a vagy Róm 

12,9-16b Iz 12,2-6 Lk 1,39-56  

3. p.: Ef 2,19-22; Zs 116; Jn 20,24

-29 

4. sz.: Ám 9,11-15; Zs 84; Mt 9,14

-17 

5. v.: Zak 9,9-10; Zs 144; Róm 

8,9.11-13; Mt 11,25-30 

A Józan Ész halálára 

(Nyugodjék békében!) 
Ma egy szeretett barátunk halá-

lát siratjuk: a Józan Észét, aki 

sok éven át volt közöttünk. Senki 

sem tudja biztosan, hány éves 

volt, mivel születési adatai már 

régen elvesztek a bürokrácia út-

vesztőiben. Emlékezni fogunk rá, 

mert olyan értékes leckéket adott 

nekünk, mint "dolgozni kell, hogy 

tető legyen a fejünk felett" és 

"mindennap kell olvasni egy ke-

veset"; hogy tudjuk, miért lel ara-

nyat, ki korán kel, és hogy felis-

merjük olyan mondatok érvé-

nyességét, mint "az élet nem min-

dig igazságos" és "lehet, hogy én 

vagyok a hibás". 

Józan Ész egyszerű és hatásos 

parancsok ("addig nyújtózkodj, 

ameddig a takaród ér") és meg-

bízható szülői stratégiák ("nem a 

gyerek, hanem a felnőtt dirigál") 

szerint élt.  

Egészsége akkor kezdett gyor-

san romlani, amikor jó szándékú, 

de hatástalan szabályokat kezd-

tek alkalmazni: jelentések egy 

hatéves kisfiúról, akit szexuális 

zaklatással vádoltak, mert meg-

puszilta egy osztálytársát; kama-

szokról, akiknek iskolát kellett 

változtatniuk, mert feljelentették 

drogot áruló társukat, vagy a fe-

gyelmezetlen diákját megdorgáló 

tanítónő elbocsátása csak rontott 

az állapotán.  

Józan Ész akkor kezdett háttér-

be szorulni, amikor szülők csak 

azért támadtak a tanárokra, mert 

azok végezték el azt a munkát, 
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Betűkavarodás  
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Szeresd felebarátodat, 

mint önmagadat.” (Mt 22,39)  

Az egyik, június 28. és július 5. 

közötti evangélium rövid részleté-

nek betűi kissé összekavarodtak; 

ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Aaaagjlmszt eekllm az 

artu.” 
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 július 12-i számban közöl-

jük. 

A június 14-i játék nyertese:  

Tóth Lászlóné volt. 

Sz.A. 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Saul, a későbbi szent 

Pál” volt. István, az első vértanú 

megkövezésekor a tanúk egy Saul 

nevű ifjú lábaihoz rakták le ruhá-

ikat. Ez a Saul nevű ifjú, aki ek-

kor még helyeselte István meg-

gyilkolását,  később  Jézus tanít-

ványa, és szavainak leghűsége-

sebb hirdetője lett. Nevet is vál-

toztatott: Saulból Paul lett.            

(Apcsel,7,59) 

Új kérdésünk: Ki mondta, ki-

ről? „Furulyáztunk nektek, de 

nem táncoltatok…” (Máté 11, 

16)                              

1. Pál apostol hitetlenekről? 

2. Jézus Keresztelő Jánosról? 

3. Teofil Pál apostolról? 

4. Zakeus az előtte állókról? 

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 július 12-i számban közöl-

jük. A széttépett oroszlánnal kap-

csolatos játék nyertese: Nyári 

Imréné volt. 

M.L. 

Hirdetések 
 Június 30-án, kedden egész 

napos szentségimádás lesz a 

plébánián a reggeli mise végé-

től este 6 óráig. 

 A héten, július 3-án lesz első 

péntek. A reggeli mise végén 

imádkozzuk a Jézus Szíve li-

tániát, majd délelőtt a betege-

ket látogatjuk. 

 Július 5. első vasárnap, a dél-

előtti mise végén imádkozzuk 

a Jézus Szíve litániát. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Klovács Zsolt és Ábrahám 

Fanni a házasság szentségében 

részesült június 20-án. 

Keresztelés: 

Lora - Kiss Balázs és Gyetvai 

Tímea gyermeke a keresztség 

szentségében részesült június 

21-én. 

Temetés:  

† Kovács Istvánnét sz. Kovács 

Margitot életének 63. évében 

június 19-én a Szeged – Belvá-

rosi temetőben utolsó útjára 

kísértük. 

P.Gy. 

amelyben a szülők csődöt mond-

tak: fegyelmezetlen gyermekeik 

fegyelmezését.  

Még tovább hanyatlott, amikor 

az iskoláknak szülői engedélyt 

kellett beszerezniük ahhoz, hogy 

beadjanak egy aszpirint, bekenje-

nek egy gyereket naptejjel, 

ugyanakkor tilos volt tájékoztat-

niuk a szülőket, ha egy diáklány 

teherbe esett, pláne ha abortuszt 

akart csináltatni. 

Józan Észnek elment a kedve az 

élettől, amikor a tízparancsolat 

nevetséges anyaggá vált, némely 

egyház üzletté aljasult, és amikor 

a bűnözők kezdtek különb elbá-

násban részesülni, mint áldozata-

ik. 

Józan Ész számára kemény csa-

pás volt arról értesülni, hogy az 

ember már nem védheti meg ma-

gát egy tolvajtól a saját házában, 

ellenben a tolvaj beperelheti őt, 

ha kezet emel rá, és hogy ha egy 

rendőr megöl egy bűnözőt, még 

akkor is, ha ez utóbbinál fegyver 

volt, azonnal eljárás indul ellene 

aránytalan védekezés miatt 

Józan Ész halálát megelőzte 

szüleié: Igazságé és Bizalomé, 

feleségéé: Bölcsességé, lányaiké: 

Felelősségé és Törvényességé, 

fiuké: Ésszerűségé.  

Túlélik szörnyű mostohatestvé-

rei: Hívják ide az ügyvédemet, 

Nem én voltam, Ne szólj bele és A 

társadalom áldozata vagyok.  

Nem voltak sokan a temetésén, 

mivel nagyon kevesen értesültek 

arról, hogy elment. 

(Forrás: Lori Borgman újságíró-

nő) 

M.T.É. 

laha felfedezett legnagyobb holdi 

meteorithullásból származik. Iga-

zán érdekessé az teszi, hogy a 

Földnek eddig csupán három 

szegletén bukkantak holdkőze-

tekre, amelyek azután hullhattak 

a Földre, hogy egy kisbolygó vagy 

üstökös egykor a Hold felszíné-

nek ütközött, a becsapódás ereje 

pedig kisebb-nagyobb darabokat 

szakított ki belőle. 
Forrás: Internet - magyarleglegleg.hu 

K.L.-né 

Magyar leg-ek 
Magyarországon a legnagyobb, 

nyilvános helyen látható holdkő-

zet a Zselici Csillagpark meteorit-

gyűjteményében tekinthető meg 

Az 5 centiméter hosszú, 25 

gramm súlyú, a holdfelszíntől 

való elszakadás nyomait magán 

viselő holdkőzet Algériából, a va-

http://magyarleglegleg.hu

