
KIÁLTÓ SZÓ 
A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja 8. évfolyam, 29. szám 2020. július 19.  

Létige 
19. v.: Bölcs 12,13.16-19; Zs 85-

; Róm 8,26-27; Mt 13,24-43 

20. h.: Mik 6,1-4.6-8; Zs 49; Mt 

12,38-42 

21. k.: Mik 7,14-15.18-20; Zs 84-

; Mt 12,46-50 

22. sz.: Én 3,1-4a vagy 2Kor 5,14-

17 Zs 62 Jn 20,1-2.11-18 

23. cs.: Gal 2,19-20; Zs 33; Jn 15,1

-8 

24. p.: Jer 3,14-17; Zs 31; Mt 13,18

-23 

25. sz.: 2Kor 4,7-15; Zs 125; Mt 

20,20-28 

26. v.: 1Kir 3,5.7-12; Zs 118,57-

139; Róm 8,28-30; Mt 13,44-

52 

Evangélium 
…”Aki nem veszi vállára 

a keresztjét, nem méltó hoz-

zám”… (Mt 10,38) 

Istentiszteleti és szentségi kong-

regáció, 2001. december 17-én 

rendelkezést adott ki a népi ájta-

tosságok és a liturgia kapcsolatá-

ról. A majdnem 300 oldalas doku-

mentum a bevezetés után két 

részből áll. Első a népi ájtatosság 

és a liturgia kapcsolatának alaku-

lását mutatja be a történelem fo-

lyamán. A második, a népi imákat 

és ájtatosságokat igyekszik e-

gyensúlyba hozni az Egyház taní-

tásával és azokat a szertartások-

ba beépíteni. 

Az egyik ilyen ájtatosság a ke-

resztút mellett a fény útja. Ha-

sonlóan a via crucis-hoz, a via 

lucis-nak is 14 állomása van. 

Századokon keresztül a kereszt-

út a húsvéti események első ré-

szére, Jézus szenvedésére és halá-

lára épülő állomásokból állt. En-

nek mintájára a via lucis, a fény 

útja a húsvét utáni történéseken 

elmélkedik. Szentírási szakaszo-

kat olvasva figyelemmel kísérhet-

jük, hogyan jelenik meg Jézus a 

húsvét és a mennybemenetel kö-

zött eltelt idő alatt tanítványai-

nak, apostolainak. 

A fény útja arra tanít minket, 

per crucem ad lucem, hogyan le-

het a szenvedés által eljutni a 

feltámadásra, a fényre. Az úton 

járás segít, hogy a szenvedésből, 

ami Isten terve, elinduljunk, és a 

reményen át megérkezzünk a bol-

dog beteljesedés állapotába. Aki 

követni akar engem – mondja Jé-

zus –, vegye föl keresztjét, mert 

aki keresztet hordoz, az állandóan 

a fény felé, a feltámadás felé tart. 

Péter apokrif evangéliumában 

pontosan értesülhetünk Jézus 

feltámadásának módjáról. A szö-

veg szerint az őrt álló katonák 

három embert láttak kijönni a 

sírból. Két személy támogatott 

egy középen álló harmadikat, és 

hátuk mögött a kereszt követte 

őket. De hiszen Jézus már feltá-

madt. Megszabadult minden szög-

től és koronától, veréstől és gú-

nyolódástól. Halálával letette a 

keresztet, a szenvedést, végleg 

megszabadulva tőle. Ezt gondol-

nánk. De a kereszt mindig velünk 

van. Néha rajta fekszünk. Máskor 

fel is feszítenek rá. Néha előt-

tünk, máskor mögöttünk van, de 

folyamatosan a közelünkben. Mi 

ez a kereszt? Cselekedeteink kö-

vetkezménye. Ez a kereszt. Vál-

lalni, számolni azzal, vállunkra 

venni azt, hogy bármit teszünk, 

annak következménye lesz. Eset-

leg olyan, hogy a jó cselekedetért 

elmarasztalnak, a rosszért megdi-

csérnek. 

Nemrégen olvastam Siegfried 

Lenz német író, „Gyakorlótér” cí-

mű regényét, amiben egy család 

katonai lőteret vásárol és faisko-

lát telepít bele. Brúnó, az árva 

gyermek, akit a családapa külö-

nös figyelemmel tanít és tart ma-

ga mellett, általános iskolai osz-

tályt fogad a birtokon, akiknek 

bemutatja a facsemeték ültetésé-

nek és nevelésének folyamatát. 

Kedvességből egy kislányt felültet 

a kerti traktor ülésébe, aki azon-

nal üvöltve kiabál. Brúnó próbál 

segíteni, óvatosan nyúl a gyermek 

felé, aki elhúzódik és még hango-

sabban ordítva tiltakozik, hogy 

hozzáérjen. Ekkor szólal meg a 

tanárnő és mondja az állami gon-

dozott fiatalembernek: maga nem 

látja, hogy ez a gyermek nem a 

traktortól fél, hanem magától?  

Ez az én keresztem. Cselekede-

teim következménye. Jó helyébe 

várhatok jót, de nem biztos, hogy 

azt kapok érte. Bármiből, bármi 

lehet. Ez a kereszthordozás, ami-

ről Jézus beszél. Ne csüggedj el, 

ha a jó tetteidért elitélnek téged. 

Vedd fel ezt a keresztet. Vedd 

magadra, hogy félreismernek, fél-

reértenek. A keresztény ember 

életébe két út van egybefűzve. A 

kereszt és a fény útja. Az egyiken 

járunk, viszont a másik felé tar-

tunk. A mi hazánk a mennyben 

van, a fényben van. Ez adjon erőt 

nekünk mindennapi keresztjeink 

hordozásához. 

 

VIA LUCIS, A FÉNY ÚTJA:  

1. Jézus a halálból feltámad 

(Mt 28,1-7),  

2. A tanítványok üresen talál-

ják Jézus sírját (Jn 20,1-9),  

3. A feltámadt Krisztus megje-

lenik Mária Magdolnának (Jn 

20,11-18) 

4. A feltámadt Krisztus az 

emmauszi úton van (Lk 24,13-

19.25-27),  

5. Jézus megmutatja magát a 

kenyértörésben (Lk 24,28-35),  

6. A feltámadt Krisztus megje-

lenik a tanítványoknak (Lk 

24,36-43),  

7. A feltámadt Krisztus hatal-

mat ad a bűnök megbocsátá-

sára (Jn 20,19-23),  

8. Krisztus megerősíti hitében 

a kételkedő Tamás apostolt 

(Jn 20,24-29),  

9. A feltámadt Krisztus talál-

kozik tanítványaival a 

Tibériás tavánál (Jn 21,1-9.13),  

10. A feltámadt Krisztus Péter-

re építi egyházát (Jn 21,15-17), 

11. A feltámadt Krisztus kül-

detést ad tanítványainak (Mt 

28,16-20),  

12. Krisztus felmegy a menny-

be (Apcsel 1,6-11),  

13. Szűzanyával együtt várjuk 

a Szentlelket (Apcsel 1,12-14), 

14. Jézus elküldi a megígért 

Szentlelket (Apcsel 2,1-6). 

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  

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Szent Pál apostol. Az 

intelem a korintusiaknak írt első 

levélben található. Új kérdésünk: 

Ki volt az a magyar szent, akit 

1943-ban, Xll. Piusz avatott 

szentté?                

1. Szent Erzsébet? 

2. Szent Imre? 

3. Szent Margit? 

4. Szent Apor Vilmos? 

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 az augusztus 2-i számban 

közöljük. A Sárával kapcsolatos 

játék nyertese: Tapodi Endréné 

volt. 

M.L. 

Betűkavarodás  
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Jöjjetek hozzám mind, 

akik fáradtak vagytok.” (Mt 

11,28) 

Az egyik, július 19. és július 26. 

közötti  evangélium rövid 

r é s z l e t é n e k  b e t ű i  k i s s é 

összekavarodtak; ABC sorrendbe 

rendeződtek: 

„Aik a jó agmot eitv az az 

abeefimr.” 

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 augusztus 2-i számban 

közöljük. A július 5-i játék nyer-

tese: Kéri Györgyné volt. 

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Emma - Bezsenyi Gábor és 

Videréna Viktória gyermeke a 

keresztség szentségében része-

sült  július 12-én. 

Temetés:  

† Kolompár Pált életének 55. 

évében  július 7-én a 

kiskundorozsmai temetőben; 

† Módra Lászlót életének 63. 

évében július 9-én a Szeged – Bel-

városi temetőben; 

† Kiss Kálmánt, életének 66. 

évében  július 10-én a kiskun-

dorozsmai temetőben utolsó út-

jukra kísértük. 

P.Gy. 

Legenda Aurea 

Nagy Szent Leó pápa 

A Boldogságos Szűz csodáiban 

olvasható, hogy Leó pápa a Santa 

Maria Maggiore templomban mi-

sézett Húsvét napján. Mialatt a 

híveket sorban áldoztatta, egy 

asszony megcsókolta a kezét, mi-

re Leót oly nagy testi kísértés fog-

ta el, hogy Isten embere önmagán 

állt kegyetlenül bosszút: még az-

nap titokban levágta és eldobta 

azt a kezét, mely megbotránkoz-

tatta. Suttogás támadt a nép kö-

zött, hogy miért nem misézik a 

főpap a szokott módon, Leó ekkor 

a Boldogságos Szűzhöz fordult és 

teljesen az ő gondviselésére bízta 

magát. A Szűz azonnal megjelent,  

és szentséges kezével meggyógyí-

totta kezét. Megerősítette és meg-

parancsolta neki, hogy lépjen elő 

és mutassa be szent Fiának az ál-

dozatot. Leó pedig az egész nép 

előtt föltárta, hogy mi történt ve-

le, és gyógyult kezét mindenki-

nek megmutatta. 

Ő vezette a chalcedoni zsinatot, 

ahol elrendelte, hogy csak a szü-

zeknek kell fátyolt viselni. Ott 

rendelték el azt is, hogy Szűz Má-

riát Isten anyjának hívják. 

Abban az időben Attila pusztí-

totta Itáliát, Szent Leó pedig há-

rom nap és három éjjel imádko-

zott az apostolok templomában, 

majd így szólt övéihez: „Aki kö-

vetni akar, kövessen!” Mikor Atti-

lához közeledett, az, amint meg-

látta Szent Leót, leszállt a lová-

ról, lábaihoz borult, és azt mond-

ta, hogy kérjen, amit csak akar. A 

pápa azt kérte, távozzék Itáliá-

ból, s foglyait engedje el. Eközben 

Attilát emberei elkezdték dorgál-

ni, hogy a világ urát egy pap győ-

zi le, de Attila így felelt nekik: 

„Ügyelek magamra és rátok is. A 

pápa jobbján egy félelmetes har-

cost láttam állni kivont karddal, 

aki ezt mondta: »Ha nem enge-

delmeskedsz neki, a tieiddel 

együtt elveszel«.” 

Szent Leó levelet írt Flavianus 

konstantinápolyi püspökhöz 

Eutyches és Nestorius ellen. A le-

velet Szent Péter apostol sírjára 

helyezte, ott kitartóan böjtölt és 

imádkozott, és azt mondta: „Ha 

emberi módon bármiben is téved-

tem ebben a levélben, akkor te, 

akire az Egyház gondja bízatott, 

igazítsd helyre és javítsd ki.” 

Negyven nap múltán ima közben 

megjelent Péter Leónak, mond-

ván: „Elolvastam és kijavítot-

tam.” Leó megnézte a levelet, és 

látta, hogy az apostol saját kezű-

leg javította ki. 

Egy más alkalommal negyven 

napon át böjtölt és imádkozott 

Szent Leó Péter sírjánál, bűnei-

nek bocsánatáért esedezve. Péter 

apostol megjelent előtte és mond-

ta: „Könyörögtem az Úrhoz érted, 

és megbocsátotta minden vétke-

det. Egyedül a kézrátétel miatt 

tartozol számadással, azaz, hogy 

helyesen vagy tévesen tetted-e 

valakire a kezedet.” 

Nagy Szent Leó pápa az Úr 

460. esztendeje táján halt meg. 

G.F. 


