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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 
… „a kicsinyeknek  

kinyilatkoztattad”…(Mt 11,25) 

A görög gyermek (népios = né + 

epos) szó magyarázata: az, aki 

nem beszél. Mivel hiányzik a 

megfelelő szókincse, nehezen tud-

ja megformálni mondatait. Gon-

dolkodása még nem kifejlett, be-

széde elnagyolt, ellenben mozdu-

latai szabadok és korlátlanok. A 

saját maga bizonytalanságának 

támaszát szüleiben, legfőképpen 

édesanyjában találja meg. Szülei-

nek arcát látva, utánozva tanul 

meg mosolyogni, beszélni, enni. 

A gyermek, aki nem beszél — 

alatt azt értették az ókorban, 

hogy aki még nem tudja magát 

tagoltan kifejezni. 

Jézus szereti a kicsinyeket, és a 

mai evangéliumban nekik nyilat-

koztatja ki az Isten titkait a böl-

csek és okosak helyett. Az Úr egy 

kicsit mást ért a gyermekek né-

masága alatt, mint a görögök. A 

Fiú Isten, Jézus Krisztus utánoz-

za a mennyei Atyát, ő a gyermek. 

De Jézus nem azért nem beszél, 

mert nem tudja kifejezni gondola-

it, hanem azért nem, mert az 

Atya akarata nélkül Ő semmit 

nem akar mondani. Mindig csak 

azt akarja, amit az Isten. Ezért 

Jézus némasága nem beszédkép-

telenség, hanem engedelmesség. 

Azok tehát a kicsinyek, akik 

nem nagyon beszélnek, inkább 

engedik, hogy az Isten üzenjen és 

akarjon szavaikon és tetteiken 

keresztül. A kicsivé lettek értik 

igazán az Istent. Rabbi Johanan 

szerint attól a naptól fogva, hogy 

a jeruzsálemi szentélyt lerombol-

ták, a prófétálás képességét elvet-

ték a prófétáktól és a gyengék-

nek, gyermekeknek adták oda. 

Valószínűleg azért vették el a 

prófétáktól ezt a kiváltságot, 

mert elvesztették egyszerűségü-

ket, és a valláskereskedelem zűr-

zavarában elfelejtették mit akar 

üzenni az Isten. 

A liturgikus változások 1960-as 

években történt időszakáig ko-

moly előkészület volt előírva a 

szentmisét bemutató pap számá-

ra. A sekrestyében, ahogyan az 

egyes ruhadarabokat magára öl-

tötte, mindegyikhez tartozott egy 

latin nyelven elmondandó imád-

ság. Amikor utoljára a miseruhát, 

a kazulát felvette, ami Isten igá-

jának jelképe, az ezen szavak kí-

séretében történt: „Uram, te azt 

mondtad, az én igám édes és az én 

terhem könnyű, add, hogy úgy 

viseljem ezt a ruhát, hogy ezzel 

kiérdemeljem kegyelmedet.” Le-

gyen bennem a gyermek alázata, 

mert csak ennek az antennának 

behorpadt mélyedésével tudom jól 

fogni az isteni szót. 

Jimmy Carter, Sadat és Begin 

béketárgyalásra ültek össze 1978-

ban. Az egyiptomi elnök, Sadat 

próbált javaslatokat tenni a béke 

mellett, de az izraeli miniszterel-

nök, Begin mindent elutasított. 

Mindhárman elfáradva és kime-

rülten álltak fel a tárgyaló asztal 

mellől. Carter és Begin, amint 

elindultak szobájuk felé, eszükbe 

jutott, hogy korábban megígérték, 

hogy családjuk fotóját aláírják 

egymásnak. Eközben néhány 

mondattal bemutatták a képen 

pózoló személyeket, különösen az 

unokák tulajdonságain mosolyog-

tak sokat. Ahogyan rátapadt sze-

mük a maguk és a másik fényké-

pére, szemük megtelt könnyel és 

elgondolkodtak, vajon milyen vi-

lágban fognak ezek a gyermekek 

felnőni? Az elutasító Begin belé-

pett kabinjába és öt perc múlva 

kérte, hogy a béketárgyalások 

javaslatait még egyszer nézzék 

át. 

A gyermekek hatalma, az uno-

kák ereje. Az ilyen lelkületűeké a 

mennyek országa. 

G.F.  

Szentelmények 
Az egyház által alapított szent 

jelek, melyek a szentségekkel 

analóg módon lelki hatásokat 

jeleznek és érnek el az egyház 

könyörgése folytán.  

A szentségek és a szentel-

mények fogalmát a X.-XI. század 

óta különböztetjük meg, ekkor 

alakul ki a teológiában a szentsé-

gekről szóló tanítás. Azelőtt a 

szent cselekményeket úgy kezel-

ték, mint misztériumokat, me-

lyek hozzátartoznak az egyház 

életéhez. A XI. századtól a szent-

ségeket azon az alapon különböz-

tették meg a többi cselekménytől, 

hogy Krisztus rendelte el őket, és 

az Ő akaratából közlik is a jelké-

pezett kegyelmet.  

A szentelmények az élet bizo-

nyos körülményeit szentelik meg, 

előkészítik az embereket a szent-

ségek sajátos hatásának befoga-

dására. A szentelményekhez tar-

tozó imádságokat gyakran meg-

határozott jel kíséri, pl.: kézráté-

tel, meghintés, megáldások és a 

különféle szentelések. Ilyenek 

lehetnek a balázsáldás, ételszen-

telés, gyümölcsszentelés, ház-

szentelés, kenyér/búzaszentelés, 

borszentelés. 

Népi szentelmény jellege van a 

búcsúba elvitt és ott megáldott, 

vagy a kegytárgyakhoz érintett 

tárgyaknak – ez az érintőzés. Ha-

sonló szerepük volt az Úrnapi 

sátorból származó virágoknak, 

füveknek, vagy a barkaszentelés-

kor hazavitt barkának.  
Forrás: internet 

N.-né 



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  

Hirdetések 
 Július 28-án, kedden egész na-

pos szentségimádás lesz a kö-

zösségi házban a reggeli mise 

végétől este 6 óráig. 

 A következő vasárnap augusz-

tus első vasárnapja, a délelőtti 

mise végén szentségimádás 

lesz, imádkozzuk a Jézus Szíve 

litániát.  
P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Szófia - Nagy Bence László és 

Faragó Vivien gyermeke a ke-

resztség szentségében részesült 

július 19-én. 

P.Gy. 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Szent Margit volt. Már 

1276-ban boldoggá avatták, 1943-

ban avatták szentté. Halála után 

is sok csodát tett, még halottat is 

feltámasztott a legenda szerint. 

Új kérdésünk: Ki volt az a bib-

liai személy akit, miután meg-

látogatta az Úr angyala, oltárt 

épített az Úrnak? (Bírák 6,24) 

1. Abimelek? 

2. Gedeon? 

3. Baal? 

4. Jerub? 

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 9-i számban 

közöljük. A Szent Pál apostollal 

kapcsolatos játék nyertese: Tóth 

Istvánné volt. 

M.L. 

Betűkavarodás  
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Aki a jó magot veti az 

az Emberfia.” (Mt 13,37) 

Az egyik, július 26. és augusztus 

2. közötti evangélium rövid rész-

letének betűi kissé összekavarod-

tak; ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Aik hisz beemnn, égm ah 

egm is ahlt éiln fgo” 
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 9-i számban 

közöljük. A július 12-i játék nyer-

tese: Farkas Dezsőné volt. 

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Kalász Olimpia Tábor 

2020 
Az olimpia jegyében zajlott a 

Kalász (Katolikus Asszonyok és 

Lányok Szövetsége) 2020. évi nyá-

ri lánytábora Vácon a Kalász 

Házban. A táborban 9 kamasz 

lány vett részt, az ország több 

pontjáról: Mártély, Verőce, Sze-

ged, Hernádvécse, Garadna, Hol-

lóháza, Sátoraljaújhely. 

Márciusban még a tábor léte, 

vagy nem léte is kockán forgott a 

koronavírus okozta helyzet miatt, 

de végül mégis minden program-

elemet sikerült megvalósítani. 

A sport, az olimpia jó alkalom 

arra, hogy a kitartásról, célokról, 

döntésekről és helyes önismeret-

ről beszélgessünk – erre pedig 

nagy szüksége volt a résztvevő 

lányoknak. Napjainkat a beszél-

getés, az alkotás, a sportolás, a 

közös ima és közös házimunka 

alkotta, de néztünk napfelkeltét a 

Dunán egy sárkányhajóból, és 

kirándultunk a szárnyashajóval 

Esztergomba is. Kipróbáltunk 

számos sportágat: kosárlabda, 

kézilabda, röplabda, foci, kislabda

-dobás, gerelyhajítás, váltófutás – 

és megismerkedtünk az ókori és 

újkori olimpiák történetével, a 

szimbólumokkal, kabala-

figurákkal, himnuszokkal, bajno-

kokkal. 

Minden vendégünk, akivel talál-

koztunk és gondolatokat cserél-

tünk – Torma Joel atya, Kovács 

Mária váci Kalász pártoló tag óvó-

nő, Kreilich Gyula festőművész és 

felesége Ilona – azt erősítette, 

hogy mindannyian Isten különle-

ges és egyedi teremtményei va-

gyunk, értékesek, és értékeink 

megtalálása és gondozása a fel-

adatunk. Közös palacsinta és piz-

za sütés, ének és tánctanulás, 

látogatás a festőművész műter-

mében, közös kollázskészítés és 

tábortűzi Ki Mit Tud? is erősítette 

ezt a gondolatot a csapatban. 

A tábort Fekésházy Kinga, 

Tatárné Kapus Éva és Tóth 

Krisztina vezették. Ez volt az első 

olyan Kalász tábor, amelynek 

szervezésében és megvalósításá-

ban a Munkásmisszió is részt 

vett. Remélhetőleg ez egy hosszú 

együttműködés kezdete.  

A táborozók megható ajándék-

kal és közös énekléssel köszönték 

meg a tábori élményeket a búcsú-

estén. 

Részlet a táborlakók visszajelzé-

seiből: 

„Nagyon hálás vagyok azért, 

hogy el tudták velem hitetni, hogy 

én is és mindenki különleges, és 

vannak értékeim. Lett önbizal-

mam, és ezt is csak nekik köszön-

hetem, mert eddig nem hittem és 

nem bíztam önmagamban. Köszö-

nöm a sok szeretetet, gondosko-

dást és mindent!” 

„Semmit nem kell a táboron vál-

toztatni, mert ilyen szintű kedves-

séget semelyik táborban nem ta-

pasztaltam, és nagyon sok bölcses-

séggel térhetek haza, amit itt ta-

nultam.” 

K.L.-né 


