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Evangélium 
…”hagyjátok, hadd nő-

jön mind a kettő az  

aratásig”… (Mt 13,30) 

Aki bűnt követ el, az nem Isten-

től született (1Jn 3,9-10). „Azok, 

akik Istentől születtek, nem kö-

vetnek el bűnt, mert az ő magja 

bennük marad, és nem vétkezhet-

nek, mert Istentől születtek. Er-

ről ismerhetők fel Isten gyerme-

kei és a sátán fiai.” Ezért nem 

baj, ha bűnös világban élünk, így 

él a búza is a konkoly között, az a 

gond, ha nem a világban, helyette 

bennünk van a bűn. Ha a belénk 

vetett és érlelt mag a bűn. 

Ugyanis kiben mi van, az nő ben-

ne. 

Az emberfia elvetette a magot, 

majd jött a sátán és rávetette a jó 

magra a saját magját (super-

seminavit). Itt a sátán vetése 

nem azt jelenti, hogy ő lassú, 

mindig késésben van az Istenhez 

képest, hanem hogy magától nem 

tud tenni semmit. Ő mindig a jót 

utánozza. Saját erejéből teremte-

ni nem tud, csak mások munkájá-

ra, életére rátapadni. És tönkre 

tenni azt, ami már megvan. 

Soha nem értettem, azok a rom-

bolni, szemetelni, ártani szerető 

fiatalok vagy felnőttek, miért 

nem alakítanak egy nagy közös-

séget, költöznek el egy lakatlan 

szigetre, és élnék úgy az életüket, 

ahogyan szeretnék. Ez a válasz. A 

rosszaknak szükségük van a jók 

idegeskedésére. Ők az által élnek, 

hogy mások rájuk figyelnek. A 

konkolynak, a rossznak, fontos a 

rend, a hűség, a tisztaság, az 

öröm, minden, amit tönkre lehet 

tenni. A konkoly nem érzi jól ma-

gát a konkoly között, csak a búza 

mellett. 

Szent Ágoston mondja, hogy a 

sátán élősködő, a jó nyakán él. A 

sátán nem tud külön országot 

létrehozni, mert Istené minden a 

világon. A 24. zsoltár úgy kezdő-

dik, „az Úré a föld és minden, ami 

benne él.” Ezért óriási tévedés és 

eretnekség a világot két szimmet-

rikus részre osztani, jókra és 

rosszakra. Nincs két rész, legfő-

képpen nincs az egész világnak 

Istenre és sátánra feldarabolható 

két egyenlő fele. A sátánt az Isten 

teremtette. Egyedül képtelen élni 

a sátán, mindig csak az Isten ár-

nyékában. És mivel  a sátán és a 

konkoly semmi más, mint árnyék, 

nem kell őket elpusztítani, mert 

az aratáskor, amikor a búzát ösz-

szeszedik, az árnyék életet élő 

konkolynak magától vége lesz. 

Óriási titok a búza és a konkoly 

együttélése. A jót és a rosszat, az 

Istent és a sátánt bennünk u-

gyanaz a táplálék élteti. Mindkét 

növényt ugyanaz az eső öntözi. 

Mindkét növény ünnepeli kará-

csonyt. Mind a két növény regge-

lizik és vacsorázik, iskolába jár és 

dolgozik. Mindkettő növekszik. 

Egyikben a rossz nő, a másikban 

a jó. Egyikben a húsvéti nyulat és 

a locsolkodást ünneplik, másik-

ban Jézus feltámadását.  

Az élet, az eső, a nap, ami éri 

őket, mind lehetőség, de nemcsak 

arra, hogy növekedjenek, hanem 

hogy a jóban növekedjenek és erő-

södjenek. 

Elérkezett az Isten országa. Itt 

van közöttünk. Ezt úgy kell érte-

ni, mint lehetőséget, mint megva-

lósításra és megélésre váró fel-

adatot. Ez a legnagyobb, amit 

adhat nekünk az Isten, lehetősé-

get. Orbán Viktor nem isten, de 

mint miniszterelnök, hatalma 

van arra, hogy törvényeket hoz-

zon és töröljön el. Ő is lehetőséget 

adott, amikor nagypénteket, U-

runk halálának napját munka-

szüneti nappá nyilvánította. Le-

hetőség ez a nap mindkét mag-

nak, a konkolynak és a búzának 

is. A konkoly krumplit ültet és 

strandra megy, a búza kereszt-

utat végez nagypénteken. Mind a 

kettő él nagypéntek szabadnapjá-

val. Egyik a maga örömére, másik 

az Isten dicsőségére. 

Csak türelem! Aratáskor min-

den elválik. 

G.F.  

Legenda aurea 

Idősebb Szent Jakab 

apostol 

A nevezett Jakab apostolt 

mondják még Zebedeus fiának, 

János testvérének, Boanerges-

nek, azaz a mennydörgés fiának 

és idősebb Jakabnak is. Zebedeus 

fia Jakabnak nevezik nemcsak 

származása, hanem nevének ér-

telmezése szerint is. Zebedeus 

annyit tesz, mint „adó” vagy 

„adott”; Szent Jakab apostol 

Krisztusnak adta magát a vérta-

núság szenvedésében, és Isten 

nekünk adta őt, hogy lelki patró-

nusunk legyen. Mondják János 

testvérének, mert testvére volt 

nemcsak vér szerint, de erkölcsei 

hasonlósága szerint is. Mindket-

tejükben egyforma volt a heves-

ség, egyforma az igyekezet, egy-

forma a vágy. Egyformák voltak 

hevességben az Úrért való bosz-

szúállásra. Amikor ugyanis a sza-

maritánusok nem fogadták be 

Krisztust, Jakab és János így szó-

lottak: „Akarod-e, hogy azt mond-

juk: tűz szálljon alá az égből és 

megeméssze őket?” (Lk 9,54). Egy-

forma igyekezetet mutattak a ta-

nulásra; elsősorban ők voltak, 

akik Krisztust az Ítélet napjáról 

és más eljövendő eseményekről 

faggatták. Egyformán vágytak a 

birtoklásra, mivel Krisztus balján 

és jobbján kívántak helyet ma-

guknak. 

A mennydörgés fiának mondják 

zengő prédikációja miatt, mert a 

gonoszokat megrettentette, a lus-

tákat fölserkentette, és fennkölt-

ségével a népet ámulatba ejtette. 

Ezért mondja Jánosról Beda: „Oly 

fennen mennydörgött, hogy ha 

még hatalmasabban mennydör-

gött volna, az egész világ sem lett 

volna képes felfogni.” Mondják 

idősebbnek is, miként a másik 

Jakabot ifjabbnak.  

Először is elhivatása okán, mert 

először hívta el Jézus Krisztus; 

másodszor a bizalmasság miatt, 



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  

Létige 
9. v.: 1Kir 19,9a.11-13a; Zs 

84; Róm 9,1-5; Mt 14,22-33 

10. h.: 2Kor 9,6-10; Zs 111; Jn 

12,24-26 

11. k.: Ez 2,8 - 3,4; Zs 118,14-

131; Mt 18,1-5.10.12-14 

12. sz.: Ez 9,1-7; 10,18-22; Zs 

112; Mt 18,15-20 

13. cs.: Ez 12,1-12; Zs 77, 56-

62; Mt 18,21 - 19,1 

14. p.: Ez 16,1-15.60.63; Iz 12, 2-

6; Mt 19,3-12 

15. sz.: Jel 11,19a; 12,1-6a.10; Zs 

44; 1Kor 15,20-26; Lk 1,39-

56 

16. v.: Iz 56,1.6-7; Zs 66; Róm 

11,13-15.29-32; Mt 15,21-28 

Betűkavarodás  
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Nincs rá szükség, 

hogy elmenjenek, adjatok ne-

kik ti enni.” (Mt 14,16) 

Az egyik, augusztus 9. és augusz-

tus 16. közötti evangélium rövid 

részletének betűi kissé összeka-

varodtak; ABC sorrendbe rende-

ződtek: 

„Adimnz aimt egkkmöött a 

dflnöö egm elsz ekötv a 

beemnnny is.” 
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 23-i számban 

közöljük. A július 26-i játék nyer-

tese:  Kéri Györgyné volt. 

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Aranyszájú Szent Já-

nos volt. Tizennyolc évesen ke-

resztelkedett meg. Szónoklattant 

tanult, ügyvédnek készült. 386-

ban pappá szentelték. 397-ben, 

tiltakozása ellenére, a Bizánci 

Birodalom fővárosának érsekévé 

választották; hat éven át, 404-ig 

volt Konstantinápoly püspöke. 

Nyelvezetének, gondolatainak 

tisztasága és gazdagsága miatt 

tapadt nevéhez a 6. századtól a 

’khrüszosztomosz’ (aranyszájú) 

jelző. Rendkívüli képességgel 

bírt, hogy az egyszerű emberek 

élethelyzeteivel és kérdéseivel 

kapcsolja össze a bibliai szövege-

ket. 

Új kérdésünk: Ki volt az a fa-

rizeus, aki Péter és János vé-

delmére kelt, amikor a főta-

nács tagjai meg akarták ölni 

őket? (Ap.csel.5,34) 

1. Nikátor? 

2. Gamáliel? 

3. Teudás? 

4. Prohórus? 

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 23-i számban 

közöljük. A Gedeonnal kapcsola-

tos játék nyertese: Kereszti Gá-

borné volt.                          (M.L.) 

Hirdetések 
 Agusztus 13-án, csütörtökön 

Fatimai imaóra lesz a Közössé-

gi Házban délután 4 órai kez-

dettel. 

 Agusztus 15-én, szombaton 

lesz Nagyboldogasszony ünne-

pe. Reggel 7 és este 6-kor lesz-

nek szentmisék. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Kovács-Tanács Szilveszter és 

Papp Anita, Seres Géza és Hegyi 

Kitti július 31-én, 

Kószó Péter és Vass Enikő au-

gusztus 1-jén a házasság szentsé-

gében részesültek. 

 

Keresztelés: 

Dorina - Varga Norbert és Mak-

ra Renáta; 

Nimród - Ördög Attila és Ke-

nyeres Kitti; 

Anna -  Bihari Gábor és Pelhe 

Szabina gyermeke a keresztség-

szentségében; 

Cintia Bianka - Kálmán Antal 

József és Gera Andrea; 

Antal - Csordás Etel; 

Krisztina - Papp Sándor és Fődi 

Katalin gyermeke a keresztség, 

az Oltáriszentség és a bérmálás 

szentségében részesült augusztus 

2-án. 

 

Temetés:  

† Hegedűs Gézáné sz. Simon 

Arankát életének 78. évében júli-

us 29-én a kiskundorozsmai te-

metőben utolsó útjára kísértük. 

P.Gy. 

mert úgy látszik, hogy Krisztus 

bizalmasabb viszonyban volt vele,  

mint amazzal; ami kiviláglik ab-

ból, hogy beavatta titkaiba, mert 

ott volt a leány feltámasztásakor 

és a dicsőséges színeváltozáskor. 

Harmadszor a szenvedés okán: 

mert az apostolok közül először 

szenvedett kínhalált. Tehát, mi-

ként a másiknál idősebbnek ne-

vezhetjük, mert előbb hivatott el 

az apostolság kegyelmére, úgy 

idősebbnek mondhatjuk, mert 

előbb hivatott el az örökkévalóság 

dicsőségére. 

G.F. 


