
KIÁLTÓ SZÓ 
A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja 8. évfolyam, 34. szám 2020. augusztus 23.  

Létige 
23. v.: Iz 22,19-23; Zs 137; Róm 

11,33-36; Mt 16,13-20 

24. h.: Jel 21,9b-14; Zs 144; Jn 

1,45-51 

25. k.: 2Tessz 2,1-3a.14-17; Zs 

95; Mt 23,23-26 

26. sz.: 2Tessz 3,6-10.16-18; Zs 

127; Mt 23,27-32 

27. cs.: 1Kor 1,1-9; Zs 144; Mt 

24,42-51 

28. p.: 1Kor 1,18-25; Zs 32; Mt 

25,1-13 

29. sz.: Jer 1,17-19; Zs 70,1-

17; Mk 6,17-29 

30. v.: Jer 20,7-9; Zs 62; Róm 12,1

-2; Mt 16,21-27 

Evangélium 
…”meggyógyította  

betegeiket”… (Mt 14,14) 

A szeretet, úgy általánosságban 

súlyos bűn is lehet. Mert nem 

tudjuk, hogy a szeretetben ki sze-

ret kit.  A szeretet a helyes irány-

tól lesz jó, értékes, erényes. Sze-

retni a másikat erény, szeretni 

magamat, már kevésbé az. A sze-

retetből minden lehet, jó és rossz. 

A felebarátról való gondoskodás 

viszont már egyértelművé teszi a 

szeretet irányát és annak minősé-

gét. 

Egy keresztény felebarátunk, 

kórházban fekvő ismerősét féltet-

te. Sajnos én magam nem tudtam 

őt meglátogatni, így a kórházlel-

kész segítségét kértem. Az be-

ment a kórterembe, és az ágyban 

fekvő beteg kiabálva zavarta el a 

papot. Ő nem kérte, hogy az egy-

ház szolgája meglátogassa. Egy 

beteget felidegesítettünk, egy pa-

pot megaláztunk a szeretettel. A 

helytelen irány miatt. Ebben az 

esetben ki szeretett kit? Mert ha 

valaki a betegért aggódik, először 

megkérdezi tőle, esetleg szeretne-

e gyónni, áldozni, beszélgetni. A 

másik megkérdezése nélkül nem 

tudunk jól szeretni. A másik meg-

kérdezése nélkül óriási károkat 

okozunk egymásnak. Kellemet-

lenségek sorozatát. Aki a másik 

tudta nélkül akar jót tenni, az 

mindig jócselekedeteinek elége-

dettségében fürdik. 

A mai evangéliumban a tanítvá-

nyok ugyanúgy aggódnak az em-

berekért. A nép megkérdezése 

nélkül gondolják, hogy ez a tömeg 

fáradt, kimerült és éhes. Ezt nem 

mondta nekik senki. Maguk talál-

ták ki. A pusztába kivonuló embe-

rek arra kíváncsiak, hogyan néz 

ki Jézus arca, amikor böjtöl. Mit 

mond, ha imádkozik. Tanulni jön-

nek a pusztába, és nem enni. Aki 

elmegy Csíksomlyóra, az nem en-

ni megy oda. Ha nem is mindent, 

de tudja, hogy körülbelül mire 

számítson. A tanítványok miért 

törődnek így az emberekkel? 

Hogy minél előbb megszabadulja-

nak tőlük. Szeretetük iránya 

rossz.   

Szent Hiláriusz, vasárnapi be-

szédsorozataink egyikében azt 

mondja: „a tanítványoknak nincs 

olyan tanításuk, amit a néppel 

meg tudnának etetni.” Igazából 

semmijük sincs, amit a népnek 

tudnának adni. Talán Jézus jósá-

gára és mindenhatóságára félté-

kenyek? 

Három ember ment keresztül az 

erdőn és egy széles folyóhoz ért. 

Az első így imádkozott Istenhez: 

Uram adj erőt, hogy átjussak a 

túlsó partra! Kérése meghallga-

tásra talált, és az ember átúszott 

a nagysodrású folyón. A másik is 

imával fordult Istenhez mondván: 

Uram adj, erőt és valami eszközt, 

hogy elérjem a folyó másik olda-

lát. Isten rögtön erőt és egy csóna-

kot küldött a kérőnek. Az előző 

kérések felhasználásával a har-

madik még bővebben fohászko-

dott: Uram adj erőt, eszközt és 

józan észt az átkeléshez. Azonnal 

kivette zsebéből a térképet, amin 

látta, hogy 100 méterrel feljebb 

van egy híd. Fogta magát, és biz-

tos talajt érezve lába alatt, átha-

ladt rajta a hullámok fölött. 

Kérjünk erőt, csónakot és észt. 

De kérjünk alázatot, figyelmet és 

tapintatot, a Szentlélek hét aján-

dékát is, hogy óvatosan lépkedve 

az emberi lelkek között, minél 

kevesebb kárt tegyünk. 

G.F.  

Szűz Mária  

mennybevétele – 

Nagyboldogasszony 
A Katolikus Egyház augusztus 

15-én Szűz Mária halálát és 

mennybevételét, vagyis Nagybol-

dogasszony napját ünnepli. Fe-

renc pápa így fogalmaz: Mária hi-

te életút. A zsinat leszögezi, hogy 

Mária a „hit zarándokútját jár-

ta” (LG, 58). Ezért ő előttünk jár 

ezen a zarándokúton, elkísér és 

támogat bennünket. 

Az ősegyházig visszanyúló ha-

gyomány szerint a Megváltó édes-

anyjának, Máriának holttestét 

nem engedte át a földi enyészet-

nek, hanem röviddel halála után 

föltámasztotta és magához emel-

te a mennyei dicsőségbe. 

Jeruzsálemben az 5. században 

már biztosan megemlékeztek a 

Boldogságos Szűz égi születés-

napjáról. Az ünnepet Dormitio 

sanctae Mariae, azaz „a szentsé-

ges Szűz elszenderülése” névvel 

illették. A 6. század során egész 

Keleten elterjedt az ünnep. Róma 

a 7. században vette át, s a 8. szá-

zadtól kezdve Assumptio beatae 

Mariae-nak, azaz „a Boldogságos 

Szűz mennybevételé”-nek nevez-

ték.  

XII. Piusz pápa 1950. november 

1-jén hirdette ki hittételként, 

hogy a „Boldogságos Szűz Mária 

földi életpályája befejezése után 

testével és lelkével együtt felvéte-

tett a mennyei dicsőségbe”. 

„Néhány egyházatya leírása sze-

rint maga Jézus jön el, hogy elvi-

gye anyját a halál pillanatában, 

hogy bevezesse a mennyei dicső-

ségbe. Ezáltal Mária halálát úgy 

mutatják be, mint egy szeretetből 

fakadó eseményt, amely elvezette 

arra, hogy utolérje az ő isteni Fi-

át, s így osztozzon az ő halhatat-

lan életében. Földi létének végén – 

Pálhoz hasonlóan és nála erőseb-

ben – az a vágy tölthette el Mári-

át, hogy a testtől megváljon, s így 

örökre Krisztussal lehessen (vö. 

Fil 1,23).”  
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Sámson, akiről így ír a 

Szentírás: Mánoah felesége med-

dő volt. Az Úr angyala megjelent 

az asszonynak és így szólt: mag-

talan vagy és nincs fiad. Most 

azonban vigyázz magadra, mert 

fogansz és fiút szülsz. Ez a gyer-

mek Isten nazírja, kiválasztottja 

lesz.  (Bírák 13,2) 

Új kérdésünk: Kik voltak 

Zebedeus fiai? (Márk 10,35) 

1. Efraim és Gílead? 

2. Jakab és János? 

3. Teofil és Gájusz? 

4. Péter és Máté? 

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 szeptember 6-i számban 

közöljük. A Gemáliellel kapcsola-

tos játék nyertese: Csábi Fe-

rencné volt. 

M.L. 

Betűkavarodás  
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „A gazdag ember nehe-

zen tud bemenni a mennyek 

országába.” (Mt 19,23)  

Az egyik, augusztus 23. és 

augusztus 30. közötti evangélium 

rövid részletének betűi kissé 

összekavarodtak; ABC sorrendbe 

rendeződtek: 

„Eeegyklt áehtt beeékr, 

emrt emn eeiikmrst ems a 

anopt, ems az áórt.” 

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 he-

lyes megfejtők között egy könyvet 

sorsolunk ki. A nyertes nevét a 

szeptember 6-i számban közöljük. 

Az augusztus 9-i játék nyertese:  

Barta Andrásné volt. 

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 
Részlet II. János Pál pá-

pa egyik katekéziséből: 

Szent István király olyan fon-

tosnak tartotta Mária égi szüle-

tésnapját, hogy ezen a napon 

ajánlotta Magyarországot Szűz 

Mária oltalmába. Ezért nevezzük 

őt Magyarország égi pártfogójá-

nak, vagyis Patrona Hungariae-

nak. Szent István 1038-ban 

Nagyboldogasszony napján hunyt 

el. 

Nagyboldogasszony ünnepét ül-

ve egyszer a Napbaöltözött Asz-

szony nagy jeléről Gellért beszélt 

István és udvara előtt:  

„Gellért tanácsának intéséből 

akkoron kele föl, hogy az Szűz 

Máriát ez Magyarországban 

Bódogasszonynak, avagy ez világ-

nak Nagyasszonyának hívnák. 

Szent István királ es ez szegény 

országot Bódogasszony országá-

nak nevezé.” (Érdy-kódex). 

Nagyboldogasszony hazánkban 

olyan kötelező ünnep – a katoli-

kusoknak az Egyház szentmisén 

való részvételt ír elő –, mely nem 

szükségszerűen esik vasárnapra. 

Istenünk, te a mai na-

pon túláradó dicsőséggel megko-

ronáztad a Boldogságos Szűz Má-

riát, akit alázatosságáért tekintet-

re méltattál és abban a kegyelem-

ben részesítettél, hogy egyszülött 

Fiad test szerint tőle szüles-

sék. Közbenjárására add, hogy 

megváltásunk szent titka ál-

tal elnyerjük az üdvösséget és ré-

szesüljünk dicsőségedből. A mi 

Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad 

által, aki veled él és uralkodik a 

Szentlélekkel egységben, Isten 

mindörökkön örökké. Ámen. 

(Magyar Kurir) 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Seres Attila Gábor és Ungi And-

rea Rózsa,  

Veres Ferenc Imre és Dobó Tün-

de,  

Kocsis Péter és Papp Barbara  

augusztus 15-én a házasság 

szentségében részesültek. 

Keresztelés: 

Noel János - Bacsó Ferenc Gá-

bor és Lovász Ilona; 

Zente - Varga Krisztián János 

és Nagy Zita Ágota; 

Márk Balázs és Ajsa - Petrov 

Balázs és Vecsernyés Zsuzsanna 

gyermekei  augusztus 16-án a 

keresztség szentségében részesül-

tek. 

Hirdetések 
Egész napos szentségimádás 

lesz augusztus 25-én, kedden a 

reggeli mise végétől este 6 óráig, 

a Közösségi Házban. 

P.Gy. 

Temetés:  

† Losoncz Mihályt életének 74. 

évében  augusztus 10-én; 

† Tóth Györgyöt életének 68. 

évében augusztus 14-én a 

kiskundorozsmai temetőben utol-

só útjukra kísértük. 

P.Gy. 

Léleklétra 
Ismerd fel, hogy képes vagy 

megtalálni a helyedet a világban 

és nem függsz a körülményektől! 

Ne vedd túl komolyan magad és 

ne ess a saját gondolataid csapdá-

jába, amelyek úgysem fedik telje-

sen a valóságot! 

(Donald Klien) 

N.-né és K.L.-né 


