
KIÁLTÓ SZÓ 
A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja 8. évfolyam, 35. szám 2020. augusztus 30.  

Létige 
30. v.: Jer 20,7-9; Zs 62; Róm 12,1

-2; Mt 16,21-27 

31. h.: 1Kor 2,1-5; Zs 118,97-

102; Lk 4,16-30 

1. k.: 1Kor 2,10b-16; Zs 144; Lk 

4,31-37 

2. sz.: 1Kor 3,1-9; Zs 32; Lk 4,38-

44 

3. cs.: 1Kor 3,18-23; Zs 23; Lk 5,1

-11 

4. p.: 1Kor 4,1-5; Zs 36; Lk 5,33-

39 

5. sz.: 1Kor 4,9-15; Zs 144; Lk 6,1

-5 

6. v.: Ez 33,7-9; Zs 94; Róm 13,8-

10; Mt 18,15-20 

Evangélium 
.…”az erős szél láttára 

megijedt”… (Mt 14,30) 

Szent Jeromos úgy gondolta, az 

éjjeli őrség időszaka 3 részre volt 

osztva. Így a negyedik őrváltás 

említése nem egy külön megjelölt 

órát, hanem az előző három ösz-

szefoglalását jelenti. Magyarul: a 

tanítványok egész éjjel veszély-

ben voltak. Mint mi is. Veszély-

ben vihar és szélcsend idején egy-

aránt. 

Aranyszájú Szent János azt írja 

Péterről, hogy legyőzi a nehezeb-

bet, a tomboló vihart, az ember-

magasságú hullámokat, de a ki-

sebb, az oldalról megjelenő erős 

szél gondot okoz neki. Elkezd 

süllyedni. Ilyen az emberi termé-

szet. Ha kell, hatalmas csatákat 

vívunk akár a természettel, egy-

mással, igazságunkért, jogainkért 

bárkivel. Ha ráfekszünk a szél 

erejére, úgy tűnik, mintha egye-

nesen állnánk, pedig csak a szél 

ereje ad tartást testünknek. Szél-

csendben derül ki, ha állnunk 

kell, ki kell állnunk valakiért, 

valami mellett, hogy alapállá-

sunk elég ingadozó. 

Milyen a hitem, az nem egy 

helyzetben derül ki, hanem min-

dig egy helyzet után. A későbbi-

ből tudunk következtetni az előb-

bire. Az utána következő minősíti 

az előtte levő milyenségét. 

Péter lelkes, hisz, és elindul Jé-

zus felé a vízen. Mi az, amitől 

meginog? Mi az a kishitűség? Ez 

a kicsiség nem mennyiséget je-

lent, hanem időbeli rövidséget. 

Rövid ideig tartott az Istenbe ve-

tett bizalma. Gyorsan elfelejtette 

Jézust. Csak egy pillanatra gon-

dolt magára. Elégedetten tetszel-

gett bátorságában. Milyen ügyes 

vagyok. Nem is gondoltam, hogy 

ez ennyire könnyű. Rögtön meg-

ingott. Mert tartást csak az Isten 

szemébe nézés ad. Így Péter hitét 

kishitűsége minősíti. Alkalmi hite 

van. Hol van, hol nincs. Ezt 

egyébként tudják magukról az 

apostolok, és kérik is Jézust, nö-

veld bennünk a hitet. Azt jelenti, 

ne legyen akadozó, kihagyó, ha-

nem folyamatos a benned való 

bizalmam, Uram. 

Persze a történetben az időjárás 

mellékes. Nem számít sem a vi-

har, sem a szél. Mindent Péter 

szeme dönt el. Az, hogy hova néz. 

Magyarszéken, több mint 10 

évvel ezelőtt majdnem egy hetes 

lelkigyakorlatot tartottam peda-

gógusoknak, a kármelita nővérek 

rendházában. Esténként a nap 

befejező imádsága keretében gyó-

nást végeztek. Mindenki egyen-

ként, hangosan. Meghívtak erre 

az alkalomra bennünket is. Az 

egyik nővér bűne az volt, hogy a 

reggeli szentmise keretében, a 

válaszos zsoltár vezetése közben 

elpirult. Én magam is azt hittem, 

hogy valamit eltévesztett. Nem! 

Egy pillanatra magára gondolt. 

De szép hangom van! És azt a 

sort nem adta oda az Istennek, 

mint imát, hanem ellopta az Is-

tentől. Abban a mondatban ő sa-

ját magában gyönyörködött. 

A tanítványok látták, hogy Jé-

zus közeledik feléjük a vízen. Pé-

ter bűne az, hogy vízen járás köz-

ben mást is lát, mint Jézust. Az 

erős szelet. Ez okozta a bajt. 

Aranyszájú Szent János Anti-

ókiából a kelet római birodalom 

fővárosába, Konstantinápolyba 

utazott tanítani. A különcködő 

gazdagok és az előkelő osztály 

nem szívesen vette a krisztusi 

szegénység magasztalásáról és a 

gazdagság elítéléséről szóló prédi-

kációkat. Többek között Eudoxia 

császárnőnek is elege lett a hit-

szónokból és száműzte. Amikor 

ezt János tudomására hozták, ezt 

kérdezte: mitől féljek? Mi az a 

halál? Ahogyan Szent Pálnak, 

úgy nekem is az életem Krisztus, 

a halál pedig nyereség. Jót tesz-

nek velem, mert előbb látom meg 

Istenemet. Mi az a fogság? Hiszen 

az Úré az egész föld. Mit jelent a 

gazdagság? Semmit nem hoztunk 

a földre, és üres zsebbel távozunk 

innen halálunk óráján. Ezért a 

világ ijesztgetésén nem tudok 

mást csinálni, csak mosolyogni. 

Adja Isten, hogy az erős szélben 

ne meginogjunk, hanem megerő-

södjön szemünkben az a tudat, 

hogy tartást csak Krisztus hall-

gatásából, látásából kaphatunk. 

G.F.  

A Munkásmisszió 

tábora Hejcén 
A Munkásmisszió 2020. július 

24 – augusztus 2-ig tartotta 

nagytáborát a festői szépségű 

Hejce faluban a Zemplénben. 35 

középiskolás fiatal vett részt raj-

ta az ország minden részéből. A 

tábor tematikája a tatárjárás és 

IV. Béla uralkodása köré szerve-

ződött. A fiatalok tulajdonképpen 

egy történelmi szerepjátékban 

vettek részt, amelyben megeleve-

nedett a második honalapító ki-

rály udvartartása, családtagjai, 

az ország akkori nagyjai és ma-

gyar szentek alakjai. A történel-

mi előadások, alkotóházak mel-

lett a fiatalok különféle erőpró-

bák, akadályverseny során tehet-

tek tanúságot a rátermettségük-

ről, valamint három napos por-

tyára is mentek Hejce környékén. 

A különféle küldetések, kihívá-

sok, erőpróbák sikeres teljesítésé-

vel arany dukátokat gyűjthettek, 
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Jakab és János volt. Ők 

ketten testvérek, apjuk Zebedeus 

volt. Ezt Márk, az evangéliumá-

ban hitelesen leírja. (Márk 10,30) 

Új kérdésünk: Ki volt az a 

próféta, aki az elveszett fej-

szét visszaszerezte a tanítvá-

nyainak a Jordán folyóból? 

(2. Királyok 6,1) 

1. Elizeus? 

2. Jeremiás? 

3. Izajás? 

4. Ozeás? 

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 13-i számban 

közöljük. A Sámsonnal kapcsola-

tos játék nyertese: Kereszti Gá-

borné volt. 

M.L. 

Betűkavarodás  
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Legyetek tehát ébe-

rek, mert nem ismeritek sem 

a napot, sem az órát.” (Mt 

25,13)  

Az egyik, augusztus 30. és szep-

tember 6. közötti evangélium 

rövid részletének betűi kissé 

összekavarodtak; ABC sorrendbe 

rendeződtek: 

„Egy aéfóprt ems deeksv a 

aagm aaáábhjnz.” 

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 13-i számban közöl-

jük. 

Az augusztus 16-i játék nyerte-

se: Tóth Lászlóné volt. 

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Hirdetések 
 A héten lesz első péntek – szept-

ember 4-én. A reggeli mise vé-

gén imádkozzuk a Jézus Szíve 

litániát, majd délelőtt a betege-

ket látogatjuk. 

 A következő vasárnap első va-

sárnap, a délelőtti mise végén 

imádkozzuk a Jézus Szíve litá-

niát. 

 Szeptember 6-án, vasárnap a 

Katolikus Kör tartja találkozó-

ját a Közösségi Házban délután 

4 órai kezdettel.  
P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Fogas Attila és Szekeres Haj-

nalka augusztus 21-én; 

Cserháti Tamás és Csűrös Anna 

augusztus 22-én a házasság 

szentségében részesültek. 

Keresztelés: 

Mira - Ladányi Tamás és Szirák 

Henrietta; 

Nóra - Varga Péter és Tóth Tí-

mea gyermeke augusztus 2-án a 

keresztség szentségében része-

sült. 

Temetés:  

† Pecsmány Józsefet életének 

68. évében augusztus 17-én; 

† Soós Zoltánnét sz. Gyuris 

Mártát életének 71. évében; 

† Vidács Mihálynét sz. Juhász 

Erzsébetet életének 87. évében 

augusztus 18-án a kiskun-

dorozsmai temetőben utolsó út-

jukra kísértük. 

P.Gy. 

amelyet a csapatuk javára hasz-

nálhattak fel. A fiatalokból a 10 

nap során igazi közösség szerve-

ződött, amely minden tagját érté-

kesnek és fontosnak tartotta és 

megbecsülte. A fiatalok és a tá-

borvezetők minden nap részt vet-

tek igeliturgián, hol a hejcei 

templomban, hol a pálos kolostor 

fantasztikus romjai között. Egy 

alkalommal görög katolikus is-

tentiszteleten is részt vettek a tá-

borlakók, akik néhány napra tá-

borhelyüket görög katolikus ifjú-

sági csoporttal osztották meg. A 

sok testi-lelki-szellemi élmény 

hatására az utolsó nap estéjén 

több fiatal is fogadalmat tett, és 

csatlakozott a Munkásmisszió kö-

zösségéhez. Az ifjúsági táborral 

párhuzamosan családos program 

és a Munkásmisszió kateké-

táinak képzése is zajlott. A csalá-

dok és a katekéták jelenléte min-

dig fontos hozzáadott értéket je-

lent a táborlakóknak: tanúságté-

tel a család és az Istennek szen-

telt élet értelme mellett. Mert a 

misszió így működik – tanúságté-

tellel, hitvallással, közösségbe hí-

vással és a teljes önátadással.  

K.L.-né 

Teréz anya gondolatai 

Ne ítélkezz az emberek felett! 

Nem a szeretet vezet, amikor 

megítélsz másokat. Inkább vedd 

észre, hogy mire lehet szükségük 

és cselekedj aszerint. Isten szá-

mára nem az a fontos, hogy mit 

tettél volna, vagy mit nem tettél 

volna, hanem az, amit tényleg 

megtettél. 

K.L.-né és N.-né 

Léleklétra 
A sír fölött állva a ki nem mon-

dott szavak és az elmaradt tettek 

miatt ejtjük a legkeservesebb 

könnyeket. 

(Harriet Beecher Stowe) 

N.-né és K.L.-né 


