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A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja 8. évfolyam, 36. szám 2020. szeptember 6.  

Létige 
6. v.: Ez 33,7-9; Zs 94; Róm 13,8-

10; Mt 18,15-20 

7. h.: Bölcs 3,1-9; Zs 125; Mt 10,28

-33 

8. k.: Mik 5,1-5a vagy Róm 8,28-

30 Zs 12 Mt 1,1-16.18-23 

9. sz.: 1Kor 7,25-31; Zs 44; Lk 

6,20-26 

10. cs.: 1Kor 8,1b-7.11-13; Zs 138-

; Lk 6,27-38 

11. p.: 1Kor 9,16-19.22b-27; Zs 

83; Lk 6,39-42 

12. sz.: 1Kor 10,10-22; Zs 115; Lk 

6,43-49 

13. v.: Sir 27,33 - 28,9; Zs 102-

; Róm 14,7-9; Mt 18,21-35 

Evangélium 

.…”nagy dolgot tett ve-

lem a hatalmas”… 

(Lk 1,49) 

  

Antiókhiai, másként gázai 

Severus, a keleti egyház egyik 

szentje kifakad a tévhit tanítók 

viselkedése ellen, mondván: Szé-

gyelljék magukat azok az eretne-

kek, akik képzelődéseiket tanít-

ják az embereknek, és azokkal 

vezetik őket félre. Azt hirdetik, 

hogy Jézus, mint a víz a csator-

nán, úgy folyt keresztül Mária 

testén. Akadálytalanul. Minden 

fejlődés nélkül. A természet rend-

jét felborítva. Nem így köszönti 

Erzsébet, Szentlélekkel eltelve 

Máriát, hanem áldottnak nevezi 

őt méhének gyümölcse miatt. Ez 

a gyümölcs 9 hónap alatt ért meg. 

Mint ahogyan más gyümölcsök is. 

Nem csodálatosan született, csak 

csodálatosan fogant a Szentlélek-

től. A keresztút első állomása ez: 

Isten az emberek közé jött. Első 

cselekedete 9 hónapos hallgatás 

az anyaméhben, majd több év 

hallgatás és tanulás a családban. 

Az embrió Jézus első keresztje, 

hogy felvette magára a természet 

rendjét, azt a szokást, ahogyan 

emberek születnek a világra. 

Megszelídült az Isten. Úgy jött 

közénk, mint akinek hiányzik az 

emberek segítsége. És ez nekünk, 

árváknak nagyon jól esett. Így is 

fogalmazhatnánk,  „milyen nagy 

dolgot tett Máriával az Is-

ten?  Egy teremtmény megszülte a 

Teremtőt. Egy szolga életet adott 

egy Úrnak. Mária! Általad az Is-

ten megváltotta a világot, általad 

lett a fény, tőled született az élet”.

(Theophylactos) 

Ezzel az emberarcú Istennel és 

szent Anyjával találkozott 

Lisieux-i Szent Teréz, amikor 

még nem volt 10 éves. Ekkor ve-

szítette el édesanyját. Életén át 

súlyos betegségben szenvedett, de 

Szűz Mária közbenjárása csodás 

módon meggyógyította. Úgy te-

kintett magára, mint a kisded 

Jézusra, aki a Szent Szűz karján 

pihen. Ez a biztonságos ölelés 

nagyban hozzájárult egészsége 

visszanyeréséhez. 

Olyan, mint a gyermek, aki 

megszúrja a kezét, sietve fut édes 

anyjához és rémülten mondja el, 

mi történt vele. Édesanyja ránéz, 

megpuszilja a sebet, és az rögtön 

meggyógyul. Természetesen a seb 

láthatóan még piroslik, de a lélek, 

a lelki fájdalom,  a kétségbeesés, 

az ijedtség azonnal elmúlik. 

Erős hagyománya él annak, 

hogy Szűz Mária életének utolsó 

éveit Efezusban töltötte. Kétszáz 

évvel ezelőtt egy német miszti-

kusnak, Emmerich Katalin Anna 

nővérnek látomása volt (1818-

1824) arról, hogy Efezus közelé-

ben pontosan melyik domb alatt 

található az a ház, ahol Mária 

lakott.  

Hetven évvel később egy francia 

nővér ásatásokat végzett, és min-

dent Emmerich Katalin látomá-

sai szerint talált meg. A dombon 

más ház nem volt, csak ez az egy. 

A Jeruzsálemben kitört keresz-

tényüldözés miatt kellett mene-

külnie Máriának ide. Ma a feren-

ces szerzetesek gondozásában 

lévő zarándokhelyet évente más-

fél millióan látogatják. Rengeteg 

mankót hagytak ott a meggyógy-

ult betegek. Ez az egyetlen hely a 

világon, ahol muzulmánok és ke-

resztények együtt imádkoznak. 

Szent II. János Pál pápa 1979. 

november 30-án szentmisét mu-

tatott be itt, ezen a helyen, XVI. 

Benedek pápa pedig 2006. novem-

ber 29-én. 

Nagy dolgot tett velem a hatal-

mas Isten – mondja Mária. És 

minek lehetne nevezni azt, ami-

kor különböző vallású emberek 

Mária közbenjárását kérve imád-

koznak az Istenhez, ha nem rend-

kívüli, isteni, nagy dolognak. 

G.F.  

Mikor van évközi első 

vasárnap? 
Beugrató kérdés, ugyanis ilyen 

nincs. Miért? 

A karácsonyi időszak befejezé-

sével azonnal kezdődik az évközi 

idő. Zavaróan hallja a vasárna-

ponként, rendszeresen templom-

ba járó katolikus hívő a szentmi-

se elejének bevezető mondatát, 

miszerint ma évközi második va-

sárnapot ünnepeljük. Talán nem 

figyeltem a múlt vasárnap? Vagy 

nem hirdették? Mikor volt az el-

ső, ha ma van a második? 

Január 6-át, vízkereszt ünne-

pét, mindegy, hogy hétköznapra 

vagy vasárnapra esik, Urunk 

megkeresztelésének vasárnapja 

követi. Ezzel a nappal befejező-

dik, a karácsonyi időszak, melyet 

az évközi idő követ. Urunk meg-

keresztelkedésének vasárnapja 

egyben az első évközi vasárnap 

is. Ebben az esetben az évközi el-

ső hét nem vasárnappal, hanem a 

rákövetkező hétfői nappal veszi 

kezdetét. Ezért furcsállhatja a 

katolikus hívő, hogy vasárnap 

még nem, de váratlanul hétfőn, 

már évközi időbe léptünk. Az első 

évközi vasárnap száma, amit a 

szentmisében megemlítünk, az a 

második és nem az első. 

Érdekes megjegyezni, hogy az 

évközi idő az az egyetlen liturgi-

kus időszak, ami hétköznappal 

kezdődik. 

G.F. 
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Elizeus volt. Elizeus ta-

nítványai fát vágtak. Egyikük 

beleejtette a fejszét a Jordánba. 

Siránkozva mondta: ráadásul 

kölcsön kértem. Elizeus kifara-

gott egy darab fát és utána dobta. 

És a fejsze feljött a felszínre. 

(2 Királyok 6,5)  

Új kérdésünk: Melyik szent 

ereklyéje található Győrben, 

a Káptalan dombi templom-

ban? 

1. Szent Imre? 

2. Szent Erzsébet? 

3. Szent László? 

4. Szent Margit? 

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 20-i számban 

közöljük. A Jakabbal és Jánossal 

kapcsolatos játék nyertese: Kéri 

Györgyné volt. 

 M.L. 

Betűkavarodás  
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Egy próféta sem kedves 

a maga hazájában.” (Lk 4,24)  

Az egyik, szeptember 6. és 

szeptember 13. közötti evangélium 

rövid részletének betűi kissé 

összekavarodtak; ABC sorrendbe 

rendeződtek: 

„Csinn jó af, aelym orssz 

csgylmöötü eemrt.” 

A helyes válaszokat (a bibliai 

idézetet és a bibliai vers számát) 

névvel és címmel ellátva, péntek 

estig dobják be a plébánia postalá-

dájába. A Létige segít! A helyes 

megfejtők között egy könyvet sor-

solunk ki. A nyertes nevét a szept-

ember 20-i számban közöljük. 

Az augusztus 23-i játék nyertese: 

Nagyné Tari Emese volt. (Sz.A.) 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Hirdetések 
 A mai vasárnap első vasárnap, a 

délelőtti mise végén imádkozzuk 

a Jézus Szíve litániát. 

 A következő vasárnap, szeptem-

ber 13-án lesz a Ligeti Kápolna 

búcsúja. A szentmise délelőtt 9 

órakor kezdődik. 

 Szeptember 13-án, vasárnap, 

délután 4 órai kezdettel Fatimai 

imaóra lesz a Közösségi Házban. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Rónai Krisztián és Mészáros 

Réka augusztus 27-én; 

Peták Attila és Veverka Klau-

dia augusztus 28-án a házasság 

szentségében részesültek. 

Keresztelés: 

Dávid -  Bakai Máté és Siklódi 

Nikolett; 

Zara -  Szűcs Árpád és Horváth 

Dóra; 

Armand István -  Ballai Zoltán 

és Csákány Edina; 

Zombor és Balázs, Hegyi Tibor 

és Csala Gabriella gyermekei au-

gusztus 30-án a keresztség szent-

ségében részesültek. 

P.Gy. 

Az öröm útja 
A hetvenes években egy belga 

pap, Luis Evely szerkesztette meg 

az öröm-útját. Ennek is 14-15 állo-

mása van. A keresztúthoz hasonló-

an stációkból áll, amelyek a föltá-

madás utáni újszövetségi esemé-

nyeket, és a föltámadt Krisztus 

tanítványaival való egy-egy talál-

kozását örökítik meg.  

Állomásai: 

1. Jézus föltámad halottaiból 

2. A tanítványok látják az üres 

sírban hagyott lepleket 

3. Jézus megjelenik Mária Magdol-

nának 

4. Jézus megjelenik az emmauszi 

tanítványoknak 

5. Az emmauszi tanítványok fölis-

merik Jézust a kenyértörésben 

6. Jézus megjelenik a tizenegy 

apostolnak 

7. Jézus hatalmat ad tanítványai-

nak a bűnök bocsánatára 

8. Jézus megjelenik Tamásnak 

9. Jézus megjelenik az apostolok-

nak Tibériás tavánál 

10.Jézus átadja a főhatalmat Pé-

ternek 

11.Jézus tanítványait a világba 

küldi 

12.Jézus a mennybe megy 

13.Az apostolok Máriával együtt 

imádkozva várják a Szentlélek 

eljövetelét 

14.Krisztus elküldi a Szentlelket 

Tovább nézhetjük, szemlélhetjük, 

ahogy a Feltámadott Úr, a Küriosz 

megjelenik, beszél, reggelire hívja 

apostolait. Ezt az utat éppen úgy 

követni kell, mint a kereszt útját. 

Nem állhatunk meg a szenvedés és 

fájdalom tapasztalásánál. Érdemes 

nézni, átélni a halálból feltámadt 

Jézus találkozásait. Ez az igazi 

öröm forrása. Az öröm útja. Ha így 

nézzük, állomásról állomásra, lé-

pésről lépésre Jézus életét, megnyí-

lik a szemünk. Mélyebb látást ka-

punk. Megváltoznak a gondolata-

ink. Meta-noia: megtérés. Látni 

fogjuk Isten tetteit, áldásainak ha-

tásait. Látni, nem fantáziával csu-

pán, nem képzelődve róla, hanem 

hittel. Csak megnézni, meglátni, 

merre megy és merre vezet minket 

a Feltámadt Krisztus. 
forrás: katolikus.ma (N.-né és K.L.-né) 


