
KIÁLTÓ SZÓ 
A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja 8. évfolyam, 38. szám 2020. szeptember 20.  

Evangélium 
.…”úgy tanított, mint akinek 

hatalma van”… (Mt 7,29) 

Volf, horvát teológus azon pa-

naszkodott, hogy hitünk még csak

-csak van Jézusban, de tanításá-

nak életszerűségét és használha-

tóságát sokszor kétségbe vonjuk. 

Nem számít, hogy ki mennyit 

dolgozik. Ezt nem én mondom, 

hanem a mai példában Jézus. 

Ugyanis, az, aki homokra építette 

házát, az ugyanúgy sokat dolgo-

zik, mint aki sziklára építkezett. 

A munka nem számít. A hely a 

fontos. Hová? Ez alapján lesz a 

munkának értelme vagy hiábava-

lósága. Szikla ad neki értelmet, a 

homok bizonytalanságot. Nekem 

még soha senki nem panaszkodott 

azért, mert sokat kellett dolgoznia 

az életben. Viszont azért igen, 

hogy amiről eleinte azt hitte, hogy 

szikla, arról később kiderült, hogy 

homok.  

A homok, ami könnyű és mozog, 

olyan, mint a divat. A barátságok, 

az emberi kapcsolatok, az érzések 

és vágyak ilyenek. Ezeket sok 

esetben az érdekek mozgatják. 

Ebből kell nekem is, elsőnek le-

gyen belőle, olcsón, vagy ingyen 

kapjam meg. 

Mi a biztos? A kereszt. Ott nem 

lehet mozogni. Oda van szögelve 

az Isten ember. Krisztus kereszt-

je. A két szó együtt. Úgy mondja 

ezt szépen Szent Pál apostol, „én 

azonban nem akarok mással dicse-

kedni, mint Urunk, Jézus Krisztus 

keresztjével. Általa keresztre sze-

gezték nekem a világot, és engem is 

a világnak” (Gal 6,14). 

A múlt rendszer idején a Szov-

jetunióban betiltották a vallást. 

Egy pap úgy fogalmazott: a ke-

resztről elvették tőlünk Krisztust, 

csak a keresztfa maradt. Vagyis a 

szenvedés és a meghurcoltatás. 

Most a rendszerváltás idején az új 

egyházak, gyülekezetek eltávolí-

tották a keresztet, és csak Jézus 

teste maradt. Mindenkinek saját 

Jézusa, magán Istene, egyéni val-

lása lett. Az Isten nélküli kereszt, 

a kereszt nélküli Isten, hiányos. 

Nem kereszténység, hanem karos-

székből összeválogatott, tetszésün-

ket kiszolgáló vallás. 

A szikla a keresztre feszített 

Krisztus. „Mint gondos építőmes-

ter, az Istentől nekem juttatott ke-

gyelemmel megvetettem az alapot, 

de más épít rá. A lerakott alapon 

kívül, amely Jézus Krisztus, mást 

senki nem rakhat” (1Kor 3,10.11) – 

mondja Pál. A Római Katolikus 

Anyaszentegyháznak Krisztus az 

alapja, az erkölcse. Ő érte szeret-

lek téged. Istenért, aki megterem-

tett, vagy fontos nekem.  

A jog semmit nem használ. Na-

ponta írhatnak újat, bővíthetik a 

meglévőt, nincs értelme és nincs 

ereje a jognak. A falig a lakás az 

én területem, itt azt csinálok, amit 

akarok. Úgy üvöltetem a rádiót, 

ahogyan nekem tetszik. Ez a jog. 

Az erkölcs pedig, amit a hittan 

órán és a templomokban taníta-

nak, arra kér, gondolj szomszédod-

ra, aki most pihenni szeretne, 

mert fáradt. 

Erre az erkölcsre szomjazik ma a 

világ. Nem a jog érthetetlen mon-

dataira, hanem a felebarát megér-

tő és meghallgató szavaira. 

1994-ben tele voltak a nyugati 

újságok azzal a hírrel, hogy Sztá-

lin leányának elege lett a kommu-

nizmusból. A riportereknek úgy 

nyilatkozott, hogy országában 

nem tudott Isten nélkül élni. És 

erre nem könyvekből vagy beszél-

getésekből jött rá, hanem magától. 

El kellett hagynia Moszkvát és a 

várossal együtt két gyermekét is. 

Valami hiányt érzett magában. 

Pascal mondta valamikor, hogy 

minden emberben van egy Isten 

alakú üresség. És az vár. Mert 

annak a helyét más forma nem 

töltheti be, csak az, aki abba bele-

illik.  G.F.  

Szentségi böjt 
Sok idős katolikus emlékezik 

még az éjfélkor kezdődő böjtre. 

Ezt nem volt nehéz betartani, hi-

szen a böjthöz pihenés, alvás is 

társult. Azért volt fontos az éjsza-

kai böjtölés, mert a szentmisék ál-

talában nem este, hanem hajnal-

ban kezdődtek. 

Az egyháznak ez a böjti fegyelme 

már a 2. században megvolt. A 

gyakorlat XII. Piusz Pápa idejéig 

tartotta magát, aki 1957-ben az 

éjszakai böjtölést, a szentmise 

kezdetét megelőző 3 órára csök-

kentette. A szentségi böjt 1964-

ben tovább rövidült, három óráról 

egy órára VI. Pál Pápa döntése 

alapján. Ezt az egy órát nem a 

szentmise elejétől, hanem az áldo-

zás kezdetétől kell visszaszámol-

ni. 

Az egyházi kódex előírása sze-

rint, (919. kánon. 1.) „aki a leg-

szentebb eucharisztiát magához 

akarja venni, a szentáldozás előtt 

legalább egy órán keresztül tartóz-

kodjék minden ételtől és italtól; ez 

alól kivételt csak a víz és az orvos-

ság jelent.” 

Vannak kivételes esetek, például 

azok (919. kánon 3.) „az idősek és 

azok, akik valamilyen betegségben 

szenvednek, valamint az őket gon-

dozó személyek megáldozhatnak 

akkor is, ha előzőleg egy órán belül 

valamit magukhoz vettek.” 

Mit számít az, ha megeszek egy 

hamburgert és utána elmegyek ál-

dozni? 

VI. Pál Pápa, „Paenitemini” kez-

detű apostoli levelében azt írja a 

lelki fegyelem erejéről: „a test sa-

nyargatásának és böjtölésének cél-

ja az ember szabadságának visz-

szanyerése. A bűn miatt gyakran 

találjuk magunkat érzékeink rab-

ságában. A testi böjtölésben visz-

szakapjuk erőnket, és a sebet, amit 

a mértéktelenség ütött emberi ter-

mészetünkre, az önfegyelem üdvös-

séges orvossága gyógyítja meg”. 

Jézus ismerte a böjt erejét, ami-

kor nyilvános működésének kez-

detén 40 napot a pusztában töl-

tött. Azt is tanította apostolainak, 

hogy vannak olyan lélektől meg-

szállt betegségek, amik csak 

imádsággal és böjttel űzhetők ki 

(Mk 9,29). 

Böjtölésünkből épül fel lelki 

erőnk. Erre kér minket is az Egy-

ház, hogy minden áldozás előtt lel-

ki egészségünk érdekében tartsuk 

fontosnak ezt az egyszerű felada-

tot.  
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Jakab és János. Nekik 

adta az Úr Jézus a mennydörgés 

fiai nevet, (görögül Boanergesz): 

mert mindig azonnal akartak 

igazságot szolgáltatni. (Márk 

3,17)  

Új kérdésünk: Mi volt a levi-

ták feladata?  

(Számok 2: 1,48) 

1. Az áldozat bemutatása? 

2. A sátor és az oltár körüli 

alantas feladatok ellátása? 

3. A hívők templomba terelé-

se? 

4. Csak a táborhely leghátsó 

részét védték? 

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 október 4-i számban kö-

zöljük.  

A Szent Lászlóval kapcsolatos 

játék nyertese: Nyári Imréné 

volt. 

M.L. 

 

Betűkavarodás  
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „A hited megmentett 

téged, menj békével.” (Lk 

7,50)  

Az egyik, szeptember 20. és 

szeptember 27. közötti evangéli-

um rövid részletének betűi kissé 

összekavarodtak; ABC sorrendbe 

rendeződtek: 

„Emn az aaagiktz ejmött 

hiínv, aehmn a beknööstű.” 

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 

október 4-i számban közöljük. 

A szeptember 6-i játék nyertese:   

Kasza Lajosné volt. 

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Hirdetések 
• Akik nem Kiskundorozsma ál-

talános iskoláiban tanulnak és 

elsőáldozók, bérmálkozók sze-

retnének lenni, szeptember vé-

géig jelentkezzenek a sekres-

tyében vagy a plébánián. 

• Jövő vasárnap Szentírás vasár-

napja lesz. Aki szeretné, hogy 

megszenteljék a Szentírását, az 

hozza el, és a szembemiséző 

oltár előtti asztalra helyezze el. 

• Két hét múlva, október első 

vasárnapján, a délelőtti szent-

mise keretében terménymegál-

dás is lesz. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Kürti Balázs és Tóth Anita 

szeptember 12-én a házasság 

szentségében részesültek. 

Keresztelés: 

Léna - Hégert Róbert és Cserép 

Marianna gyermeke szeptember 

12-én; 

Olivér - Nyitrai Gábor és Kál-

mán Szilvia; 

Máté Zétény - Guzsik János és 

Mihályi Csilla; 

Máté - Kálmán Norbert és Rácz 

Erika gyermeke  szeptember 13-

án a keresztség szentségében ré-

szesült. 

P.Gy. 

Ahogyan a sportolónak fegye-

lemre és böjtre van szüksége, úgy 

nekünk is szellemi izmaink meg-

erősítéséhez. Böjt nélkül gyengék 

vagyunk, szenvedélyeink, mint a 

szél, bárhová fújhatnak minket.  

Szent II. János Pál pápa a 

„Dominicae Cenae” írásában arról 

panaszkodott, milyen sok katoli-

kus él ma az Oltáriszentség éhsé-

gének és szomjúságának hiányá-

ban. Elveszett érzékenységünk a 

szeretet nagy szentsége iránt. 

Ezért szükséges az éhség, mielőtt 

magunkhoz vesszük a szent os-

tyát. Ez jelzi az Isten szeretete 

utáni vágyat. Ha nincs bennünk 

éhség, az áldozásunk, valami ke-

rek lap bekapása lesz, és nem 

Krisztus áldott testének jól előké-

szített magunkhoz vétele. 

A csodálatos kenyérszaporítás 

története a szentmise előtti böjt 

előképe. Egy hosszú nap után, az 

apostolok azt kérik Jézustól, hogy 

bocsássa el a népet. Ehelyett Jé-

zus megszaporítja az öt kenyeret 

és a két halat úgy, hogy nemcsak 

ettek az emberek, hanem jól is 

laktak. Nekünk is éheznünk kell 

az Isten ügyei után, ezért hasz-

nos imádkozni a zsoltárossal: 

„mint szarvasgím vágyik a forrás 

vizére, úgy kívánkozik utánad az 

én lelkem Uram” (Zsolt 42,1). 

G.F. 

Létige 
20. v.: Iz 55,6-9; Zs 144; Fil 1,20c-

24.27a; Mt 20,1-16a 

21. h.: Ef 4,1-7.11-13; Zs 18A; Mt 

9,9-13 

22. k.: Péld 21,1-6.10-13; Zs 118,1

-44; Lk 8,19-21 

23. sz.: Péld 30,5-9; Zs 118,29-

104.163; Lk 9,1-6 

24. cs.: Bölcs 3,1-9; Zs 125; Mt 

10,28-33 

25. p.: Préd 3,1-11; Zs 143; Lk 

9,18-22 

26. sz.: Préd 11,9 - 12,8; Zs 89; Lk 

9,43b-45 

27. v.: Ez 18,25-28; Zs 124; Fil 

2,1-11; Mt 21,28-32 


