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Evangélium 
.…”Péter félrevonta  

Jézust”… (Mt 16,21-27) 

 

Péter apostol a Jézus mellett 

töltött évek tapasztalatából meg-

tanulta, hogyan váljon kavicsból 

sziklává. Mi változott benne? Na-

gyobb lett a kő, amit a neve je-

lent? Vagy a felelősség, amit rá 

bíztak? Belül változott meg a fő 

apostol, megítélésében. Eddig 

saját impulzusa, pillanatnyi vér-

mérséklete szerint mondott véle-

ményt, később a Szentlélek meg-

világosító sugallatára. A mai 

evangéliumban megtagadja a ke-

reszt hordozását, de a legenda 

szerint Rómából menekülve, az 

úton Krisztussal találkozik, aki 

újra megy, hogy meghaljon érte. 

Ekkor magába száll, és maga kéri 

elítélését és keresztre feszítését, 

de ne úgy, mint Mesterét, hanem 

ellenkezőleg, fejjel lefelé. 

A kereszténység nem való min-

denkinek. Különösen azoknak 

nem, akik félre magyarázzák. 

Akik saját elképzeléseik mércéjé-

vel gondolkodnak az Istenről. 

Aranyszájú Szent János szerint 

Keresztelő János azzal fogadta 

Krisztust, hogy ő méltatlan a kö-

zeledő Megváltót megkeresztelni. 

Az utolsó vacsorán Péter ugyan 

így tiltakozik, lábának megmosá-

sa ellen.  

Mintha tévedésben élne Jézus, 

nem tudja, hogy egy Istennek ho-

gyan kell viselkedni. De szeren-

csére, hogy vannak közelében 

józan apostolok, akik rögtön kija-

vítják. Emlékeztetik arra, hogy ő 

Isten. Neked felettünk kell élned. 

Van egy elképzelésünk az Isten-

ről. De a vallás nem olyan, mint 

az élet, itt ne magunkból indul-

junk ki, hanem a Szentlélekből. 

Engedjem, hogy vezessen az Is-

ten. 

Egy fiatalasszony főiskolára 

jelentkezett, és a kitöltésre kiosz-

tott íven egy olyan kérdés is szere-

pelt: ön vezető beosztásban dolgo-

zik? Meglepődve ikszelte be a nem 

válasz melletti üres kockát. Min-

den rosszra felkészült. De hama-

rosan megérkezett a sikeres felvé-

telről szóló értesítés, amiben örö-

müket fejezték ki a főiskola elöljá-

rói, hogy legalább már lesz egy 

tanuló is, a sok vezetni akaró je-

lentkező között. Mindenki irányí-

tani akar. Tanítani és nem tanul-

ni. 

Az életben semmi nem történik 

véletlenül. Minden üzenet. Ezért 

bármit, amit kapunk, azt nem 

megszüntetni, eltörölni, meggyó-

gyítani, hanem megérteni kell. Ez 

időbe telik. Ezért mondja Jézus 

Péternek, hogy menj mögém. 

Nem arra szólítja fel, hogy távoz-

zon el, hanem álljon be a sorba. 

Majd én megyek elől, mint egy 

minta, te pedig kövess engem. 

Tanulni küldi Pétert és bennün-

ket is az Isten. 

„A koznitzi vándor tanítóhoz jött 

egy ember, aki sanyargatta ma-

gát. Ruhája zsákból volt, szom-

battól szombatig böjtölt. A tanító 

azt mondta neki: úgy gondolod, 

azt hiszed, hogy a sátán távol van 

tőled? Ez becsap téged. Rávesz 

arra, hogy böjtölj hétről hétre, de 

titokban ő minden este egy kicsit 

eszik. Ezért ő lelkileg jobb, mint 

te. Mert ő másokat csap be, te vi-

szont saját magadat.” 

Hiszek a böjtben, az imádság-

ban, mindenféle vallás-gyakor-

latban. Erősíts meg engem Iste-

nem ebben a hitemben. Hogy ne 

legyek egyedül. Mert akkor már 

nem vagyok egyedül. Mert akkor 

már nemcsak engem, hanem 

mindkettőnket becsapnak. Add, 

hogy amit teszek, ne az én hob-

bim legyen, hanem veled és érted 

tegyem. Mindent a te akaratod 

szerint. 

G.F.  

Hirdetések 
Október hónapban a hétköznapi 

szentmisék este 6-kor kezdődnek. 

a mise előtt a kedves hívek imád-

kozzák a rózsafüzért ¼ 6-tól. 
P.Gy. 

Beszélgetőtárs - 

szolgálat  

Betegeknek 
Szeretné valakivel megosztani 

gondolatait, bánatát, örömét, fáj-

dalmát? 

A Szeged-Csanádi Egyházme-

gye Szent Dömötör Kórházlelké-

szi Szolgálata a járványügyi hely-

zetre való tekintettel telefonos és 

elektronikus úton történő lelki 

beszélgetést ajánl fel kórházban 

fekvő betegeknek, otthonukban 

gyógyulóknak és hozzátartozóik-

nak. 

Kórházi lelkigondozó munkatár-

sunk szívesen beszélget Önnel 

napközben: 

 

Tóth Erika +36-30-228-4784 

Skype: Tóth Éra Beszélgetőtárs 

Gellén-Kunos Margit  

+36-20-470-5444 

Skype: Gellén-Kunos Margit 

Sári Zoltán +36-30-349-5176 

Szűcsné Vincze Márta  

+36-20-392-4164 

Skype: Márta Vincze 

Aradi Márta +36-70-237-8204 

 

Kondé Lajos 

pasztorális helynök 

Létige 
4. v.: Iz 5,1-7; Zs 79; Fil 4,6-9; Mt 

21,33-43 

5. h.: Gal 1,6-12; Zs 110; Lk 10,25

-37  

6. k.: Gal 1,13-24; Zs 138; Lk 

10,38-42  

7. sz.: Gal 2,1-2.7-14; Zs 116; Lk 

11,1-4  

8. cs.: Sir 24,23-31; Jud 13,23-25; 

Gal 4,4-7; Lk 1,26-28  

9. p.: Gal 3,7-14; Zs 110; Lk 11,15

-26  

10. sz.: Gal 3,22-29; Zs 104,2-7; 

Lk 11,27-28  

11. v.: Iz 25,6-10a; Zs 22; Fil 4,12

-14; Mt 22,1-14  



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  

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Mária imája Erzsébet-

nél. Erzsébet, mikor meghallotta 

Mária köszöntését, eltelt Szentlé-

lekkel. Hangosan felkiáltott: 

„Áldott vagy az asszonyok között 

és áldott a méhed gyümölcse.” 

Ekkor Mária megszólalt, és egy 

gyönyörű ima hagyta el ajkát: a 

Magnificat. Ekkor hangzott el 

először.  

Új kérdésünk: Kinek a sírja 

található a székesfehérvári 

Prohászka templomban?                 

1. Contandó Ferríni? 

2. Kaszap István? 

3. Bogner Mária? 

4. Apor Vilmos? 

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 18-i számban 

közöljük. A leviták feladatával 

kapcsolatos játék nyertese: Tóth 

Istvánné volt. 

M.L. 

Betűkavarodás  
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Aki kezét az ekére te-

szi és hátra tekint, nem alkal-

mas az Isten országára.” (Lk 

9,62) 

Az egyik, október 4. és október 

11. közötti evangélium rövid 

r é s z l e t é n e k  b e t ű i  k i s s é 

összekavarodtak; ABC sorrendbe 

rendeződtek: 

„Eeeéklnsssztt egm a  et 

deenv, jjjnöö el a et 

ádgoorsz.” 

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 18-i számban közöljük. 

A szeptember 20-i játék nyerte-

se:  Tóth Lászlóné volt. 

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Anyakönyvi hírek 
Temetés:  

† Takács Istvánnét sz. Maróti 

Rozáliát életének 82. évében 

szeptember 22-én a kiskun-

dorozsmai temetőben; 
† Simon Mihálynét sz. Süli Má-

riát életének 90. évében szeptem-

ber 23-án a Szeged – Alsóvárosi 

temetőben; 
† Jakus Péternét sz. Bihari Ibo-

lyát életének 82. évében szeptem-

ber 24-én a kiskundorozsmai te-

metőben utolsó útjára kísértük. 

P.Gy. 

Bruno Ferrero:  

Hajnali mosoly 
A Csendes-óceán egyik szigetén, 

egy lepratelepen, egyedülálló tör-

ténetek játszódtak le naponta. Lá-

bon járó holttestek: kétségbeesett, 

dühös és fájdalmasan megcsonkí-

tott emberek tengették életüket a 

szigeten. Ott élt így nagy nyomo-

rúságban egy idős férfi is, aki a 

megpróbáltatások ellenére megle-

pően nyugodt tekintetű volt és so-

kat mosolygott. Testi fájdalmai 

épp olyan nagyon voltak, mint a 

többi szerencsétlennek, mégis ra-

gaszkodott az élethez. Nem esett 

soha kétségbe és gyengéden segí-

tett mindenkit a környezetében. 

Mindenkit furdalt a kíváncsiság: 

ugyan mi lehet az oka, hogy ebben 

a pokolban valaki a sok reményte-

len eset közül ilyen erős és derűs. 

Talán nem érzi a fájdalmat, már 

hozzászokott? Aligha. 

Az történt ugyanis, hogy az idős 

ember minden pirkadatkor oda-

vánszorgott a lepratelepet körül-

vevő kerítéshez, egy megszokott 

helyen leült és várakozott. Nem a 

napfelkeltét szemlélte, és nem is a 

Csendes-óceáni sziget szépségét. 

Arra várt, hogy a kerítés másik ol-

dalán megjelenjen egy asszony, 

aki vele egyidős lehetett. Arcán a 

ráncok kisimultak, a szeme csupa 

gyöngédség. Az asszony nem szólt 

semmit. Titkos üzenetet adott le 

csendben és tapintatosan: egy mo-

solyt. A férfi megértette a mosoly 

üzenetét, és ő is mosollyal vála-

szolt. A néma társalgás rövid ideig 

tartott. Az öregember felállt, és 

visszaballagott a barakkok felé. 

Így ment ez minden reggel. Olyan 

volt, mint a mindennapi áldozás. 

A leprást a  női mosoly éltette, 

megerősítette és egy-egy nap ter-

hét könnyűvé tette számára. A 

másnapi találkozóig abból élt, 

amit hajnalban adott neki az a 

mosoly. 

Az a tovasiető nő nem volt más, 

mint az öreg leprás felesége. Így 

beszélt róla: 

- Mielőtt idekerültem, titokban 

ápolt, minden elérhető gyógyszer-

rel. Egy javasasszony valami ke-

nőcsöt is adott neki. Azzal bekente 

az arcomat minden nap, kivéve 

egy kis helyet, ami csak akkora 

volt, hogy egy gyengéd csók elfért 

rajta... Mégis minden hiába volt. 

A hatóság nem sokat teketóriá-

zott, és egyszerűen idehoztak a 

leprások közé. De még ide is köve-

tett. Amikor minden reggel meglá-

tom, tőle tudom meg, hogy még 

élek, és őszintén mondom, csak az 

ő kedvéért élek. 

Valaki talán rád is mosolygott 

ma reggel, ha nem is vetted észre. 

Biztosan várja valaki a Te moso-

lyodat is. Ha belépsz egy temp-

lomba és megnyitod a szívedet a 

mélységes csöndben, észreveszed, 

hogy először Isten mosolyával ta-

lálkozol.                             (M.T.É.) 


