
KIÁLTÓ SZÓ 
A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja 8. évfolyam, 47. szám 2020. november 22.  

Létige 
22. v.: Ez 34,11-12.15-17; Zs 22; 

1Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46  

23. h.: Jel 14,1-3.4b-5; Zs 23; Lk 

21,1-4  

24. k.: Jel 14,14-19; Zs 95; Lk 21,5

-11  

25. sz.: Jel 15,1-4; Zs 97; Lk 21,12-

19  

26. cs.: Jel 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; 

Zs 99; Lk 21,20-28  

27. p.: Jel 20,1-4.11 - 21,2; Zs 83; 

Lk 21,29-33  

28. sz.: Jel 22,1-7; Zs 94; Lk 21,34-

36  

29. v. (Advent 1. vasárnapja): Iz 

63,16b-17.19b; 64,2b-7; Zs 79; 

1Kor 1,3-9; Mk 13,33-37  

A Magyar Katolikus Püspöki  

Konferencia körlevele 

Árpád-házi Szent Erzsébet 

ünnepére 2020 — 1. rész 

Kedves Testvérek!  

Megrendítő volt 2020. március 

27-én hallani Ferenc pápa szava-

it, amelyeket az üres Szent Péter 

téren nemcsak a keresztény hí-

vekhez, hanem minden emberhez 

intézett: „a lehető legnagyobb se-

bességgel robogtunk előre, úgy 

éreztük, erősek és mindenre képe-

sek vagyunk. Epekedtünk a ha-

szonra, engedtük, hogy fel-

emésszenek minket a tárgyak, és 

megrészegítsen a sietség. (…) 

Folytattunk mindent rendíthetet-

lenül, és úgy gondoltuk, örökre 

egészségesek maradunk egy beteg 

világban.”  

Most, amikor Európát és hazán-

kat a koronavírus járvány máso-

dik hulláma sújtja, azt érezhet-

jük, hogy Szentatyánk figyelmez-

tető szavai semmit sem veszítet-

tek aktualitásukból. Sőt, Szent 

Erzsébet, a szolgáló szeretet 

szentjének ünnepe arra hív mind-

annyiunkat, hogy az Árpád-házi 

királylány példája nyomán még 

inkább elgondolkodjunk e szava-

kon és egymás iránti felelőssé-

günkön.  

A kor, amelyben Szent Erzsébet 

született és a szeretet példáját ad-

ta, számos párhuzamot mutat fel 

napjainkkal. A virágzó középkor 

idején Európa számos országában 

sokan nagyon meggazdagodtak és 

hivalkodtak is vagyonukkal, 

olyan épületeket emeltek, ame-

lyek előtt máig csodálattal állunk 

meg, miközben egyre többen süly-

lyedtek nyomorba, és nélkülözték 

az élethez szükséges legelemibb 

feltételeket is. Ahogy néhány év-

vel korábban Szent Ferenc el-

hagyta gazdag édesapja házát, le-

mondott vagyonáról és lovagi ál-

mairól, úgy az ő példáját követve 

Szent Erzsébet is elhagyta a tü-

ringiai őrgrófi udvart, hogy Jézus 

tanítása szerint a szegények és 

betegek szolgálatának szentelje 

életét. Nyitott szemmel járt, oda-

figyelt azokra, akiktől sokan bor-

zadva fordították el a tekintetü-

ket.  

Életének talán egy kevésbé is-

mert eseménye, hogy amikor egy 

leprás koldus érkezett a várhoz, 

Erzsébet saját kezűleg fürdettette 

meg és kötözte be sebeit, és mivel 

a sok beteg miatt máshol már 

nem volt hely, saját hitvesi ágyá-

ba fektetette le. Férje, Lajos őr-

gróf, aki általában támogatta őt 

és megvédte irigyeitől, ezt már 

túlzásnak tartotta. Feldúlva sza-

ladt a szobába, felrántotta az ágy-

ról a takarót, alatta viszont ma-

gát a megfeszített Krisztust látta 

– és térdre borulva adott hálát és 

kérte Erzsébet bocsánatát.  

(folyatjuk) 

Horgony 
Amikor a kereszténység elkezd-

te használni a horgony képét, az 

már ismert volt az ókori világ 

gondolkodásmódjában mint a biz-

tonság szimbóluma. Különösen a 

Földközi-tengeren, de más tenge-

reken utazók számára a horgony 

a tengerészek és halászok alapfel-

szereltsége volt. A megállni akaró 

hajót ez tartotta egy helyben és 

biztonságban. 

A kereszténység első századai-

ban a római föld alatti temetkezé-

si helyek, az úgynevezett kata-

kombák falain gyakran látható a 

horgony képe. Ennek használatát 

a Zsidókhoz írt levél néhány sora 

ihlette, mely szerint „Isten nem 

téveszthet meg, erős támaszt kap-

tunk mi, akik arra törekszünk, 

hogy az előttünk levő reményt 

megragadjuk. Lelkünk biztos és 

szilárd horgonya ez, amely a füg-

göny mögé ér, ahová elsőnek lé-

pett be értünk Jézus, a Melkize-

dek rendje szerint való fő-

pap” (Zsid 6,19-20). 

Az a remény, ami összekapcsoló-

dik a horgonnyal, az üdvösség 

reménye. Ezek a reményteljes 

latin kívánságok olvashatók a 

katakombák falán, pax tecum 

(béke veled), pax tibi (béke ne-

ked), in pace (békében). Akik 

meghaltak és itt pihennek, azok 

már elérték a partot, végleg lehor-

gonyoztak a mennyben. 

Ismerünk olyan példákat, ahol a 

horgony felső részére egy vízszin-

tes vonalat húztak, keresztet ké-

szítettek belőle, a felfeszített 

Krisztusra emlékezés jeleként. A 

katolikus lexikon felhívja figyel-

münket egy olyan egyedülálló 

keresztes horgonyra, melyet a 

Szent Priscilla temetőben talál-

tak. Itt a kereszt vízszintes szá-

rán két hal lóg. Kétségtelenül, 

ennek jelentése is a golgotai ki-

végzéshez kapcsolódik: Krisztus, 

mint misztikus hal halt meg ér-

tünk a horgonyon, a kereszten. 

A szentek életében is gyakran 

megjelenik a horgony, például 

Szent Kelemennél, akit úgy öltek 

meg, hogy nyakára akasztott hor-

gonnyal húzták be a tengerbe. A 

horgony itt kivégzőeszköz, de egy-

ben az Istenbe kapaszkodott em-

ber biztos hitének jelképe is. 

G.F.  

Pió atya tanácsai 
„Ami Istentől származik, üdvös 

félelemmel kezdődik, és lelki bé-

kével végződik. Ami a sátántól 

származik, nyugalommal kezdő-

dik és viharral, közönnyel, apátiá-

val végződik.” 

1. A kötelesség mindennél, még 

szent dolgoknál is előbbre való. 

2. Mindig dolgozz valamennyit. 

Dolgozz hát, s bár lassan ha-

ladsz előre, messzire fogsz jutni. 



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: Nepomuki Szt. János, 

aki a 14. században élt.  Legendá-

ja szerint IV. Vencel cseh király 

dobatta a Moldva folyóba, mert 

nem volt hajlandó elárulni a gyó-

nási titkot. A prágai Szent Vitus 

székesegyházban őrzik földi ma-

radványait. Legendája azt is elbe-

széli, hogy szentté avatása (1729) 

előtt, amikor az eljárás során sír-

ját föltárták, a nyelvét, mint a 

szentgyónás titkainak megőrzőjét, 

épen találták meg. Nepomuki 

Szent János Csehország védő-

szentje. A szent Közép-

Európában, s így Magyarországon 

is általános és elterjedt a tisztele-

te. 

Új kérdésünk:  

Kinek mondta az Úr, Nebo 

hegyén: „Ez az ígéret földje, 

utódaidnak adom. Megnézhe-

ted saját szemeiddel, de oda 

nem jutsz el.” (M. Törvény 34,4) 

1. Gíleádnak? 

2. Józsuénak? 

3. Mózesnek? 

4. Zebulonnak? 

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 december 6-i számban 

közöljük. 

A Jánossal kapcsolatos játék 

nyertese: Nyári Imréné volt. 

M.L. 

Betűkavarodás  
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Isten pedig nem a hol-

také, hanem az élőké, hiszen 

mindenki érte él.” (Lk 20,38) 

Az egyik, november 22. és novem-

ber 29. közötti evangélium rövid 

részletének betűi kissé összekava-

rodtak; ABC sorrendbe rendeződ-

tek: 

„Aaikorrssztv áehtt és deimnn 

bdeinő aádikkmootzz.” 

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 helyes 

megfejtők között egy könyvet sor-

solunk ki. A nyertes nevét a dec-

ember 6-i számban közöljük. 

A november 8-i játék nyertese:   

Tóth Lászlóné volt. 

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 
3. A leghasznosabban töltött idő 

az, amit Isten dicsőségére és a 

lelkek üdvözülésére fordítasz. 

4. Ha nincs időd mindkettőre, 

inkább az elmélkedést válaszd, 

mint a kötött imát, mert az gyü-

mölcsözőbb. 

5. Van, hogy az embernek úgy 

kell néznie, hogy ne lásson, és 

úgy kell látnia, hogy ne gondol-

jon rá. 

6. Vesd meg a kísértéseidet, és ne 

rágódj rajtuk. 

7. Rajta! Bátorság! A lelki életben 

aki nem halad előre, visszalép. 

8. Egyetlen dolog szükséges: 

emeld fel a lelked és szeresd Is-

tent. 

9. Ne hátrálj meg, vagy ami még 

rosszabb: ne állj meg, miközben 

fölfelé haladsz az élet kálváriá-

ján. Jézus ki fogja nyújtani ke-

zét, hogy megerősítsen. 

10. Járj az Úr útján egyszerűen, 

és ne gyötörd lelkedet. 

11. Ha Jézus megmutatkozik, 

köszönd meg; ha elrejtőzik, azt 

is köszönd meg. Mindennel sze-

retetből kedveskedik. 

12. Sokszor csókold meg Jézust 

szeretettel; így kárpótolod Jú-

dás, a hűtlen apostol szentségtö-

rő csókjáért. 

13. A sátán olyan, mint egy meg-

láncolt, dühös kutya: senkit nem 

ragadhat el, aki messzebb van, 

mint ameddig a lánc engedi. Te 

pedig maradj távol tőle. 

14. Ami Istentől származik, üdvös 

félelemmel kezdődik és lelki bé-

kével végződik. Ami a sátántól 

származik, nyugalommal kezdő-

dik és viharral, közönnyel, apá-

tiával végződik. 

15. Ha áhítattal és gyümölcsöző-

en akarsz részt venni a szentmi-

sén, gondolj a fájdalmas Anyára 

a Kálváriánál. 

16. Kössük magunkat égi Édes-

anyánk fájdalmas Szívéhez; el-

mélkedjünk mérhetetlen gyöt-

relméről és arról, hogy mennyire 

értékes a lelkünk. 

17. Légy szilárd az elhatározása-

idban, maradj a hajón, amelyre 

helyeztelek, aztán hadd jöjjön a 

Hirdetések 
• Akik 2021-ben szeretnének 

szentmisét íratni, azok megtehe-

tik a plébánián hivatali időben. 

• A következő vasárnap advent 1. 

vasárnapja lesz. 

• Megérkeztek a jövő évi kalendá-

riumok, fali naptárak. A sekres-

tyében megtekinthetők, megvá-

sárolhatók. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Temetés:  

+Kovács Józsefné sz.: Halász Er-

zsébetet életének 84. évében, 

2020. november 10-én, 

+Maróti Kálmánt életének 87. 

évében, 2020. november 11-én a 

kiskundorozsmai temetőben utol-

só útjára kísértük. 

P.Gy. 

vihar. Éljen Jézus! Nem fogsz 

elveszni. 

18. Járj szélvihar és hullámzás 

közepette, de Jézussal. Ha elfog 

a félelem, kiáltsd Szent Péterrel: 

„Ments meg, Uram!” Ki fogja 

nyújtani kezét feléd. Kapaszkodj 

belé erősen és járj derűsen. 

N.-né és K.L.-né 


