
KIÁLTÓ SZÓ 
A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja 8. évfolyam, 7. szám 2020. február 16.  

Csíksomlyói búcsú 

 
2020. május 28-31. (4 nap, három éjszaka) 

(két-három ágyas fürdőszobás szobákban) 

Részvételi díj: 48.000.- forint 
 

Első nap (május 28. csütörtök) 

Az idegenvezetővel Aradon találkozunk. Aradon a Szabadság – szobrot és a Vesztőhe-

lyet látogatjuk meg. Mintegy háromszáz kilométert megtéve Nagyszebenbe érkezünk, az 

erdélyi szászok fővárosába. A mai napig középkori hangulatot árasztó város 2007–ben Eu-

rópa Kulturális Fővárosa címet viselte. Nagyszebenben városnézés következik, és a főtéri 

katolikus templomban szentmisét hallgatunk (adományt illik adni, melyet a részvételi 

díj tartalmaz). Szászmedgyes és Segesvár érintésével érkezünk Székelyszentlélekre. 

Szállás Székelyszentléleken (3 éjszaka, félpanziós ellátással, reggeli és vacsora). 

 

Második nap (május 29. péntek) 

Gyergyószentmiklóson az örmény katolikus templomot látogatjuk meg. Itt lesz a 

szentmise is (adományt illik adni, melyet a részvételi díj tartalmaz). Innen a Pongrác tetőn 

keresztül a Keleti Kárpátok talán két legszebb látványosságát a Gyilkos - tavat és a Bé-

kás - szorost látogatjuk meg. Délután visszatérünk Szentlélekre, és traktorral vagy te-

repjáróval a Gordon-hegyen épült Jézus kilátóhoz látogatunk (belépőjegyes program, a 

részvételi díj tartalmazza). 

 

Harmadik nap (május 30. szombat) 

Csíksomlyói búcsú. Hazafelé a bögözi református templomot tekintjük meg 

(belépőjegyes program, a részvételi díj tartalmazza). 

 

Negyedik nap (május 31. vasárnap) 

Hazautazás. Reggel szentmise Székelyszentléleken (adományt illik adni, 

melyet a részvételi díj tartalmaz).  Korondon rövid megálló (vásárlási lehető-

ség), Tordai – hasadék (egy kis gyalogtúra). 

 

Az autóbusz 50 személyes. Jelentkezés az előleg befizetésével történik.  

Április 1 – 15-ig 30.000.- forint előleget kérek befizetni, május 15-ig a mara-

dék 18.000.- forintot. 



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  

Létige 
16. v.: Sir 15,15-20; Zs 118,1-

34; 1Kor 2,6-10; Mt 5,17-37 

17. h.: Jak 1,1-11; Zs 118,67-

76; Mk 8,11-13 

18. k.: Jak 1,12-18; Zs 93; Mk 

8,14-21 

19. sz.: Jak 1,19-27; Zs 14; Mk 

8,22-26 

20. cs.: Jak 2,1-9; Zs 33; Mk 8,27-

33 

21. p.: Jak 2,14-24.26; Zs 111; Mk 

8,34 - 9,1 

22. sz.: 1Pét 5,1-4; Zs 22; Mt 

16,13-19 

23. v.: Lev 19,1-2.17-18; Zs 102-

; 1Kor 3,16-23; Mt 5,38-48 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz Gábriel angyal volt, aki 

átadta az úr üzenetét: …az igaz-

ság ismeretére törekedve veze-

kelsz a te Istened színe előtt, kö-

nyörgésed meghallgatásra talált. 

Új kérdésünk: Kikről beszélt 

Jézus, amikor így szólt: 

„Találóan jövendöl rólatok, 

képmutatók, Izaiás, amikor 

így ír: Ez a nép ajkával tisztel, 

ám szíve távol van tőlem.”?     

(Márk 7,6) 

1. Makkabeusokról? 

2. Farizeusokról? 

3. Szamaritánusokról? 

4. Szadduceusokról? 

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 március 1-i számban kö-

zöljük. A Szent Pállal kapcsolatos 

játék nyertese: Pesti Lajosné 

volt. 

M.L. 

Anyakönyvi hírek 
Temetés:  

† Nagy Jánost életének 60. évé-

ben február 4-én; 

† Szalai Vincénét sz. Fekete 

Máriát életének 91. évében febru-

ár 5-én a kiskundorozsmai teme-

tőben utolsó útjukra kísértük. 

P.Gy. 

Evangélium 
… ”a só ízét veszti” …  

(Mt 5,13)  

A görög filozófusok életrajzírója, 

Diogenes Laertius egyik mondása 

az volt: a sót fel kell tenni az asz-

talra, hogy emlékeztessen ben-

nünket önmagunkra. Mi is sók 

vagyunk. Az étkezés közben egy 

másik főzés történik. Amiről szó 

van az asztalnál, az a főzés. Egy 

közös élményt főzünk. Hozzászó-

lásunkkal, viselkedésünkkel fű-

szerezzük, tesszük jobbá, vagy 

tesszük tönkre egymás közérzet-

ét. Így az asztal közepére helye-

zett kétöblös bors és só tartó a 

felelősségteljes viselkedés jelké-

pe.  

 

Luther Márton szerint a só nem 

tudja önmagát sózni, csak máso-

kat. Ha a só magát sózná, sós 

maradna. Ehetetlen lenne. A ta-

nítványok sem önmagukért van-

nak, hanem a földért, az embere-

kért. Ez a gondolat nyitotta fel a 

szememet arra, mit akar monda-

ni Jézus azzal, hogy a só ízét 

veszti. Hiszen tudjuk, a só soha 

nem romlik meg. Jézus ugyanis 

nem arra gondol, hogy a sónak 

milyen az íze önmagában. Kese-

rű. Hanem milyen az íze az étel-

ben. Ha egyedül marad, sós ma-

rad, nem önmagának, hanem a 

feladatának ízét veszti el. Az étel-

ben, a közösségben viszont finom-

má válik, használhatóvá. 

 

Gyönyörű példával szemlélteti 

ezt Szent Chromatius (Aquileia 

püspöke). Az áruló iskarióti Jú-

dásnak csak a közösségben volt 

íze. Miután megtagadta Meste-

rét, ízetlenné vált. Használhatat-

lan lett. Sehová és senkinek nem 

kellett többé. Még saját magának 

sem. Honnan tudjuk ezt? Az 

apostolok társaságából elmene-

kült. Később önmaga társaságá-

tól is elmenekült. Ezért lett ön-

gyilkos. Ez a hivatás veszélye. A 

sót nem lehet átképezni borssá, 

vagy paprikává. Ha nem lehet 

tovább só, semmivé válik. Egy-

szerűen megkeseredik. Életének 

nem lesz tovább értelme. 

 

A só egy hivatás. Úgy jelen len-

ni, hogy ne érezze senki. Felold-

va. Akkor jó az étel, ha nem érez-

zük a sót, csak a jót. Az összhan-

got, mint jót. A só, szolga. A fi-

nom étel beosztottja. Mindenki 

só. Egymás életét fűszerezzük. 

De csak akkor vagyunk jó sók, ha 

nem minket, hanem az ételt, 

vagyis az életet érzik jónak a kö-

rülöttünk élők. 

 

Boldog vagyok. Mert rengeteg 

ember dolgozik azért, hogy az 

legyek. Főz, mos, takarít, dolgo-

zik stb. Ez mind só. De én nem a 

főzés sót érzem, nem a mosás sót, 

hanem mindazt, amit értem tesz-

nek, az egész ételt egyben, és egy-

nek. Például, szeretek itthon len-

ni. Ez az étel neve. Az összhang-

ból, a sok ízből születő elégedett-

ség. 

 

Keresztelés alkalmával a ke-

resztelendő gyermekek nyelvére 

sót tett a pap. Hogy amikor majd 

beszélni kezd a kicsi, de egész 

életén át, ízt vigyen a család és a 

világ ételébe. És ha megszólal, 

mindenki mosolyogva fogadja. Ha 

elkezd járni és írni, újabb és 

újabb boldogságot csal szülei ar-

cára. Ezek a mindennapi ízek. 

 

Ennyi fűszer és főzés után mit 

mondhatnék mást mint azt: jó 

étvágyat kívánok az élethez!!! 

G.F. 


