
KIÁLTÓ SZÓ 
A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja 9. évfolyam, 12. szám 2021. március 21.  

Létige 
21. v.: Jer 31,31-34; Zs 50; Zsid 

5,7-9; Jn 12,20-33  

22. h.: Dán 13,1-9.15-17.19-30.33

-62; Zs 22; Jn 8,1-11  

23. k.: Szám 21,4-9; Zs 101; Jn 

8,21-30  

24. sz.: Dán 3,14-20.91-92.95; 

Dán 3,52-56; Jn 8,31-42  

25. cs.: Iz 7,10-14; Zs 39; Zsid 

10,4-10; Lk 1,26-38  

26. p.: Jer 20,10-13; Zs 17,2-7; Jn 

10,31-42  

27. sz.: Ez 37,21-28; Jer 31,10-13; 

Jn 11,45-56  

28. v.: Iz 50,4-7; Zs 21; Fil 2,6-11; 

Mk 14,1 - 15,47  

Evangélium 
… „és sokakat  

meggyógyított”… (Mk 1,29-39) 

kai etherapeusen pollous 

Jézus terápiával gyógyított. Ezt 

magyar nyelvre kezelésnek for-

dítjuk. Az egészség mielőbbi hely-

reállítása érdekében a szakembe-

rek ilyeneket szoktak javasolni. A 

terápia az egésszel találkozás 

gyógymódja. Én, mint egy szelete 

a nagynak, betegségemmel egy 

rövid időre kiszakadtam az egész-

ből, de most segítenek visszata-

lálni. Az egész közösséghez. A 

családomhoz, a munkahelyem-

hez, a társadalomhoz, hobbijaim-

hoz és a legfontosabbat hagyom a 

végére, önmagamhoz. A terápia, a 

jól egymáshoz kapcsolódás, a kap-

csolatok művészete. 

Jézus mindig ezt gyógyítja. So-

hasem a kezet, szemet, lábat, ha-

nem a kapcsolatokat. Ezért nem 

azt mondja, hogy vegyél be két 

aszpirint, hanem határozott han-

gon ránk kiált, „némulj el, vagy 

takarodj ki belőle”. Kinek mondja 

ezt, nekünk? Nem! Hanem a ben-

nünk megbújó kapcsolatgyilkos, 

minden szálat összekuszálni és 

szétvágni akaró rossznak. 

A görögök világi nyelvhasznála-

tában a terápia szolgálatot jelent. 

Segíteni valakinek, megérteni 

betegségének valódi okát. 

A csodák soha nem állnak ellen-

tétben a természet törvényeivel, 

és nem függesztik fel azok szabá-

lyos rendjét. A csoda mindig har-

cot jelent. Megküzdeni a fáradt-

sággal, legyőzni a fásultságot. 

Ugyanis ebben a sötét állapotban 

minden halott. A csoda, győzelem 

a reménytelenség fölött. Az a cso-

da, hogy mostantól mindent más-

ként látok, mint ahogyan eddig 

láttam. 

Jézus nem mágikus tanfolyamot 

vezetett, ahol tanítványainak tit-

kos módszereket adott át, hanem 

erővel ruházta fel megjelenésü-

ket. Menjetek, tegyetek tanítvá-

nyommá minden népet, „aki hisz 

és megkeresztelkedik, üdvözül, aki 

nem hisz, az elkárhozik. Akik 

hisznek, azokat ezek a jelek fogják 

kísérni: Nevemben ördögöt űznek, 

új nyelveken beszélnek, kígyókat 

vehetnek kezükbe, és ha valami 

mérget isznak, nem árt nekik, ha 

pedig betegekre teszik a kezüket, 

azok meggyógyulnak” (Mk 16,16-

18). Az elgennyesedett, megörege-

dett kapcsolatok megtisztulnak. 

Ajánlom a huszadik század 

egyik legnagyobb szellemének, a 

lelkész, filozófus, orgonaművész, 

és orvos Albert Schweitzernek a 

kifejezését, aki az emberiség ve-

szedelmes zuhanását és a vallá-

sok kiüresedését látva Afrikában 

telepedett le, ott is élt, távol a 

világ hírétől, egy maga által bar-

kácsolt őserdei kórházban, és 

minden erejét a nyomorúságban 

élő beteg feketék gyógyítására 

szentelte. Az áhitat szó helyett ő 

azt mondta: az élet tisztelete. A 

világ jövője – írta valahol –, nem 

attól függ, hogy mennyire értjük, 

hanem, hogy mennyire tiszteljük 

az életet. A racionális gondolko-

dás bukásra van ítélve. 

(Müller Péter: Titkos tanítások) 

„A megtestesült ige kezén 5 ujj 

van. A hüvelykujj a fogantatás, a 

mutatóujj a születés, a középső az 

igehirdetés, a gyűrűs a csodatételek, 

a kisujj pedig a szenvedés. 

A hüvelykujj rövidebb, mint a töb-

bi, de erősebb. Ez Isten fiának alá-

zatosságát jelenti, aki a dicsőséges 

szűz méhébe préselte magát. Muta-

tóujjal Jézus születésekor az angyal 

mutatta nekünk az üdvösséget, 

mondván, ma született a megváltó. 

Középső ujj az igehirdetés. Középső 

mutat a közép felé, a mértékletesség 

Hirdetések 
AMENNYIBEN A JÁRVÁNY-

ÜGYI RENDELKEZÉSEK EZT 

LEHETŐVÉ TESZIK, ÚGY A 

KÖVETKEZŐ PROGRAMOK 

LENNÉNEK (LESZNEK) PLÉ-

BÁNIÁNKON: 

 Nagyböjtben, pénteki napokon 

a keresztút reggel ¼ 7-kor kez-

dődik. 

 Március 26-án, pénteken a reg-

geli szentmise a ligeti kápolná-

ban lesz. Előtte keresztút lesz a 

stációknál. 

 A következő vasárnap virágva-

sárnap. A délelőtti szentmise 

előtt a Szent János téren lesz a 

barkaszentelés.              (P.Gy.) 

felé. Jézus mindenkinek elmondta, 

kimérte az Isten igéjét, kinek-kinek 

képessége szerint. A gyűrűsujj, gyó-

gyító ujj. A kisujj pedig az engedel-

mességet jelképezi, egészen a halá-

lig, mégpedig a kereszthalálig” (Fil 

2,8). 

Ezt prédikálta páduai Szent 

Antal pünkösd utáni 12. vasár-

nap. Hogy a házasság lelket, em-

bert gyógyító terápiás kapcsolat. 

Életközösség. 

G.F.  
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Imádság szentáldo-

zás után 
Hozzám jöttél Jézusom 

ég és föld királya,  

szegény gyermekednek, 

szegényes házába. 

Hódolva borulok 

lábaid elébe,  

hittel imádással 

áldásodat kérve. 

Köszönöm Jézusom, 

hogy az enyém lettél, 

kérlek, hogy szívembe 

örök lakást vegyél. 

Maradj mindig nálam, 

ne hagyj el már soha! 

Szeretlek, kincsem nincs, 

szívem adom oda. 

(Piroska néni imája) 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: az amalekitákkal volt, 

akikkel Izrael népe harcolt. A nép 

kételkedett Mózes szavaiban, 

Köztünk van e az Úr, vagy nincs? 

– kérdezték. Amíg a harc folyt, és 

Mózes kitárva tartotta a kezét, az 

izraeliták voltak előnyben. Ha 

leengedte a kezét, az amalekiták. 

Mikor Mózes elfáradt, Áron és 

Hur tartotta a kezét. Így győztek 

az izraeliták. 

Új kérdésünk: Ki volt az első 

vértanú, akinek elítélésében 

részt vett a később megtért 

Pál apostol is? (Apcsel 6, 8)  

1. Prohózus?  

2. Nikátor? 

3. István? 

4. Timon? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, péntek estig dob-

ják be a plébánia postaládájába. 

A helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk ki. A szeren-

csés nyertes nevét az április 4-i 

számban közöljük.  

M.L. 

Betűkavarodás 

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Az Atya nem ítél meg 

senkit, az ítéletet egészen a 

Fiúnak adta át.” (Jn 5,22) 

Az egyik, március 21. és március 

28. közötti evangélium rövid rész-

letének betűi kissé összekavarod-

tak; ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Eím bdeeéhmn afgnosz és 

fitú lszszü, és aéjknsuz 

dfgoo eeinnvz.” 

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 az 

április 4-i számban közöljük.  

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Anyakönyvi hírek 
Temetés:  

† Nyulász Lászlónét sz. Bálint 

Margit Máriát életének 70. évé-

ben március 9-én; 

† Juhász Zoltánnét sz. Vas 

Arankát életének 61. évében 

március 12-én a kiskundorozsmai 

temetőben utolsó útjukra kísér-

tük. 

P.Gy. 

Határ és útmenti  

keresztek  

I. rész 
A teljesség igénye nélkül, isme-

reteimre, valamint a helyiek 

megkérdezésére alapozva Dorozs-

mán 6 ilyen jellegű kereszt talál-

ható: 

Adél közben 

Dorozsmai úton 

Kettőshatári út vasúti átjárónál 

Széksósi út végén 

Vadliba utca végén 

Vásártér 

Adél közi feszület 

Mivel a gyermekhalálozás ab-

ban az időben igen nagy volt, az 

előző temető megtelt, ezért 1862-

ben új területet kellett temető-

ként kijelölni. Erre a területre 

esett a választás. Kenderföldek-

ből elvett részekből jött létre a 

község 3. temetője, melyet még 

ebben az esztendőben Cseh And-

rás mindszenti plébános felszen-

telt. 1862-1889-ig temettek ide. 

Ezt a temetőt vályogfallal kerítet-

ték körbe, közepére feszületet ál-

lítottak. A temető felszámolása 

után építési telkeket osztottak ki 

itt, így lassan benépesült a terü-

let. A kereszt a mai napig őrzi az 

emlékét a hajdanvolt temetőnek.  

Dorozsmai úti feszület 

Isten dicsőségére állította: K. 

Tóth János és családja 1945-ben. 

Egy családapa, aki 40 éves korá-

ra kétszer is megjárta a II. világ-

háború kegyetlen poklát (ahogy ő 

emlegette), a Don-kanyart és sze-

rencsésen hazakerülve 1945-ben 

fogadalmat tett: a Jóistennek em-

lékkel megköszöni szerencsés ha-

zatértét. Útszéli keresztet állítta-

tott a Szeged felől bevezető út ol-

dalára. Eredetileg a másik olda-

lon volt, az út szélesítésekor ke-

rült a jelenlegi helyére. Azóta 

kétszer újították fel. Köszönet 

Farkas Istvánnénak az informá-

ciókért! Ő K. Tóth János lánya.  

N.-né és K.L.-né 


