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Evangélium 
…”egy leprás jött hozzá, 

térdre borult előtte,  

s így kérte”… (Mk 1,40-45) 

 

A lepra pikkelyt jelent, olyan 

vékony lemezeket, ami a halak 

testét is borítja. A szót az egye-

netlen felületre, például kátyús 

utakra is használták. De legtöbb 

esetben a bőrön található beteg-

ségeket értették alatta. 

Zsidó szokás az volt, hogy a lep-

rással 2 méter távolságról beszél-

tek, ha a beteg felől fújt a szél, 

akkor 45 méter távolságot írt elő 

a törvény a távolságtartásra. 

A leprással való érintkezéstől 

egy dolog volt veszélyesebb, a ha-

lott megérintése. Úgy hitték, a 

leprás ember bűnt követett el, 

aminek következménye az élve 

meghalás, élve elrohadás bünte-

tése. Ezért a halott és a leprás 

egy szinten van. Mind a kettő 

halott. 

Két dolog lehetetlen a zsidó köz-

mondás szerint. Halottat feltá-

masztani és leprást meggyógyíta-

ni. Jézus mind a két lehetetlen-

ségből lehetségest csinált. Vagyis 

vele, benne elérkezett az Isten 

országa. 

A leprás kérte Jézust 

(parakaleo), hogy szó szerint áll-

jon mellé. A Vigasztaló neve is, 

akit majd elküld az Isten 

(paraklétos) mellénk álló. Miért 

kéri Jézustól ezt a leprás? Úgy 

gondolja, mint mi, azért nem ér-

tesz engem, mert nem azt látod, 

amit én. A szörnyű helyzetről, 

amivel szemben állok, annak te 

háttal vagy. Nem ugyanazt lát-

juk. A leprás úgy gondolja, hogy 

ha Jézus mellé áll, jobban meg 

fogja érteni a problémáját. Jézus 

nem áll mellé, mert helytől, oda-

állástól függetlenül is mindent 

tud és mindent lát. 

Milyen szánalmasan szegénye-

sek a leprás szavai. Mégis óriási 

kegyelem van egyszerűségük mö-

gött. A sok segítség hiányától 

megfáradt ember utolsó reményé-

ben, feltételes mondatával az Is-

tenbe kapaszkodik: ha akarod. És 

Jézus mellé állás nélkül megérin-

ti őt. 

A kanadai metrón egy szívszorí-

tó történet játszódott le a munká-

ba ingázó utasok szeme előtt. Egy 

70 éves asszony felállt, és oda-

ment egy hangosan kiabáló és 

zavarodottan mindent össze visz-

sza beszélő fiatalemberhez, aki-

nek viselkedése megijesztette az 

utasokat. Az idős nő kedvessége 

megnyugtatta a rendetlenséget 

okozó fiatalt, aki leült az ajtó 

mellé, és könnyek jelentek meg 

szemében. Köszönöm nagymama, 

köszönöm, - mondta, majd felállt 

és elment. Az asszony később óva-

tosan vallotta be, hogy félt oda-

menni az őrjöngő emberhez, de 

arra, gondolt, hogy én is anya 

vagyok, ez pedig egy szerencsét-

len gyermek, akinek emberi érin-

tésre van szüksége, hogy megnyu-

godjon. Biztosabb lett volna távol 

maradni a bajtól, az asszony még-

is a szeretet és a gyógyítás, a lep-

ra, a bajba keveredés kockázatát 

választotta. 

Azt mondta Szent kalkuttai Te-

réz anya: „a legnagyobb betegség 

ma nem a lepra vagy a tuberkuló-

zis, hanem inkább az az érzés, 

hogy senkinek sem kellek. Mert 

az egyedüllét a modern világ lep-

rája”.  

G.F.  

A 90-es évek elején Kiskundo-

rozsma és Szeged város jó kapcso-

latának egyik kifejezője az a gesz-

tus volt, hogy többek között temp-

lomunk toronyórájának javítását, 

karbantartását, kezelését magára 

vállalta, fizette. Ezért a 30 éves 

segítségért ezúton mondok köszö-

netet a város akkori és mostani 

vezetésének egyaránt. 

A sorozatos kiadás, kevés bevé-

tel, a pandémia okozta megválto-

zott élethelyzet a város vezetését 

is számos kérdés elé állította. Így 

írásban, mind az Egyházmegye, 

mind a Plébánia felé jelezték, 

hogy támogatásukkal nem tud-

nak tovább a toronyóra üzemelte-

téséről gondoskodni. 

A Sztriha Kálmán alapítvány 

szerződést kötött Tapodi Mihály 

úrral, hogy eddig a várostól jutta-

tott havi 33 ezer forintot, félévig, 

2021. június végéig, az alapít-

ványtól kapja meg. 

A városi fizetésről egyházi al-

kalmazásra való átállás nem 

ment zökkenőmentesen. Ezért az 

egyházközség világi elnökével 

úgy gondoltuk, hogy a toronyóra 

villamosításra kerül. 

A majdnem 1 millió 400 ezer 

forint értékű munkát, a kecske-

méti Hanga Kft végezte el. Hálá-

san köszönöm, hangoskodás és 

bekiabálás mentes, inkább csele-

kedetekre és megoldás keresésre 

koncentráló támogatását ifjú 

Mihálffy Bélának, aki a szerve-

zésben és koordinálásban vette ki 

a részét. Dr. Thurzó Ferencnek, 

aki 500 ezer forinttal segítette a 

fejlesztést. Fiának, Dr. Thurzó 

Balázs doktor úrnak, aki 350 ezer 

forintot adott. Köszönöm a 

Sztriha Kálmán alapítvány 250 

ezer forintját, és az Egyházközség 

Toronyóra 
A sok évtizeden át gondosan 

óvott és karbantartott toronyóra, 

néhány héttel ezelőtt villamosí-

tásra került. 



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 (Sz. J. - tördelés), Szalkai Attila (Sz. A. - 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  

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Íme, méhedben fo-

gansz és fiút szülsz, és Jézus-

nak fogod nevezni.” (Lk 1,31) 

Az egyik, március 28. és április 4. 

közötti evangélium rövid részleté-

nek betűi kissé összekavarodtak; 

ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Aahov én eegykm, ado 

most emn ehjöszt aámntu, 

de bbékős eiknötv fgosz 

eegmn.” 

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 11-i számban közöljük. 

A március 14-i játék nyertese:     

Farkas Dezsőné volt. 

Sz.A. 

 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: István volt, aki kegye-

lemmel és erővel eltelve csodákat 

és jeleket művelt a nép körében. 

Erre a libertínusok közül néhá-

nyan neki támadtak, elhurcolták, 

halálra kövezték. (ApCsel 7,54) 

Új kérdésünk: Kinek mondta 

Jézus, hogy „Mária a jobbik 

részt választotta.” (Lk 10,38) 

1. Erzsébetnek?  

2. Zsuzsannának? 

3. Máriának? 

4. Magdolnának? 

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 11-i 

számban közöljük.  

A március 14-i játék nyertese:     

Kereszti Gáborné volt. 

M.L. 

Hirdetések 
AMENNYIBEN A JÁRVÁNY-

ÜGYI RENDELKEZÉSEK EZT 

LEHETŐVÉ TESZIK, ÚGY A 

KÖVETKEZŐ PROGRAMOK 

LENNÉNEK (LESZNEK) PLÉ-

BÁNIÁNKON: 

 

 A mai vasárnap virágvasárnap. 

A délelőtti mise előtt a Szent 

János téren lesz a barkaszente-

lés.  

 április 1. Nagycsütörtök – az 

Oltáriszentség alapításának  

ünnepe. Este 6 órakor szentmi-

se, előtte ½ 6-kor Jeremiás si-

ralmainak az imádkozása lesz. 

 április 2. Nagypéntek. Délután 

3 órakor a ligeti stációknál ke-

resztutat végzünk. Este 6 óra-

kor Jézus szenvedésére emléke-

zünk. ½ 6-kor imádkozzuk a 

Jeremiás siralmait. 

 április 3. Nagyszombat. A feltá-

madási szertartás este 6 órakor 

kezdődik. Előtte ½ 6-kor imád-

kozzuk a Jeremiás siralmait. 

 április 4. Húsvét ünnepe. 

Szentmisék a szokott időben 

lesznek. Ez egyben első vasár-

nap, a délelőtti mise végén 

imádkozzuk a Jézus Szíve litá-

niát. 

 április 5-én, Húsvéthétfőn csak 

délelőtt lesznek szentmisék. 

P.Gy. 

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

Mk 14,1 - 15,47  

29. h.: Iz 42,1-7; Zs 26; Jn 12,1-11  

30. k.: Iz 49,1-6; Zs 70; Jn 13,21-

33.36-38  

31. sz.: Iz 50,4-9a; Zs 68,8-34; Mt 

26,14-25  

1. cs.: Kiv 12,1-8.11-14; Zs 115; 

1Kor 11,23-26; Jn 13,1-15  

2. p.: Iz 52,13 - 53,12; Zs 30; Zsid 

4,14-16; 5,7-9; Jn 18,1 - 19,42  

3. sz. 

4. v. (Húsvétvasárnap): ApCsel 

10,34a.37-43; Zs 117; 1Kor 

5,6b-8; Jn 20,1-9  

Léleklétra 
Ne akarj valami lenni, ami nem 

vagy! Az élet egyik legnagyobb ki-

hívása az, hogy önmagad légy egy 

olyan világban, amelyik próbál 

olyanná tenni, mint mindenki 

más. Valaki mindig csinosabb 

lesz, valaki más okosabb, vagy fi-

atalabb, de sohasem lesz olyan, 

mint te. Ne változz azért, hogy az 

emberek kedveljenek! Légy ön-

magad, és a megfelelő emberek 

kedvelni fogják a valódi énedet! 

Forrás: Pinterest  
N.-né és K.L.-né 

híveinek 277 ezer, illetve a Ba-

logh lányok 20 ezer forintos hoz-

zájárulását. 

G.F. 


