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Evangélium 
…”fel kell emelni az  

Emberfiát”... (Jn 3,14-21) 

Lehet, hogy lelki életünkben is 

vannak mennyiségek. Fájdalom 

kilogrammok. Könny literek. Bá-

nat kilométerek. Boldogság gram-

mok. Hogy valakiből jó ember le-

hessen, lehet, hogy egy életben 1 

liter könnyet kell sírnia. Hogy 

valaki erős legyen, ahhoz 85 kilo-

gramm fájdalmat kell elviselnie. 

Vagy hogy hűséges maradjon, ah-

hoz 100 kilométeren át kell a bá-

natot elviselnie. Lehet. Ezt csak 

úgy gondolom. Mindenki szemé-

lyisége fejlesztéséhez kapott bizo-

nyos öröm és bánat mennyisége-

ket.  

Mi van azzal, aki az életére sza-

bott 3 liter könny helyett csak 2 

decilitert sírt? Az nem jól élt. Vá-

logatott az élethelyzetek között. 

Szlalomozott. Kikerülte a könnye-

ket, mikor könnyezni kellett vol-

na. De ezt a ránk szabott bizonyos 

mennyiséget nem kerülhetjük el. 

A gyermekkorban elhanyagolt 

könnyeket a felnőttkor kéri tő-

lünk számon. Ami elő van írva, 

azt előbb vagy utóbb le kell sírni. 

Az elmaradt örömöket le kell örül-

ni. 

Mózes felemelt egy lehetőséget a 

pusztában. Ez egy réz kígyó. De 

lehet a keresztre feszített Krisz-

tus is. Lehetőség a bűnbánatra. 

Alkalom a könnyezésre és a köny-

nyek szülte bűnbocsánatra. 

Izrael rabbija, Rashi, középkori 

francia rabbi szerint Mózes botja 

vagy Krisztus keresztje egy mér-

ce. Aki erre felnéz, az megmene-

kül. Megmenekül attól, hogy az 

előtte álló botban, keresztben rá-

ismer az egyetlen megoldást nyúj-

tó feladatra. Jók azok a fordítá-

sok, amik szerint valaki nemcsak 

ránéz a keresztre, hanem látja is. 

Lát benne értelmet. Lát benne 

erőt, amibe kapaszkodni lehet. 

Ami az utunkban áll, bot vagy 

kereszt, az nem véletlenül áll ott. 

Az életünk következő lépése. 

Azért áll ott, hogy kezdjünk vele 

valamit. Egy felkínált lehetőség. 

Lehetőség, hogy a következő lé-

pést átgondoljam és válasszam. 

Folytatja a zsidó tanító. Ha a 

kutya vagy a szamár megharapja 

az embert, elmúlik. A kígyó mará-

sa azonban gyors és halálos. Akit 

a kutya vagy a szamár meghara-

pott, arra rögtön van gyógyszer. A 

kígyó marása azonban üzenetet 

hordoz. Szándékosság van benne. 

Válaszúthoz érkeztél, döntened 

kell. Hogyan tovább. Előre, hátra, 

felfelé vagy lefelé? 

Az emberfiát fel kell, hogy emel-

jék. Nekem előbb utóbb meg kell 

halnom. Ez életem elkerülhetet-

len, hitünk szerint nem elmúlás-

hoz, hanem feltámadáshoz vezető 

szakasza. 

A szobrászat Shakespeare-jének 

szokták nevezni Gian Lorenzo 

Bernini-t, aki csak 25 éves volt, 

amikor VIII. Orbán pápa megbíz-

ta a Szent Péter bazilika oltárá-

nak elkészítésével. A bazilika bel-

sejében képzeljünk el egy Tarján-

ban, vagy Makkosházán található 

10 emeletes házat. A szembe oltár 

fölött ugyanis egy ilyen magassá-

gú, négy oszlopra feszített meny-

nyezet áll. A világ legnagyobb 

bronz szerkezete. Az oszlopok ol-

dala babérlevelekkel és méhekkel 

van díszítve. A méh a barberini 

család jelképe volt, akikhez VIII. 

Orbán pápa is tartozott. Címeré-

nek kék hátterében szorgoskodó 

méhek, együtt szerepelnek Péter 

kulcsával és a pápai hármas-

koronával. 

A szembe miséző oltár előtt áll-

va, a baldachint tartó baloldali 

oszlop talapzatán egy női arc jele-

nik meg, ami oszlopról oszlopra 

változik. Ábrázata először össze-

húzódik, majd a következő talap-

zaton görcsbe rándul, közben a 

haja is összekuszálódik. Szemei-

ben szenvedés, ajka először zárva, 

majd sikolyra nyílik. Végül az 

utolsó talapzaton eltűnik az asz-

szony feje, és helyette egy angyal-

hoz hasonló arc, az újszülött feje 

jelenik meg. Egy szülés története 

négy részben. Átváltozás, újjászü-

letés. Az anyaszentegyház szüle-

tése, mindannyiunk megszületé-

se, átalakulása történik minden 

szentmisében, az oltáron és az 

oltár körül, bennünk. 

A bronz baldachinon nemcsak 

méhek, hanem gyíkok is vannak. 

Ezek képesek bőrüket megváltoz-

tatni, ahogyan Jézus is tette a 

feltámadásban. A gyíkok egyike 

az északnyugati oszlopon tekereg, 

ahol a nap délben megpihen, és 

ragyogó fényével hirdeti minden-

kinek Krisztust, a világ világossá-

gát. 

G.F.  

Karai Gábor:  

Jó lenne még egyszer 

Jó lenne még egyszer ismét haza 

menni 

A kis tornácunkon egy kicsit 

megpihenni 

Jó anyámhoz jó apámhoz hozzá 

szólni 

Szeretetben békében ismét gyer-

meknek lenni 

A kapunál édesanyám boldogan 

várna 

Szeretettel ugranék az ő nyakába 

Illatát érezni a finom jó ebédnek 

Örülni a frissen sült kenyérnek 

Jó lenne még egyszer haza menni 

Édesanyámnak a kertből virágot 

szedni 

De már csak a múlt köde telepe-

dik rám 

S hallom a valóvilág dübörgő za-

ját 

Lassan vissza térek a valóvilágba 

S tudom hogy engem haza már 

nem várnak 

Szomorú az álom de a nap mégis 

ragyog 

Hiszen álmaimban otthon voltam 

s boldog vagyok. 

N.-né és K.L.-né 



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: 
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Szent Margit volt. A 

vesztett muhi csata után IV. Béla 

feleségével, Laszkarisz Mária 

bizánci hercegnővel együtt Dal-

máciába menekült. Ott, Klissza 

várában született Margit leányuk 

1242. január 27-én. Szülei fel-

ajánlották őt Magyarország meg-

mentéséért. Margit hároméves 

korában a domonkos apácákhoz 

került. A Nyulak-szigetén lévő 

zárdában töltötte szerzetesi éveit, 

amelyet apja építtetett. Boldoggá 

avatása már 1276-ban megtör-

tént, szentté avatására azonban 

évszázadokat kellett várni. Végül 

XII. Pius pápa 1943-ban avatta 

szentté.  

Új kérdésünk: Ki mondta: 

„Adjátok meg a császárnak, 

ami a császáré és az Istennek, 

ami Istené.”? (Márk 10,46) 

1. Jézus? 

2. Pilátus? 

3. A császár? 

4. Kaifás? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, csütörtök estig 

dobják be a plébánia postaládájá-

ba. A helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk ki. A szeren-

csés nyertes nevét a május 16-i 

számban közöljük. 

Az április 18-i játék nyertese:       

Gyuris Zoltánné volt. 

M.L. 

Betűkavarodás 

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Azért szeret engem az 

Atya, mert odaadom az élete-

met, hogy ismét visszavegyem 

azt.” (Jn 10,17) 

Az egyik, május 2. és május 9. 

közötti evangélium rövid részleté-

nek betűi kissé összekavarodtak; 

ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Abbgyno eeeersztt eeikk-

nns csins aálnn, imnt ah 

aaiklv eééltt aadj aaábé-

irrtt.” 

A helyes válaszokat (a bibliai 

idézetet és a bibliai vers számát) 

névvel és címmel ellátva, csütör-

tök estig dobják be a plébánia 

postaládájába. A Létige segít! A 

helyes megfejtők között egy köny-

vet sorsolunk ki. A nyertes nevét 

a május 16-i számban közöljük. 

Az április 18-i játék nyertese:    

Kasza Lajosné volt. 

Sz.A. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Benett - Joó Gellért és Joó – 

Papdi Enikő gyermeke a kereszt-

ség szentségében részesült április 

25-én. 

Temetés:  

† Papp Lászlót  életének 86. évé-

ben  április 21-én a kiskundo-

rozsmai temetőben utolsó útjára 

kísértük. 

P.Gy. 

Létige 
2. v.: ApCsel 9,26-31; Zs 21,26-

32; 1Jn 3,18-24; Jn 15,1-8  

3. h.: 1Kor 15,1-8; Zs 18A; Jn 

14,6-14  

4. k.: ApCsel 14,19-28; Zs 144; Jn 

14,27-31a  

5. sz.: ApCsel 15,1-6; Zs 121; Jn 

15,1-8  

6. cs.: ApCsel 15,7-21; Zs 95; Jn 

15,9-11  

7. p.: ApCsel 15,22-31; Zs 56; Jn 

15,12-17  

8. sz.: ApCsel 16,1-10; Zs 99; Jn 

15,18-21  

9. v.: ApCsel 10,25-26.34-35.44-

48; Zs 97; 1Jn 4,7-10; Jn 15,9

-17  

Hirdetések 
• Akiknek március 8-a óta elma-

radt az íratott szentmiséjük, 

legyenek szívesek jöjjenek be 

személyesen a plébániára, új 

időpontot egyeztetni.  Az elma-

radt szentmiséket bármilyen 

hétköznapra vagy vasárnapra 

tehetik a járvány miatt károsul-

tak. Így ha valaki korábban íra-

tott egy szentmisét és azon egy 

másik szándékot is bemondunk 

az övével együtt, azok legyenek 

megértéssel a másik ember mi-

seszándéka iránt. 

• Május 4-én, kedden szentség-

imádás lesz délután 5 órai kez-

dettel a templomban. 

• Május 7-én, pénteken első pén-

tek lesz, az esti szentmise végén 

imádkozzuk a Jézus Szíve litá-

niát. 

• Május hónapban a hétköznapi 

szentmisék este 6 órakor kez-

dődnek. A szentmise végén éne-

keljük a Lorettói litániát.  

• Kókai Gézának, Csányi József-

nek és kedves családjaiknak 

hálásan köszönjük a húsvéti 

templomdíszítéshez szánt szeg-

fűket. 

• Megérkezett a Toronyirány ma-

gazin következő száma, a kö-

zépső asztalról ingyenesen elvi-

hető. 

P.Gy. 
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