
KIÁLTÓ SZÓ 
A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja 9. évfolyam, 20. szám 2021. május 16.  

Létige 
16. v.: ApCsel 1,1-11; Zs 46; Ef 

1,17-23; Mk 16,15-20  

17. h.: ApCsel 19,1-8; Zs 67,2-7; 

Jn 16,29-33  

18. k.: ApCsel 20,17-27; Zs 67,10-

21; Jn 17,1-11a  

19. sz.: ApCsel 20,28-38; Zs 67,29

-36; Jn 17,11b-19  

20. cs.: ApCsel 22,30; 23,6-11; Zs 

15; Jn 17,20-26  

21. p.: ApCsel 25,13-21; Zs 102; 

Jn 21,15-19  

22. sz.: ApCsel 28,16-20.30-31; Zs 

10; Jn 21,20-25  

23. v.: ApCsel 2,1-11; Zs 103; 

1Kor 12,3b-7.12-13; Jn 20,19

Evangélium 
Jézus bevonul vagy 

felvonul? (Jn.12, 12-16) 

 

Szent Sebestyénben, akit nyilak 

százaival öltek meg, vagy Szent 

Lőrincben, akit elevenen égettek 

el, a vértanúk kitartó hősiességé-

re emlékezünk. A vértanúság 

nemcsak egy brutális gyilkosság, 

hanem a jó győzelme a rossz fö-

lött. A hitükért meghaltak gon-

dolkodás nélkül adták életüket 

Istenért. Ezért a festők gyakran 

ábrázolták őket pálmaággal a 

kezükben vagy babérkoszorúval a 

fejükön. 

A vértanúk halálának leírását, 

az úgynevezett vértanú aktákban 

nagy részletességgel végezték el. 

Sok szó esik a kínzások különbö-

ző formáiról, kevés a halálról. Az 

aprólékosan, sokszor párbeszéde-

sen leírt kínzások és vallatások 

mindig egy szó körül forognak. 

Sem. Annak ellenére, hogy így 

megkínozták, SEM tagadta meg 

hitét. Sem mondott mást, sem 

tagadta meg Krisztust. A tagadó 

„sem” mögött nem elutasítás, ha-

nem életre igent mondás van. 

A középkori művészetben álta-

lános volt, hogy a vértanúk szár-

nyat viseltek és koronát hordtak. 

Például a ravennai Szent 

Apollinaris templom mozaikjain 

szüzek csoportja vonul, kezükben 

koronát és fehér sziromkoszorút 

tartanak. Mindegyik hőst egy 

pálmaág választja el a másiktól. 

Talán a pálmafa a legáltaláno-

sabb szimbólum a vértanúságra. 

Úgy gondolták, hogy a pálma éle-

tét veszti, amikor gyümölcsöt hoz. 

Áldozatos fa. Ugyanakkor az élet 

fájának is tekintették, abban az 

értelemben, hogy minden szélső-

séges körülményt el tud viselni. 

János evangéliuma ennek a fá-

nak gallyait adja a Jézust üdvözlő 

nép kezébe Virágvasárnap. Innen 

kapta az ünnep angol nevét is 

pálma vasárnap (Palm Sunday). 

Athén egyik monostorából 

(Dafni) származó ikonon Jézus 

bevonul Jeruzsálembe. A képen 

az az érdekes, hogy sem szamár, 

sem a tanítványok lába nem érin-

ti a földet. Levegőben sétálnak. 

Ezt nemcsak úgy lehet értelmez-

ni, hogy egy emelkedett boldog 

pillanatba csöppentünk, ahol uj-

jongva ünnepeli Jézust a hozsan-

nát kiáltó tömeg, és mindenki a 

fellegekben jár. Ez sem rossz. De 

Jézus Jeruzsálem felé menet elin-

dul haza. Megkezdődik a menny-

bemenetel, a fölemelkedés. Vissza 

az Atyához. És akik vele tarta-

nak, azokat mind magával viszi. 

Jézus ma bevonul Jeruzsálem-

be, de igazából nem be, hanem 

felfelé indul. És nem is Jeruzsá-

lem felé tart, hanem egy órához 

közelít, ahol minden kiderül. Ezt 

ő mondta: „ezért az óráért jöt-

tem” (Jn 12,27). 

G.F.  

Majthényi Flóra:  

Mi a haza?  
 

 „Édes anya, édes apa! 

Mondjátok csak, mi a haza? 

Tán e ház, amelyben vagyunk? 

Amelyben mindnyájan la-

kunk: 

Ez a haza?” 

 

„Nem, gyermekem, ez csak há-

zunk, 

De amit itt körül látunk, 

Merre földeink terülnek, 

Merre kertjeink feküsznek: 

Ez a haza! 

 

Minden, amit a szem belát, 

Itt e föld, mely kenyeret ád, 

E folyók tele halakkal, 

E szőlőhegyek falvakkal: 

Ez a haza! 

 

Amerre a hegylánc kéklik, 

Merre a berek sötétlik, 

Merre a róna kanyarul, 

Melyre a kék ég leborul: 

Ez a haza! 

 

Hol egykor őseink laktak, 

Itt csatáztak, itt mulattak, 

Ahol a határt ők szabták 

S örökségül reánk hagyták: 

Ez a haza! 

 

Ahol csontjaink porladnak 

S mindig a földben maradnak, 

Ahová bennünket tesznek, 

Midőn egyszer eltemetnek: 

Ez a haza! 

 

Ez a föld, mely drága nekünk, 

Melyet legjobban szeretünk, 

Ahová, bármerre járunk, 

Mindig vissza-visszavágyunk: 

Ez a haza!” 

M.T.É. 



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  

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Dávid volt. Izrael zsoltá-

rai a vallási líra kincstárát jelen-

tik számunkra. Szerzőjének neve 

nem mindegyiken van feltüntet-

ve. 35 zsoltárnak nem tudjuk a 

szerzőjét, azonban a címek alap-

ján 77 zsoltárnak a szerzője Dá-

vid, így a kérdésben szereplő idé-

zet is.  

Új kérdésünk: Jerikóban 

Jézus meggyógyított egy vak 

koldust. Mi volt a neve? (Márk 

10,46) 

1. Timeus? 

2. József? 

3. Zakeus? 

4. Bartimeus? 

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 30-i 

számban közöljük. 

A május 2-i játék nyertese:         

Kéri Györgyné volt. 

M.L. 

Betűkavarodás 

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Amit csak kértek az 

Atyától az én nevemben, meg-

adja nektek.”(Jn 16,23)  

Az egyik, május 16. és május 23. 

közötti evangélium rövid részleté-

nek betűi kissé összekavarodtak; 

ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Emn atz eékmr, gyho ddev 

el ekőt a ábgillóv, aehmn 

gyho dóv egm ekőt a glnoo-

ószt.” 

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 30-i számban közöljük. 

A május 2-i játék nyertese:    

Tapodi Endréné volt. 

Sz.A. 

Levélváltás 
Tisztelt Dr. Kovács József Püs-

pöki elnök úr! 

Az én nevem K. A. Kiskundo-

rozsmán a templom melletti tár-

sasházi lakásban élek azzal a 

kéréssel fordulok önhöz, hogy 

szeretném ha módosítaná a ha-

rangozást ha lehetséges. Mert 

nem lehet pihenni se hétköznap 

sem hétvégén. Egész éjszaka 15 

percenként kongat a harang de a 

reggeli 5 órai harangszó olyan 

hangos, hogy nem lehet tőle alud-

ni.  

Tudom régen azért szólt reggel 

5-kor, hogy az emberek keljenek 

fel és adjanak az állatoknak enni 

és menjenek ki a földekre dolgoz-

ni. Más helyeken nem harangoz-

nak reggel 5-kor.  

Kérem szépen legyen szíves 

ezen a harangozás szokásos vál-

toztatni. 

Köszönettel: 

 K. A. 

~ 
Tisztelt K. A.! 

Kérését a püspök úrral és a plé-

bános úrral is megtárgyaltam. A 

reggel öt órai harangszó elmarad. 

A toronyóra ütéseit azonban 

nem kívánjuk kikapcsolni. 

Életére és munkájára Isten ál-

dását kérem. 

Tisztelettel: 

Dr. Kovács József 

Hirdetések 
Május hónapban a hétköznapi 

szentmisék este 6 órakor kezdőd-

nek. A mise végén énekeljük a 

Lorettói litániát.  

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Ketrin Alexandra - Kolompár 

Krisztián és Kolompár Alexandra 

gyermeke május 5-én; 

Mátyás - Farkas Csaba és Si-

mon Enikő Ildikó gyermeke a ke-

resztség szentségében részesült 

május 9-én. 

Esküvő: 

Tóth Richárd és Maróti Enikő 

május 7-én; 

Nagygellér Árpád és Balogh 

Mariann május 8-án a házasság 

szentségében részesültek. 

Temetés:  

† Pajlovics Jánosnét sz. Szabó 

Máriát életének 86. évében  má-

jus 6-án a kiskundorozsmai teme-

tőben utolsó útjára kísértük. 

P.Gy. 

Kis történetek  

Anthony de Mellotól 
A turista azt mondta: 

– Bár ennek az országnak a 

lakói szegények, úgy tűnik, ez 

mégsem zavarja őket. 

– Ez azért van, mert sosem né-

zik az órát – válaszolta a Mester. 

Sz.J. 


