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Evangélium 
Mária Magdolna  

(Mt 28, 8-15) 

A július 22-én ünnepelt Mária 

Magdolnából Jézus 7 ördögöt 

űzött ki. Nemcsak bűneinek, de 

bűnbánatának a száma is ennyi 

volt. Hét. 

1. Az igazi bűnbánó szakít a 

sátánnal 

Amikor megkeresztelkedünk, 

ellene mondunk a sátán minden 

ígéretének és üres cselekedetei-

nek. Mária Magdolnáról kétszer 

is halljuk ugyanazt, hogy 7 ördö-

göt űzött ki belőle Jézus. Közü-

lünk sokan elutasítják a gonoszt, 

de tovább flörtölnek vele. Mária 

nemcsak egy időre, de végleg sza-

kított a csábítóval. 

2. Az igazi bűnbánó nemcsak 

követ valakit, hanem meg is 

változtatja életét 

Mi általában vezetjük, inkább, 

mint követjük Jézust. Megtérés 

nélkül tesszük azt, amit eddig, 

közben azzal nyugtatjuk magun-

kat, hogy Jézus mindig velünk 

van. Mária Magdolna azok közé 

tartozik, akik mindenüket el-

hagyták, és Jézus mellé szegőd-

tek. Mária elhagyott egy utat és 

kapott helyette egy másikat. 

3. Az igazi bűnbánó odaadja 

pénztárcáját 

Mária volt az egyik (Lk 8,2-3) az 

asszonyok közül, aki javaiból gon-

doskodott az apostolokról. Ez is 

Krisztus követés. A bankszámlád 

legyen másé! Legyen Krisztusé, 

és azt oszd meg a szükséget szen-

vedők bajainak enyhítésére. 

4. Az igazi bűnbánó átöleli 

Krisztust 

Kétszer is hallunk Máriáról Jé-

zus szenvedése idején. Távolról 

nézte mindazt, ami történt (Mk 

15,40), majd ott állt a kereszt 

mellett (Jn 19,25). Nincs különb-

ség a két beszámoló között. Mária 

útban volt a kereszt felé. Példa ez 

a keresztényeknek a Krisztus 

követésben, és a kereszttel való 

ismerkedésben. 

5. Az igazi bűnbánat nem 

használja ki Krisztus hiányát, 

hogy mentegesse magát 

Mária nemcsak kíváncsiskodott, 

hanem odament a kereszthez. 

Nem bújt el a kereszt mögé, ha-

nem látta, hogy a halottat hova 

tették. És amint a világ érezte a 

hiányát, megjelent a sírnál és 

megkente az Úr testét. 

6. Az igazi bűnbánó evan-

gélizál 

Jézus kegyelme annyira erős 

volt benne, hogy azt képtelen volt 

magába tartani. Tanúja volt a 

feltámadásnak, földrengésnek, 

üres sírnak. Szaladt és elmondta 

az apostoloknak mindazt, amit 

látott. Ragaszkodott hitéhez ak-

kor is, ha mások asszonyi félrebe-

szélésnek tartották szavait. 

7. Az igazi bűnbánat nem a 

minimumot, hanem a legtöb-

bet keresi 

Van egy kevés gyónás, valami 

küzdelemnek látszó hadonászás a 

kísértésekkel szemben. Meg lett 

hallgatva a vasárnapi mise, van 

bennünk törekvés a parancsok 

megtartására is. Mária ennek az 

ellentéte. Ragaszkodik Jézushoz, 

és soha nem akarja elhagyni. Ez 

a túlzott viselkedés az egyház 

minimális elvárása. Amikor gyó-

nunk, ígéretet teszünk a bűn és a 

bűnre vezető alkalom elkerülésé-

re. És nem tesszük. Ez azt mutat-

ja, hogy mi nem vagyunk olyan jó 

bűnbánók, mint Mária. 

Legyen ez egy tréning, hogy job-

ban hasonlítsunk hozzá. 

G.F.  

Óbecsey István:  

Szeressétek  

az öregeket! 
Nagyon szépen kérlek titeket: 

Szeressétek az öregeket. 

A reszkető kezű ősz apákat, 

A hajlott hátú jó anyákat. 

A ráncos és eres kezeket, 

Az elszürkült, sápadt szemeket. 

Én nagyon szépen kérlek titeket: 

Szeressétek az öregeket! 

 

Simogassátok meg a deres fejeket, 

Csókoljátok meg a ráncos kezeket, 

Öleljétek meg az öregeket. 

Adjatok nekik szeretetet… 

Szenvedtek ők már eleget! 

A vigasztalójuk legyetek, 

Én nagyon szépen kérlek titeket: 

Szeressétek az öregeket! 

 

Ne tegyétek őket szűk odúkba. 

Ne zárjátok őket otthonokba. 

Hallgassátok meg a panaszukat, 

Enyhítsétek meg a bánatukat. 

Legyen hozzájuk szép szavatok, 

Legyen számukra mosolyotok. 

Én nagyon szépen kérlek titeket: 

Szeressétek az öregeket! 

 

Ők is küzdöttek értetek, 

Amíg fölnevelkedtetek. 

Fáradtak ők is eleget, 

Hogy ti módosabbak legyetek. 

Ők is elfogadtak titeket, 

Mikor az Isten közéjük ültetett. 

Azért kérlek titeket: 

Szeressétek az öregeket! 

 

S ha majd az örök Szeretet 

Elhívja őket közületek, 

Ti foglaljátok el a helyüket, 

Mert ti lesztek majd az öregek. 

S mindazt, amit nekik tettetek, 

Azt adják nektek a gyerekek. 

Azért előre intelek titeket: 

Szeressétek az öregeket! 

M.T.É. 

http://atman.freeblog.hu/archives/2007/11/01/Obecsey_Istvan_Szeressetek_az_oregeket_/


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: „Mindazt, amit imád-

kozva kértek, higgyétek, hogy 

már elnyertétek.” (Mk 11,24) 

Az egyik, május 30. és június 6. 

közötti evangélium rövid részleté-

nek betűi kissé összekavarodtak; 

ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Eeejkmnt áehtt, és 

eeegyktt aááínnnyttv 

deimnn eénpt.” 

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 június 13-i számban közöljük. 

A május 16-i játék nyertese:     

Tapodi Endréné volt. 

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: az ötvenedik nap volt. 

(ApCsel 2,1) így ír: „Amikor elér-

kezett pünkösd napja, mindnyá-

jan együtt voltak” az akkor mást 

jelentő ünnepen: a görög 

pentekoszé „ötvenedik” szóból 

származó pünkösd nevű zarán-

dokünnepen, amelyen Izrael min-

den fiának meg kellett  jelennie. 

Ekkor történt a csoda: a Szentlé-

leknek leszállása Jeruzsálemben. 

Új kérdésünk: Ki volt a ma-

gyarországi ellen-reformáció 

vezetője? 

1. Forgách Péter? 

2. Pázmány Péter? 

3. Thurzó Kristóf? 

4. Alvinczi Péter? 

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 június 13-i 

számban közöljük. 

A május 16-i játék nyertese:     

Farkas Dezsőné volt. 

M.L. 

Létige 
30. v.: MTörv 4,32-34.39-40; Zs 

32; Róm 8,14-17; Mt 28,16-20  

31. h.: Tób 1,3; 2,1-8a; Zs 111; 

Mk 12,1-12  

1. k.: Tób 2,9-14; Zs 111; Mk 

12,13-17  

2. sz.: Tób 3,1-11a.16-17a; Zs 24; 

Mk 12,18-27  

3. cs.: Tób 6,10-11a; 7,1.9-17. 8,4-

10; Zs 127; Mk 12,28b-34  

4. p.: Tób 11,5-17; Zs 145; Mk 

12,35-37  

5. sz.: Tób 12,1.5-15.20; Tób 13,2-

8; Mk 12,38-44  

6. v.: Kiv 24,3-8; Zs 115; Zsid 9,11

-15; Mk 14,12-16.22-26  

Hirdetések 
 Május hónapban a hétköznapi 

szentmisék este 6 órakor kez-

dődnek. A mise végén énekeljük 

a Lorettói litániát.  

 Június hónaptól a hétköznapi 

szentmisék ismét reggel 7 óra-

kor kezdődnek. 

 Június 1-jén, kedden a reggeli 

szentmise után: ½8-tól ½9-ig 

szentségimádás lesz a templom-

ban. 

 Június 4-én első péntek lesz. A 

reggeli szentmise végén imád-

kozzuk a Jézus Szíve litániát. 

Délelőtt a betegeket látogatjuk. 

 A következő vasárnap, június 6-

án lesz Úrnapja a hagyományos 

körmenettel. Első vasárnap lé-

vén az esti szentmise végén 

imádkozzuk a Jézus Szíve litá-

niát. 

 Azok a házaspárok, akik ebben 

az évben ünneplik kerek házas-

sági évfordulójukat, vagy sze-

retnének áldásban részesülni, 

kérjük jelentkezzenek a plébá-

nia irodájában. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Sára - Makra József és Csiszár 

Henriett gyermeke május 21-én; 

Tamás Nimród - Petrov Tamás 

és Gajdán Alexandra Mária gyer-

meke május 22-én, 

Natália Petra, Tóth Zoltán és 

Pásztor Mónika gyermeke május 

23-án a keresztség szentségében 

részesültek. 

Temetés:  

† Németh Imrét életének 82. 

évében május 18-án a kiskun-

dorozsmai temetőben utolsó útjá-

ra kísértük. 

P.Gy. 

Teréz Anya gondolatai 

Jézus mindvégig, a legvégsőkig, 

a kereszten haldokolva is szere-

tett minket. Ugyanennek a szere-

tetnek kell meglennie bennünk, 

amely legbelülről fakad, Krisz-

tussal való egységünkből. Az effé-

le szeretet olyan természetes, 

akár a lélegzés, vagy maga az 

élet. 

(Forrás: Kalkuttai Teréz anya böl-

csességei) 

M.T.É. 


