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Evangélium 
…”bezárták az ajtót”…

(Jn 20,19-31) 

Azt kérdezi Tiszteletreméltó 

Béda, hogy lehetséges az, hogy 

Jézus halála előtt az apostolok a 

zsidóktól való félelmükben szét-

szóródtak, most az Úr feltámadá-

sa után a zsidóktól való félelmük-

ben összegyűlnek. Többfajta féle-

lem is van? Az egyik elszakít ben-

nünket egymástól, a másik össze-

hoz? Vagy ugyanaz a félelem szór 

szét és gyűjt egybe? Vagy tőlünk 

függ, mi az, ami megfélemlít és 

mi az, ami nem? 

Az a félelem, hogy én valakitől 

rettegek, gyógyítható. A kívülről 

jövő félelem, a megfélemlítés 

azonban nem szüntethető meg. 

Ez, ahogy fogy, úgy utánpótolja 

magát. Mindig van mitől félni. A 

munkanélküliségtől, a magány-

tól, az unalomtól, a betegségtől 

stb.  Mindig van mitől félni! Csak 

érdekes módon, nem mindig fé-

lünk. Miért nem? Mert van, ami-

kor a félelem felzaklatja lelkün-

ket, és van, amikor ugyanaz a 

félelem megnyugtat minket. 

Mitől függ ez? Tőlünk, hogy lel-

künk ajtaját nyitva vagy zárva 

tartjuk-e. 

Vannak olyan foglalkozások, 

például a repülőtéri, magasban 

dolgozó forgalomirányító, de a 

pilóták szakmája is, ahol nem-

csak az idegen nyelvet kell jól 

tudni, és az ismereteket pontosan 

elsajátítani és alkalmazni, hanem 

van ezeknek egy alapja, ami min-

dent tart, ami nélkül valaki nem 

lehet pilóta, vagy forgalomirányí-

tó: a lélekjelenlét. Amikor baj 

van, félelem, hogyan viselkedik a 

pilóta? Megijed, vagy megnyug-

szik? Összezavarodik, vagy még 

összeszedettebb lesz.  

Mert félelem mindig van, kiszá-

míthatatlan, lehetetlen helyzetek 

sorakoznak fel egymás után. 

Csak az nem mindegy, hogy a 

bajt a zavarodottságommal siette-

tem, növelem, vagy nyugalmam-

mal lassítom, sőt a legtöbb eset-

ben meg is szüntetem. 

Ha én bezárom érzékszerveim 

és lelkem ajtaját, akkor azt enge-

dek be, akit akarok. Addig enge-

dem be és úgy, ahogyan én aka-

rom. Jöhet a félelem, és előttem 

megáll. Innentől kezdve én dön-

töm el a sorsát. Tovább jöhet, 

vagy kint marad. 

Platón szerint „az természetes, 

hogy a gyermekek félnek a sötét-

ben, de az élet tragédiája az, hogy 

az emberek félnek a világosban.” 

Mitől? Attól, hogy minden egy. 

Nincs ajtó. Megszűnt a belül és a 

kívül. Eltűntek a határok és ha-

tárvonalak. Az országok között ez 

nem baj, de viselkedésünkben és 

jellemfejlődésünkben óriási káro-

kat okoz az ajtóhiány. Érzéket-

lenséget és gátlástalanságot. 

Jézus feltámadása előtt a tanít-

ványok a félelemtől kétségbees-

tek és szétszóródtak. Húsvétva-

sárnap után a tanítványok félel-

mükben összegyűltek, és megta-

nulták kezelni a félelmet. Zárva 

tartották az ajtót. Lelki békéjük 

ajtaját. 

G.F.  

Szent István király 

imája 

A mélységből kiáltok Hozzád, 

hallgass meg Uram! 

Taníts meg, hogy kell könnyezni 

a meg nem érdemelt örömben, 

s hogyan kell örülni a megérde-

melt könnyben. 

Adj erőt, hogy kevélységem csil-

logását elhomályosítsam, s az 

alázatosság színtelenségét oko-

san csillogtassam. 

Taníts meg, hogyan kell a gyen-

gékhez lehajolni, s hogyan kell 

féktelen erővel egyenesen állni. 

Adj erőt, hogy fölényesen legyőz-

zem a testet, s alázatosan meg-

adjam magam a léleknek. 

Taníts szelíd szóra, ha bántások 

érnek, s hideg mosolyra, ha 

jogtalan dicsérnek. 

Adj erőt napközben, hogy el ne 

fáradjak, s fáradtságot este, 

hogy rögtön elaludjak. 

Taníts meg lendülni, ha Rád ta-

láltam, s hirtelen megállni, ha 

utat hibáztam. 

Ne add meg mindig, amit nagyon 

kérek. 

Taníts bátor lenni, mikor nagyon 

félek. 

Engedd a világot megvetve sze-

retni, csak magadat ne hagyd 

soha elfeledni. 

Ez a kívánságom, ez maradjon 

végleg, de ha másként szólnék, 

nagyon szépen kérlek, ne ne-

heztelj reám, ne fordítsd el 

orcád, hiszen a mélységből 

kiáltok fel Hozzád! 

Ámen! 

M.T.É. 

Kis történetek  

Anthony de Mellotól 
Miért olyan nehéz a gazdagnak 

bejutni a mennyek országába?  

Válaszként a Mester elmesélte 

annak az embernek a történetét, 

aki limuzinnal érkezett egy ho-

telhez, és egy hordágyon vitték 

be a szobájába. A szállodavezető 

azt hitte, hogy a férfi béna, ezért 

megkérdezte a feleségét, hogy mi 

történt. Az asszony ezt válaszol-

ta: 

A férjem nagyon gazdag, nem 

kell neki járnia.  

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: 
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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-
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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: Pázmány Péter, aki 

1570-ben, Nagyváradon született. 

A magyarországi katolikus meg-

újulás vezető alakja, jezsuita 

szerzetes, esztergomi érsek, egy-

házi író volt. 

Új kérdésünk: Ki volt az a 

bibliai személy aki eladta az 

elsőszülöttségét egy tál len-

cséért?    (Teremtés 25,29) 

1. Ézsau ? 

2. Jákob ? 

3. Ketura ? 

4. Izmael ? 

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 20-i 

számban közöljük. 

A május 23-i játék nyertese:     

Kereszti Gáborné volt. 

M.L. 

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Menjetek tehát, és te-

gyetek tanítvánnyá minden 

népet” (Mt 28,19) 

Az egyik, június 6. és június 13. 

közötti evangélium rövid részleté-

nek betűi kissé összekavarodtak; 

ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Elöőrsz ejmn, béjklü ik 

ddeeeélrsttv , s acsk akkor 

ejmn és aádjln flö aa-

áddmnyoot.” 

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 20-i számban közöljük. 

A május 23-i játék nyertese:    

Kéri Györgyné volt. 

Sz.A. 

 

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

-15; Mk 14,12-16.22-26  

7. h.: 2Kor 1,1-7; Zs 33; Mt 5,1-12  

8. k.: 2Kor 1,18-22; Zs 118,129-

135; Mt 5,13-16  

9. sz.: 2Kor 3,4-11; Zs 98; Mt 5,17

-19  

10. cs.: 2Kor 3,15 - 4,1.3-6; Zs 84; 

Mt 5,20-26  

11. p.: Oz 11,1.3-4.8c-9; Iz 12,2-6; 

Ef 3,8-12.14-19; Jn 19,31-37  

12. sz.: 2Kor 5,14-21; Zs 102; Mt 

5,33-37  

13. v.: Ez 17,22-24; Zs 91; 2Kor 

5,6-10; Mk 4,26-34  

Útmenti keresztek 

Dorozsmán  
/folytatás/ 

Vásártéri kereszt felirata: 

Isten dicsőítésé-

re emeltette né-

hai Veres József 

és neje, Jernei 

Veronka. 1882. 

 

 

 

 

Vadliba utcai feszület felirata: 

Lajkó István készíttette 1863 

N.-né és K.L.-né 

Hirdetések 
• Június hónaptól a hétköznapi 

szentmisék ismét reggel 7-kor 

kezdődnek. 

• A mai vasárnap, június 6-án 

lesz Úrnapja a hagyományos 

körmenettel. Első vasárnap 

lévén az esti mise végén imád-

kozzuk a Jézus Szíve litániát. 

• Június 13-án, a következő va-

sárnap Fatimai imaóra lesz a 

templomban délután 5 órai kez-

dettel. 

• 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: 

Milán - Mizere Mihály és Fara-

gó Edit; 

Adél - Mayer István és Borsos 

Gabriella gyermeke május 30-án 

a keresztség szentségében része-

sült. 

 P.Gy. 

Teréz Anya gondolatai 

Isten bennünk lakik. Nem szá-

mít, épp merre jársz, ha a szíved 

tiszta. A tisztaság nyitottságot 

jelent, azt a teljes szabadságot, 

azt a részrehajlás-mentességet, 

mely által szeretni tudod Istent 

mindenféle gát és akadály nélkül. 

Ha bűn kerül az életünkbe, az 

éket ver közénk és Isten közé. A 

bűn szolgaság, semmi más. 

(Forrás: Kalkuttai Teréz anya böl-

csességei) 

M.T.É. 


