
KIÁLTÓ SZÓ 
A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja 9. évfolyam, 24. szám 2021. június 13.  

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

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

14. h.: 2Kor 6,1-10; Zs 97; Mt 

5,38-42  

15. k.: 2Kor 8,1-9; Zs 145; Mt 

5,43-48  

16. sz.: 2Kor 9,6-11; Zs 111; Mt 

6,1-6.16-18  

17. cs.: 2Kor 11,1-11; Zs 110; Mt 

6,7-15  

18. p.: 2Kor 11,18.21b-30; Zs 33; 

Mt 6,19-23  

19. sz.: 2Kor 12,1-10; Zs 33; Mt 

6,24-34  

20. v.: Jób 38,1.8-11; Zs 106,23-

31; 2Kor 5,14-17; Mk 4,35-41  

Evangélium 
…„Van valami  

ennivalótok?”… (Lk 24,35-48) 

Máté evangélista rendszerető, 

és kizárólagosan gondolkodik. 

Szerinte Jézus feltámadását vol-

tak akik elhitték, voltak akik 

nem. Egyesek leborultak Jézus 

lába elé, mások azonban még ké-

telkedtek (Mt 24,17). Lukács 

evangélista orvos, de a lélek orvo-

sa is. Többet tud az ember érzése-

iről, mint Máté. Tisztában van az 

emberi természettel, hogy az hisz 

és kételkedik egyszerre. Letérde-

lünk imádkozni, és tagadjuk is 

azt, amit imádunk egyidőben. Ez 

a két-érzelműség velünk járó tu-

lajdonságunk. 

Örömünkben gyakran használ-

juk azt a kifejezést, hogy „bor-

zasztóan boldog” vagyok. A két 

szó tartalma ellentétes értelmű. 

A borzasztó azt jelenti, nem hi-

szem el, hogy ez az öröm velem 

történik. Félek attól, hogy én ezt 

nem érdemlem meg. Talán nem is 

igaz, csak álmodom. Ezt mondja a 

mai evangélium szövege is, hogy 

a tanítványok ijedtükben, örö-

mükben nem mertek hinni. Min-

dent éreztek egyszerre, örömöt és 

félelmet. A kettő keverékének 

kibogozhatatlan egyvelegét. Vala-

mi melegből hidegbe ugráló lelki 

szaunát. 

A kettő közül melyik az igaz? 

Melyiknek higgyünk? Jézus el-

dönti. Van egy szál cigitek? Van 

valami ennivalótok? Nem a hitre 

kérdez rá, hanem az anyagra. 

Nem az alakíthatóra, hanem a 

megváltoztathatatlanra. 

Azzal, hogy a hallgatás semle-

gességéből kimozdít, és cselekvést 

kér tőlünk, részesévé válunk fel-

támadásának. Már nem csak hal-

lottam, láttam, már nemcsak má-

sok mondták, hogy többeknek 

megjelent. Én adtam neki enni. 

Ez tény. Attól tény, hogy ezt csak 

egyféleképpen lehet értelmezni. A 

szó nem, de a mozdulat letagad-

hatatlan. Jézus feltámadt, mert 

megfogta a halat, amit átnyújtot-

tam neki. 

Tesszaloniki érseke, a középkori 

bizánci lelkiség egyik legkiemel-

kedőbb képviselője, Palamas Ger-

gely azt tanította, hogy „Jézus, 

feltámadása után megállt tanít-

ványai között (Lk 24,36). Hitük 

akkor erősödött meg, amikor Jé-

zus megjelent közöttük és megál-

dotta őket. Nemcsak megállt kö-

zöttük, hanem mindegyikük szívé-

nek közepébe állt és ezáltal erősí-

tette meg hitüket. Ezért mondja a 

zsoltár, Isten lakik benne, ezért 

meg nem inog (Zsolt 46,5)”. 

Jézus középre állása a borzasz-

tó nagy öröm kettős ingadozásá-

nak megállítását jelenti. Nincs 

tovább hol ide, hol oda billegés. 

Személyében a stabilitás megér-

kezett. 

G.F.  

Az örök élet most van 

Az emberek egész idejüket elő-

készülettel, előkészülettel és elő-

készülettel töltik… Csak azért, 

hogy azután az elkövetkezendő 

élettel teljesen előkészületlenül 

találkozzanak. Ezt mondja Doral-

pa Gyaltsen tibeti bölcs a nyugati 

emberekről. 

Sok ember ténylegesen csak 

arra készül, hogy valójában élni 

tudjon, ahelyett, hogy azt az éle-

tet ragadná meg, ami már jelen 

van. Az élet minden pillanatban 

jelen van. Aki ura a pillanatnak, 

az már most él. Ám lelki és 

pszichológiai technikáinkat és 

módszereinket igen gyakran csu-

pán csak arra használjuk, hogy 

felkészüljünk a jövőre. Azt hisz-

szük, csak akkor tudunk a mai 

követelményeknek megfelelni, ha 

egész múltunkat feldolgoztuk. 

Azonban sokan megrekednek sé-

relmeik történetének feldolgozá-

sában. Sosem jutnak életre. Má-

sok jó elhatározásokkal készül-

nek arra, hogy egyszer majd nyu-

godtan és derűsen élhessenek. 

Ám egyre csak az elhatározások 

körül forognak, amelyek aztán 

mégsem teljesülnek; és mégsem 

jutnak el a belső derűhöz, amely 

már bennük van. Pedig csak attól 

a belső nyomástól kellene meg-

szabadulniuk, amellyel arra 

kényszerítik magukat, hogy meg-

teremtsék az élet előfeltételeit. A 

nyomás nem teremt életet. Csak 

gátolja azt. Az élet minden pilla-

natban jelen van. Lábunk előtt 

hever. Csak birtokba kell ven-

nünk. Nincs szükségem hosszas 

előkészületre. A következő lépés 

az életbe vezető lépés, ha tudato-

san teszem meg. Aki egészen a 

pillanatban él, az már itt és most 

érzi az idő és az örökkévalóság 

egybeesését. Annak az örökkéva-

lóság betör az időbe. Annak már 

most van érzéke az örök élet, az 

„elkövetkező élet” iránt. Az be-

vonja életébe a halált. A halálra 

nem úgy gondol, mint valami jö-

vőbélire, amire fel kell készülnie, 

hanem mint olyanra, amely őt 

most arra hívja, hogy a pillanat-

ban éljen. 
Anselm Grün: Az életművészet könyve 

Sz.J. 
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Ézsaú volt, aki egész napi 

munkából fáradtan és éhesen ért 

haza, miközben ikertestvére Já-

kob, lencsét főzött. Ézsaú kért 

belőle. Jákob csak akkor adott 

neki, ha átadja elsőszülöttségi 

jogát. Ézsaú olyan éhes volt, hogy 

ráállt az alkura. (Teremtés 25,29) 

Új kérdésünk: Ki volt az a 

bibliában szereplő alak, aki 

módos ember létére fölmá-

szott egy fára, hogy láthassa 

Jézust, aki arra haladt el ta-

nítványaival? (Lukács 19,1) 

1. Lévi ? 

2. Dávid? 

3. Zakeus? 

4. Teofil? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, csütörtök estig 

dobják be a plébánia postaládá-

jába. A helyes megfejtők között 

egy könyvet sorsolunk ki.  A sze-

rencsés nyertes nevét a június 27

-i számban közöljük. 

A május 30-i játék nyertese:     

Tapodi Endréné volt. 

M.L. 

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Először menj, békülj 

ki testvéreddel, s csak akkor 

menj és ajánld föl adományo-

dat.” (Mt 5,24) 

Az egyik, június 13. és június 20. 

közötti evangélium rövid részleté-

nek betűi kissé összekavarodtak; 

ABC sorrendbe rendeződtek: 

„En ááklss az beeekmr, 

gyho bjlööszt, acsk aádty, 

aik a beeejknrt anv.” 

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 27-i számban közöljük. 

A május 30-i játék nyertese:     

Farkas Dezsőné volt. 

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM Hirdetések 
• Ma, június 13-án,  

vasárnap Fatimai imaóra lesz a 

templomban délután 5 órai kez-

dettel. 

• Lelkigyakorlat lesz templo-

munkban június 25–26–27‑én. 

Pénteken és szombaton este 6 

órakor, vasárnap pedig a dél-

előtti szentmise keretében. Ve-

zeti: Fazakas Attila Szeged – 

Móravárosi plébános. A lelki-

gyakorlat templomunk búcsúja 

alkalmából lesz. 

• Templomtakarítás lesz június 

18-án, pénteken és június 19-

én, szombaton. Kérjük a kedves 

hívek segítségét. 

• 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: 

Emília - Józsa Zoltán és Hebők 

Ildikó; 

Bence - Bényi Mihály Péter és 

Száraz Erika Éva; 

Levente - Szarvas Gábor és Dá-

vid Melinda gyermeke június 6-

án a keresztség szentségében ré-

szesült. 

P.Gy. 

Teréz Anya gondolatai 

Lélegezz bennem, Szentlélek, 

hogy szent legyen minden gondol-

atom!  

Cselekedj bennem, Szentlélek, 

hogy a munkám is szent legyen!  

Töltsd meg a szívem, Szentlé-

lek, hogy csakis a szentet szeres-

sem!  

Adj erőt, Szentlélek, hogy meg-

óvjam mindazt, ami szent! 

Oltalmazz, Szentlélek, hogy 

mindig szent maradhassak! 

Ámen 

(Forrás: Kalkuttai Teréz anya böl-

csességei) 

M.T.É. 

Kis történetek  

Anthony de Mellotól 

A lelkiségben nem az erőfeszítés 

számít, hanem önmagunk feladá-

sa. – mondta a Mester.  

Ha beleesel a vízbe, és nem tu-

dod hogyan kell úszni, megijedsz, 

és azt hajtogatod magadban, 

hogy „nem fulladhatok meg, nem 

fulladhatok meg”. Közben elkez-

desz kézzel-lábbal kapálódzni, 

izgalmadban rengeteg vizet iszol, 

és végül megfulladsz. De ha elen-

gednéd minden gondolatodat és 

erőfeszítésedet és engednéd, hogy 

lemenj a víz aljára, a tested visz-

szaemelkedne a felszínre. Ilyen a 

lelkiség! 

N.-né és K.L.-né 


