
KIÁLTÓ SZÓ 
A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja 9. évfolyam, 33. szám 2021. augusztus 15.  

Létige 
15. v.: Jel 11,19a; 12,1-6a.10; Zs 

44; 1Kor 15,20-26; Lk 1,39-56 

16. h.: Bír 2,11-19; Zs 105,34-

44; Mt 19,16-22 

17. k.: Bír 6,11-24a; Zs 84; Mt 19-

,23-30 

18. sz.: Bír 9,6-15; Zs 20; Mt 20,1-

16a 

19. cs.: Bír 11,29-39a; Zs 39; Mt 

22,1-14 

20. p.: Péld 4,10-15.18-27; Zs 65-

; Ef 4,17-24; Mt 7, 24-29 

21. sz.: Rut 2,1-3.8-11; 4,13-17; Zs 

127; Mt 23,1-12 

22. v.: Józs 24,1-2a.15-17.18b; Zs 

33; Ef 5,21-32; Jn 6,60-69 

Evangélium 
…”nagy szélvihar  

támadt”… (Mk 4,35-41) 

A 19. századi francia festő, Eu-

gene Delacroix vászonra vitte a 

vihar közben békésen pihenő 

Krisztus és a kétségbeesett tanít-

ványok bibliai történetét. A mű-

vész csavart visz az elbeszélésbe 

azzal, hogy egy plusz szereplő is 

megjelenik a csónakban, aki 

Krisztus oldalán békésen pihen, 

mit sem törődve a többiek félel-

mével. Jézus könyökölve alszik a 

csónak végében, mintha unná, 

vagy kívülről ismerné az emberek 

ösztönszerű viselkedését. 

Egy hullám emeli meg a csóna-

kot, így már nem oldalról, hanem 

felülről tekintünk bele a hajó tes-

tébe, mindenkit és mindent látva, 

ami ott történik. Egyesek kiabál-

nak, mások a csónak oldalába 

kapaszkodnak. Vannak, akik 

imádkoznak, olyan is akad, aki a 

kormányrudat fogja, hátha korri-

gálni lehet még a mélység felé 

zuhanó csónakot. Mit csinálnak 

az emberek életük utolsó percei-

ben? Lógnak a csónakban, mint 

ruhák a kötélen, kitéve a szél ké-

nye kedvének. Csak hánykolód-

nak, kapkodnak és segítő kezet 

keresnek a nagy levegőben. A 

vihar erejétől félrefordított csó-

nak lefelé csúszik a hullám falán, 

és az a néző érzése, mintha a víz 

lendülete kidobná a hajót a kép-

ből, bele a szemlélő arcába. 

Senki nem segít? Talán Jézus 

ennyire érzéketlen lenne, hogy 

amikor látja a szél és a vihar kö-

zeledtét, lefekszik a bárka egyik 

végében? A vihar közben sem éb-

red fel? A bárka oldalán átcsapó, 

a haját és ruháját lassan eláztató 

hideg víz sem ébreszti fel? Nem!  

Mert a vihar nem a tengeren, 

hanem tanítványainak szívében 

van. 

Egy latin nyelven írt költemény, 

melyet helytelenül Tertulliánus 

egyházatyának tulajdonítottak, 

Jónás próféta könyvén elmélke-

dik. A vihar közepén Jónás felki-

ált, és azt mondja: én vagyok a 

vihar, a bennem levő őrültség 

miatt vagyok bajban és juttattam 

másokat is oda. 

Vajon Krisztus valóban Isten, 

vagy csak csoda rabbi? Ez vihar! 

Elhagytuk érte a családunkat, 

munkánkat, mi lesz a jutalmunk? 

Viharhoz hasonló felháborodott 

kérdések! Ki ülhet majd mellette 

Isten országában a jobb és a bal 

trónon? Sok szeles kívánság. Ami-

ben élünk szürkesége és az isme-

retlen izgalmának kövei között 

őrlődünk. Ebből vagy pusztulás 

lesz, vagy tiszta búza. A történet 

végén megszületik a szokásból a 

hit. Az Isten nem fent van, ahová 

nyújtózkodnak, hanem ott, ahol 

Krisztus. Jelen esetben most lent, 

a bárka végében. 

Vincent Van Gogh mondta vala-

mikor, „a halászok tudják, hogy a 

tenger veszélyes és a vihar félelme-

tes. De ezeket az okokat még soha 

nem találták elég meggyőzőnek 

ahhoz, hogy ne szálljanak tenger-

re és otthon maradjanak.” 

Kellenek a viharok, a tenger 

hullámait és a malmok karjait 

rángató szelek, amiből új hit szü-

letik. Ahogy az evangéliumi sza-

kasz befejezése fogalmaz: nagy 

csend, és üresség lett, ahol min-

dent elejéről lehet kezdeni, újra-

teremteni. 

G.F.  

Pápalátogatás 
Szeptember 12-én vasárnap dél-

előtt lesz az 52. Eucharisztikus 

Kongresszus záró szentmiséje 

Budapesten, a Hősök terén. Erre 

a pápai szentmisére autóbuszt 

indít a dorozsmai Egyházközség. 

Útiköltség 4000.- forint, jelent-

kezni augusztus 22-ig lehet a 

részvételi díj befizetésével a plé-

bánián. 

Gróf Klebelsberg 

Kuno, a harmadik  

évezred minisztere 

2. rész 

Hencz Péter doktor úr nagy 

gonddal feldolgozta Klebelsberg 

Kuno páratlan életművét. Köny-

véből hetilapunkba csak szűk 

válogatás fér. E cikksorozat fő-

hajtás gróf Klebelsberg Kuno, e 

nagy formátumú államférfi előtt 

azzal a céllal, hogy minél többen 

ismerjék meg, olvassanak utána. 

Több könyv, film dolgozta fel éle-

tét, munkásságát, ezek többsége 

elérhető az interneten is.  

A következő néhány héten legje-

lentősebb eredményeit tekintjük 

át szinte csak felsorolás szerűen. 

 

Klebelsberg Kuno politikai 

hitvallása 

A rengeteg áldozatot követelő 

vesztes világháború, a társadal-

mat szétziláló forradalmak, az 

igazságtalan trianoni békediktá-

tum mind közrejátszott abban, 

hogy hazánk európai tekintélye 

mélyre süllyedt: az ország meg-

csonkítva, feldarabolva, megaláz-

va, súlyos politikai és gazdasági 

helyzetbe taszítva, méltánytalan, 

hátrányos megkülönböztetések 

közé vetve tekint a teljesen bi-
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Számlaszámok: 

OTP- Plébánia: 11735036-20051895 

Sztriha Kálmán Alapítvány: 

11735005-20545747 

OTP számla - „Főoltárkép restaurá-

lása” : 11735036-20053952  

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Engedjétek hozzám 

jönni a kisgyerekeket, mert 

ilyeneké a mennyek orszá-

ga.” (Mt 19,14) 

Az egyik, augusztus 15. és au-

gusztus 22. közötti evangélium 

rövid részletének betűi kissé ösz-

szekavarodtak; ABC sorrendbe 

rendeződtek: 

„En aáhíkosstv aaagkmott 

eeekmnrst es, emrt egy a it  

eeeekmrstt, a ikrssztu.”  

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 

az augusztus 29-i számban közöl-

jük. 

Az augusztus 1-i játék nyertese:    

Nyerges Józsefné volt.  

Sz.A. 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Dávid volt. Általában a 

Biblia kutatóinak könnyebb dolga 

van a szerző megállapításánál, 

mert a zsoltáraik elején feltün-

tették a szerzők a nevüket. Ám 

egy csoport zsoltárnak nincs fel-

tüntetve a szerzője. Ezek közül  a 

kutatók nyolcvankét zsoltárt tu-

lajdonítanak Dávidnak. A kérde-

zett részlet is ezek közé tartozik. 

(Zsoltárok 23,1) 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Geringer Robin és Fendrik Kla-

udia augusztus 6-án; 

Unghi Róbert és Szekeres Tí-

mea, 

Zádori József és Zelei Brigitta  

augusztus 7-én a házasság szent-

ségében részesültek. 

Keresztelés: 

Nimród - Horváth Kristóf és 

Hirdetések 
Augusztus 20-án templomunk-

ban reggel 7 és délelőtt 9-kor 

lesznek szentmisék. Este nincs 

szentmise. 

P.Gy. 

Új kérdésünk: Miért mosta 

meg Jézus a tanítványai lá-

bát?  (János 13,15) 

1. Mert a tiszta láb jelkép? 

2. Mert példát adott nekik 

3. Mert ez ősi zsidó szokás? 

4. Mert ez is az ünnep része? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, csütörtök estig 

dobják be a plébánia posta-

ládájába. A helyes megfejtők kö-

zött egy könyvet sorsolunk ki.  A 

szerencsés nyertes nevét az au-

gusztus 29-i számban közöljük. 

Az augusztus 1-i játék nyertese:     

Farkas Dezsőné volt.  

M.L. 

Maróti Katalin gyermeke augusz-

tus 6-án; 

Sándor - Temesvári Zoltán és 

Módra Mária gyermeke augusz-

tus 7-én; 

Jázmin - Balogh–Vígh István és 

Nagy Brigitta; 

Flórián Benjamin - Szabó János 

és Kardos Anita; 

Noel - Romfa Máté Sándor és 

Dr. Rózsa Vivien Szilvia gyerme-

ke augusztus 8-án a keresztség 

szentségében részesült. 

Temetés:  

† Makra Jánosnét sz. Ungi Má-

riát életének 86. évében  augusz-

tus 5-én a kiskundorozsmai teme-

tőben utolsó útjára kísértük. 

† Molnár Ferenc József emléké-

re gyászmise és búcsúztatás volt 

templomunkban augusztus 6-án. 

P.Gy. 

zonytalan jövőbe.  

Magyarország nemcsak terüle-

tének és lakosságának jó részét 

veszítette el, hanem 14 370 népis-

kolájából 5584 maradt, 1348 

könyvtárából 605. Híres könyvtá-

rak, mint a marosvásárhelyi, po-

zsonyi, kassai, kolozsvári, múzeu-

mok, színházak kerültek határon 

kívülre, nem is szólva a két egye-

temről, a pozsonyiról és a kolozs-

váriról, a Selmecbányai Bányá-

szati és Erdészeti Akadémiáról. A 

csonka országban meg kellett 

teremteni annak a lehetőségét, 

hogy a kultúra, amely korábban 

húszmillió ember között oszlott 

meg, átöröklődjön a maradék 

nyolcmillióra, amelyből ráadásul 

egymillió analfabéta volt 

Gróf Klebelsberg Kuno küldeté-

ses ember volt. A trianoni tragé-

dia után az ország számára ki-

utat talált és mutatott, felismerte 

a kibontakozás módját. Tízéves 

kultuszminisztersége céljának a 

magyar kultúra értékeinek Tria-

non utáni megmentését és gyara-

pítását tekintette. Felismerte, 

hogy az ország megmaradásának 

és a reménytelen helyzetből törté-

nő felemelkedésének egyetlen 

eszköze a kultúra. 

Emelkedésünkhöz sok munka, 

erőfeszítés, alkotások kellenek. 

,,Egészséges nemzetek, mint a 

visszanyesett fa, a katasztrófák 

után kétszeres erővel fejlődnek.” 

(Folytatjuk) 

M.T.É. 


