
KIÁLTÓ SZÓ 
A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja 9. évfolyam, 35. szám 2021. augusztus 29.  

Evangélium 

…”tövist kaptam testembe”…

(2Kor 12,7) 

A szentleckében Pál apostol há-

romszor kérte az Urat, hogy ve-

gye el életéből a tövist. De vála-

szul csak annyit kapott: elég ne-

ked az én kegyelmem. A tövis 

nagy feladatot lát el Isten tervé-

ben. Azt, hogy idegesítsen. Pedig 

ha ez nem lenne – mondja Pál –, 

neked tennék vele jót. Több hely-

re el tudnék menni, hogy az evan-

géliumot hirdessem. Így van! Az a 

te terved lenne, de az enyém más. 

Én azt akarom, hogy egy másik 

örömhírről prédikálj, arról, bete-

gen¸ tüskével a testedben hogyan 

lehet lelkileg egészséges gondol-

kodásúnak maradni. 

Az ausztriai Feldkirch polgárai 

nem tudták Napóleon hadseregé-

vel szemben hogyan vegyék fel a 

harcot. Összegyűlt a városi ta-

nács, és eldöntötték vagy megvé-

dik, ami az övék, vagy a fehér 

zászló kitűzésével megadják ma-

gukat. Mindez húsvét vasárnap 

történt. A falu plébánosa szólásra 

emelkedett és azt javasolta, bíz-

zuk az Istenre azt, amihez mi 

gyengék vagyunk. Először is ün-

nepeljük meg Urunk feltámadá-

sának napját. Húzzuk meg a ha-

rangokat, hagy hirdessék, feltá-

madt Krisztus. Elfogadták a plé-

bános felszólalását és meghúzták 

a harangokat. Amikor ezt meg-

hallotta az ellenség, azt gondol-

ták, hogy az éjszaka folyamán 

osztrák csapatok érkeztek a vá-

rosba, hogy a maroknyi lakosok 

védelmére siessenek. Még a 

szentmise befejezése előtt sátrat 

bontottak és elhagyták a város 

környékét. Isten terve ugyanaz 

mint az enyém, csak más módon 

van kivitelezve. 

Syncleticus nagy szenátor volt 

és beállt szerzetesnek. Amit nem 

ért el a világban, azt eléri a szívé-

ben. Gondolatai állandóan a tisz-

telet, öröm, élvezet, világi dolgok 

körül forogtak. Megtudta ezt 

Nagy Szent Bazil, és írt neki egy 

levelet. Mit tettél? Elhagytad a 

világot, nem vagy már szenátor, 

szerzetesnek mentél.  Tudd meg, 

egyik sem vagy, sem szenátor, 

sem szerzetes. Nem vagy szená-

tor, mert elhagytad hivatásodat. 

De nem vagy szerzetes sem, mert 

állandóan a világi vágyak után 

futsz. Szerzetesnek lenni, nem 

elég csuhát viselni. Érzéseidet 

Istenhez kell igazítanod. A ke-

reszténység az önmegtagadással 

és a lemondással kezdődik. 

(Sermons of Saint Francis de 

Sale: on our lady) 

Jézus Istensége tüske. Hiszen 

tudom, hogy názáreti lakos és 

minden rokonát ismerem. Tudom, 

hogy olyan, mint én, csak egy em-

ber. De ez a tüske nem elkesere-

dett tagadásra akar buzdítani 

bennünket, hanem szüntelen ke-

resésre ösztönöz. 

Azt mondta valaki, könnyebb 

lenne Jézust vallási oktatónak 

vagy lelki vezetőnek tartani, mert 

így tanítása csak egy vélemény 

volna. A sok vélemény közül egy. 

Jézussal az a baj, hogy ő Isten. 

Így amit mond, minden más em-

beri filozófia és okoskodás fölött 

áll. Ezért tanítása nem bölcses-

ség, hanem örök élet. 

Ezt az örök üdvösséget megta-

gadni egyenlő a mennyország 

visszautasításával. 

Elif Shafak török író mondta, 

„légy hálás minden tövisért, me-

lyet mások raknak rád. Ez annak 

a jele, hogy hamarosan rózsát 

fogsz teremni.” 

G.F.  

Gróf Klebelsberg 

Kuno, a kultúrpolitikus 

és az egyetemépítő II. 

4. rész 

Klebelsberget sokat foglalkoz-

tatta a tehetséges gyermekek, 

fiatalok felkutatása és megőrzé-

se. 

A tehetséges gyermekek felku-

tatására hozza létre a Nemzeti 

Közművelődési Alapítványt. A 

pályaválasztási tanácsadó irodák 

is az ő alkotásai. 1925-ben tör-

vénnyel szabályozta a tehetséges 

falusi gyermekek felkutatását: 

minden oktatónak - a legalsó is-

kolától az egyetemig - külön köte-

lességévé tette, hogy jelentsék a 

tehetséges gyerekeket a minisz-

ternek, akinek kötelessége a 

Nemzeti Közművelődési Alapít-

ványon keresztül ösztöndíjjal 

gondoskodni róluk. 

Klebelsberget fiatal kora óta 

rendkívül vonzották a művésze-

tek. Szenvedélyesen foglalkoztat-

ták a városrendezési problémák, 

de ugyanilyen figyelmet szentelt 

a faluk, tanyasi iskolák építésé-

nek esztétikai megoldásaira, a 

környezettel való összhangra. 

Vallotta, hogy művészetünknek 

nemzeti hivatása van szerte a 

világon, művészeink nagy szolgá-

latot tehetnek a magyarságnak 

éppúgy, mint legnagyobb tudósa-

ink. 

Klebelsberg nagyon sokat épí-

tett: egyetemek, klinikák, elméle-

ti intézetek, gimnáziumok. Sváb-

hegyi csillagvizsgáló, tihanyi élet-

tani kutatóintézet, fedett uszoda 

a Margitszigeten, templomok stb. 

Sokat törődött a restaurálások-

kal: helyreállította a Nemzeti 

Múzeum remek palotáját, restau-

ráltatta a barokk építészet reme-

két, az egyetemi templomot, a 

budai Szent Domonkos tornyot, 

romladozó vidéki emlékek egész 

sorát. Külön foglalkozott a diós-

győri és visegrádi romok rendbe 

hozásával. Nem volt magyar vá-

ros, amellyel ne törődött volna! 

Összes építkezései közül nagy-
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz:  A torokfájásban szen-

vedők védőszentje? A IX. sz.-

ban, de még a XX. sz-ban is félel-

metes, többnyire halálos betegség 

volt a torokgyík. Az emberek 

Szent Balázshoz imádkoztak se-

gítségül. Ünnepe február 3. 

Új kérdésünk: Mire változ-

tatta a nevét az első vértanú – 

István – meggyilkolását he-

lyeslő Saul? 

1. Barrabás? 

2. Júdás? 

3. Pál? 

4. Kornéliusz? 

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 szeptember 

12-i számban közöljük.  

Az augusztus 15-i játék nyerte-

se: Tapodi Endréné volt 

M.L. 

Betűkavarodás 

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „A Lélek az, ami éltet, a 

test nem használ semmit.” (Jn 

6,63) 

Az egyik, augusztus 29. és szept-

ember 5. közötti evangélium rö-

vid részletének betűi kissé össze-

kavarodtak; ABC sorrendbe ren-

deződtek: 

„Áms aákknoorsv is 

deehimnrt ekll az einst 

aágorsz éhímöörrt, emrt 

eértz  dekkltü.” 

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 szeptember 12-i számban közöl-

jük. 

A augusztus 15-i játék nyertese:    

Kéri Györgyné volt.  

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Hirdetések 
 A héten lesz első pén-

tek. A reggeli szentmise végén 

imádkozzuk a Jézus Szíve litá-

niát, majd délelőtt a betegeket 

látogatjuk. 

 A következő vasárnap első va-

sárnap, a délelőtti szentmise 

végén imádkozzuk a Jézus Szí-

ve litániát.  

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Tar Mihály és Tar–Theil Réka 

augusztus 20-án; 

Bajnai Richárd és Tajti Bianka; 

Bálint László és Bibók Boglárka  

augusztus 21-én a házasság 

szentségében részesültek. 

Keresztelés: 

Máté - Vörös Zsolt és Vörös–

Vancsik Enikő gyermeke augusz-

tus 22-én a keresztség szentségé-

ben részesült. 

Temetés:  

† Benkő Józsefnét sz. Diskay 

Anna Erzsébetet életének 92. 

évében augusztus 16-án a Szeged 

– Belvárosi temetőben; 

† özv. Kondor Józsefnét sz. 

Rómer Juliannát életének 93. 

évében augusztus 17-én a Dugo-

nics temetőben; 

† Szabadi Gyulánét sz. Knopp 

Ottíliát életének 92. évében au-

gusztus 19-én a kiskundorozsmai 

temetőben utolsó útjukra kísér-

tük.                                     (P.Gy.) 

Létige 
29. v.: MTörv 4,1-2.6-8; Zs 14; Jak 

1,17-18.21b-22.27; Mk 7,1-

8.14-15.21-23 

30. h.: 1Tessz 4,13-18; Zs 95; Lk 

4,16-30 

31. k.: 1Tessz 5,1-6.9-11; Zs 26; Lk 

4,31-37 

1. sz.: Kol 1,1-8; Zs 51; Lk 4,38-44 

2. cs.: Kol 1,9-14; Zs 97; Lk 5,1-11 

3. p.: Kol 1,15-20; Zs 99; Lk 5,33-

39 

4. sz.: Kol 1,21-23; Zs 53; Lk 6,1-5 

5. v.: Iz 35,4-7a; Zs 145; Jak 2,1-

5; Mk 7,31-37 

sága mellett művészileg is legsi-

keresebb volt a szegedi Temp-

lom (Dóm) tér. 

Külön múzeumot létesített a 

XX. századi magyar művészet-

nek; az Új Magyar Képtár a Szép-

művészeti Múzeum régi műcsar-

nokában valósult meg. Számos új 

múzeum készült el minisztersége 

idején: Kecskemét, Veszprém, 

Debrecen, Keszthely stb. 

Hasonlóan nagy érdeklődést 

tanúsított a magyar zenekultúra 

iránt. 

Legdédelgetettebb alkotása volt 

a szegedi Dóm orgonája. 

Szegeden a Dóm téri építkezé-

sek állványai még álltak, mikor 

felmerült Klebelsbergben a sza-

badtéri játékok előadásának 

salzburgi játékok adta ötlete. 

(Folytatjuk) 

M.T.É. 


