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Evangélium 
…”nagyot tett velem a 

Hatalmas”… (Lk 1,39-56) 

A Teremtés könyvének első 

mondatában Isten nem megte-

remtette az eget és a földet, ha-

nem szó szerint ketté vágta. 

Olyan formájuk lett, mint valami-

kor a színes csemege, kerek rágó-

guminak, amit késsel megfelezett 

a nagymama az unokák között. 

Ahogy kettévágta, vékony szálak 

nyúltak a rágógumi két felének 

belsejében. A rágó egyik fele az 

ég, másik a föld, az át nem vágott 

szálak az úgynevezett világ köl-

dökei. Azok a csatornák, amin 

keresztül az ember kapcsolatot 

tarthat fenn az Istennel. 

Zsidótörvény szerint egy évben 

három ünnepen mindenkinek fel 

kellett zarándokolni Jeruzsálem-

be, a világ köldökébe. Minden 

búcsújáróhely köldök, de minden 

templom is az. Csatorna, ami köz-

vetlenül az Istenhez vezet. Eze-

ken a telefon vezetékeken, a rágó-

gumi el nem szakadt szálain köz-

vetlenül beszélgethetünk az Is-

tennel. 

Páduai Szent Antal a menny és 

a föld teremtésének képébe az 

angyali üdvözlet jelenetét látta 

bele. Szerinte a szereposztás a 

következő: Gábor angyal, Isten 

küldötte a mennyet játssza, Má-

ria pedig a földet. A menny a fér-

fi, a föld a nő. A menny, ami na-

pot, esőt, fényt ad. A föld pedig 

mindent be- és elfogad, mint aho-

gyan Mária tette. 

XVI. Benedek pápa arról elmél-

kedett egy rádió beszédében, 

„hogy az újjászületés a földi ter-

mékenység elhagyását, a saját 

tervek és a magánélet mellőzését 

jelenti. Mária, mint anya, Isten-

hordozó. Ő több mint egy szerv, 

akinek méhe van. Gyermeket hor-

dozni azt jelenti, odaadni magát a 

termékenységnek. Földdé válni, 

befogadóvá lenni.” 

Aztán a nyugdíjas pápa máshol 

így folytatja „az 1950-ben íródott 

bulla nem Mária feltámadásáról, 

hanem mennybevételéről szól. 

Testestül-lelkestül a mennyei di-

csőségbe lett emelve. Ahol valaki-

nek a teljes tulajdona hiányzik, 

ott valaki teljesen feladta önma-

gát. Aki nem bízik magában, csak 

a kegyelemben, ahol már nincs én, 

ott nincs aki meghaljon, tehát 

nincs halál.” (Joseph Cardinal 

Ratzinger: Daughter Zion – 

Meditations on the 

Church’Marian Belief). Mária 

ezért nem halt meg. Mert már 

életében teljesen meghalt Isten-

nek. 

Mit mond a páduai szent? Ha a 

menny és a föld képében Isten 

beszélget a tőle elszakadt ember-

rel, akkor Mária, vagyis a föld 

mennybevétele, a föld visszatéré-

se, újra egyesülés a mennyel. 

Vagyis a teremtés előtti állapot-

hoz való megérkezés. Magyarul, 

Mária halála, elszenderülése, 

nem elmúlás, hanem az ellenke-

zője: a föld és az ég újra egyesülé-

se. 

G.F.  

Nekünk megadatott 

a találkozás 
(Folytatás) 

A járványhelyzet, a bezárt 

templomok még erősebb hitet 

közvetítettek az embereknek, és 

a remény, a bizalom óriási érdek-

lődést és lelkes részvételt valósí-

tott meg Mária neve napjának 

ünnepén, a záró szentmisén. 

Budapestre megérkezve egy 

átgondolt koordinálással megva-

lósított fantasztikus szervezésnek 

voltunk részesei. Üres utcák és 

szabadon haladó utak fogadták 

az autóbuszunkat. 

A Népligetbe érkezvén a folya-

matosan érkező helyi járatos tö-

megközlekedés tovább szállított 

bennünket a Hősök tere felé, 

majd másfél kilométer sétát köve-

tően célba értünk. 

Óriási embertömeg jelent meg 

Budapesten, akik több, mint 70 

országból regisztráltan vehettek 

részt ezen a fantasztikus záró 

rendezvényen. 

Az előzetes adatok szerinti het-

venötezer ember személyes azo-

nosító és csomagellenőrzést köve-

tően foglalhatta el helyét. A mi 

kis közösségünknek, a „Kiskun-

dorozsmai Egyházközség képvise-

lőinek” regisztrált helye távol volt 

a központi oltártól, de az óriáski-

vetítőkön keresztül pontosan kö-

vethettük a szertartást, és együtt 

imádkozva egy emberként áll-

tunk közvetlenül Krisztus urunk 

asztala körül.  

A vágyakozás, az áhitat izgal-

ma, majd az az örömteli pillanat, 

amikor megpillantottuk és ünne-

pelhettük a Szentatyát, felülmúlt 

minden várakozást.  

A meghatottság örömkönnyei 

csillogtak az emberek szemében. 

A szívek megteltek szeretettel és 

megerősödött hittel. Csodálatos 

érzés volt hallani a közelben és a 

távolban együtt imádkozó embe-

rek énekét, közös fohászát.  

Mindenkit elvarázsolt, minden-

kit magával ragadott oly módon, 

hogy a himnuszok elhangzása 

után megállt az élet ott velünk az 

Andrássy úton és percekig nem 

mozdult a tömeg. 

Mi átéltük a pillanatot, az él-

ményt, de a feldolgozása még fo-

lyamatban van. 
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Te kit választanál? 

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: a Hóreb hegyén volt. Így 

írja a Szentírás: Mózes összehívta 

egész Izraelt és így szólt hozzá-

juk:  „Halld, Izrael,  a parancso-

kat és törvényeket a fületek hal-

latára kihirdették: Az Úr a mi 

Istenünk Hóreb hegyén szövetsé-

get kötött velünk.” 

Új kérdésünk: Ki volt az a 

személy, aki vitte Jézus ke-

resztjét? 

1. korintusi Cloé? 

2. cirénei Simon? 

3. cezáriai Teofil? 

4. jeruzsálemi 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 az október 17-i 

számban közöljük. 

A szeptember 19-i játék nyerte-

se: Szabóné Ocskó Zsuzsanna 

volt.  

M.L. 

Betűkavarodás 

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Kérjétek azért az ara-

tás Urát, küldjön munkásokat 

az aratásába.” (Lk 10,2) 

Az egyik, október 3. és október 

10. közötti evangélium rövid rész-

letének betűi kissé összekavarod-

tak; ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Akoz a bdgklooo, aikk 

einst aásztv aaághjkllt, és 

aáegjkmrtt atz.” 

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 október 17-i számban közöljük. 

A szeptember 19-i játék nyerte-

se: Kéri Györgyné volt.  

Sz.A. 

Hirdetések 
 Október hónapban a hétközna-

pi szentmisék este 6-kor kez-

dődnek, a misék előtt a kedves 

hívek a rózsafüzért imádkoz-

zák. 

 Ma, október 3-án, vasárnap ter-

ményhálaadás lesz. Kérjük a 

kedves hívek adományait.  

 Ugyancsak ma, október 3-án, 

vasárnap, első vasárnap lesz, a 

délelőtti szentmise végén imád-

kozzuk a Jézus Szíve litániát. 

 Ugyanezen a napon, az esti 

szentmise keretében a bérmá-

lás szentségét kapják meg az 

arra felkészült fiataljaink. 35 

fiatal részesül a nagykorúság 

szentségében. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Miklós Zsolt Dániel és dr. Szu-

nyogh Tímea a házasság szentsé-

gében részesültek  szeptember 25

-én. 

 

Keresztelés: 

Boróka - Cserényi Szabolcs és 

Szolnoki Éva Tünde gyermeke 

szeptember 25-én; 

Marcell Nolen - Marancsik Ro-

Létige 
3. v.: Ter 2,18-24; Zs 127; Zsid 2,9

-11; Mk 10,2-16 

4. h.: Jón 1,1 - 2,1.11; Jón 2,2-

8; Lk 10,25-37 

5. k.: Jón 3,1-10; Zs 129; Lk 10,38

-42 

6. sz.: Jón 4,1-11; Zs 85; Lk 11,1-

4 

7. cs.: Mal 3,13-20a; Zs 1; Lk 11,5

-13 

8. p.: Sir 24,23-31; Jud 13,23-

25; Gal 4,4-7; Lk 1,26-28 

9. sz.: Joel 4,12-21; Zs 96; Lk 11-

,27-28 

10. v.: Bölcs 7,7-11; Zs 89; Zsid 

4,12-13; Mk 10,17-30 

Hálásan köszönjük Plébános 

Atyánknak, hogy töretlen biza-

lommal megszervezte számunkra 

ezt a találkozást Krisztus földi 

helytartójával, Péter utódjával. 

Büszkén mondhatjuk: történel-

met írtunk. 

Peták Angéla 

land Ferenc és Vasas Adrienn; 

Viktória Mária - Mucsi Zsolt 

János és Kökény Annamária; 

Nóra - Simkó Ferenc és Dr. Bi-

hari Nóra; 

Zalán - Szűcs Zoltán és Csábi 

Anita gyermeke  szeptember 26-

án a keresztség szentségében ré-

szesült. 

 

Temetés:  

† Nagy Károlynét sz. Király Er-

zsébetet életének 74. évében 

szeptember 22-én a kiskun-

dorozsmai temetőben utolsó útjá-

ra kísértük. 

P.Gy. 
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