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Létige 
10. v.: Bölcs 7,7-11; Zs 89; Zsid 

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

11. h.: Róm 1,1-7; Zs 97; Lk 11,29

-32 

12. k.: Róm 1,16-25; Zs 18,2-5; Lk 

11,37-41 

13. sz.: Róm 2,1-11; Zs 61; Lk 

11,42-46 

14. cs.: Róm 3,21-29; Zs 129; Lk 

11,47-54 

15. p.: Róm 4,1-8; Zs 31; Lk 12,1-7 

16. sz.: Róm 4,13.16-18; Zs 104,6-

9.42-43; Lk 12,8-12 

17. v.: Iz 53,10-11; Zs 32; Zsid 

4,14-16; Mk 10,35-45 

Evangélium 
…” a lélek az, ami éltet, a 

test nem használ semmit”...

(Jn 6,60-69) 

A tartalom, ami éltet ad, nem a 

felszín. A keleti pátriárkák encik-

lopédiájában a következőket ol-

vassuk: hisszük, hogy a szent 

szertartásban az Úr Jézus Krisz-

tus nemcsak szimbolikusan vagy 

képletesen van jelen. Nem egy 

egyszerű leszállással lép közénk, 

ahogyan egyes atyák gondolják a 

keresztség szentségéről. Nem így, 

hanem igazságosan és valóságo-

san történik a kenyér és a bor 

átváltozása, átlényegülése, átfor-

málódása, átalakulása Krisztus 

igazi testévé, ahogyan megszüle-

tett Betlehemben a szent Szűztől, 

megkeresztelkedett a Jordánban, 

szenvedett, eltemették és feltá-

madt, fölment a mennybe, ott ül 

az Atyának jobbján, és megjelenik 

az ég felhőiben. Az úrfelmutatás 

alatt, az átváltoztatásban hitval-

lás történik. Ugyanaz, amit ko-

rábban szóban mondtunk el, most 

a mozdulatok nyelvén ismételjük 

meg. 

Mit mond a pap az úrfelmutatás 

végén? Íme, hitünk szent titka. 

Ez a hitvallásunk. Tetteink mö-

göttes tartalma. 

És mi van a mi cselekedeteink 

hátterében? Egy asszony látoga-

tott meg, és közölte, hogy szeretne 

elválni férjétől. Teljesen meg volt 

zavarodva, nem tudta, mit tegyen, 

menjen a házasságból, vagy ma-

radjon? Mihez van ereje? Igazából 

semmihez. Akkor ön nem válni 

akar, hanem fáradt. Sodródik a 

hétköznapok árjában. És a hul-

lámverések között, válásokkal 

fenyegetőzve próbálja magára 

felhívni a figyelmet, folyamatosan 

segítségért kiáltva. Mi elől mene-

külünk? Az ürességtől. Amit ma-

gunk teremtettünk meg. Nekünk 

kell az életünket tartalommal 

megtölteni. Tőlünk lesz szép, tő-

lünk lesz nyomorult az élet. Azt 

tudom megtenni, amihez belül 

erőm van. A test nem használ 

semmit, mert a test a döntések 

végrehajtására való. Nem használ 

semmit, mert az örök életre csak 

a lélek érkezik el, útközben a tes-

tet le kell tenni. 

Gyökössy Bandi bácsi azt írta 

valamikor: „Észnél legyetek! Az 

őskeresztények nem veszítették el 

az eszüket, nemcsak készenlétben 

voltak a szolgálatra, hanem észen 

létben, nem sodródtak, hanem az 

erő, a bátorság, a józanság lelkével 

mindig észnél voltak. A józanság 

lelke a Szentlélek lelke. Ez nem 

lelkendezés, hanem észenlét”.  

A görög olimpiai játékok kedvelt 

versenyszáma, az olimpiai lánggal 

való futás. Itt nem azt értékelik, 

ki érkezett meg elsőnek a célba, 

hanem kinek a lángja maradt 

mindvégig égve. Kiégetten élni, 

vagy másokért égve élni. 

Őrizzétek az Isten-ismeret és 

Isten-szeretet melegét magatok-

ban! Ez, ami életet ad, vagyis 

színt és ízt ad minden cselekede-

tünknek. 

G.F.  

Klebelsberg Kuno 

örökérvényű és  

megszívlelendő  

gondolatai 

Részletek 

„Ne feledjük, hogy a magyar 

hazát elsősorban nem a kard, 

hanem a kultúra tarthatja meg 

és teheti ismét naggyá.” 

„Olyan ország még nem volt, 

amely azért ment volna tönkre, 

mert kulturális célokra áldozott.” 

„Mi a magyar nép lelkét a maga 

eredetiségéből kiforgatni nem en-

gedjük. Mi azt akarjuk, hogy le-

gyen eredeti magyar kultúra, ma-

gyar tudományosság, melyet ma-

gyar agyvelő termel ki.” 

„A magyar nemzet nem elég 

gazdag ahhoz, hogy egyetlenegy 

komoly tehetséget is elkallódni 

hagyjunk.” 

„Én nem tagadom, valóságos 

ellenszenvet érzek a pártpolitikai 

torzsalkodásokkal szemben. Arra 

a meggyőződésre jutottam, hogy 

olyan súlyos helyzetben levő 

nemzetnek, mint amilyenben 

most a magyar van, voltaképpen 

nem is volna szabad pártokra 

szakadnia.” 

„Ki tudja, mit rejteget még szá-

munkra a jövő, de a jelen a mi-

énk, annak urai vagyunk, és ret-

tenetes lenne a felelősségünk, ha 

a megújhodásnak most kínálkozó 

alkalmát ismét elszalasztanánk.” 

Klebelsberg halála 

1932 szeptemberében is az Al-

földre - utoljára Szegedre - uta-

zott, hogy polgármesterekkel ta-

nácskozzon az alföldi ifjúság bol-

dogulásáról. Ekkor már nem 

érezte jól magát. Visszatérve még 

részt vett a Los Angeles-i győztes 

olimpikonok tiszteletére rende-

zett díszvacsorán, ahol utolsó be-

szédét mondotta el. Lázas állapo-

ta miatt 10 napig otthon feküdt, 

majd bevonult Korányi Sándor 



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: 

Hétfő - Péntek: 8:00-12:00 

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-

né Nyírő Katalin (N.-né), Pócsai György (P. Gy.), Szabó József (Sz. J. - tördelés), Szalkai Attila (Sz. A. - tördelés) 

A kiadvány elektronikusan is elérhető a http://dorozsmaiplebania.hu/hetilap címen. 

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: cirénei Simon volt. 

Márk evangéliumában így ír er-

ről: „Az egyik arra menő embert, 

a cirénei Simont, aki éppen a me-

zőről jött, kényszerítették, hogy 

vigye a keresztjét,”  (MÁRK 15,21) 

Új kérdésünk: 

Ki volt a magyarországi el-

lenreformáció vezéralakja? 

1. Turzó Kristóf? 

2. Forgách Miklós? 

3. Pázmány Péter? 

4. Eszterházi Miklós? 

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 az október 

24-i számban közöljük. 

A szeptember 26-i játék nyerte-

se: Kéri Györgyné volt.  

M.L. 

Betűkavarodás 

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Azok a boldogok, akik 

Isten szavát hallgatják, és 

megtartják azt.” (Lk 11,28) 

Az egyik, október 10. és október 

17. közötti evangélium rövid rész-

letének betűi kissé összekavarod-

tak; ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Aim beeeknnt anv, abbló 

aadjkot aaáilmntzs, és ak-

kor deimnn aisztt elsz 

aákmoorszt.” 

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 24-i számban közöljük. 

A szeptember 26-i játék nyerte-

se: Tapodi Endréné volt.  

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Hirdetések 
 Október hónapban a hétköznapi 

szentmisék este 6 órakor kezdőd-

nek, a misék előtt a kedves hívek 

a rózsafüzért imádkozzák. 

 Október 13-án, szerdán fatimai 

imaóra lesz a templomban az esti 

rózsafüzér előtt, ½ 5-től ¼ 6-ig. 

 Akik elsőáldozók vagy bérmál-

kozók szeretnének lenni, minél 

előbb jelentkezzenek a plébánián 

vagy a sekrestyében. 

 Akik a terményoltár elkészítésé-

hez élelmiszerekkel hozzájárul-

tak, azok adományát hálásan 

köszönöm. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Horváth Ádám és Huszta Dóra; 

Bódi Ádám és Király Fanni a 

házasság szentségében részesül-

tek  október 2-án. 

Temetés:  

† Huszár Jánost életének 60. 

évében szeptember 28-án; 

† Márta Zoltánt életének 62. 

évében szeptember 29-én; 

† Gyuris Istvánt életének 70. 

évében október 1-jén a kiskun-

dorozsmai temetőben utolsó útjá-

ra kísértük. 

P.Gy. 

belklinikájára, ahol paratífusz 

fertőzést állapítottak meg. Beteg-

sége nem tűnt súlyosnak, olaszor-

szági útjának terveiről beszélt. 

Állapota javulni látszott. Október 

11-én 16:45-kor szívroham követ-

keztében váratlanul elhunyt. 

Kossuth temetése óta nem volt 

ekkora gyász az országban. Az 

egész ország búcsúzott. A halál-

hírre Szegeden megkondultak a 

harangok. 

A Nemzeti Múzeum majolika 

termében ravatalozták. A gyász-

szertartásnál jelen volt a kor-

mányzó, a hercegprímás, főherce-

gek, diplomaták, a főrendiház és 

képviselőház tagjai, az egyetemek 

képviselői stb. A gyászbeszédek  

után az egyszerű érckoporsót az 

olimpiai bajnok vízipólócsapat 

tagjai vitték el a ravataltól, és 

budapestiek tízezrei kísérték a 

Nyugati pályaudvarra. Klebels-

berg koporsóját különvonat hozta 

Szegedre. Útközben minden meg-

állónál ezrek várták. Szegedre 

érkezvén zúgtak a harangok, a 

város feketébe öltözött. ,,Bátran 

az Úr elé állhatsz, mert szívedben 

hűség volt Istennel szentben és 

jóság volt az emberekkel szemben. 

Életed vigasztalás volt a népnek, 

bátorítás egy elgázolt nemzetnek" 

– mondotta a temetési szertartást 

végző Glattfelder püspök. 

Fűzfaágakkal díszített folyosón 

vitték végső nyughelyére, a Dóm 

kriptájába. Pontosan sírja felett 

van a szegedi Fogadalmi temp-

lom jobb oldali kereszthajójában 

márvány sírelméke (Ohmann Bé-

la alkotása); feliratán: Gondolat-

tal, szóval, írással és alkotásokkal 

szolgálta hazáját és Szeged város-

át.  

Virulásuk felett virraszt a feltá-

madásig. 

Vége 

M.T.É. 


