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Evangélium 
„ …mi teszi az embert 

tisztátalanná?”… 

(Mk 7,1-8.14-15.21-23) 

Amitől szabadulni akar. Érde-

kes, hogy nem az tesz piszkossá, 

ami belül van, hanem ami onnan 

kijön. A világ többek között azért 

sem Krisztus követő, mert az el-

lenkezőjét hirdeti, mint Jézus. 

Arra buzdít, mondd ki a problé-

mát. Hangosan fogalmazd meg, 

hogy halljad, megértsd, tudato-

sítsd, hogy ez a tiéd. Bocsánat, 

ezt eddig is tudtam. Jézus mást 

tanít. Nevezetesen, minél inkább 

kimondod, ami nyomaszt, annál 

inkább tiéd lesz. Minél jobban 

szabadulni akarsz tőle, annál in-

kább a foglya leszel.  

Reggeltől estig az ember zava-

rában hol ezt, hol azt hívogatja 

telefonon, és mindenkinek ugyan-

azt mondja, képzeld mi történt 

velem. Mert szabadulni akar a 

terhétől. Azt hiszi, minél több 

embernek elmondja, annál keve-

sebb marad belőle, és az utolsó 

telefonálónál pedig elfogy a gond. 

Nem! Minden megmarad, és vár 

rád. Ha az teszi az embert tisztá-

talanná, ami kijön belőle, akkor 

az teszi tisztává, ha nem jön ki 

belőle semmi. Akkor a sok bűn 

kimondatlanul bennünk ragad? 

Nem! A türelemmel megoldódik. 

Az imádsággal mint lelki szivacs-

csal felitatódik. A hallgatással 

megnyugszik.  

Az szennyezi be az embert, amit 

másra akar rárakni. Az szenteli 

meg az embert, amiről tudja, 

hogy az ő szennyese és neki kell 

kimosni. 

Valaki így szemléltette a ben-

nünk lakó bűnt. Egy pohárba vi-

zet öntött, majd öklével rácsapott 

az asztalra. Azonnal vízfolt terült 

el rajta. A jelenség magyarázata 

a következő. Sok bajjal és problé-

mával kell szembe néznünk. De 

ne felejtsd el, hogy attól lett vizes 

az asztal, ami benned volt. Vagyis 

a hiba nem kívülről jött, hanem 

belőlünk, a pohárból löttyent ki. 

Az a miénk volt eddig is. 

Mi szennyezi be az embert? Bű-

nös ember vagyok. A másik is 

ugyanezt mondja rólam. Mind a 

ketten ugyanazt állítjuk, mégis 

az egyik kijelentés erény, a másik 

bűn. Ha magamról mondom, hogy 

bűnös vagyok, az alázatosság, de 

ha másra mondom, hogy bűnös, 

az ítélkezés. 

Nem arról van szó, hogy bűnös 

vagyok-e vagy sem. Ez nem is 

kérdés. Az irány határozza meg, 

hogy szent valaki vagy bűnös. Ha 

magamat tartom bűnösnek, szent 

vagyok, ha mást tartok annak, 

akkor bűnös vagyok. 

Mi szennyezi be az embert? Az, 

ha szemetel. Ha kínját - baját 

úton útfélen szanaszét dobálja. A 

keresztényeknek van saját kuká-

juk, úgy hívják gyóntató szék. Az 

minden szemetet elnyel. Használ-

juk! 

G.F.  

Elsőáldozás 
Az 52. Eucharisztikus Kong-

resszus befejező szentmiséjén 

való részvétel indokolta, hogy a 

ligeti kápolna Fájdalmas Anya 

kisbúcsúja egy héttel később lett 

megtartva. Ezen a gyönyörű dél-

előttön 36 gyermek részesült az 

elsőáldozásban. Három vagy több 

évi hitoktatás, illetve közvetlenül 

szentségre felkészítés után a bűn-

bánat feloldozásának keresztjét 

vették magukra, majd „láthatták 

és ízlelhették, milyen édes az Úr” 

az Oltáriszentségben. Hívők, szü-

lők, nagyszülők, rokonok együtt 

imádkoztak ezen a délelőttön, 

hogy a fiatal földbe elvetett imád-

ság és jócselekedet magja jó föld-

be hulljon. 

Következő gyermekek első ál-

Terményáldás 
Egyházunk irányelveit és fel-

adatait ismertető „direktórium” 

szerint idén október első vasár-

napján tartottuk a betakarításért 

hálaadó és terménymegáldó 

szentmisét. Hasonlóan az előző 

évek gyakorlatához, idén is 10 

rászoruló család kapta a hívek 

által felajánlott zöldséget, gyü-

mölcsöt, száraz élelmiszert. 

Lázár Zoltán Urat, a Jerney 

János általános iskola igazgatóját 

kértem meg, hogy bocsásson ren-

delkezésünkre 10 rászoruló csalá-

dot, akiket felajánlásunkkal meg-

lephetünk. 

A következő gyermekek és csa-

ládjaik kapták idén az október 3-

án, vasárnap reggeli és délelőtti 

szentmisében megszentelt ado-

mányokat: Korsós Leó Ádám 1b, 

doztak 2021. szeptember 19-én, 

délelőtt 9 órakor:  

Sebők Bianka, Nagy Zoltán, 

Szekeres Géza, Benedek Lei-

la,  Csábi András, Csongrádi Git-

ta,  Faragó Mihály, Gulyás Noé-

mi, Halász Máté Gábor, Illés Zsó-

fia, Kiss Attila, Kiss Gergő, 

Kismárton Attila, Király Lénárd 

Dávid, Kiszel Milán, Magda 

Ádám, Makra Alexa, Miklós 

Áron, Miklós Péter, Nyerges Ba-

lázs, Ótott Lehel, Pál Csenge Juli-

anna, Radics Gellért János, 

Schiller Panna Léna, Simon Ist-

ván, Somogyi Doroti, Süveges 

Máté Attila, Szabó Czibolya 

Szintia, Szép Zsombor, Szalai 

Dorka, Tóth Gergely, Tasi Janka, 

Tóth Zsófia, Vass Krisztina Szil-

via, Vincze Zalán, Zsemberi Bá-

lint. 

A szülőknek hálásan köszönöm, 

hogy életet és értékrendet adtak, 

hitoktatónknak Mihálffy Béláné 

Turzó Editnek pedig lelkiismere-

tes és kitartó munkáját. 

G.F. 



A plébánia elérhetőségei: 

6791 Szeged-Kiskundorozsma,  

Szent János tér 6. 

tel.: (62) 461-228 és (20) 82-32-159 
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Számlaszámok: 

OTP- Plébánia: 11735036-20051895 

Sztriha Kálmán Alapítvány: 

11735005-20545747 

OTP számla - „Főoltárkép restaurá-

lása” : 11735036-20053952  

Hirdetések 
 Október hónapban a hétközna-

pi szentmisék este 6 órakor 

kezdődnek, a misék előtt a ked-

ves hívek a rózsafüzért imád-

kozzák. 

 Kedden, október 19-én a rózsa-

füzér előtt szentségimádás lesz 

a templomban 5 – 6 óráig. 

 Akik elsőáldozók vagy bérmál-

kozók szeretnének lenni, minél 

előbb jelentkezzenek a plébáni-

án vagy a sekrestyében. 

 Akik a terményoltár elkészíté-

séhez élelmiszerekkel hozzájá-

rultak, azok adományát hálá-

san köszönöm. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Kis János és Fehér Bettina a 

házasság szentségében részesül-

tek október 9-én. 

Keresztelés: 

Viktor - Kiss János és Ferjánsz 

Erzsébet gyermeke a keresztség, 

az Oltáriszentség és a bérmálás 

szentségében részesült október 

6-án. 

Temetés:  

† Csányi Zoltánt életének 87. 

évében október 4-én; 

† Telek Andrást életének 83. 

évében október 5-én; 

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

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

18. h.: 2Tim 4,9-17a; Zs 144; Lk 

10,1-9 

19. k.: Róm 5,12.15b.17-19.20b-

21; Zs 39; Lk 12,35-38 

20. sz.: Róm 6,12-18; Zs 123; Lk 

12,39-48 

21. cs.: Róm 6,19-23; Zs 1; Lk 

12,49-53 

22. p.: Róm 7,18-25a; Zs 118,66-

68.76-77.93-94; Lk 12,54-59 

23. sz.: Róm 8,1-11; Zs 23; Lk 

13,1-9 

24. v.: Jer 31,7-9; Zs 125; Zsid 5,1

-6; Mk 10,46-52 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Pázmány Péter volt. A 

reformáció a katolikus egyházat 

is  megújulásra késztette, ame-

lyet a tridenti zsinat határozatai-

ban foglaltak össze. Magyarorszá-

gon a katolikus megújulás 

(ellenreformáció) legnagyobb 

alakja a protestánsként született 

Pázmány Péter (1570-1637) A 

kamaszkorában a kolozsvári je-

zsuita oktatók hatására a katoli-

kus hitre tért, majd a jezsuita 

rendbe belépett ifjú egyetemi ta-

nulmányait részben Bécsben és 

Rómában végezte. 1603-tól Ma-

gyarországon működött térítő 

papként. 

Új kérdésünk: Hol mondta 

Péter Jézusnak: „Uram, jó itt 

nekünk!” (Mt 17,4) 

1. Szidon vidékén? 

2. Egy fügefa alatt? 

3. Egy magas hegyen? 

4. Jerikóban?  

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, csütörtök estig 

dobják be a plébánia postalá-

dájába. A helyes megfejtők között 

egy könyvet sorsolunk ki. A sze-

rencsés nyertes nevét az október 

31-i számban közöljük. 

Az október 3-i játék nyertese: 

Kereszti Gáborné volt.    (M.L.) 

Betűkavarodás 

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Ami bennetek van, 

abból adjatok alamizsnát, és 

akkor minden tiszta lesz szá-

motokra.” (Lk 11,41) 

Az egyik, október 17. és október 

24. közötti evangélium rövid rész-

letének betűi kissé összekavarod-

tak; ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Az abeefimr ems aértz 

j ö t t ,  g y h o  e i k n 

aaágjkllnosz, aehmn gyho 

ő ágjllnoosz.” 

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 31-i számban közöljük. 

Az október 3-i játék nyertese: 

Nyerges Józsefné volt.  

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 
Sarkadi Mónika 2a (Sarkadi 

Amanda 4a, Sarkadi Andrea 6a), 

Bódi Dominik 3a (Bódi Dániel 

4a), Raffael Roland 5a, Kolompár 

Rikárdó 6a), Kálai Mátyás 7a, 

Ale Georgina 7b, Ratkai Dávid 

8a, Ale Melissza 8a, Balogh Niko-

lett 8a. 

A híveknek hálásan köszönöm 

nagylelkű adományaikat, melyet 

a szülők boldogan és megköszön-

ve vittek haza. 

G.F. 

† Vadlövő Alajosnét sz. Szögi 

Gizellát életének 84. évében októ-

ber 6-án; 

† Süveges Zoltán Istvánt életé-

nek 81. évében október 7-én; 

† Fehér Istvánnét sz.: Patik Ju-

liannát életének 79. évében októ-

ber 8-án a kiskundorozsmai te-

metőben utolsó útjukra kísértük. 

P.Gy. 


