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Bérmálás 
Az Egyházmegye beosztása sze-

rint Kiskundorozsmára október 3

-ára esett a bérmálás időpontja. A 

vasárnap este 6 órakor kezdődő 

szentmisét Dr. Serfőző Levente 

prefektus, oktatási helynök atya 

mutatta be. Két növendéket, egy 

negyed- és egy ötödéves kispapot 

is magával hozott a helynök úr, 

hogy még ünnepélyesebbé tegye a 

bérmálást. Két fiatal köszöntötte 

a bérmáló atyát, majd az olvas-

mányt, a szentleckét és az egyete-

mes könyörgést is a bérmálkozó 

fiatalok olvasták. Hozsanna kóru-

sunk többször énekelt a szentmi-

sében, melyet Szélpál Szilveszter 

énekművész „Ave Maria” szólója 

tett teljessé. Szülők, rokonok, 

hívek nagy száma vett részt a 

szentmisén együtt imádkozva és 

kérve a 35 nagykorúra a Szentlé-

lek megerősítő és megtartó ke-

gyelmét. 

A következők bérmálkoztak: 

Szabó Aletta, Nagygyörgy Nor-

bert, Simon Réka, Olajos Boglár-

ka, Telek Szabolcs András, Ra-

dics Ramóna, Darázs Dorka, 

Andrási Balázs, Siket Máté, Né-

meth Máté, Rainer Micsinyei An-

na, Ábrahám Zsolt János, Guzsik 

Henrietta, Bakos Zsanett, Pócsai 

Máté, Topor Zsanett, Jenei Pat-

rik, Turzó Martin Mihály,  Gre-

gus Jázmin, Kordás Barnabás, 

Bálint Zsombor, Börcsök Zsolt, 

Bényi Nóra, Varga Máté, Keszi 

Petra kitti, Keszi Réka Kinga, 

Marschall Kristóf, Szalkai Attila, 

Szalkai Erika, Tóthmihály Lilla 

Kamilla, Perecz Dóra Izabella, 

Matúz Levente, Varga Ildikó, Lő-

rincz László Antal, Lőrincz Lajos 

István. 

A szülőknek hálával és tiszte-

lettel köszönöm a gyermekek ne-

Evangélium 
...”feloldódott a bilincs”… 
(Mk 7,31-37) 

II. János Pál Pápa, Evangelium 

vitae enciklikájában (ami az em-

beri élet sérthetetlenségével foglal-

kozik) olyanok helyzetéről is ír, 

akik alacsonyabb rendűségük 

miatt sokat szenvednek. De ha 

hallják a mai evangélium tanítá-

sát, megérthetik, hogy bármilyen 

betegségük is van, legyen az sü-

ketség, tudják meg, hogy ajándék 

birtokában vannak. Miért? Mert 

tud róla az Isten és így hagyja. 

Nem változtat rajta semmit. Ta-

lán akar vele, velem kezdeni va-

lamit. Innentől a süketség már 

nem betegség, hanem küldetés. 

Mire akar elvezetni engem az 

Isten ezzel a belső csenddel? 

Például arra, hogy aki nem tud 

bizalommal imádkozni, az süket. 

A süketség nem csendet jelent, 

hanem más valaminek a meghal-

lását, mint aminek kellene. Elme-

gyek vasárnap a templomba. Reg-

gel vagy este imádkozom. Miért? 

Kötelességből! Mert parancs, 

hogy az Úr napját szenteld meg. 

Ez a süketség. Mást hallok, mint 

amit kellene. Mi a tisztánhallás? 

Nem kötelességből, hanem hálá-

ból imádni az Istent. 

Voltam vidéken olyan család-

nál, ahol étkezés előtt elmondták 

az étkezés előtti és az étkezés 

utáni imát egyszerre. Mert az 

ebéd végén mindig elfelejtettek 

imádkozni. Az ételtől megsüke-

tültek. A jóllakottság gyakran 

hálát öl. 

Egy pap azt mondta, nem min-

dig hiszem, hogy az Isten szeret. 

Sokszor olyan nehéz imádkozni 

és bízni benne. Ez a süketség. 

Száraz kötelességérzet. 

 

Szent Bonaventura azt írja As-

sisi Szent Ferencről, hogy imád-

ságai közben gyakran szomorú-

ság szállta meg, amikor bűneire 

gondolt. De a Szentlélek eltöltötte 

lelkét és kiszélesítette gondolatai-

nak szűklátókörűségét. Ez volt 

számára az effata pillanat. Meg-

élése annak, hogy Isten és a köz-

tem levő süketség akadálya felol-

dódott. 

Az első dolog, mondja Celanói 

Tamás, Ferenc életrajzírója, hogy 

közelítsük meg az Istent, és kér-

jük irgalmát. Az assisi szent 

szüntelenül azt ismételgette: kö-

nyörülj rajtam Uram, bűnösön. 

Ettől a mondattól különös édessé-

get élt meg. 

Benedek pápa szerint az ember 

a bűn elkövetése miatt lett süket. 

Isten Fia azért vált emberré, 

hogy meggyógyítsa fülünket. A 

szeretet nyelve az, amin keresztül 

beszélt hozzánk. Ezt azért értik 

az emberek, mert szomjaznak rá. 

Mert a szeretet feloldja gátlásai-

kat. Az ősi időkben, különösen 

Rómában és Milánóban használ-

ták az úgynevezett effata rítust. 

Ez a keresztség kiszolgáltatása 

előtt hangzott el, és ördögűző 

szertartás volt. Ellene mondasz-e 

a sátánnak, minden cselekedeté-

nek és minden csábításának? Ez 

a görcsoldó, bűn feloldó szertar-

tás. A süketség megszüntetése. 

Ezután a keresztségben, de bár-

melyik szentség felvételében sza-

badon áramolhat az Istennel való 

találkozásban megtapasztalt ke-

gyelem tiszta hangja. 

Uram, nyisd meg szívünket, 

hogy meghallgassuk Fiad igéit! 

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  

Te kit választanál? 

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Egy magas hegyen volt. 

Máté Evangéliumában így ír: 

„Jézus maga mellé vette Pétert, 

Jakabot és testvérét, Jánost, és 

fölment velük egy magas hegyre. 

Ott elváltozott előttük. Ekkor 

mondta Péter a kérdezett monda-

tot. 

Új kérdésünk: Mi történt a 

„bottal”, amikor Mózes ledob-

ta a főldre?  (Kiv 4,3) 

1. Arannyá változott? 

2. Kizöldült? 

3. Kígyóvá változott? 

4. Megvédte Mózest?  

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  november 7-

i számban közöljük. 

Az október 10-i játék nyertese: 

Farkas Dezsőné volt.  

M.L. 

Betűkavarodás 

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Az Emberfia sem 

azért jött, hogy neki szolgálja-

nak, hanem hogy ő szolgál-

jon.” (Mk 10,45) 

Az egyik, október 24. és október 

31. közötti evangélium rövid rész-

letének betűi kissé összekavarod-

tak; ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Ejmn, a dehit 

eggygyímoóttt deégt.” 

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 november 7-i számban közöljük. 

Az október 10-i játék nyertese: 

Kéri Györgyné volt.  

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

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

-6; Mk 10,46-52 

25. h.: Róm 8,12-17; Zs 67,2-

21; Lk 13,10-17 

26. k.: Róm 8,18-25; Zs 125; Lk 

13,18-21 

27. sz.: Róm 8,26-30; Zs 12; Lk 

13,22-30 

28. cs.: Ef 2,19-22; Zs 18A; Lk 

6,12-16 

29. p.: Róm 9,1-5; Zs 147; Lk 14,1

-6 

30. sz.: Róm 11,1-2a.11-12.25-

29; Zs 93; Lk 14,1.7-11 

31. v.: MTörv 6,2-6; Zs 17; Zsid 

7,23-28; Mk 12,28b-34 

Hirdetések 
 Október hónapban a hétközna-

pi szentmisék este 6-kor kez-

dődnek, a misék előtt a kedves 

Hívek a rózsafüzért imádkoz-

zák. 

 Akik elsőáldozók és bérmálko-

zók szeretnének lenni, minél 

előbb jelentkezzenek a plébáni-

án vagy a sekrestyében. 

 Akik Mindenszentek ünnepén 

sírszentelést kérnek, a plébánia 

irodájában hivatali időben je-

lezzék szándékukat. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Nyári Péter és Lévai Zsófia a 

házasság szentségében részesül-

tek október 16-án. 

Temetés:  

† Tóth Vincét életének 80. évé-

ben október 11-én a Szeged – Bel-

városi temetőben; 

† Szaniszló Sándort életének 84. 

évében október 13-án a kiskun-

dorozsmai temetőben utolsó útjá-

ra kísértük. 

P.Gy. 

velését, hitben tartását, jó példa 

adását. Mihálffy Béláné Turzó 

Edit hitoktatónknak hálás va-

gyok fáradhatatlan munkájáért. 

Vannak, akiket óvodás hittanos 

koruktól kezdve, általános isko-

lán át, a szentségre felkészítő két 

éven keresztül folyamatosan ok-

tatott és nevelt. Edit, köszönöm 

szépen! 

G.F. 

Léleklétra 
Elképesztő mértékben felgyor-

sult a világ és egyre kevesebb idő 

jut egymásra. AZ ünnepek valódi 

megünneplése, a valahova tarto-

zás együttes élménye, a közös ét-

kezések, a közös programok, ezek 

lassan kikopnak az ünnep foga-

lomköréből. Egész egyszerűen 

nincs ezekre idő.  Ez tehát ennek 

az időszaknak a legnagyobb kihí-

vása:  időt tölteni azokkal az em-

berekkel, akik fontosak, és azok-

kal a dolgokkal, amik értékesek – 

nem anyagi értelemben. 

(Forrás: internet) 

L.L.-né és N.-né 


