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Létige 
7. v.: 1Kir 17,10-16; Zs 145; Zsid 

9,24-28; Mk 12,38-44 

8. h.: Bölcs 1,1-7; Zs 138; Lk 17,1-

6 

9. k.: Ez 47,1-2.8-9.12 vagy 1Kor 

3,9c-11 16-17 Zs 45 Jn 2, 13-

22 Zs 45 Jn 2,13-22 

10. sz.: Bölcs 6,1-11; Zs 81; Lk 

17,11-19 

11. cs.: Bölcs 7,22 - 8,1; Zs 118,89

-91.130-135.175; Lk 17,20-25 

12. p.: Bölcs 13,1-9; Zs 18,2-5; Lk 

17,26-37 

13. sz.: Bölcs 18,14-16; 19,6-9; Zs 

104,2-3.36-43; Lk 18,1-8 

14. v.: Dán 12,1-3; Zs 15; Zsid 

10,11-14.18; Mk 13,24-32 

Evangélium 
…”egy gyermeket közé-

jük állított”… (Mk 9,30-37) 

Mármint példának. 

Jézus szeretete a gyermekek 

iránt óriási. De ez a mondat nem 

a gyermekeknek szól, hanem 

minden felnőttnek, akiben belül 

egy gyermek van megbújva. A 

sebezhetőség, érzékenység, játé-

kosság, nyitottság, félelem: ez a 

gyermek neve. Aki kicsi, nevelet-

len. 

1978. október 22-én, amikor II. 

János Pált pápává iktatták be a 

Szent Péter téren, úgy kezdte 

beszédét: Ne féljetek! És pápasá-

gának 26 éve alatt állandóan ezt 

az egy mondatot ismételgette. Ne 

féljetek megnyílni Krisztusnak! 

Szíveteket kitárni felé. Megmu-

tatni magatokban a gyermeket. 

Jézus nemcsak közéjük állította a 

gyermeket, hanem középre, ami 

azt jelenti, ez a gyermek benned 

van. 

A gyermekre használt arám szó 

(talya) egyben szolgát is jelent. 

Itt nem úgy értelmezem a gyer-

meket, mint személyt, hanem 

mint felnőtt személyiségünk gye-

rekes viselkedését, aki miatt ki-

szolgáltatottak vagyunk. A ben-

nünk levő gyermek neveletlensé-

ge miatt kell szégyenkeznünk. 

Charles Francis Adams, 19. szá-

zadi politikus és diplomata, min-

den nap bejegyzett valamit napló-

jába. Egyik nap azt írta: Elmen-

tem a fiammal horgászni. Elpaza-

rolt idő volt. Fia is megszerette 

apjától a naplóírást, ő ugyanerre 

a napra ezt jegyezte föl: Elmen-

tem édesapámmal horgászni. Fe-

lejthetetlen nagy élmény volt. 

Egyiknek borzalom, a másiknak 

ugyanaz, boldogság. 

Ki itt a gyermek? A bennünk 

lévő kicsi. Az a kishitű mondat, 

hogy biztosan többet várna tőlem 

a fiam. A bennünk lévő kételke-

dés a gyermek, vajon jó apa va-

gyok én? Az élethelyzetekben 

megélt bizonytalanság a gyer-

mek, ami felkavar, ami összeza-

var, elgyengít. Mit csináljunk 

ezekkel a gyermekekkel? Meddig 

lesznek ezek még gyermekek ben-

nünk? Amíg nem foglalkozunk 

velük. Ha beszélgetünk róla, ha 

neveljük őket, lassan felnőttek 

lesznek. A lelki beszélgetések 

majdnem állandó témája a gyer-

mek. Erős akarok lenni és gyenge 

vagyok. Hogyan lehetne magam-

ban megölni a gyermeket. Hogy 

mindig erősnek látszódjak. Szere-

tettel. Elfogadással. Úgy hogy 

nem félre, hanem középre állítod 

magadban és sokat beszélgetsz 

vele. 

Azt mondja az egyik teológus 

(John Chryssavgis) a gyengesége-

ink a mi belső sebeink. Ők a mi 

gyerekeink. Olyan mély nyomok a 

szívünkben, amik gyógyításra 

várnak. Akiket simogatni kell, 

átölelni, befogadni. Nem szégyell-

ni. Hiszen ez is a miénk. 

G.F.  

CARITAS HUNGARICA 

DÍJ - 2021 
A Magyar Katolikus Karitász 

vezetősége 2012-ben alapította a 

Caritas Hungarica díjat. A díj 

célja biztosítani a karitász önkén-

teseket arról, hogy az egyház ér-

tékeli a rászorulóknak nyújtott 

karitatív munkájukat. Ennek 

jeléül külön kitüntetéssel jutal-

mazza azokat az önkénteseket, 

akik a krisztusi szeretet gyakor-

lati megvalósításában kiemelked-

nek. 

A díj célja továbbá buzdítani a 

híveket a karitatív tevékenységre 

Árpád-házi Szent Erzsébet példá-

ja nyomán; és példaképül állítani 

mások elé azokat a köztünk élő 

híveket, akik Krisztus szereteté-

vel önzetlenül segítenek a rászo-

rulókon Jézus tanítása szellemé-

ben: „...mert éhes voltam és ennem 

adtatok, szomjas voltam és innom 

adtatok, vándor voltam és befo-

gadtatok, mezítelen voltam és fel-

ruháztatok, beteg voltam és meg-

látogattatok, börtönben voltam és 

fölkerestetek…” (Mt 31,35-36) 

A díjra minden évben egyház-

megyénként legfeljebb három 

(idén a jubileumi évben négy) 

önkéntes karitászmunkatársat 

javasolhat a helyi karitászigazga-

tó. Az elismerést azok a plébániai 

önkéntes karitászmunkatársak 

kapják, akik a legtöbbet tesznek 

a rászorulókért: az idősekért, be-

tegekért, családokért, gyermeke-

kért, a társadalom peremére sod-

ródottak támogatására. 

2021-ben, október 9-én Buda-

pesten, a Magyar Szentek temp-

lomában szentmise keretében 

történt a Caritas Hungarica díj 

átadása. Egyházmegyénkből, 

Egyházközségünkből KISSNÉ 

TAPODI TERÉZIA kapta az 

egyik elismerést. 

Teréz az 1992-ben alakult do-

rozsmai Karitász Csoportnak 

kezdetek óta tagja, mintegy 15 

éve vezetője, nélküle nem tudott 

volna csoportja ennyit tenni a 

rászorulókért. Leginkább a fárad-

ságot nem tűrő kitartása az, ami 

kiemelkedővé teszi őt a rászoruló-

kon való segítségnyújtásban sok-

szor a nehézségek ellenére is. 

Minden szolgálatból kiveszi a 

részét, ruhaosztás, karácsonyi 

élelmiszercsomagok összeállítása, 

pékáru adomány osztása, tábori 

játékok vezetése, Erzsébet kenyér 

osztása. Nagyon jó a szervező-

készsége, megértő a hozzáfordu-

lókkal, akiknek örömmel segít. 

G.F. 



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: II. Szilveszter pápa 

volt. Miként tudjuk, I. Szent Ist-

ván a koronát a Rómában székelő 

II. Szilveszter pápától kérte és 

kapta, nem pedig a német-római 

császártól, mert a germán részről 

történő megkoronázás a magyar 

uralkodóról mintegy vazallus-

képet alakíthatott volna ki. 

Új kérdésünk: Miért kellett 

a Szent családnak Egyiptom-

ba menekülnie?  (Máté 2,16) 

1. A közelgő járvány mi-

att? 

2. A fáraó meghívta őket? 

3. Homokvihar közeledett? 

4. Heródes haragja elől?  

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 a november 

21-i számban közöljük. 

Az október 24-i játék nyertese:   

Nyerges Józsefné volt.  

M.L. 

Betűkavarodás 

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Atyám akarata az, 

hogy mindenkinek, aki látja a 

Fiút és hisz benne, örök élete 

legyen.” (Jn 6,40) 

Az egyik, november 7. és novem-

ber 14. közötti evangélium rövid 

részletének betűi kissé összeka-

varodtak; ABC sorrendbe rende-

ződtek: 

„De aikmor ejlnö az 

abeefimr, ajnov aáellt ehitt 

a dflnöö?” 
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 21-i számban közöl-

jük. 

Az október 24-i játék nyertese: 

Kereszti Gáborné volt.  

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Hirdetések 
November 13-án szombaton 

fatimai imaóra lesz a reggeli 

szentmise végén a templomban. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Dávid Valentin - Jó Ferenc és 

Csefkó Dóra gyermeke október 31

-én a keresztség szentségében 

részesült. 

P.Gy. 

Léleklétra 
(Folytatás) 

A tulajdonos nem mondott erre 

semmit. A nő odafordult a rendőr-

höz, és megkérdezte, hogy akarna

-e velük reggelizni. 

– Nem, köszönöm, szolgálatban 

vagyok – válaszolta a rendőr. 

– Akkor legalább egy kávét 

igyon meg velünk – kérlelte a cég-

vezető. 

– Az rendben lesz – felelte a 

rendőr. 

A tulajdonos elment kávét készí-

teni. 

– Jól helyretette – mondta a 

rendőr a nőnek. 

– Nem így akartam, de meg volt 

rá az okom – mondta a nő. 

Ezután ránézett a bácsira, és 

megkérdezte: 

– Emlékszik még rám? 

– Azt hiszem igen, akartam is 

mondani, hogy olyan ismerős va-

lahonnan – felelte az öreg. 

– Maga valamikor itt dolgozott. 

Emlékszem az arcára. Szét vol-

tam fagyva, bejöttem ide, szinte 

éhen haltam, annyira éhes vol-

tam. Nagyon rossz periódusban 

voltam, szinte én is az utcán vé-

geztem mint maga. 

– Nem létezik, hogy egy olyan 

sikeres üzletasszony, mint maga, 

majdnem az utcára került – 

ámuldozott a rendőr. 

– Húszéves lehettem. Eljöttem a 

városba, hogy munkát találjak, de 

senki nem akart alkalmazni. Nem 

volt, miből fizessem az albérletet, 

így a lakás tulajdonosa kitett. 

Nem volt hová mennem. Órákig 

mászkáltam az utcán, teljesen 

átfagytam, éhes voltam. Meglát-

tam ezt a helyet, és gondoltam 

bejövök, hátha kapok egy tányér 

meleg levest. 

– Aha, tényleg, emlékszem – 

kiáltott a bácsi. – Megkérdezte, 

hogy pár órás mosogatásért kap-

hatna-e egy tányér ételt. Azt felel-

tem, hogy ez nem egyezik az étte-

rem működési szabályzatával. 

– És akkor maga a világ legna-

gyobb szendvicsével jött ki a 

konyhából, meleg volt és isteni 

finom – folytatta a történetet a 

nő. 

– És hogy jutott ilyen magasra? 

– Azon a napon végre találtam 

munkát. Nagyon sokat dolgoztam 

azért, hogy el tudjam indítani 

saját vállalkozásomat. Ha végzett 

a reggelivel, akkor jöjjön át, ke-

resse meg ezt az embert (egy név-

jegyet nyújtott át a bácsinak), ő 

irányítja humánerőforrás osz-

tályt. Biztosan tudunk munkát 

találni önnek, sőt még ruhára is 

adhatok egy kis előleget. 

– Hogy tudom én ezt meghálálni 

magának? – kérdezte könnyes 

szemmel a bácsi? 

– Istennek köszönje meg, hogy 

találkoztunk! – felelte a nő. 

(Forrás: internet) 

K.L.-né és N.-né 


