
KIÁLTÓ SZÓ 
A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja 9. évfolyam, 48. szám 2021. november 28.  

Evangélium 
…”kincsed lesz a 

mennyben”… (Mk 10,21) 

Az a baj, hogy ha az ember jót 

tesz, könnyen elhiszi magáról, 

hogy jó is. 

Jézus nem akar minket elszegé-

nyíteni, vagyonunkból kiforgatni, 

amikor azt mondja, adjuk el, 

amink van és osszuk szét a rászo-

rulók között. Nem azt mondja a 

gazdag ifjúnak, hogy adja el min-

denét és övé lesz az örök élet, ha-

nem kincset kap a mennyben. 

Jézus nem veszi el az ifjú kincsét, 

hanem a földit veszi el a kincs 

elől és kicseréli mennyeire. 

A jómódú fiatalember, ifjú kora 

óta minden parancsot megtett, 

szerette a szegényeket, támogatta 

az elesetteket, alapítványokat 

hozott létre. Rengeteg jót tett. 

Pénzből. Mások ugyanezt teszik, 

Istenből. Az egyik mögött földi, a 

másik mögött mennyei indíték 

áll. 

Jézus ránézett és megszerette 

őt. Azt, hogy nagylelkű, kedves, 

buzgó, adakozó, jó szívű. Egy do-

log hiányzik csak benned, az, ami 

mozgat. Cseréld ki a pénzt az Is-

tenre.  

Sokan eleget tesznek a paran-

csoknak, minden előírásnak meg-

felelnek, csak vasárnap nincs egy 

órájuk az Istenre. Aki templomba 

nem jár, nem lehet jó ember. 

Mert a lusta nem jó ember. Ha 

valaki jót tesz, nem jelenti, hogy 

jó is. Mitől lehet jó valaki? Önelé-

gültségből! Mindenem megvan, 

hát segítek a szegényeken. Di-

csekvésből jó! Rengeteg pénzem 

van, megtehetem, hogy jót te-

gyek. Lelkiismeretfurdalásból jó! 

Amit elvettem másoktól, jócsele-

kedettel adok belőle valamit visz-

sza. Aki így jó, magát akarja meg-

nyugtatni és nem másokat meg-

ajándékozni. Csak aki Istent ad-

ja, az a jó. Istent adni az embe-

reknek nem pénz kérdése és 

nincs benne önérdek. 

Azt írja a Katolikus Egyház Ka-

tekizmusa (2404). „Az embernek, 

amikor a teremtett javakat hasz-

nálja, úgy kell tekintenie jogosan 

birtokolt vagyonát, hogy az nem-

csak a sajátja, hanem egyúttal 

közös is, abban az értelemben, 

hogy ne csak önmagának, ha-

nem másoknak is javára le-

hessen. Egy dolog birtoklása a 

birtokosát a Gondviselés kép-

viselőjévé teszi, hogy gyümöl-

csöztesse és annak áldásait má-

sokkal, elsősorban a hozzátartozó-

ival megossza”. 

A francia divattervező, Coco 

Chanel úgy fogalmazott: vannak 

emberek, akiknek van pénzük és 

vannak emberek, akik gazdagok. 

A gazdag ifjú azok közé tartozik, 

akiknek van pénzük, Teréz anya 

meg azok közé, akik gazdagok. 

„Minél magasabbra emelkedik a 

nap, annál kisebb az árnyéka. 

Minél nagyobb a jóság valakiben, 

annál kevésbé kívánja az elisme-

rést érte” (Lao ce). Minél nagyobb 

az Isten szeretet valakiben, annál 

légiesebbé válik, és annál köny-

nyebben tudja elengedni a pilla-

natnyi örömöket adó, de magát 

örökéletűnek feltüntető földi örö-

mök súlyát. 

A gazdag ifjú egész biztosan 

megértette Jézus beszédét. Ezt 

egy dologból tudjuk. Nagyon el-

szomorodott. A kereszténység 

Istenkeresés, de Istennel találko-

zás és beszélgetés is. Elérkezés 

ahhoz a pillanathoz, ahol két út 

áll előttem, melyiken induljak? 

Döntsünk úgy, hogy örömünkre 

váljon. 

G.F.  

Szent Erzsébet körlevél 

2. rész 

Szent Erzsébet példája erre ta-

nít minket: a megosztás nem azt 

jelenti, hogy a világ minden gond-

ját és baját magunkra vesszük és 

minden nyomort enyhíteni aka-

runk, hanem annak vállalását, 

hogy a mindennapi életünkben 

megtesszük azt, amire lehetősé-

günk van. Albert Schweitzer, a 

Nobel-díjas orvos és lelkipásztor 

gondolatai mutathatják meg a he-

lyes irányt számunkra: „Nyisd ki 

a szemed és keresd, hol van szük-

sége valakinek egy kis időre, egy 

kis részvétre, egy kis beszélgetés-

re, egy kis gondoskodásra. Az ille-

tő talán magányos, elkeseredett, 

beteg vagy ügyetlen, s te jelent-

hetsz számára valamit. (…) Ne ri-

asszon vissza, ha várnod vagy kí-

sérletezned kell! Csalódásokra is 

vértezd fel magadat, de ne mondj 

le a mellékfoglalkozásról, amikor 

ember lehetsz az emberek számá-

ra!” (A. Schweitzer, Keress magad-

nak mellékfoglalkozást!) 

Most, amikor sajnálatos módon 

a koronavírus-járvány negyedik 

hulláma sújtja hazánkat és a vilá-

got, ismét nehézzé válhat, hogy 

arcunkat és kezünket nyújtsuk a 

szükséget szenvedők felé. Az ős-

egyház életéről így ír Szent Luk-

ács az Apostolok Cselekedeteiben: 

„A sok hívő mind egy szív, egy lé-

lek volt. Egyikük sem mondta va-

gyonát sajátjának, mindenük kö-

zös volt. (…) Nem akadt köztük 

szűkölködő, mert akinek földje 

vagy háza volt eladta, és az érte 

kapott pénzt elhozta, és az aposto-

lok lába elé tette. Mindenkinek 

adtak belőle, a szükséghez mér-

ten.” (ApCsel 4,32.34-35) Eszerint 

az Egyház életét már a kezdetek-

től fogva jellemezte az intézmé-

nyes szeretetszolgálat, vagyis, 

hogy a többiek nevében a közösség 

kiválasztott tagjai gondot viseltek 

a rászorulókra. Ma a Katolikus 

Karitász ezt a feladatot folytatja, 

amelynek szervezetei, munkatár-

sai és önkéntesei vállalják azt, 

hogy szolgálatukat a járványve-

szély idején is töretlenül folytat-

ják testvéreik javára. 

Ferenc pápa így fogalmaz: „A 

szolidaritás dinamizmusa építi az 

Egyházat, amelyben a koinónia, a 

közösség játszik főszerepet, hiszen 

a görög szó, koinónia jelentése: kö-

zösbe tenni, megosztani, közölni, 

részt venni. (…) Krisztus teste 

tagjának lenni, felelősséget jelent 

egymás iránt is” (Ferenc pápának 

2019. augusztus 21-én a VI. Pál 

csarnokban tartott általános ki-

hallgatáson elmondott beszéde). 

A Katolikus Egyház munkatár-
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: A templomban. Szülei  

minden évben felmentek Jeruzsá-

lembe a Húsvét ünnepére. A vé-

gén hazaindultak, de a gyermek 

Jézust nem találták. Keresték a 

rokonok között, de nem találták. 

Három nap után akadtak rá a 

templomban. Anyja így szólt 

hozzá: „Gyermekem, miért tetted 

ezt velünk? Ő ezt felelte: Nem 

tudtátok, hogy nekem Atyám dol-

gaiban kell fáradoznom?” (Lk 

2,41) 

Új kérdésünk: Ki áldotta Is-

tent ezekkel a szavakkal: 

„Bocsásd el, Uram szolgádat 

szavaid szerint békében” (Lk 

2,29) 

1. Simeon? 

2. Zakariás? 

3. Ozeás? 

4. Malakiás?  

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 decem-

ber 12-i számban közöljük. 

A november 14-i játék nyertese:      

Tapodi Endréné volt.  

M.L. 

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Vigyázzatok hát ma-

gatokra, hogy el ne nehezed-

jen szívetek a tobzódásban és 

részegségben.” (Lk 21,34) 

Az egyik, november 28. és decem-

ber 5. közötti evangélium rövid 

részletének betűi kissé összeka-

varodtak; ABC sorrendbe rende-

ződtek: 

„Aaikorrssztv áehtt és 

d e i m n n  b d e i n ő 

aádikkmootzz.” 
A helyes válaszokat (a bibliai idé-

zetet 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 december 12-i számban közöl-

jük.  

A november 14-i játék nyertese: 

Nyerges Józsefné volt.  

Sz.A. 

Létige 
28. v. (Advent 1. vasárnapja): 

Jer 33,14-16; Zs 24; 1Tessz 

3,12 - 4,2; Lk 21,25-28.34-36 

29. h.: Iz 2,1-5; Zs 121; Mt 8,5-11 

30. k.: Róm 10,9-18; Zs 18A; Mt 

4,18-22 

1. sz.: Iz 25,6-10a; Zs 22; Mt 

,29-37 

2. cs.: Iz 26,1-6; Zs 117; Mt 

7,21.24-27 

3. p.: Iz 29,17-24; Zs 26; Mt 9,27-

31 

4. sz.: Iz 30,18-21.23-26; Zs 

146; Mt 9,35 - 10,1.6-8 

5. v. (Advent 2. vasárnapja): 

Bar 5,1-9; Zs 125; Fil 1,4-6.8-

11; Lk 3,1-6 

sai hazánkban mintegy 166 intéz-

ményben gondoznak időseket, fog-

lalkoznak fogyatékkal élő testvé-

reinkkel, nyújtanak éjjeli menedé-

ket hajléktalanoknak és törődnek 

a szenvedélybetegekkel. Szent Er-

zsébet ünnepén, amikor a szolgáló 

felebaráti szeretet szentjére és 

példaképére emlékezünk, azáltal, 

hogy adományainkkal a Katolikus 

Karitász munkáját támogatjuk, 

közösséget vállalunk a rászorulók-

kal és azokkal is, akik élethivatá-

suknak választották azt, hogy az 

emberek szükségét enyhítsék. Az 

özvegyasszony két fillérje nem az 

összeg nagysága miatt értékes, 

hanem azért, mert „ő mindent 

odaadott”, közösséget vállalt Is-

tennel és testvéreivel. A szeretet 

cselekedetei ugyanis nemcsak a 

rászorultakon segítenek, hanem 

azokat is gazdagítják, akik adnak, 

mert ezáltal maguk is Krisztushoz 

válnak hasonlókká. 

Kelt  Budapesten,  2021 . 

november 19-én, Árpád-házi Szent 

Erzsébet ünnepén 

A Magyar Katolikus Püspöki 

Konferencia 

Hirdetések 
 A mai vasárnap Advent I. va-

sárnapja, az új egyházi év kez-

dete. 

 Advent hétköznapjain a hagyo-

mányos rorate misék reggel 6-

kor kezdődnek. 

  A héten lesz első péntek, a reg-

geli mise végén imádkozzuk a 

Jézus Szíve litániát, majd dél-

előtt a betegeket látogatjuk. 

 A következő vasárnap első va-

sárnap lesz, a délelőtti mise vé-

gén imádkozzuk a Jézus Szíve 

litániát. 

 A plébánia irodájában 2022. 

évre szentmisék írathatók hiva-

tali időben. 

 Péntek este 6 órától biblia óra 

kezdődik a plébánián. Minden-

kit szeretettel várnak. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Zoé, Tóth Dávid és Nagy– 

György Brigitta gyermeke a ke-

resztség szentségében részesült 

2021. november 21-én. 

Temetés: 

† Nemes–Nagy Mihályt életé-

nek 65. évében, 2021. november 

16-án a kiskundorozsmai temető-

ben utolsó útjára kísértük. 

P.Gy. 
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