
KIÁLTÓ SZÓ 
A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja 9. évfolyam, 52. szám 2021. december 26.  

Létige 
26. v.: 1Sám 1,20-22.24-28; Zs 

83; 1Jn 3,1-2.21-24; Lk 2,41-

52  

27. h.: 1Jn 1,1-4; Zs 96; Jn 20,2-8  

28. k.: 1Jn 1,5 - 2,2; Zs 123; Mt 

2,13-18  

29. sz.: 1Jn 2,3-11; Zs 95; Lk 2,22

-35  

30. cs.: 1Jn 2,12-17; Zs 95; Lk 

2,36-40  

31. p.: 1Jn 2,18-21; Zs 95; Jn 1,1-

18  

1. sz.: Szám 6,22-27; Zsolt 66; Gal 

4,4-7; Lk 2,16-21  

2. v.: Sir 24,1-4.12-16 [gr.1-2.8-

12]; Zsolt 147; Ef 1,3-6.15-18; 

Jn 1,1-18  

Evangélium 
…”Uram, ha itt lettél vol-

na, nem halt volna meg test-

vérem”… (Jn 11,32) 

 

Amikor Oscar Wilde először lát-

ta a Niagara vízesést, azt mond-

ta, majdnem tökéletes. Ha más 

irányba folyna, még tökéletesebb 

lenne. Melyik a legtökéletesebb 

irány? Ahonnan született! Min-

den élőlényben meg van az a haj-

lam, hogy keresi gyökereit. A Ni-

agara vízesés is a cél felé haladva 

szomjazik arra, hogy megtudja, ki 

ő? Vajon a napraforgó nem ezért 

fordul állandóan a nap felé? Mert 

valami nagyon fontosat megta-

lált? 

Akik turistaként Rómában jár-

nak, érdemes megtekinteni az 

ókori világ egyik dicsőségét, a 

Pantheont, minden isten templo-

mát, ami több mint 2000 éves. A 

43 méter magas kupola tetején 

egy 9 méter átmérőjű nyílás tá-

tong, amin beesik az eső és a hó. 

A külső és a belső hőmérséklet 

különbsége miatt az épületbe ér-

kező csapadék menetközben szét-

porlad, és már nem mint folya-

dék, hanem mint frissítő permet 

érkezik meg a földre. Ez kifejezi 

az embernek azt a vágyát, hogy 

szeretne megszabadulni minden 

tér- és időbeli korláttól. De szem-

lélteti azt is, mi lesz a lélekből a 

halál után. Ugyanaz, mint volt, 

csak más a neve. 

Azt mondja Sziénai Szent Kata-

lin, hogy minden út, ami a 

mennybe vezet, már a menny. 

Mert Jézus az út. 

Mária Jézus elé rohan. Sietsé-

gének nincs értelme, mert testvé-

re Lázár már halott. Mégis Jézus 

látása megváltoztatja számára a 

halál jelentését.  

Ha itt lettél volna – mondja –, 

nem halt volna meg a testvérem. 

Akkor is meghalt volna, de talán 

másként. Nem mindegy, hogy a 

halál elmúlás, vagy találkozás. 

Nem mindegy, hogy fájdalmas 

zaklatottság, vagy fájdalmas 

megnyugvás. 

 

Nemes Nagy Ágnes  

Fák  

Tanulni kell. A téli fákat. 

Ahogyan talpig zúzmarásak. 

Mozdíthatatlan függönyök. 

Meg kell tanulni azt a sávot, 

hol a kristály már füstölög, 

és ködbe úszik át a fa, 

akár a test emlékezetbe. 

És a folyót a fák mögött, 

vadkacsa néma szárnyait, 

s a vakfehér, kék éjszakát, 

amelyben csuklyás tárgyak áll-

nak, 

meg kell tanulni itt a fák 

kimondhatatlan tetteit. 

„Meg kell tanulni azt a sávot, 

hol a kristály már füstölög”. Egy 

zúzmarás ágra rásüt a nap. El-

kezd a gally párologni és vízcsep-

pek olvadnak le róla. Mi ez? Hal-

mazállapot változás. Mi a jég, a 

pára és a víz? Ugyanaz! Csak más 

a neve. Víz! A víz szilárdan, a víz 

folyékonyan és a víz légneműen. 

Mi a föld, a menny és a pokol? 

Ugyanaz, csak más a neve. A lé-

lek más-más állapotban. 

Ezért imádkozzuk a „Hiszek-

egy”-ben: hiszem a test feltáma-

dását, hiszem az örök életet. 

G.F.  

Álom 
Künn esik, benn tűz lobog, 

izzik, pattog a parázs, 

melege gyöngéden átfon, 

elbóbiskolok, 

s nesztelen érkezik a varázs. 

Álom kapu nyílik résnyire, 

s rajt’ besurran az emlék. 

Istenem! 

Hisz gyerek voltam nemrég! 

Mint sebesvonat, 

gázol át rajtam az élet, 

egy szemhunyás volt, nem több, 

s minden semmivé lett. 

Vagy inkább ez aggastyán, mi 

most vagyok, 

talán ez az álom, 

s való pedig, hogy suhancként 

szívrepesve várom, 

kis Jézus vajh’ mit hozott. 

Összeül a család,  

Apám csillagszórót gyújt legott, 

Jó Anyám dúdolni kezdi 

az ismert dallamot, 

s mi rázendítünk: 

„Mennyből az angyal, 

lejött hozzátok, 

pásztorok, pásztorok…” 

Künn esik, benn tűz lobog, 

izzik, pattog a parázs, 

bóbiskolok, 

szívem mégis hevesen dobog, 

sose múljon a varázs. 

(Forrás: Internet) 

N.-né és K.L.-né 



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: Máté volt. „Amikor Jézus 

továbbment, látott egy Máté nevű 

embert, amint ott ült a vámnál. 

Szólt neki: Kövess engem! Az fel-

állt és nyomába szegődött. Ké-

sőbb meghívta Jézust és tanítvá-

nyait a házába. Amikor asztalhoz 

telepedtek, együtt ettek. A farize-

usok méltatlankodva kérdezték 

Jézus tanítványait: -Miért eszik 

Mesteretek  vámosokkal és bűnö-

sökkel? Jézus ezt hallva így szólt: 

-Nem az egészségeseknek kell az 

orvos, hanem a betegeknek. 

Új kérdésünk: Ki volt a 

„legtöbbet utazó” pápa , akit a 

XX. században avattak szent-

té? 

1. VI. Pál  pápa? 

2. XXIII. János pápa? 

3. XII. Piusz pápa? 

4. II. János Pál pápa? 

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 január 9-i 

számban közöljük. 

A december 12-i játék nyertese:  

Kereszti Gáborné volt. 

M.L. 

Hirdetések 
 Ma, december 26-án, vasárnap 

a szent család ünnepe van. 

 A plébánia irodájában 2022. 

évre szentmisék írathatók hiva-

tali időben. 

 December 31-én, pénteken az 

esti mise keretében lesz az év 

végi hálaadás, a Te Deum. 

Ezen a napon reggel nincs 

szentmise. 

 2022. január 1-jén, Újév első 

napján, Szűz Mária, Isten Any-

ja ünnepe lesz. 

 A következő vasárnap első va-

sárnap lesz, a délelőtti szentmi-

se végén szentségimádást tar-

tunk, imádkozzuk a Jézus Szí-

ve litániát.                      (P.Gy.) 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

József – Kovácsházi Lajos és 

Bugyi Mária gyermeke a kereszt-

ség, az Oltáriszentség és a bér-

málás; 

Ádám – Kovácsházi József és 

Kálmán Mónika gyermeke a ke-

resztség szentségében részesül-

tek december 19-én. 

Temetés:  

† Kéri Jánosnét sz. Szűcs Mária 

Magdolnát életének 87. évében; 

† Veres Imrénét sz. Csóra Juli-

annát életének 88. évében decem-

ber 15-én a kiskundorozsmai te-

metőben utolsó útjukra kísértük. 

P.Gy. 

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Jézus meg gyarapo-

dott bölcsességben, korban, s 

kedvességben Isten és az em-

berek előtt.” (Lk 2,52) 

Az egyik, december 26. és január 

2. közötti evangélium rövid rész-

letének betűi kissé összekavarod-

tak; ABC sorrendbe rendeződtek: 

„A eegykmr degip nőtt és 

deööőrstt,  bcseéglöss 

elöötttt be, és az einst 

eeegyklm lotv aajrt.” 

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 január 9-i számban közöljük. 

A december 12-i játék nyertese:  

Nyerges Józsefné volt.   (Sz.A.) 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Karácsonyfa 

Jozef Naumowicz lengyel pap  

„A karácsonyfa története” című 

könyvében, következőképpen ma-

gyarázza az ünnepi fa eredetét. 

„A karácsonyfa, mint a paradi-

csomkerti történet (Paradiespiel) 

színpadi kelléke, a 12. századból 

ered. A középkori templomok 

előtt, hatalmas terek közepén 

felállított fenyőfák körül mutat-

ták be Ádám és Éva bűnbeesés-

ének, és édenkerti eltávolításuk-

nak bibliai jelenetét”. 

Miért fontos az Édenkert és ka-

rácsony kapcsolata? 

Mert az ősszülők bűne magya-

rázat kíván lenni Istennek arra a 

döntésére, hogy értünk, embere-

kért, a mi üdvösségünkért, aho-

gyan a „Hiszek egy”- ben imád-

kozzuk, testesül meg. Olyan nép-

szerűek voltak ezek a szabadtéri 

előadások, hogy a liturgia decem-

ber 24-ére tette Ádám és Éva 

névnapját. (Folytatjuk) 

G.F. 

Léleklétra 
„Ne a hóban, csillagokban, ne 

ünnepi foszlós kalácson, ne díszí-

tett fákon, hanem a szívekben 

legyen karácsony!” 

Szilágyi Domokos 

N.-né és K.L.-né 


