
KIÁLTÓ SZÓ 
A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja 10. évfolyam, 2. szám 2022. január 9.  

Létige 
9. v.: Iz 42,1-4.6-7 v. Iz 40,1-5.9-

11; Zsolt 28; ApCsel 10,34-38 

v. Tit 2,11-14;3,4-7; Lk 3,15-

16.21-22  

10. h.: 1Sám 1,1-8; Zsolt 115; Mk 

1,14-20  

11. k.: 1Sám 1,9-20; 1Sám 2; Mk 

1,21-28  

12. sz.: 1Sám 3,1-10.19-20; Zsolt 

39; Mk 1,29-39  

13. cs.: 1Sám 4,1-11; Zsolt 43; Mk 

1,40-45  

14. p.: 1Sám 8,4-7.10-22a; Zsolt 

88; Mk 2,1-12  

15. sz.: 1Sám 9,1-4.17-19;10,1a; 

Zsolt 20; Mk 2,13-17  

16. v.: Iz 62,1-5; Zsolt 95; 1Kor 

12,4-11; Jn 2,1-11  

Evangélium 
…”az én szavaim nem 

múlnak el”… (Mk 13,24-32) 

Jézus nem ijesztgetni akar a 

nap elsötétedésével, vagy a csilla-

gok lehullásával. A mindenséget 

összetartó erők meggyengülése, 

egy ellentétpár egyik tagja. Azt 

jelenti, míg a Nap és a Hold el-

múlik, addig Krisztus tanítása 

örökre megmarad. 

Isten kinyilatkoztatja nevét Mó-

zesnek (Kiv 3,13-15), amikor azt 

mondja neki: én vagyok az aki 

vagyok. Az egyházatyák úgy ma-

gyarázták ezt a mondatot, Isten 

kinyilatkoztatja magáról, hogy ő 

él, létezése valóság. Nemcsak 

van, hanem él. A vallás azt tanít-

ja, hogy Isten van, a vallásosság 

pedig kapcsolatba lépés az élő 

Istennel. 

XVI. Benedek pápa a következő-

ket mondta a valóságról. A való-

ságnak van keresztény és világi 

mértékegysége. A keresztényt 

úgy hívják, tartósság. A világi 

mértékegység neve pedig a látha-

tóság. Az van, ami megfogható, 

tapintható, elérhető. A keresz-

tény ember másként gondolkodik. 

Jézus tanításának hisz, aki azt 

mondja a példabeszédben, hogy a 

bölcs sziklára, a balga homokra 

építi házát. Mind a kettő látható, 

a kő és a homok egyaránt tapint-

ható. A különbség közöttük nem 

a létezésükben van, hanem a hű-

ségükben. Az egyik tartós, a má-

sik foltozgatásra szoruló, mindig 

valamelyik irányba eldőlni akaró 

gyenge lábakon áll. 

Az én igéim tartósak, nem múl-

nak el. Ugyanis ezek nem imák, 

hanem légzőgyakorlatok. Egy 

edzőre, egy testnevelő tanárra 

azért van szükség, hogy lássa, 

hogyan futok, állok, fekvőtámaszt 

csinálok stb. Azt figyeli, hogy mi-

nél előbb túl akarok-e lenni a 

gyakorlaton, vagy szeretek benne 

lenni a feladatban. Az imánál 

ugyanez megfigyelhető. Vannak, 

akik igyekeznek minél előbb, mi-

nél több imát elmondani, túllenni 

rajta. Míg mások nem a sok be-

szédben, hanem az ima lelkületé-

nek békét adó természetében sze-

retnek napozni. 

Virágvasárnap után, virághét-

főn a csacsi élete legizgalmasabb 

napjának utóízével ébredt. Soha 

azelőtt nem érzett még ilyen gyö-

nyörűséget, ilyen büszkeséget. Be-

sétált a városba, és látott egy cso-

port embert a kútnál állni. 

„Megmutatom magam nekik” – 

gondolta. De nem vették észre. 

Tovább húzták a vizet, és nem is 

figyeltek rá. „Dobjátok elém a fel-

sőruhátokat” – mondta mérgesen. 

„Nem tudjátok, ki vagyok?” Megle-

pődve néztek rá. Valaki rácsapott 

a farára, és arrébb küldte. 

„Nyomorult pogányok!” – motyog-

ta magában. „Elmegyek a piacra, 

ott vannak a jó emberek. Ők emlé-

kezni fognak rám.” De ott is 

ugyanaz történt. Senki nem figyelt 

a csacsira, ahogy az végig bakta-

tott a főutcán a piac előtt. „A pál-

maágak! Hol vannak a pálma-

ágak?” – kiáltott. „Tegnap pálma-

ágakat lengettetek!” Megbántva és 

összezavarodva ért haza a csacsi 

az anyjához. „Ostoba gyermek – 

mondta ő szelíden. Hát nem ve-

szed észre, hogy Nélküle te csak 

egy egyszerű szamár vagy?” 

Nélkülem semmit nem tehettek. 

Nélkülem csak emberek vagytok, 

nem keresztények. Szavaim ad-

nak nektek garanciát, alapot, tar-

tósságot, minden helyzetben. Aki-

ben megmarad az én tanításom – 

mondja Jézus –, annak örök élete 

van, vagyis olyan lesz mint az én 

igém: soha nem múlik el. Soha 

nem hal meg. 

G.F.  

Év végi statisztika 
2020. 

Keresztelés: 53 fő összesen, 26 

férfi, 27 nő, felnőtt: 7 fő; 

Esküvő: 22 pár összesen, római 

katolikus: 17 pár, vegyes vallású: 

2 pár, valláskülönbségű: 3 pár; 

Temetés: 71 fő összesen, 33 férfi, 

38 nő, ellátva: 4 fő; 

Elsőáldozás: 43 fő összesen, 36 

gyermek, ebből: 20 fiú, 16 lány, 7 

felnőtt; 

Bérmálás: 8 felnőtt, ebből: 5 férfi, 

3 nő; 

2021.  

Keresztelés: 62 fő összesen, 39 

férfi, 23 nő, felnőtt: 5 fő; 

Esküvő: 26 pár összesen, római 

katolikus: 18 pár, vegyes vallá-

sú: 3 pár, valláskülönbségű: 5 

pár;  

Temetés: 75 fő összesen, 33 férfi, 

42 nő, ellátva: 7 fő; 

Elsőáldozás: 38 fő összesen, 33 

gyermek, ebből: 20 fiú, 13 lány, 

5 felnőtt; 

Bérmálás: 40 fő összesen, 35 

gyermek, ebből: 18 fiú, 17 lány, 

5 felnőtt. 

P.Gy. 



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  

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Látni fogjátok, hogy 

megnyílik az ég, s az Isten 

angyalai föl s leszállnak az 

Emberfia fölött." (Jn 1,51) 

Az egyik, január 9. és január 16. 

közötti evangélium rövid részleté-

nek betűi kissé összekavarodtak; 

ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Aakorsttt aábbnnottű és 

eeggyhikt az aabeégilm-

nnuv.” 

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 23-i számban közöljük. 

A december 26-i játék nyertese: 

Kasza Lajosné volt.  

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Mária, Jézus édesany-

ja. Az evangélium ezt írja: 

„Menyegzőt tartottak a galileai 

Kánában, amelyen Jézus anyja is 

ott volt. Amikor fogytán volt a 

bor, Jézus anyja megjegyezte: 

nincs több boruk.” Jézus borrá 

változtatta a vizet. Ezzel kezdte 

meg csodajeleit a galileai Káná-

ban. 

Új kérdésünk: Melyik apos-

tol sírja található a Santiago 

de Compostela nevű zarándok 

helyen? 

1. Szent Jakab apostol? 

2. Szent Péter apostol? 

3. Szent Lukács apostol? 

4. Szent Fülöp apostol? 

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 23‑i 

számban közöljük. 

A december 26-i játék nyertese:  

Csábi Ferencné volt. 

M.L. 

Hirdetések 

• A plébánia irodájában 2022. 

évre szentmisék írathatók hiva-

tali időben. 

• Január 11-én kedden szentség-

imádás lesz a reggeli szentmise 

végétől ½ 8-tól ½ 9-ig a temp-

lomban. 

• Január 13-án, csütörtökön Fati-

mai imaóra lesz a reggeli szent-

mise végétől ½ 9-ig a templom-

ban. 

• Akik házszentelést kérnek, azok 

jelezzék kérésüket, igényüket a 

plébánia irodájában, hivatali 

időben.  

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Temetés:  

† Patik Józsefet, életének 85. 

évében december 29-én; 

† Nemes-Nagy Sándort életének 

66. évében december 30-án a kis-

kundorozsmai temetőben utolsó 

útjukra kísértük. 

P.Gy. 

Központi gyűjtések 

2022-ben 
Január 9. Vízkereszti gyűjtés 

(egyházmegyei) 

Február 27. Katolikus iskolák 

javára 

Április 3. Szentföld javára 

Június 5. Pünkösdi gyűjtés 

(egyházmegyei) 

Július 3. Szent Péter és Szent Pál 

(péterfillérek) 

Október 16. Missziók javára 

November 20. Szent Erzsébet 

(karitász) 

G.F. 

Karácsonyfa 
Nem pogány, nem protestáns 

Néha hallunk és olvasunk olyan 

cikkeket, melyek pogány szokást 

látnak a fenyőfa-állítás hátteré-

ben. Talán a gazdagság és jólét 

szimbóluma volt ez a hitetlenek 

körében, melyet az egyház átvett, 

és Krisztus születésére igazítva 

átértelmezett. Naumowicz atya 

nem tartja megalapozottnak ezt 

az elképzelést. A korai időben 

ugyanis egyáltalán nem használ-

tak fát karácsony ünnepléséhez. 

A fa kizárólag a bűnbeesés-

történet előadásának része volt. 

A koszorú készítése virágból, 

vagy zöld ágakból a római idők-

ben is általános gyakorlatnak 

számított. Az adventi koszorú és 

a karácsonyfa párosítása az an-

golszász kultúrában népszerű 

volt és divatos. Az egyház elfo-

gadta a koszorú használatát, mi-

után félreértésre alkalmat adó 

győzelmi jelentését, a várakozás 

és a remény új tartalmával lecse-

rélte. 

G.F. 


