
KIÁLTÓ SZÓ 
A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja 10. évfolyam, 26. szám 2022. június 26.  

Evangélium 
…”én sem ítéllek el”…  

(Jn 8, 1-11) 

Két irány találkozik a templom-

ban. Jézus az olajfák hegyéről 

jön, míg a farizeusok, írástudók 

csoportja a kukkolásból érkezik. 

Egyik imádsággal van tele, a má-

sik bosszúval. A szív és a fej talál-

kozásának története ez a bibliai 

rész, akik beszélgetnek egymás-

sal és összevesznek. Mert nem 

egyet akar a kettő. 

Dr. Donald Granvold, a texasi 

egyetem professzora 262 házassá-

gi tanácsadóval készített felmé-

rést. A házasságtörések arányát 

vizsgálták a férfiak és a nők kö-

zött. 22%-nak az volt a vélemé-

nye, hogy veszélyes a házasságra 

nézve, ha a feleség megcsalja a 

férjét. 2% gondolta, hogy a férj 

hűtlensége bajba sodorhatja a 

családot. Ebből ne arra következ-

tessünk, hogy a férj házasságtöré-

se kisebb súlyú, mint a nőé. Kér-

dezzük meg, miért gondolták, 

hogy tizenegyszer roncsolóbb, ha 

egy anya hűtlen és nem egy apa? 

Mert az anya tartja össze a csalá-

dot. Az apa fenntartja, az anya 

összetartja. Ha az anya elbukott, 

oda van az egész család. A Római 

Katolikus Egyházban ezért van-

nak búcsújáró helyek és ezért 

imádják Szűz Máriát, az édes-

anyák mintaképét, minden család 

támaszát. Ezért hirdetik Brüsz-

szelben azt, hogy a férfi, ha akar, 

lehet anya, és az anya is, ha ked-

ve van, lehet apa. És a szülőknek 

ne legyen nevük, csak számuk: 

egyes, kettes. A gonosz tudja, 

hogy a család elpusztításához az 

anyát kell tönkre tenni.  

A mai történetben is egy asz-

szony vár a büntetésére. Ebben 

egyetért Jézus a farizeusokkal.  

A munkamódszerben már nem. 

A farizeusok és írástudók esze a 

büntetés kiszabásán jár, Jézusé a 

bűntől való megszabadításon. Az 

asszony bűnt követett el. Olyan 

bűnt, ami számára nem bűn volt, 

hanem öröm. Élvezet.  

Hogyan lehetne felismertetni az 

asszonnyal, hogy amit tett, az 

rossz. Az észt képviselő farizeu-

sok szerint a bűn következményé-

vel. Meg kell büntetni. És ebből a 

büntetésből fogja érezni bűnének 

súlyát, amit eddig nem vett tudo-

másul. Jézus, a szív szakértője 

szerint nem a büntetéssel, hanem 

a szeretettel lehet igazán büntet-

ni. Rádöbbenteni valakit arra, 

hogy aki téged szeret, azt érdem-

telenül megbántottad. Számára a 

lelkiismeretfurdalás lesz a legna-

gyobb büntetés. Ezt nem mások, 

hanem ő méri ki saját magára. 

Ettől lesz személyre szabott. 

John Painter ausztráliai teoló-

gus, biblikus tudós hívta fel a fi-

gyelmet arra, hogy Jézus először 

megbocsátott az asszonynak, utá-

na kérte, hogy többé ne kövessen 

el bűnt. Eszerint a bűnök megbo-

csátásából következik a bűn elha-

gyása. Vagyis a gyóntató székben 

először meg kellene bocsátani a 

bűnöket, mert addig nem tudnak 

a hívők gyónni. 

Igen, a feloldozásban olyan len-

dületet adó erő szabadul fel, ami-

nek örömétől az ember képes új 

életet kezdeni, és a bűnnek gyö-

keresen hátat fordítani. 

G.F.  

Egy krajcár 
A város közepén állt egy hatal-

mas katedrális. Tetején harang-

torony magasodott. A mű azon-

ban befejezetlen volt, a néma to-

ronyban nem volt harang.  

A püspök elhatározta, hogy mél-

tó haranggal látja el a tornyot, és 

az egész városban közzétette, 

hogy gyűjtsenek össze minden 

ezüstöt, és így mindenki járuljon 

hozzá egy ezüstharang öntéséhez. 

Az emberek elkezdték összehor-

dani az ezüsttárgyakat és a pénz-

érméket.  

Egy napon a gyűjtéssel megbí-

zott prelátushoz egy szegény öz-

vegyasszony érkezett. Alázatosan 

átadott egy ezüstkrajcárt, ami az 

összes vagyona volt. A prelátus 

lekicsinylő pillantással fogadta a 

pénzt, és ahogy az asszony kilé-

pett az ajtón, kihajította a pénzt 

a kertbe.  

Ez jó lesz a koldusoknak! Mit ér 

ez akkora munkánál, mint a mi-

énk? 

A gyűjtés sikeres volt, a felhal-

mozott ezüstből csodálatos haran-

got öntöttek, amelynek a hozzáér-

tők szerint nem igen akadt párja 

a világon. Húsvét napján megál-

dották, és felhúzták a csodálatos 

harangot. Odalépett a püspök 

hogy elsőként ő csendítse meg. A 

harang azonban csak tompán 

kondult egyet, majd teljesen el-

hallgatott. Szerelők és szakértők 

vizsgálták, de senki nem tudott 

rájönni a baj okára. Az ezüstha-

rang konokul hallgatott.  

A püspök Istenhez fohászko-

dott, hogy mutassa meg, mi az 

oka a kudarcnak. Álmában fel is 

kereste őt egy angyal, aki el-

mondta neki, hogy mit tett a 

megbízottja a szegény özvegyasz-

szony krajcárjával. A püspök rög-

tön hívatta a prelátust, és magya-

rázatot kért tőle. Azután mind-

ketten kimentek a kertbe és 

négykézláb ereszkedve addig ku-

tattak, amíg meg nem találták az 

eldobott pénzdarabot. A püspök 

újraöntette a harangot, de most 
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Szodoma. Ebben a város-

ban élt Lót, akit két angyal láto-

gatott meg. Kérték Lótot, hogy 

meneküljön, mert az életébe ke-

rül, ha marad. Másnap Isten kén 

és tűzesőt bocsátott a városra. 

Új kérdésünk: Ki volt az a fe-

rences szerzetes, aki nagyban 

hozzájárult a nándorfehérvá-

ri diadalhoz? 

1. Bakócz Tamás? 

2. Kapisztrán Szent János? 

3. Boldog Apor Vilmos? 

4. Boldog Batthyány Stratt

-man László? 

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 július 10-i 

számban közöljük. 

A június 12-i játék nyertese:      

Kereszti Gáborné volt. 

M.L. 

Létige 
26. v.: 1Kir 19,16b.19-21; Zs 15; 

Gal 5,1.13-18; Lk 9,51-62  

27. h.: Bölcs 10,10-14; Zs 111; Mt 

22,34-40  

28. k.: Ám 3,1-8; 4,11-12; Zs 5; Mt 

8,23-27  

29. sz.: ApCsel 12,1-11; Zs 33; 

2Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19  

30. cs.: Ám 7,10-17; Zs 18B; Mt 

9,1-8  

1. p.: Ám 8,4-6.9-12; Zs 118,2-

40.131; Mt 9,9-13  

2. sz.: Szof 3,14-18a vagy Róm 

12,9-16b Iz 12,2-6 Lk 1,39-56  

3. v.: Iz 66,10-14c; Zs 65; Gal 6,14-

18; Lk 10,1-12.17-20  

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Óvakodjatok a hamis 

prófétáktól, akik bárányok 

képében jönnek hozzátok, be-

lül pedig ragadozó farka-

sok.” (Mt 7,15) 

Az egyik, június 26. és augusztus 

3. közötti evangélium rövid rész-

letének betűi kissé összekavarod-

tak; ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Eím, bdeeéhmn afgnosz és 

fitú lszszü, és aéjknsuz 

dfgoo eeinnvz.” 

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 július 10-i számban közöljük. 

A június 12-i játék nyertese:  

Nyerges Józsefné volt.  

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Hirdetések 
 A mai vasárnap van templo-

munk búcsú ünnepe. Az ünnepi 

szentmise a délelőtti mise kere-

tében lesz, majd azt követi a 

búcsúi körmenet. 

 A ligeti kápolnában vasárna-

ponként imádkoznak a kedves 

hívek, ahová délután 4 órától 

mindenkit szeretettel várnak. 

 Kedden, június 28-án szentség-

imádás lesz a templomban a 

reggeli mise végétől ½ 9-ig. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Mészáros László és Mihálffy 

Adrienn a házasság szentségében 

részesült templomunkban június 

18-án. 

P.Gy. 

 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, a Jézus Szíve litániát, a 

szentségimádást a délelőtti mi-

se végén imádkozzuk. 

 Mindazoknak a kedves hívek-

nek, tenni, segíteni akaró sze-

mélyeknek, akik a templomta-

karításában, az Úrnapi és a 

templombúcsúi ünnepeken se-

gítettek, munkájukat hálásan 

köszönjük. 

P.Gy. 

már benne volt az özvegyasszony 

krajcárja is. Amikor néhány  hét-

tel később megkondították, a leg-

szebb harangszó áradt belőle, 

amit valaha is hallottak. 

(Forrás: Bruno Ferrero:  

A csillagokat éjjel látod) 

N.-né és K.L.-né 

Pio atya breviáriumából 

Láttál már búzamezőt aratás 

előtt? Megfigyelheted, hogy né-

hány kalász büszkén, hivalkodó-

an emelkedik a magasba, mások 

meg a föld felé hajlanak. Vedd a 

legmagasabbakat, leghivalkodób-

bakat, és meg fogod látni, hogy 

üresek. A legalacsonyabbak, leg-

alázatosabbak viszont tele van-

nak búzaszemekkel. Láthatod 

tehát, milyen üres dolog a hival-

kodás. 

K.L.-né és N.-né 


