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Evangélium 
…”nagy sereg tanítvány han-

gosan áldani kezdte örömé-

ben az Istent”… (Lk 19,28-40) 

 

Kolumbusz Kristóf kapitánya, a 

spanyol Juan Ponce de León nem 

szeretett az új világ gyarmatain 

lakni, jobban kedvelte a civilizált 

és kulturált szülőföldjét. Elöljáró-

ja, Ferdinánd király gyakran bá-

torította, hogy keljen útra, és is-

merje meg a felfedezetlen északi 

tájakat. Amikor valaki azt a hírt 

hozta, hogy egy mágikus forrásra 

találtak, ami megfiatalítja az em-

ber testét, mégiscsak hajóra 

szállt, hogy kíváncsiságát kielé-

gítse. 1513. április 2-án érkezett 

a Mexikói-öbölbe, három hajójá-

val. Mivel ezen a napon Virágva-

sárnap volt, a területet a katoli-

kus ünnepről Floridának nevezte 

el. A virágok városa. 

Virágvasárnap, április másodi-

ka, Florida államalapításának 

ünnepe. 

A kereszténység mint életforma 

alapítása is Virágvasárnappal 

kezdődik. A világnak mindig 

ugyanaz a baja a keresztények-

kel. Azt kérdezik, a keresztre fe-

szített Krisztus helyett miért 

nem a feltámadtat mutogatja és 

hirdeti az egyház? Mert a szenve-

dés megértése: a kereszténység és 

az élet értelmének megértése. Ez 

egy egyetemes élmény az éle-

tünkben. 

Ha megfigyeljük, a bal latornak, 

a bűnbánó jobb latornak és Isten 

Fiának is ugyanaz a sors jutott. 

Mindegyik a kereszten végezte. 

Mindannyian kapunk a szenve-

désből. Mert ez az élet kötelező 

része. 

Jézus ünnepélyesen vonul be 

Jeruzsálembe.  

Dicsőségesen és boldogan. Pedig 

tudja, hogy ott fogják megölni. 

Gyermekekkel kirándultunk az 

erdőben, és ahogyan a kitaposott 

útról letértek, mindig figyelmez-

tettem őket: ott törött gallyak, 

korhadt fák, vizes levelek van-

nak, jó nagy sár van. Igyekezzünk 

egymás után, sorban az úton ha-

ladni. Nemsokkal később azt kér-

dezték, mikor állunk meg, mert 

fáradtak, szomjasak, kimerültek. 

Hamarosan egy erdei lakhoz ér-

tünk, és ott pihenünk egy keve-

set. Ahogyan megálltunk, minden 

gyermek össze-vissza szaladgált, 

fel a fára, be a bozótba, egy pilla-

nat alatt feltúrták az avart és az 

erdő csendjét. Kérdeztem magam-

tól: hogyan lehetséges az, hogy 

ezek a gyerekek, akik egy perce 

még fáradtak voltak, ilyen gyor-

san kipihenték magukat? Úgy, 

hogy a fegyelmezéstől fáradtak el. 

Attól, hogy sorban kellett menni, 

hogy nem tehették szabadon azt, 

amit akartak. 

Soha nem a töviskoronától és a 

keresztre feszítéstől szenved az 

ember, hanem a kényszertől. At-

tól, amit nem ő választ. Amiről 

szabadon döntök, abból a döntés 

pillanatában elszáll a szenvedés. 

Önkéntesség lesz belőle. Ezért 

Jézus szenvedése csak látszólag 

volt szenvedés. Szabadon adta 

oda magát értünk, bűnösökért, 

bűneinkért. 

Valaki megkérdezte C.S. Lewis-

t, miért szenvednek az igazak? 

Azt válaszolta: mert egyedül csak 

ők képesek arra, hogy jól szen-

vedjenek. Tudják, hogyan kell 

csinálni. Nem belenyomorodnak, 

hanem szenvedéseikkel érdeme-

ket szereznek másoknak és ma-

guknak. 

G.F.  

Visszaemlékezés — 

Petrov András  

gondolatai  
A Kiskundorozsmai templom 

200. évfordulójával kapcsolatban 

bennem is felmerült a gondolat, 

hogy az elmúlt közel negyven év-

ben én is hozzájárultam 

munkatársaimmal, Simon Ferenc 

barátommal, fiaimmal a templom 

felújításához, szépítéséhez. Kez-

dődött 1984. évben. Kormos Feri 

bácsi volt főnököm ajánlására a 

torony ablakokat újíthattuk fel. 

Majd hosszú szünet következett, 

mert akkoriban pénz szűkében 

volt az egyház. 1992 évben sajná-

latos baleset folytán leégett a 

Szent Család oltár, annak újra 

építésére kaptunk megbízást, 

melyet karácsonyra be is fejez-

tünk. 2000-ben kaptuk az újabb 

megbízást a templomi padok fo-

lyamatos felújítására, mely meg-

szakításokkal eltartott 2004-ig. 

Közben 2004-ben felújítottuk 

Nagymihály István megrendelé-

sére a Szent Anna oltárt. Követ-

kezett a szentély berendezésének 

készítése. Budapesti tervező ter-

vei alapján készítettük a temp-

lomkertben kivágott mogyorófa 

anyagból az előoltár ambót, papi 

és egyéb székeket. 2006-2007. 

évben Készültek el a templom 

tölgyfa ajtói, valamint a plébánia 

bejárati ajtója. 2013-ban került 

sor a torony lépcsőinek felújításá-

ra. 2013-tól 2020-ig folyamato-

san, de megszakításokkal készí-

tettük és cseréltük a plébánia 

ablakait ajtóit. 2014-ben készült 

el a templom és a sekrestye kö-

zötti ajtó Bényi Mihályék meg-

rendelésére. 2015-ben előtetőt 

készítettünk a plébániához. 2016-

ban elkészült a nagykapu szintén 
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Kapisztrán Szent Já-

nos. itáliai teológus, hitszónok, 

vándorprédikátor, inkvizítor, a 

magyar keresztes sereg toborzója.  

Új kérdésünk:     

Ki volt Saul társa, amikor a 

Szentlélek kiválasztotta ket-

tőjüket? (ApCsel 13,1) 

1. Bereniké? 

2. Fesztusz? 

3. Barnabás? 

4. Szilás? 

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 17-i 

számban közöljük. 

A június 19-i játék nyertese:       

Nyári Imréné volt. 

M.L. 

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

-18; Lk 10,1-12.17-20  

4. h.: Oz 2,16.17b-18.21-22; Zs 

144; Mt 9,18-26  

5. k.: Oz 8,4-7.11-13; Zs 113B; Mt 

9,32-38  

6. sz.: Oz 10,1-3.7-8.12; Zs 104,2-

7; Mt 10,1-7  

7. cs.: Oz 11,1.3-4.8c-9; Zs 79; Mt 

10,7-15  

8. p.: Oz 14,2-10; Zs 50; Mt 10,16-

23  

9. sz.: Iz 6,1-8; Zs 92; Mt 10,24-33  

10. v.: MTörv 30,10-14; Zs 68,14-

37; Kol 1,15-20; Lk 10,25-37  

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Íme, méhedben fo-

gansz és fiút szülsz, és Jézus-

nak fogod nevezni.” (Lk 1,31)  

Az egyik, július 3. és július 10. 

közötti evangélium rövid részleté-

nek betűi kissé összekavarodtak; 

ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Eeegyklt áehtt akkoos, 

imnt a gyíkkó, és 

eeegykrszű,  imnt a 

aabgklmo.” 

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 17-i számban közöljük. 

A június 19-i játék nyertese: 

Tapodi Endréné volt.  

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Hirdetések 
A mai vasárnap első vasárnap, 

a Jézus Szíve litániát, a szentség-

imádást a délelőtti szentmise vé-

gén imádkozzuk. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Tóth Tamás Viktor és Pető Ani-

kó a házasság szentségében ré-

szesültek templomunkban  június 

2-án. 

Keresztelés: 

Vajk és Zsigmond – Patik Gábor 

és Monostori Rita; 
Zara – Bodócs Tamás és Monos-

tori Tünde; 
István Márk – Szabó István és 

Elek Julianna Mária gyermeke a 

keresztség szentségében része-

sült június 25-én. 
P.Gy. 

a plébániához. 

Következett a legnagyobb fel-

adat: Gordos Ferdinánd atya el-

képzelése és felkérése alapján, 

Simon Ferenc terveivel és közre-

működésével 2017-ben elkezdtük 

az irgalmassági oltár kivitelezés-

ét, mely 2018 év Húsvétra elké-

szült. 2018-tól napjainkig még 

számos kisebb–nagyobb feladatot 

elvégeztünk, úgymint betlehem 

készítés, főoltár képkeret és an-

nak aranyozása stb. Úgy gondo-

lom és tudom, hogy még rengeteg 

feladat van. Egy ekkora templom-

ban mindig van felújítani való. 

Amennyiben egészségem engedi 

és méltónak tartanak a feladatra, 

úgy továbbra is rendelkezésre 

állok munkatársaimmal, ugyan 

sajnálatosan Simon Ferenc nél-

kül.  

Petrov András  

asztalos mester 

Pio atya breviáriumából 

Hagyj föl hiábavaló aggodal-

maskodásaiddal! Vésd emlékeze-

tedbe, hogy nem pusztán az ér-

zésben áll a bűn, hanem abban, 

hogy jól megvagyok ezekkel az 

érzésekkel. A szabad akarat egy-

formán képes jóra és rosszra is. 

Amikor azonban az akarat szen-

ved és tiltakozik a kísértő próbá-

ban, akkor az már nem bűn, ha-

nem igazi erény is.  

K.L.-né és N.-né 


