
KIÁLTÓ SZÓ 
A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja 10. évfolyam, 30. szám 2022. július 24.  

Létige 
24. v.: Ter 18,20-32; Zs 137; Kol 

2,12-14; Lk 11,1-13 

25. h.: 2Kor 4,7-15; Zs 125; Mt 

20,20-28 

26. k.: Sir 44,1.10-15; Zs 131; Mt 

13,16-17 

27. sz.: Jer 15,10.16-21; Zs 58; Mt 

13,44-46 

28. cs.: Jer 18,1-6; Zs 145; Mt 

13,47-53 

29. p.: 1Jn 4,7-16; Zs 33; Jn 11,19

-27 vagy Lk 10,38-42 

30. sz.: Jer 26,11-16.24; Zs 68,15-

34; Mt 14,1-12 

31. v.: Préd 1,2; 2,21-23; Zs 

94; Kol 3,1-5.9-11; Lk 12,13-

21 

Evangélium 
…”nincs itt, feltámadt”… 

(Lk 24,1-12) 

A nyolcas szám sok kultúrában 

a végtelenséget jelképezi. A hetes 

a tökéletességet, ami kerek, befe-

jeződött. A katolikus számára a 

nyolcadik nap, ami a zsidó hét 

számítása szerinti szombatot kö-

veti, vasárnap, az Úr feltámadá-

sának napja. 

Ennek emlékére XII. Leo pápa 

1828-ban a világ legnagyobb 

nyolcszögletű templomát építtette 

fel. Leo, az Adriai tengerhez köze-

li Marche tartomány egyik falujá-

ban Genga-ban született. A falu-

hoz közeli homokkő hegyben a víz 

szorgalmas munkája egy barlan-

got alakított ki, ami nyitva ma-

radt szájhoz hasonlít. A 10. szá-

zad óta a falu lakói mindig ide 

menekültek, ha barbár népek 

támadták meg és fosztogatták 

őket. Leo úgy döntött, hogy lelki 

menedéket épít ide, a testi mene-

déket keresőknek. 

A végeredmény egy gyönyörű 

nyolcszögletű templom, ami a 

nyitott szájú barlang alsó és felső 

állkapcsát merevíti ki oszlopai-

val. A neoklasszicista stílusban 

épült Isten házának szépsége el-

lentétet alkot a homokkő durva-

ságával. Jól mutatja a test és a 

lélek közötti különbséget. 

Jézus feltámad és menedékünk 

lesz. A zárt ajtók mögött megbújó 

tanítványok biztonságban van-

nak, mégis félnek. Mert Jézus 

feltámadása óta csak egyetlen 

menedék létezik: ő maga. 

Buddha ujjainak néhány csont-

ját, mint ereklyét, ajándékba 

küldték el a kínai császárnak. 

Aztán évszázadokon keresztül 

feledésbe merült, majd 1981-ben 

újra előkerült.  

Hatalmas szenzáció volt a budd-

histák körében az ereklye megta-

lálása, és zarándokutak indultak, 

hogy tiszteletüket tegyék a val-

lásalapító testi maradványának 

egy darabja előtt. Ha valaki azt 

mondaná, hogy megtalálták Jé-

zus ujjcsontját, egyetlen egy ke-

resztény sem hinné el. A mi Iste-

nünk a mennyben van és nem a 

Földön lakik. Ezt már kétezer éve 

tudjuk, hiszen húsvétvasárnap 

hajnalban elmondták az asszo-

nyoknak: nincs itt, feltámadt. 

Uram, a Te fényedben látjuk az 

igazi fényt (Zsolt 36,10). A Te 

húsvéti fényed mutatja nekünk 

az utat. 

…Paul Claudel azt mondta egy 

fiatal lányról egyik játékában: 

más emberek szeme elnyeli a 

fényt, a tiéd sugározza.” 

Ettől a sugárnyalábtól látunk, 

és nem botlik meg a lábunk. 

G.F.  

Árajánlat 
Petrov András és fiai asztalos-

mesterek szétbontották és elszál-

lították a Szent Rozália oltárt. 

Ennek teljes, illetve részleges fel-

újítására a következő árajánlatot 

adták: 

A teljes felújítás a követke-

zőkből áll: 

Az oltár lebontása, elszállítása, 

a szennyeződéstől megtisztítása. 

A műhelymunka: a régi festék-

réteg eltávolítása, szerkezeti javí-

tások, az alkatrészek külön-külön 

alapozása, festése, márványozása 

(bronz metál anyaggal), lakkozás. 

Az oltár próba összeállítása, 

majd ismételt szétszerelés, visz-

szaszállítás a templomba. 

Az előzetesen elkészített új do-

bogóra felállítás, megerősítés, 

rögzítés. 

Ráfordítandó munkaóra, dobo-

gókészítéssel együtt 500-500 óra. 

összesen 1000 óra. 

5000 forintos rezsi óradíjjal: 

5.000.000.- forint. 

Várható anyagköltség:   

600.000Ft. 

Összesen: 5.600.000.- azaz öt-

millió hatszázezer forint. 
 

Részleges felújítás és kar-

bantartás: 

Az oltár lebontása, elszállítása, 

megtisztítása a szennyeződéstől. 

Az elkerülhetetlen javítások el-

végzése. Új dobogó készítés. Az 

oltárt visszaszállítani a templom-

ba, a helyszínen felállítani meg-

erősíteni, rögzíteni. 

70-70 óra, összesen 140 óra. 

5000.- forintos rezsi óradíjjal 

700.000.- forint 

Várható anyagköltség: 

200.000Ft. 

Összesen 900.000, azaz kilenc-

százezer forint. 

Petrov András asztalos mester 

 

Az oltárok felújítására szánt 

adományokat az OTP-nél vezetett 

11735036-20053952 számú 

számlára átutalással, vagy a plé-

bánián készpénzben köszönettel 

fogadjuk. 



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 - „Az oltárok felújításá-

ra” : 11735036-20053952  

Te kit választanál? 

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Az Isten megjelenésé-

ről. A próféta imája közben egy 

hang hallatszott: „Készítsétek az 

utat a pusztában az Úrnak, 

egyengessétek Istenünk ösvé-

nyét a sivatagon át! (Iz 40,3) 

Új kérdésünk:  

Szent János harmadik leve-

lének bevezetésében kit kö-

szönt nagy szeretettel, és a 

jókívánságaival? 

1. Demetriuszt? 

2. Gájuszt? 

3. Diotrefeszt? 

4. Jozefuszt?  

 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 az augusztus 

7-i számban közöljük.   

A július 10-i játék nyertese:         

Kereszti Gáborné volt. 

M.L. 

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Akinek ugyanis van, 

annak még adnak és bővel-

kedni fog, de akinek nincs, 

attól még azt is elveszik, ami-

je van.” (Mt 13,12) 

Az egyik, július 24. és július 31. 

közötti evangélium rövid részleté-

nek betűi kissé összekavarodtak; 

ABC sorrendbe rendeződtek: 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Réka Éva, Petrov Tamás és 

Petrov – Gajdán Alexandra Má-

ria gyermeke 2022. július 16-án, 

Olívia, Barta Sándor és dr. Mi-

kes Lili, 

Ákos, Nagy Dávid Márk és Mik-

lós Tímea gyermekei 2022. július 

17-én a keresztség szentségében 

részesültek. 

Esküvő:  

Olajos Tamás és Tóth Réka 

2022. július 15-én, 

Kalló István és Soós Erzsébet 

2022. július 16-án a házasság 

szentségében részesültek. 

P.Gy. 

Hirdetések 
• július 26-án, kedden szentség-

imádás lesz a reggeli mise végé-

től ½ 9-ig a templomban.  

P.Gy. 

„Emrt adimnz, aik ékr, 

akp, aik eekrs, aállt, és a 

eegknöőrtz ajótt aiknnyt.” 

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 

az augusztus 7-i számban közöl-

jük. 

A július 10-i játék nyertese:  

Nyerges Józsefné volt.   (Sz.A.) 

Kempis Tamás: Krisztus követése 

A rendezetlen  

vonzalmak 
Mihelyt az emberben valami 

rendetlen kívánság megfogan, 

rögtön nyugtalan lesz. 

A kevély, a kapzsi soha sem 

nyughatik, a szegény és az aláza-

tos szívű nagy békességben él. 

Az az ember, aki még magát 

teljesen meg nem törte, hamar 

kísértésbe esik, és vereséget szen-

ved apró, alávaló dolgokban. 

Aki lélek szerint gyönge, még 

testi ember, és hajlandó arra, ami 

az érzékekre hat, az nehezen tud 

a földi vágyaktól teljesen elsza-

kadni. 

Ezért aztán gyakran elszomoro-

dik, ha ezekről lemond, könnyen 

bosszankodik is, ha valaki szem-

beszáll vele. 

Ha pedig elnyerte, amire vágyó-

dott, mindjárt furdalja a lelkiis-

merete, mert azt tette, amit a 

szenvedélye diktált, az meg nem 

vezet el ahhoz a békéhez, amelyre 

törekedett. 

Szívünk igazi békéjét ilyenfor-

mán azzal biztosíthatjuk, ha el-

A tűzvész 
Az őserdőben rettenetes tűz tá-

madt. A lángok mohón falták a 

száraz ágakat és a gyökereket. Az 

állatok kétségbeesetten menekül-

tek a tűz elől. Egyedül a kolibri 

repült az ellenkező irányba egy 

csepp vízzel a csőrében.  

Hová mégy? – kérdezte tőle az 

oroszlán.  

Oltani a tüzet.  – felelte a pöt-

töm madár.  

Egy csepp vízzel?... 

Megteszem a magamét – vála-

szolta a kolibri.  

(Forrás: Bruno Ferrero:  

A csillagokat éjjel látod) 

N.-né és K.L.-né 

lenállunk ösztönös vágyainknak, 

nem azzal, ha kiszolgáljuk őket. 

Nincs tehát békesség a test sze-

rint élő vagy a kívülvalókba bele-

feledkezett ember szívében: ha-

nem csak a buzgó és a lélek sze-

rint élő emberben.            (M.T.É.) 


