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Evangélium 
…”Uram, te  mindent 

tudsz”… (Jn 21,1-19) 

Charles Spurgeon, angol baptis-

ta prédikátort a keresztény világ 

a prédikátorok fejedelmének tar-

totta. 57 évesen halt meg, még 

életében több mint 30 nyelvre 

fordították le beszédeit. Ő mond-

ta: 

„Azt javaslom, hogy vagy higgy 

Istenben teljesen, vagy pedig ne 

higgy el neki semmit. Fogadd el 

az Isten könyvének minden betű-

jét, vagy utasítsd el az egészet. 

Nincs középút. Ne elégedjetek meg 

semmivel, csak azzal a hittel, 

amely az isteni kinyilatkoztatás 

mélyén található. Az a hit, amely 

a víz szélén evez, a legjobb esetben 

is rosszhiszeműség. Olyan száraz-

földi hit, ami nem sok mindenre 

jó.” Ilyen Péter hite. Soha nem 

langyos, mindig vagy hideg, vagy 

meleg. 

Jézus látja és tudja ezt. Mert 

hittel néz Péterre és túllát azon, 

amit lát. Az arcodat látom, de a 

beszéded és viselkedésed többet 

elárul, mint az arcod? A szándé-

kodat. A szenvedő Krisztus nem 

sértődik meg Péter tagadása mi-

att. Túllát rajta. Istennek van 

hite, ami tudja, hogy Péter nem 

őt akarja megtagadni, hanem 

nélküle képtelen jónak lenni. 

Péter tagadása után senki nem 

várná, hogy Jézus visszafogadja 

tanítványai sorába. Hiszen 

ugyanazt a bűnt követte el, mint 

Júdás. Megtagadta a Mestert. De 

Júdást legyőzte a hibája, míg Pé-

ter legyőzte a hibáját. Péter ese-

tében az erény, Júdásnál a bűn 

maradt felül.  

A közösség és felszabadulás lel-

kiségi mozgalom alapítója, olasz 

pap, teológus Luigi Giussani ezt 

a Jézus és Péter közötti párbeszé-

det az erkölcs születésének hívta. 

Van fontosabb a hűségnél és hűt-

lenségnél. A ragaszkodás. 

Jézus tudja, hogy Péter gyenge 

és bűnös, de azt is, hogy meg van 

jelölve Krisztus barátságával. 

Péter azért szikla, mert egy biz-

tosra épít, a Jézussal való szemé-

lyes kapcsolatra. Minden más 

csak elmélet. Homok. Péter akkor 

szikla, ha Jézus vele van. Ha 

nincs, akkor homokká válik. Meg-

figyelhetjük, hogy ha Jézus Péter 

közelében van, mindig hisz, ha 

nincs, akkor megtagadja meste-

rét. Jézussal minden, Jézus nél-

kül semmi. 

Egy jól ismert előadó azzal 

kezdte szemináriumát, hogy fel-

tartott egy 20 dolláros bankje-

gyet. 

A 200 fős szobában megkérdez-

te: „Kinek tetszik ez a 20 dolláros 

bankjegy?” 

A kezek emelkedni kezdtek. 

Valaki megkapja, de először 

mutatok valamit. 

Hozzálátott a dollár bankjegyek 

összegyűréséhez. 

Aztán megkérdezte: „Ki akarja 

még?” A kezek még mindig a le-

vegőben voltak. 

Majd ledobta a földre, és elkezd-

te taposni cipőjével. Felemelte, 

mostanra összegyűrt és koszos 

volt. 

– És így kinek kell még? 

"Barátaim, nagyon értékes lec-

két akarok nektek tanítani. Ez a 

bankjegy még mindig 20 dollárt 

ér. Nem csökkent az értéke. Éle-

tünk során sokszor leejtenek, ösz-

szegyűrnek, és szétmorzsolnak 

minket az utunkba kerülő körül-

mények. Úgy érezzük, értéktelenek 

vagyunk. De nem számít, mi tör-

tént vagy mi fog történni, soha 

nem veszíted el értékedet Isten 

szemében. Neki, piszkos vagy tisz-

ta, gyűrött vagy szakadt, számára 

továbbra is megfizethetetlen 

vagy.” 

G.F.  

Létige 
21. v.: Iz 66,18-21; Zs 116; Zsid 

12,5-7.11-13; Lk 13,22-30  

22. h.: 2Tessz 1,1-5.11b-12; Zs 95; 

Mt 23,13-22  

23. k.: 2Tessz 2,1-3a.14-17; Zs 95; 

Mt 23,23-26  

24. sz.: Jel 21,9b-14; Zs 144; Jn 

1,45-51   

25. cs.: 1Kor 1,1-9; Zs 144; Mt 

24,42-51  

26. p.: 1Kor 1,18-25; Zs 32; Mt 

25,1-13  

27. sz.: 1Kor 1,26-31; Zs 32; Mt 

25,14-30  

28. v.: Sir 3,17-18.20.28-29; Zs 

67,4-11; Zsid 12,18-19.22-

24a; Lk 14,1.7-14  

Kempis Tamás: Krisztus követése 

Őrizkedni kell a  

fölösleges szavaktól 
Amennyire lehet, kerüld a sok-

beszédű társaságot, mert sok bajt 

okoz a világi dolgok hánytorgatá-

sa, még ha igaz szándékkal törté-

nik is. 

Egy-kettőre bemocskol és meg-

ejt bennünket a hiúság. 

Jobb szeretném, ha többször 

csöndben maradtam volna, és 

emberek között nem forgolódtam 

volna. 

De vajon miért beszélünk olyan 

szívesen, és miért szaporítjuk a 

szót; noha ritkán térünk vissza a 

hallgatáshoz valami lelkiismeret-

furdalás nélkül? 

Azért beszélgetünk olyan szíve-

sen, mert vigasztalást várunk 

attól, hogy egymással szót vál-

tunk, így próbálunk könnyíteni 

különféle gondolatokban elfáradt 

szívünkön. 

És szeretünk sokat beszélni 

meg gondolkodni arról, amit na-



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: Világosító Szent Ger-

gely volt, Örményország aposto-

la és első püspöke. Az örmény 

király kiadta a római birodalom-

ból menekülő keresztényeket a 

császárnak. Szent Gergelyt is 

elfogták, a király színe elé vezet-

ték, ahol hittagadásra akarták 

kényszeríteni, sikertelenül. A 

király parancsára súlyos kínzá-

soknak vetették alá és egy mély 

verembe dobták, ahol csúszómá-

szók között és nagy bűzben 14 

éven át szenvedett. Eközben ti-

tokban egy özvegyasszony táplál-

ta. Szenvedései ellenére is állha-

tatos maradt keresztény hitében. 

Örményországban az ő tevékeny-

ségéhez kötik a kereszténység 

felvételét. 

Új kérdésünk:  

Kinek mondta a harcos: 

„Kutya vagyok tán, hogy bot-

tal jössz ellenem? (1 Sámuel 

17,45) 

1. Izájnak? 

2. Eliábnak? 

3. Dávidnak? 

4. Abinadabnak? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, péntek estig dob-

ják be a plébánia postaládájába. 

A helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk  A nyertes ne-

vét a szeptember 4‑i számban 

közöljük. 

Az augusztus 7-i játék nyertese:   

Farkas Dezsőné volt.  

M.L. 

Hirdetések 
Kedden, augusztus 23-án szent-

ségimádás lesz a reggeli szentmi-

se végétől ½ 9-ig a templomban. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Lengyel Dávid és Török Edit 

Zsuzsanna augusztus 12-én; 

Péntek Martin és Molnár Debó-

ra Kitti; 

Kis Gergő Péter és Iván Vivien 

Leila; 

Petrov Ábel János és Vass Júlia 

augusztus 13-án a házasság 

szentségében részesültek. 

Keresztelés: 

Noel, Ruben és Santál – Papp 

Róbert és Hajós Tímea gyermekei 

augusztus 13-án; 

Emília Katalin és Balázs Nor-

bert – Barkóczi Norbert és Nagy 

Katalin; 

Elíz – Ördög Zoltán Antal és 

Barna Brigitta gyermeke augusz-

tus 14-én a keresztség szentségé-

ben részesültek. 

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „A gazdag ember nehe-

zen tud bemenni a mennyek 

országába.”(Mt 19,23) 

Az egyik, augusztus 21. és au-

gusztus 28. közötti evangélium 

rövid részletének betűi kissé ösz-

szekavarodtak; ABC sorrendbe 

rendeződtek: 

„Eeegyklt áehtt eéknsz it 

is, emrt aeiklym aábnór 

emn ádgjklnooot, ejlnö az 

abeefimr.”  

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 szeptember 4-i számban közöl-

jük. 

Az augusztus 7-i játék nyertese:  

Kéri Györgyné volt.  

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Temetés:  

† Németh Lászlót életének 66. 

évében augusztus 10-én a 

kiskundorozsmai temetőben utol-

só útjára kísértük. 

P.Gy. 

gyon kedvelünk, óhajtunk, vagy 

amit nagyon veszedelmesnek tar-

tunk. 

De jaj, gyakran haszontalanul, 

hiába. 

Ez a külső vigasztalás ugyanis 

a belső, isteni vigasztalásnak 

nem kis kárára van. 

Virrasszunk hát és imádkoz-

zunk, hogy az idő hiába ne múl-

jék. 

Ha szabad és illendő is beszélni, 

olyasmit beszélj, ami épít. 

A rossz szokásnak és lelki hala-

dásunk elhanyagolásának nagy 

része van abban, hogy szánkra 

nem vigyázunk. 

Viszont nagy segítség a lélek 

haladásában az isteni dolgokról 

való lelki beszélgetés: legfőkép-

pen akkor, ha lélekben, gondolko-

dásban hasonlók találkoznak egy-

mással Isten színe előtt. 

M.T.É. 


