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Evangélium 
…”a jobbik rész”… (Lk 10, 38

-42) 

Háromféle munkás van. A zon-

gora cipelésénél, az első fajta a 

hangszer mögé áll és tolja. Ő a 

béres, aki csak dolgozni jár be, de 

felelősséget nem vállal semmiért. 

A második húzza a zongorát, ő a 

főnök, az irányító, a túlbuzgó. A 

harmadik rögtön felkapja a zon-

goraszéket, ő a munkakerülő, aki 

mindennek a könnyebb végét 

akarja megfogni. Mind a hárman 

viszik a zongorát. De másként. 

Mária és Márta, mind a kettő ke-

resztény. De másként. 

A testvérpár személyében nem 

a cselekvő és elmélkedő hívő két 

csoportja mutatkozik be. Ez nem 

az egyház két egyenlő arca. Imád-

kozzál és dolgozzál. Legyen ben-

ned Mária és Márta lelkülete. Itt 

nem a jellem egyensúlya van be-

mutatva, hanem egy rangsor. A 

történetben van egy jó és van egy 

jobb részt választó személy. A 

jobbik részt választó Mária haza-

érkezett, Márta pedig keres és 

úton van. Mert őt még sok min-

den nyugtalanítja. Nem azért 

jobb valaki, mert Jézus lábához 

ül, és nem azért tökéletlen a má-

sik, mert dolgozik a konyhában. 

Nem a munkakör alapján külön-

böztetjük meg az embereket, ha-

nem a lelkiállapotuk szerint. 

Nyugodt vagy nyugtalan. Megér-

kezett, vagy úton van még az ille-

tő. Az egyik még földi, a másik 

már mennyei. Amikor a cselek-

vést felváltja a létezés, a földi 

munkás életet a mennyei szemlé-

lődés, a zaklatottságot a nyuga-

lom, akkor elérkezett bennetek az 

Isten országa. 

Vannak, akik napokon át süt-

nek, főznek, és amikor az asztal-

hoz ülnek, elhalkulnak vagy meg 

szunnyadnak a fáradtságtól.  

A lényegre már nem marad erő. 

Kiránduláson, ballagáskor ren-

dületlenül fényképeznek a roko-

nok. Maguk elé tartják a telefon-

jukat, hogy ami előttük van, az 

eredetit ne lássák. A másolatra 

kíváncsiak csak, a hetekig map-

pákban őrzött emlékekre, az ere-

deti pillanatnyi hatásának erejé-

vel nem tudnak mit kezdeni. 

Nem tudják átélni a jelenben, 

szemük elé táruló csodát. 

Lényeg-ficam ez. A fontos más 

helyre került. Már nem az asztal-

közösségen, a találkozáson és a 

beszélgetésen van a hangsúly, 

hanem a sok előkészületen, az 

ételek mint művészeti alkotások 

mutogatásán. 

A kirándulásokból kiveszik a 

mosoly, a kalandos történetek új-

ra meséléséből a kacagás. Helyet-

te képnézegetéssel, főleg képmeg-

osztással dicsekednek egymásnak 

az emberek a tömeghálón. Mére-

teiket mutogatják. Milyen mesz-

sze, mennyi ideig, kivel, mivel, 

honnan, miből. Ők a személyte-

lenség nagymesterei. 

A mai evangélium erről szól. 

Márta meghívta Jézust közönség-

nek. Nem vendégnek, mert akkor 

vele foglalkozna. Megvásárolta 

Jézus figyelmét egy tányér leves-

sel. A hangsúly eltolódott. A lé-

nyeg elcsúszott. Márta nem rossz. 

Márta még keres. Mária már ta-

lált. 

„Iván a szovjet fogolytábor min-

den borzalmát igyekezett elvisel-

ni. Egy nap csukott szemmel 

imádkozott, amikor egy rabtársa 

észrevette, és gúnyosan megszólí-

totta: "Az ima nem segít kiszaba-

dítani a táborból." Iván kinyitja a 

szemét, és így válaszol: „Nem 

azért imádkozom, hogy kiszaba-

duljak a börtönből, hanem, hogy 

Isten akaratát megtegyem.” 

Sokkal fontosabb, hogy az imád-

ságban benne élj, minthogy imád-

ságod elérje a célját. Ne téveszd 

össze a tevékenységet a teljesít-

ménnyel. Ne téveszd össze az 

imádságot a sikerrel. 
G.F.  

Köszönöm Neked, Uram, 

hogy imádkozhatok 

Hogy nemcsak szívvel, lélekkel, 

hanem értelemmel is fordulhatok 

hozzád, és sohasem vagyok magá-

nyos, mert bármikor beszélgethe-

tek veled! 

Beszélgethetek – mondom nagy-

képűen. De valóban így érzem, 

Uram. Érzem, hogy felelsz ne-

kem, ha kérdezek. Érzem, hogy 

irányítasz, és kezedet nyújtod 

felém a kétségben. És mindennél 

jobban érzem ezt, annál kevesebb 

a kétség bennem.  

A Miatyánkot is köszönöm Ne-

ked, Uram! 

Nem parancsodra mondom, 

Uram, mert nem parancsra akar-

lak szolgálni, hanem önként. És 

úgy akarom mondani, amint 

anyám tanította, hogy ne csak 

mormoljam, hanem nap mint nap 

végiggondoljam minden szavát, 

és bármit hoz az élet, rábízzam 

magam az akaratodra. Mert ha 

örömben dúskálok, könnyű mon-

dani, hogy legyen meg a te akara-

tod. De ha fojtogat a bánat, akkor 

lázadok, Te azonban lázadva is 

szeretsz engem, megbocsátasz 

nekem, és megvilágosítod az el-

mém. Így újra és újra átérezhe-

tem, hogy a bajban is legyen meg 

a te akaratod. És rövidek az én 

tévelygéseim, mert mindig visz-

szatalálok hozzád.  

 Köszönöm neked a Miatyánkot, 

Uram. És köszönöm neked, hogy 

a saját imáim is fogalmazódnak 

bennem. Minden nap mások.  

Ó, annyi mondanivalóm van 

számodra Uram! És oly nagy gyö-

nyörűség számomra az ima! Hisz 

egyedül neked mondhatok el min-

dent. Te a lelkembe látsz és nem 

nézel gyanakodva rám, mint az 

emberek. Te jobban ismersz ön-



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  

Létige 
6. v.: 2Mak 7,1-2.9-14; Zs 16; 

2Tessz 2,15 - 3,5; Lk 20,27-

38  

7. h.: Tit 1,1-9; Zs 23; Lk 17,1-6  

8. k.: Tit 2,1-8.11-14; Zs 36; Lk 

17,7-10  

9. sz.: Ez 47,1-2.8-9.12 vagy 1Kor 

3,9c-11 16-17 Zs 45 Jn 2, 13-

22 Zs 45 Jn 2,13-22  

10. cs.: Filem 7-20; Zs 145; Lk 

17,20-25  

11. p.: 2Jn 4-9; Zs 118,1-18; Lk 

17,26-37  

12. sz.: 3Jn 5-8; Zs 111; Lk 18,1-8  

13. v.: Mal 3,19-20a; Zs 97; 2 

Tessz 3,7-12; Lk 21,5-19  

Jól döntök? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Néri Szent Fülöp. Amikor 

Fülöp látta Borromeo Szent Ká-

roly fáradhatatlan munkásságát, 

vasból gyúrt embernek nevezte 

el. 

Új kérdésünk: Hány Minden-

Hirdetések 
 Novemberben reggel 7 órakor 

kezdődnek a hétköznapi szent-

misék. 

 A mai vasárnap első vasárnap, 

a délelőtti szentmise végén Jé-

zus szíve litániát végzünk. 

 A következő vasárnap, novem-

ber 13-án fatimai imaóra lesz a 

templomban a reggeli mise vé-

gétől ¾ 9-ig. 
P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Regina, Pusztai István és Molnár 

Éva; 

Sára, Maróti Balázs és Szokolai 

Hajnalka; 
Kornél, Asbóth Benjamin és Ma-

róti Katalin gyermeke keresztség 

szentségében részesültek október 

30‑án. 
Temetés:  

† Mészáros Károlyt életének 60. 

évében október 17-én a kiskun-

dorozsmai temetőben utolsó útjá-

ra kísértük. 
P.Gy. 

Betűkavarodás 

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Boldogok a békeszer-

zők, mert őket Isten fiainak 

fogják hívni.” (Mt 5,9) 

Az egyik, november 6. és novem-

ber 13. közötti evangélium rövid 

részletének betűi kissé összeka-

varodtak; ABC sorrendbe rende-

ződtek: 

„Einst degip emn a 

aéhklot, aehmn az ééklő, 

ehinsz deiikmnn eért él.” 

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 november 20-i számban közöl-

jük. 

Az október 23-i játék nyertese:  

Nyári Imréné volt.  

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 
szentek ünnepe van november-

ben? 

a) 1 

b) 7 

c) 12 

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 november 

20-i számban közöljük. 

Az október 23-i rejtvény nyerte-

se: Kereszti Gáborné volt. 

G.F. 

magamnál és örömre váltod ben-

nem a kétségbeesést.  

Köszönöm neked az ima gyönyö-

rűségét, Uram! 

(Forrás:  Kunitzer Szonja: Köszö-

nöm című könyve) 

K.L.-né és N.-né 

Adj, Uram, humorérzéket!  

Már igen 

Abban az időben, amikor még 

„föld a földdel házasodott”, egy 

esküvői liturgiában a lelkész 

megkérdezte a vőlegényt: 

Szereted a melletted álló Kata-

lint? 

- Nem szeretem – jött a válasz. 

- Nem szereted? – kérdezett 

vissza a lelkész, majd becsukta az 

Agendát és kiment a sekrestyébe. 

Tíz perc múlva kopogtattak az 

ajtón. 

- Jöjjön, tiszteletes úr, már sze-

reti… 

(Forrás: Adj, Uram, humorérzéket! Egyhá-

zi anekdotagyűjtemény c. könyv) 

M.T.É. 

Pio atya breviáriumából 

Az ördög egyetlen kapun át, az 

akarat kapuján tud bejutni a lel-

künkbe. Nincsenek titkos kapuk. 

A bűn csak akkor bűn, ha akarat-

tal követtük el. Ha nem így van, 

akkor nem bűnről van szó, ha-

nem emberi gyengeségről.  

K.L.-né és N.-né 


