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A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja 10. évfolyam, 48. szám 2022. november 27.  

Létige 
27. Advent 1. vasárnapja: Iz 

2,1-5; Zs 121; Róm 13,11-14; 

Mt 24,37-44  

28. h.: Iz 4,2-6; Zs 121; Mt 8,5-11   

29. k.: Iz 11,1-10; Zs 71; Lk 10,21

-24  

30. sz.: Róm 10,9-18; Zs 18A; Mt 

4,18-22  

1. cs.: Iz 26,1-6; Zs 117; Mt 

7,21.24-27  

2. p.: Iz 29,17-24; Zs 26; Mt 9,27-

31  

Evangélium 
…”nem békét hoztam, hanem 

meghasonlást”… (Lk 12,49-53) 

Az embereknek van egy közös 

nyelvük: a három lépés távolság. 

Tisztelettel beszélni és meghall-

gatni másokat. Különbözőségünk 

ellenére igyekezzünk mindenkit 

olyannak elfogadni, amilyen. Ez a 

béke titka: a távolságtartás. Ab-

ban a pillanatban, hogy közelebb 

lépünk egymáshoz, néhány mon-

dat után rögtön lehet érezni, hogy 

sok mindenről mást és másként 

gondolunk. Ezért mi kereszté-

nyek a világban élünk, de nem a 

világnak és nem a világból. Itt 

élünk, de nem ez az otthonunk. 

Ott vagyok otthon, ahol úgy gon-

dolkodnak, mint én. Szeretik az 

Istent, mint én. Ahol nem nevet-

séges, hanem öröm és természe-

tes az Istenről beszélni. 

Jézus tüzet hozott a földre, azt 

is jelenti, nekünk adta tanítását 

a Bibliában. Ez a könyv a tűz. 

A zsidó bölcsek azt tanították, 

hogy a Tóra tűzből áll. Fehér tűz-

ből, ezek a könyv lapjai, és fekete 

tűzből, amik a papíron feketéllő 

betűk. Aki ezt olvassa, az betüze-

sedik tőle. Aki ezen elmélkedik, 

az a tűzzel találkozik, ami éget. 

Mert a törvény nem fogad el sem-

mit, hanem állandóan megállapít. 

Jézus is kinyilatkoztat. Minden 

nevelő és nevelés, nem elfogad, 

hanem vág, mint a kés. Ez jó, az 

rossz. Ez igaz, az helytelen. Mert 

Jézus tüzet dobott a földre, ami 

megégeti a bűnöst, megvilágítja 

az igazat. Azt is mondták a zsidó 

tanítók, hogy a pokol tűzének 

nincs hatalma az olyan ember fö-

lött, aki olvassa, ismeri és szereti 

a Törvényt, akinek egész teste 

tűzben van.  

Vagyis aki az Isten tanításának 

lelkesedésében él. 

Jézus földre dobott tüze nem-

csak könyv, hanem belső életmó-

dot átalakító tűz. 

Rabbi Baruk mondta egyszer: 

Illés legnagyobb csodája nem az 

volt, hogy tűz csapott le az égből, 

hanem hogy az emberek azt kiál-

tották: Az Úr az Isten. Hogy a 

csoda nem az égen, hanem ben-

nük történt meg. Úgy gondolom, 

óriási mondat ez. Nem fontos, 

hogy Mária Lourdes-ban vagy 

Medjugorje-ban jelent-e meg. Az 

sem fontos, hogy egyáltalán meg-

jelent bárhol a világban. A kérdés 

mindig ugyanaz: bennem megje-

lent? Bennem megtörtént a cso-

da? Bennem megtörtént a válto-

zás? Mert, hogy kívül csoda törté-

nik, attól még nem változik meg 

a világ. Mindig a belső átalaku-

lásból születik a csoda: egy új 

élet, a megtérés. 

Milánó világhírű püspöke, 

Szent Ambrus úgy magyarázta 

Jézus szavait, hogy az Úr tüzet 

hozott a lelkipásztorok életébe. 

Az volt a célja, hogy ezzel a láng-

gal hivatásukat nem kényszerből, 

hanem szabadon végezzék. Ne 

kötelességből misézzenek, hanem 

szeretetből. 

Személy szerint, amennyire tu-

dok, igyekszem! 

G.F.  

3. sz.: Iz 30,18-21.23-26; Zs 146; 

Mt 9,35 - 10,1.6-8  

4. Advent 2. vasárnapja: Iz 

11,1-10; Zs 71; Róm 15,4-9; 

Mt 3,1-12  

Kempis Tamás: Krisztus követése 

Jézust mindennél jobban 

kell szeretnünk 

Boldog, aki megérti, mit jelent 

Jézust szeretni, s önmagunkat 

megvetni Jézusért. 

Mindent, ami kedves, el kell 

hagynunk a kedvesünkért, mert 

Jézus azt kívánja, hogy csak őt 

szeressük minden fölött. 

A teremtmény szeretete ingatag 

és megbízhatatlan, Jézus szerete-

te hűséges és állandó. 

Aki teremtményhez tapad, el-

esik az esendővel: aki Jézust öleli 

át, örök támaszt talál. 

Őt szeresd, őt nyerd meg bará-

todnak, ha mindenki elhagy, ak-

kor is veled marad, s holtodban 

veszni nem enged. 

Egyszer mindenkitől el kell sza-

kadnod, ha tetszik, ha nem. 

Éltedben, holtodban Jézushoz 

ragaszkodj, az ő hűségére szá-

míts, mert egyedül ő lehet segít-

ségedre akkor, amikor minden 

elvész. 

A te kedvesed olyan természetű, 

hogy vetélytársat nem tűr maga 

mellett, egymaga akarja birtokol-

ni szívedet, királyként elfoglalni 

azt saját trónusa gyanánt. 

Ha értenél ahhoz, hogy minden 

teremtménytől megüresedj, Jézus 

szívesen laknék veled. 

Majd mindennek vesztét látha-

tod, amit Jézuson kívül emberek-

re építesz. 

Ne bízz a széltől ingatott nád-

ban, ne támaszkodjál reá, mert 

minden ember akár a fű, elhullik 

minden dicsősége, mint a mezei 

virág. 

Hamar megcsalatkozol, ha csak 

az emberek külső viselkedésére 

figyelsz. 

Ha csak másokban keresed vi-

gasztalásodat, hasznodat, több-



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  

Jól döntök? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Mindenszentekhez. XI. 

Pius pápa 1925-ben írt encikliká-

ja óta van Krisztus király ünne-

pe. Kezdetben október végén, 

Mindenszentek ünnepéhez közel 

tartották. Mielőtt Mindenszen-

tekre emlékeznénk, annak dicső-

ségét ünnepeljük, aki minden 

szentjének és kiválasztottjának 

tanúságtételében ragyog. 

Új kérdésünk: Mit jelképez 

az adventi koszorú kerek for-

mája? 

a) Isten mindent látó szemét 

b) a föld kerekségét, az egész 

világot 

c) Isten végtelen szeretetét 

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 december 

11-i  számban közöljük. 

A november 13-i rejtvény nyer-

tese: Nyári Imréné volt. 

G.F. 

Betűkavarodás 

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Vigyázzatok hát ma-

gatokra, hogy el ne nehezed-

jen szívetek a tobzódásban és 

részegségben.” (Lk 21,34) 

Az egyik, november 27. és decem-

ber 4. közötti evangélium rövid 

részletének betűi kissé összeka-

varodtak; ABC sorrendbe rende-

ződtek: 

„Eeegyklt áehtt beeékr, 

emrt emn ádjkottu elym 

annop jnö el akortu.” 

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 december 11-i számban közöl-

jük. 

A november 13-i játék nyertese:  

Kéri Györgyné volt.  

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Hirdetések 
• Ma Advent I. vasárnapja van. 

Az új egyházi év kezdete. 

• A rorate szentmisék reggel 6 

órakor kezdődnek. 

• 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 délelőtti mise végén 

imádkozzuk a Jézus Szíve litá-

niát. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Temetés:  

† Ballai Ferencnét sz. Oltványi 

Gizellát életének 86. évében nov-

ember 14-én a kiskundorozsmai 

temetőben utolsó útjára kísértük. 

P.Gy. 

Végrendelet egy 

asztalon 

„Uram, ahová tettél, ott szolgál-

lak, 

ahol megsejtelek, ott kereslek. 

Ahogyan tudlak, úgy követlek, 

ha megbotlom, nem csüggedek. 

Ami van, azért magasztallak, 

ami nincs, azért nem zaklatlak. 

Ami a munkám, megcsinálom, 

a jó szót érte sose várom. 

Ha nem sikerül, nem kesergek, 

és másnap mindent újra kezdek.” 

G.F. 

A felújított Rozália-oltár 
Néhány héttel ezelőtt készült el 

a Szent Rozália mellékoltár fel-

újítása, Petrov András és fiai asz-

talos műhelyében. Ez az állapot 

és forma 900 ezer forintba került. 

A hívek adományából 447 ezer fo-

rint gyűlt össze, a fennmaradó 

453 ezer forintot a plébánia pénz-

tárából egészítettem ki. 

Ezen felül az oltárkép restaurá-

lása, melyet Szűcs Gergely vég-

zett, 650 ezer forintba került, ami 

Bényi Mihályné és családjának 

adománya. A kép keretének ara-

nyozását Petrov András és fiai 

végezték még külön 150 ezer fo-

rint értékben, ami Antóni János 

és családja adománya. 

Mindazoknak, akik az oltár fel-

újításában dolgoztak, azoknak is, 

akik nagylelkű adományaikkal 

segítették, imáikkal támogatták, 

hogy ez megvalósulhasson, azok-

nak minden hozzájárulását hálá-

san köszönöm. 

G.F. 

ször látsz kárt, mint gyarapo-

dást. 

Ha mindenben Jézust keresed, 

bizonnyal megtalálod Jézust. 

Ha pedig magadat keresed, 

vesztedre magadat találod min-

denütt. 

Mert az az ember, aki nem ke-

resi Jézust, többet árt magának, 

mint az egész világ és minden 

ellensége. 

M.T.É 


