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A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

Evangélium
…”a tanítványok arcra
borultak, s igen megrémültek”… (Mt 17,6)
A második században íródott
„Péter apokalipszise” (17.fejezet)
szintén beszél Jézus színeváltozásáról. De a körülmény, amiben ez
a jelenet vagy elbeszélés elhangzik, teljesen más. Abban ugyanis
a tanítványok megkérdezik a
mestert, „mi lesz az emberekkel,
legfőképpen az igazakkal a halál
után? Jézus válaszol és elmondja,
hogy aki megállja a helyét ebben a
világban, annak a színeváltozáskor történt ragyogás és boldogság
lesz a jutalma”.
Két másik szöveg „Péter és Tamás cselekedetei” is említést tesznek Jézus színeváltozásról. Igazán mély teológiai üzenettel azt
mondják: Krisztus színeváltozása, az Ő isteni természetének kinyilatkoztatása. Kinyilvánítása
annak, hogy Ő mindig volt és
van. Eszerint nem Jézus arca változott el a megdöbbent tanítványok előtt, hanem az ott álló
apostoloké. Egy pillanatra részesültek abban a kegyelemben,
hogy színről színre láthatták Jézust, úgy, amint van. Mint Istent.
Ezt nem bírták ki. Azonnal arcra
estek. A test nem képes egyenesen állni és szembe nézni az Istennel. Összeroskad. Ezért kell
meghalnunk, hogy láthassuk az
Istent. El kell veszítenünk a testet, ami mint kiderült ebben a
történetben is, akadályoz a Vele
való találkozásban. Szerintem itt
sem csak arcra estek a tanítványok, hanem meg is haltak.
Abból gondolom, mert „Jézus
odalépett hozzájuk és megérintette
őket mondván „Keljetek fel, ne
féljetek!” (7.v.). Szó szerint: támadjatok fel (egerthéte).
De nem csak Jézusnak, embertársainknak is van arca. Igazi
átváltozott arca, ami az eredeti,

valóságos arca, ahol színről színre
megmutatkozik nekünk. Van,
amikor nem figyelnek, nem fegyelmezik magukat és egy pillatatra elkaphatjuk ezt a hiteles
önmagukat.
„Életem egyik legmegrendítőbb
élménye volt, - mondja egy író amikor az olasz televíziónál dolgoztam, s élő közvetítést készítettünk a római Szent Péter térről.
XXIII. János pápa akkor már halálos beteg volt. Láttam, hogy többen támogatják az ablakhoz. A
tüneményes nagy fülű, csupa jóság pápa megkapaszkodott az ablakpárkányban. Magasztos szentbeszédet vártam, s ő ehelyett azt
mondta a sok ezer embernek: Ha
betegek a gyermekeitek, és fáj nekik valami, mondjátok meg nekik,
hogy velük vagyok, mert én is beteg ember vagyok. Sokan zokogni
kezdtek, én is, az operatőr is –mert
éreztük, hogy betört a hitelesség
szelleme az Örök Róma terére,
megragadta az emberek lelkét, s
hirtelen átsuhant rajtuk, hogy mi
az a valódi kereszténység”.
Ilyenek az Istennel és emberekkel történt hiteles találkozások.
Nincs szó, nincs beszéd, de mégis
mindenki mindent ért.
G.F.
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Szent Maximilián
vértanú
†: Tebessa, 295
Ünnepe: március 12.
Ő nem tévesztendő össze az
1941-ben elhunyt lengyel Kolbe
atyával. Ifjúsága gondtalan volt,
amíg az államhatalom nyugodtan hagyta a keresztényeket. Diocletianus uralkodó folytatta a
hadsereg fejlesztését. Maximilián
is megkapta a behívót. Ő megtagadta a katonai szolgálatot, mert
ő keresztény, és nem szolgálja a
császárt és hadseregét. Akkoriban a katonai eskütétel vallási
esemény volt. Eskütételkor az
újoncnak a nyakába akasztottak
a császár nevével ellátott ólompecsétet mint azonossági jegyet. Ez
hűségeskünek számított. Dion
prokonzul megparancsolta, hogy
vegyenek Maximiliánról mértéket. Megmérték: „Öt láb, tíz hüvelyk.” Ő egyre védekezett, hogy
ne! „Üttesd le a fejemet, akkor
sem szolgálok a világnak, csak az
Istennek. – Rögtön Krisztushoz
küldelek –
mondta Dion.
„Keresztény vagyok! Az én szolgálatom az én Uramat illeti meg.”
– mondta. „Vegye tudomásul,
hogy nyomorultul fog elpusztulni”. „Nem fogok elveszni, ha elhagyom a világot, mert én Krisztusé
vagyok.+” Ítélete: „Ki kell végezni, mert érzületében elutasította
a katonaságot.” Ő így válaszolt:
„Hála Istennek!” Huszonegy éves,
három hónapos és tizennyolc napos volt. Szenvedése beteljesedett.
F.D.-né

Derűs pillanat
Petike kérdi édesanyját:
- Anyu! A kakas tojik tojást?
- Nem, kisfiam.
- Nem akar, vagy nem tud?
F.D.-né

Krisztamami

Rejtvény

Ne azonnal, a
tett színhelyén
próbáljunk leckét
tanítani, tanulságot
levonni,
nevelni. Ne az
incidens
kellős
közepén akarjuk megvalósítani a
nevelési céljainkat, hanem békeidőben!
Konfliktushelyzetben felnőttet
is, gyereket is érzelmi hullámok
dobálnak. Tanítani és tanulni
pedig csak nyugodt lelkiállapotban lehet. Bölcsebb megoldást
tudunk kitalálni, ha adunk magunknak elég időt ahhoz, hogy
lecsillapodjunk, és nyugodtan
átgondoljuk a dolgot.
A gyerekünk is fogékonyabb
lesz arra, amit a viselkedése kapcsán mondunk neki, ha helyreállt
a kapcsolat, és biztonságos közegben beszélgethetünk.
Az engedetlen, helytelen, szabályszegő viselkedéssel tehát, ne
azonnal (a tett színhelyén) foglalkozzunk, hanem térjünk rá vissza
később, miután megnyugodtunk,
és a kapcsolatban keletkezett
törést helyreállítottuk, így volt
időnk átgondolni, mi történjen.
Az azonnaliság elve csak az idomító módszerekhez szükséges.

A február 26-i rejtvény megfejtése: Megmutatta az Úr nékünk üdvözítő jóságát.
A játék nyertese: Csábi Fanni.
Minden sikeres megfejtőnek
gratulálunk!

Üdvözöl:

Krisztamami

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Nagy Szent Leó pápa
volt. 452-ben Attila útját Róma
felé elpusztult falvak és városok
romjai jelezték. A rómaiak fejvesztve siránkoztak. Csak Leó
pápa várta nyugodtan az iszonyú
ellenséget. Az agg Leó pápa elment Attila táborába, főpapi ruhában. Mint Jézus helyettese beszélt. Attila csodálkozva kérdezte
az agg pápát: „Ki vagy te? Angyal, vagy ember?” És elvonult
Róma alól.
Új kérdésünk: Ki volt az a
szent, aki az Árpádházi leszármazott
Skóciai
Szent
Margit fiaként Skócia királya
lett 1124-ben?
1.
Szent IV. Rajmund?
2.
Szent II. Igor?
3.
Szent IX. Erik?
4.
Szent I. Dávid?
A helyes válaszokat névvel és
címmel ellátva, péntek estig dobják be a plébánia postaládájába.
A helyes megfejtők között egy
könyvet sorsolunk ki. A nyertes
nevét a március 26-i számban
közöljük. A Péterrel kapcsolatos
rejtvény nyertese: Kasza Lajosné.
M.L.

Hirdetések

Anyakönyvi hírek
Keresztelés:
Laura Jázmin és Gergő, Faragó
Gábor és Palásti Nikoletta Katalin gyermekei a keresztség szentségében részesültek 2017. február 26-án.
Temetés:
+Karácsony Róbertet életének 29.
évében, 2017. február 28-án utolsó útjára kísértük.
P.Gy.
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

• Nagyböjt péntekjein a keresztút reggel 6:20-kor kezdődik a templomban.
• Ma, március 12-én, vasárnap a
Katolikus Kör tartja találkozóját
a közösségi házban, du. 3 órai
kezdettel.
• Fatimai imaóra lesz a közösségi
házban, március 13-án, hétfőn
du. 3 órai kezdettel.
• Egésznapos szentségimádás lesz
március 14-én, kedden reggel a
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

E heti rejtvényünk egy kerülend ő ál la pot t al ka pcsol a to s

1. Az Izrael nevet kapta
2. „ ...kocka”
3. Szomorúság / örömtelenség
4. Kísértés
5. Felmentés az ítélet alól
6. Látószervünk
7. Piros zöldségnövény
8. „...kiontása nélkül nincsen
bűnbocsánat”
9. A szent város
A megfejtést 2017. március 17ig juttasd el neveddel és címeddel
ellátva a plébánia postaládájába.
A nyertes nevét a 2017. március
26-i számban közöljük.
M.T.É.
szentmise végétől este 18:00-ig,
a közösségi házban.
• Szerdán, március 15-én csak de.
9:00-kor lesz szentmise, majd
azt követően ünnepség a Községháza előtt.
P.Gy.

Léleklétra
Amit az időben cselekszünk,
azzal örökkévalóságunk épületén
dolgozunk. (Matthias Laros)
N.-né

Számlaszámok:
OTP- Plébánia: 11735036-20051895
OTP- Irgalmasság Oltára: 1173503620053952
Sztriha Kálmán Alapítvány: 1173500520545747

A szerkesztőbizottság tagjai: Gordos Ferdinánd (G. F. - felelős kiadó), Farkas Dezsőné (F. D.), Koczkás Ágnes (K. Á.), Kósa László (K. L.), Kósa Lászlóné,
Maróti László (M. L.), Moróné Tapody Éva (M. T. É.), Nagyné Nyírő Katalin (N.-né), Pócsai György (P. Gy.), Szabó József (tördelés), Szalkai Attila (tördelés)

A kiadvány elektronikusan is elérhető a http://dorozsmaiplebania.hu/hetilap címen.

