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A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

Evangélium
…”Csak nem vagyunk mi is
vakok?”… (Jn 9,40)
Nincs könnyű helyzetben a béna. Egyfolytában bűnös. A korabeli felfogás szerint, aki beteg, azt
Isten bűnei miatt büntette meg,
így lett beteg. És most, hogy meggyógyult, megkérdezik tőle a farizeusok, milyen jogon egészséges?
Nem szégyelli magát? És kihallgatják őt. Mint aki bűnt követett
el. Eddig bűne a betegsége volt,
most az a bűne, hogy meggyógyult.
De hát ki ez a béna ember és mi
a vétke?
A tanítványok is erre kíváncsiak, ő vétkezett vagy a szülei, hogy
ilyen beteg? „Sem ez nem vétkezett
– felelte Jézus –, sem a szülei, hanem az Isten tetteinek kell rajta
nyilvánvalóvá válniuk (Jn 9,3).
Ennek az embernek az élete, betegsége, bűne, gyógyulása: jel.
Amin el kell gondolkodni. János
evangéliumában Jézus nem csodákat, hanem jeleket művel.
Ezekkel ő nem elkápráztatni, hanem kinyilatkoztatni akar valamit. Nem az az érdekes, ami történik, az csak díszcsomagolás,
hanem ami benne van.
Az utolsó evangéliumban majdnem 12 fejezetet ölel át egy rész,
melynek neve a jelek könyve. Hét
jel tartozik ide:
1) a kánai menyegző (2,1-11)
2) a királyi tisztviselő fiának
meggyógyítása (4,46-54)
3) beteszdai béna gyógyítása (5,115)
4) Jézus jóllakat 5000 embert
(6,5-14)
5) Jézus a vízen jár (6,16-24)
6) születésétől vak meggyógyítása (9,1-7)
7) Lázár feltámasztása (11,1-45)
A hét jel, egy hét. A hét jellel a
hét befejeződött. Jézus feltámadása a nyolcadik jel. Ezzel egy új hét
hétfője kezdődik. A halálból való
feltámadással ugyanis egy új nap,

új hét, új teremtés, új világ indul
el.
Mondanom sem kell, ez a névtelen történet is egy jel. Ki ez a béna ember? Egy kitaszított, akinek
nincs neve. A negyedik evangélista tudatosan nem használ neveket. Egy asszony Jákob kútjánál,
a születésétől béna ember. Önmagát mint írót úgy nevezi, a tanítvány, akit Jézus szeretett. Bármikor bármelyik szereplő helyébe
léphetünk, és onnantól kezdve
velünk folytatódik a történet. Ez
is egy jel! Ez például egy kérdőjel.
Mikor fog bennünket annyira
megérinteni az evangélium tanítása, hogy mi is szereplői legyünk? Ez veled is megtörténhet!
Te is meggyógyulhatsz!
Az argentin író Borges fogalmazza meg szépen az „örökkévalóság
története” művében, hogy „két ember vár az utcán egy eseményre, s
annak főszereplőire. Pedig az esemény már folyik, és ők ketten a
főszereplők.”
Magyarul, magunkra várunk.
Hisszük, hogy aki felébred, az
elindul.
G.F.

Szent XI. Pius pápa
Sz: 1857., Desio
†: 1939., Róma
XV. Benedek rövid betegség után váratlanul
halt meg 1922. január 21-én. A
konklávé Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ült össze. Ötvennégyen voltak. A választók minden nap négyszer szavaztak, és
február 6-án 42 szavazattal megválasztották Milánó érsekét Achille Ratti személyében. Elhangzott
a hagyományos kérdés: „Elfogadod
-e a pápai méltóságot, és milyen
nevet akarsz viselni?” Ő így válaszolt: „IX. Pius uralkodása alatt
születtem, X. Pius hívott szolgálattételre Rómába, ezért elődeim
tiszteletére a Pius nevet veszem
föl. Ekkor fehér füst tudatta a
Szent Péter téren négy napja várakozó tömeggel: „HABEMUS PAPAM”.
Ő magára öltötte a fehér reve-
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rendát, és harangzúgás közepette
a bíborosok kíséretében megjelent
a térre nyíló erkélyen. 1870 óta ő
volt az első pápa, aki innen adta
első „Urbi et Orbi” áldását a városnak és a földkerekségnek. Nála
teljesedett be a jóslat, amit a látnoki lelkületű XV. Benedek pápa
mondott a bíborosok beiktatásakor:
„Ma a bíbort kapják, de egyikük
hamarosan fehérbe öltözik.” Ratti
ifjúsága: 1857. március 31-én született. Négy fiú és egy lány tette
vidámmá az ódon családi házat.
Hivatásának mustármagja az ifjú
növekedése során kiteljesedett.
Kiváló szellemi képességekkel
rendelkezett. Első szentmiséjét
Rómában a San Carlo al Corso
templomában mutatta be, ahol
Milánó néhai püspöke, Borromeo
Szent Károly szívét őrzik egy urnában. Ratti teológián tanított
szónoklattant, dogmatikát és keleti nyelveket. Főpásztora engedélyével a világhírű Ambrosiana
könyvtár munkatársa lett 20 éven
át. Itáliában Mussolini diadalittas
keresztény-ellenességében XI. Pius volt a kőszikla. Energikus pápa
volt, rendíthetetlen hitű. Pápasága alatt 26 szentté avatás volt.
Utolsó számadására őszinte buzgósággal készült. Krisztus Király
ünnepét ő rendelte el 1925-ben.
„Az egyház feladata hirdetni a
kinyilatkoztatás igazságait a világ
végeztéig.”
F.D.-né

Létige
26. v.: 1Sám 16,1b.6-7.10-13a; Zsolt
22; Ef 5,8-14; Jn 9,1-41
27. h.: Iz 65,17-2; Zsolt 29; Jn 4,4354
28. k.: Ez 47,1-9.12; Zsolt 45; Jn 5,116
29. sz.: Iz 49,8-15; Zsolt 144; Jn 5,17
-30
30. cs.: Kiv 32,7-14; Zsolt 105; Jn
5,31-47
31. p.: Bölcs 2,1a.12-22; Zsolt 33; Jn
7,1-2.10.25-30
1. sz.: Jer 11,18-20; Zsolt 7; Jn 7,4053
2. v.: Ez 37,12b-14; Zsolt 129; Róm
8,8-11; Jn 11,1-45

Krisztamami

Rejtvény

Hol végződöm én,
és hol kezdődik a
világ?
A második és harmadik életévben ez a kicsi gyerek
legfőbb kérdése. Ez az a kérdés,
amire az engedékeny szülő gyereke nem kap választ. Életbevágó,
hogy gyerekem is megtanulja
meghúzni saját egészséges határait! A szülő-gyerek kapcsolat
nem mellérendelt viszony, hanem
természetes hierarchia. A szülő a
gondoskodó, akié a vezetés felelőssége, a gyerek pedig az elfogadó, aki bizalomból követ. A gyerek természeténél fogva engedelmeskedik annak, akihez kötődik,
és ellenáll annak, akihez nem
kötődik.
A szeretet feltétel nélküli: nem
lehet elveszíteni, és nem kell kiérdemelni! A tekintély ellensúlya
a gyermek emberi méltóságának
tisztelete. Személyes határait
nem szabad manipulációval megsérteni: se félelemkeltéssel vagy
szeretettel, se sugalmazással
vagy a felnőtt személyiség erejével, se a gyerek saját vágyait kihasználva.
Üdvözöl:

A március 12-i rejtvény megfejtése: Bűnbeesés.
A játék nyertese: Nyerges Józsefné.
Minden sikeres megfejtőnek gratulálunk!

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Mózes volt, akinek születésekor a fáraó parancsba adta,
hogy minden fiút, aki a hébereknél születik, vessenek a folyóba.
Ezért papiruszból kosarat font és
beletette a kis gyermeket. A fáraó
lánya találta meg, és nevelte föl.
(Kiv.2, 1)
Új kérdésünk: Ki volt az a
szent, aki egy ártatlan fordítási hiba következtében lett a
szent zene védőszentje?
1.
Szent Ágota?
2.
Szent Cecília?
3.
Szent Dorottya?
4.
Szent Iréneusz?
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 az április 9-i számban közöljük. A Szent I. Dáviddal kapcsolatos rejtvény nyertese: Tóth
Lászlóné.
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M.L.

E heti rejtvényünk:
1. Mózes testvérbátyja
2. Isten szava
3. Gomorrával együtt elpusztult
4. Sabbath magyarul
5. Nem hazugság
6. Jézust feszítették helyette a
keresztre
7. Isten számára félretett, elkülönített
A megfejtést 2017. március 31-ig
juttasd el neveddel és címeddel
ellátva a plébánia postaládájába.
A nyertes nevét a 2017. április 9-i
számban közöljük.
M.T.É.

Derűs pillanat

Anyakönyvi hírek

Hirdetések

- Miért nem figyelsz, Lacika?
- Figyeltem én, plébános atya!
- Akkor ismételd el, hogy mit
mondtam az előbb!
- Azt, hogy „Miért nem figyelsz,
Lacika?”
F.D.-né

Keresztelés:
Mercedesz Liana, Horváth Norbert Zsolt és Lukács Ibolya Erzsébet gyermeke a keresztség szentségében részesült 2017. március
18-án.

• Nagyböjt péntekjein a keresztút
reggel 6:20-kor kezdődik a
templomban.
• Tartósélelmiszer gyűjtést szervez a karitász március 19-től
március 26-ig. Az élelmiszer
segélyeket a plébániára és a
sekrestyébe is hozhatják. Előre
is köszönjük támogatásukat.
• Következő vasárnap első vasárnap, a délelőtti mise végén
szentségimádás lesz.

Léleklétra
Minden idő alkalmas arra, hogy
benne
Istennek
szolgáljunk.
Használjuk fel az időt – és az
szent idővé válik. (Szent Ágoston)
N.-né
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

Temetés:
+Rácz Eleket, életének 53. évében, 2017. március 14-én a Szeged – Belvárosi temetőben utolsó
útjára kísértük.
P.Gy.

Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

P.Gy.

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.

