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Evangélium
…”Azt gondolták, hogy
Mária a sírhoz megy sírni”…
(Jn 11,31)
„Egy gyermek így suttogott:
Uram beszélj hozzám!
És réti madárka énekelt, de a
gyermek nem hallotta.
Még egyszer, kiáltozva mondta,
Uram szólj hozzám!
Mennydörgés hallatszott az égből, de a gyermek nem hallott semmit.
A fiú körbenézett és azt mondta,
Istenem nézz rám,
és egy csillag ragyogott a magasban
a gyermek azonban nem fordított
rá különösebb figyelmet.
Tovább kiáltott. Istenem, mutass
nekem csodát!
És megszületett valaki, de a
gyermek ezt nem tudta.
Reménytelenségében újra szólt:
érints meg engem Isten és
mondd, hogy itt vagy!
Akkor lenyújtotta kezét Isten a
mennyből
és megérintette a gyermeket.
A fiú azonban elzavarta a pillangót
és csalódottan tovább gyalogolt.”
(Ravindra Kumar Karnani: Ősi
hindu költemény)
Jelek mindig vannak. De szükség van jelfogó és jelértelmező
készülékre is, hogy megértsük
azokat.
A nagy vakság, a hitetlenség
közepette, Márta és Mária viselkedésében is van egy apró jel, egy
reménysugár, ami a hit felé mutat. Ami körülöttük történt, abból
megértettek valami keveset. És ez
elég. Ez a kevés jel pedig az, hogy
Márta és Mária nem Lázárhoz
siet, a halotthoz, hanem ahhoz,
aki segíteni tud: az élőhöz. Hogy a
könnyekre nem a sírnál kapunk
megoldást, hanem az élő között,
az életben.
A jeruzsálemi asszonyok 8. állomása mint jó példa került a keresztútba. Igaz, Jézus elutasítja
őket, ne miattam sírjatok, hanem

gyermekeitek miatt, de legalább
ismerik a továbblépést mint értéket, és nem az önsajnálatban
vesztegelnek. Tudják, hogy nincs
olyan baj, amire ne lenne gyógyszer. Mindig van Kihez menni.
Németországban egy kialakult
szép és németekre jellemző fegyelmezett szokás, hogy a sírnál, mint
a temetés utolsó állomásánál is
imádkoznak a családtagok, majd
eljönnek onnan. A koporsó leengedésénél, hantolásánál, a virágok
elhelyezésénél csak a temetkezési
vállalat dolgozói vannak jelen. A
család közül senki. Ez azt jelenti,
hogy szerettünk teste itt van. De
amit tanultunk tőle, az nincs itt.
Amit jelent számunkra, az nem
itt van. Ha szólni akarunk hozzá,
nem ez az egyetlen hely. Ha segíteni akarunk neki, az nem itt történik, hanem a imában, a szentmisében, a templomban, az engesztelésben.
Jézuson kívül az „életben” senki
nem hisz. Itt mindenki halálpárti. Meg vagyunk fertőzve a
kétségbeeséssel, s mint valami
vírust adjuk-vesszük egymásnak.
Egy egészséges van köztünk, az
orvos: Jézus.
Mindenki odamegy, ahová a lelke húzza. Az élő az élőhöz, a halott a halotthoz.” Azt gondolták,
hogy Mária a sírhoz megy sírni”…
(Jn 11,31). De tévedtek. Mert Mária élő (van hite) és nem halott.
G.F.

Létige
2. v.: Ez 37,12b-14; Zsolt 129;
Róm 8,8-11; Jn 11,1-45
3. h.: Dán 13,1-9.15-17.19-30.3362; Zsolt 22; Jn 8,1-11
4. k.: Szám 21,4-9; Zsolt 101; Jn
8,21-30
5. sz.: Dán 3,14-20.91-92.95; Dán
3; Jn 8,31-42
6. cs.: Ter 17,3-9; Zsolt 104; Jn
8,51-59
7. p.: Jer 20,10-13; Zsolt 17; Jn
10,31-42
8. sz.: Ez 37,21-28; Jer 31; Jn
11,45-57
9. v.: Iz 50,4-7; Zsolt 21; Fil 2,611; Mt 26,14-27.66

2017. április 2.

Szentek, boldogok
Róluk olvasva elsőként
az erkölcsi tökéletesség
amit megkérdőjeleznek,
pedig az életszentség amit elsősorban vizsgálnak egy szentté avatás
kérése során. Az eljárásnak ez az
első feltétele. Élettörténeteik
mennyire hihetetlennek tűnnek. A
szentek soha nem érezték magukat célba érkezettnek, csak úton
lévőknek. Nem születtek szentnek, de törekedtek a szentségre,
mely náluk hősies fokban jelentkezett. A szent jelző erre utal, ami
kizárólag „onnan felülről” adatik
meg. Minden hívő keresztény, keresztelkedéskor meghívást kap az
életszentségre, és minden ember
születésétől fogva értelemmel és
szabad akarattal rendelkezik. Az
Isten és ember iránti szeretet ragyogtatja fel az Isten-képiséget, és
annak ragyogását látják a szentek. Népszerűségüket növeli személyes példájuk. Így kapunk róluk
közvetve emberi és vallási élményt. Tertullianus írta a 2. századfordulón: „A vértanúk vére a
keresztények magvetése.” A szentté avatás lassú és hosszú folyamat, mely 1623 óta nagyon kevés
változtatással napjainkig érvényben van. Az Egyházunk felkér egy
arra alkalmas egyént, papot, aki a
szentté avatásra felterjesztett személy életére vonatkozó anyagot
összegyűjti a legapróbb részletekig. Ő a posztulátor. Mellé pedig
kijelölnek egy másikat, aki az
„advocatus diaboli”, az ördög ügyvédje, akinek a feladata, hogy a leendő avatandó személyére vonatkozó adatokat megcáfolja. Amikor
az igazság győz, a kész anyagot a
Szentatya elé helyezik. Ő dönt a
szentté vagy boldoggá avatás időpontjáról, és hogy a név bekerüljön
a naptárba. A legtöbb szentté és
boldoggá avatás Szent II. János
Pál pápasága alatt volt. Keresztényi mivoltunknak mindennapi feladatának kellene lenni: fényt vinni az emberek arcára, fényt, derűt,
nyugalmat. Nem kerülne sem
pénzbe, sem fáradságba, és még
azzal nem is lennénk szentek.
F.D.-né

Krisztamami

Rejtvény

A mi szemünkben a
játék csak szórakozás. A gyerekünk
akkor mehet játszani,
amikor
már
nincs más dolga.
Pedig a játék a növekedés műhelye, az élet kísérleti laboratóriuma, gyakorlótere. Nélkülözhetetlen a normális fejlődéshez. Arra
való, hogy a gyerekek következményektől védett helyen gyakorolják az életet. Nagyon fontos,
hogy legyen hozzá hely, és jusson
rá idő! Sokan azt gondolják, hogy
a kisbaba érkezésekor megmunkálnivaló nyersanyagot kapunk,
akiből a mi dolgunk embert faragni. Pedig még a mi magyar
szavunk is valami egész mást
sejtet: a nevelés a növekedéshez
járul hozzá valahogyan. Egy gyereket felnevelni azt jelenti, hogy
teljes érettségre juttatni. Úgy
gondoskodni róla, hogy fel is nőhessen azzá az érett felnőtté, akinek a lehetősége benne van.

A március 19-i rejtvény megfejtése: Kereszt. A játék nyertese:
Kereszti Gáborné.
Minden sikeres megfejtőnek
gratulálunk!
E heti rejtvényünk:
Keresd meg és húzd ki a betűhálóból a felsorolt szavakat vízszintesen és függőlegesen! A vízszintes sorokban megmaradó szótagokat helyes sorrendbe rakva
ismert bibliai idézetre találhatsz
rá.

Üdvözöl:

Krisztamami

Léleklétra
Oktalan az, aki fogait a múlt
eseményein rágódva kitördösi–
mert a múlt olyan, mint egy gránátszikla: megváltoztathatatlan.
(Antonie de Saint Exupéry)
N.-né

Derűs pillanat
- Atya kérem, mit jelent az a felírás, hogy I H S ?
Az atya nem akarta hosszasan
fejtegetni a rövidítést:
- Azt jelenti, hogy Isten Házába
Siess…
F.D.-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

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Szent Cecília volt, aki a
középkor vége felé lépett be a Tizennégy Segítő Szent csoportjába,
s egy egészen ártatlan fordítási
hiba következtében – mely szerint az esküvőjén ő maga játszott
az orgonán –, lett a szent zene
védőszentje.
Új kérdésünk: Melyik apostol
írta le látomásait az apokalipszisről?
1.
Szent Lukács apostol?
2.
Szent Jakab apostol?
3.
Szent János apostol
4.
Szent Pál apostol
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 16-i számban
közöljük. A Mózessal kapcsolatos rejtvény nyertese: Farkas
Dezsőné.
M.L.

Hirdetések
• Nagyböjt péntekjein a keresztút
reggel
6:20-kor
kezdődik a templomban.
• A héten első péntek és első vasárnap. Pénteken a reggeli
szentmise végén, vasárnap a 9
órai szentmise végén Jézus Szíve litániát végzünk. Pénteken
délelőtt betegeket látogatunk.
• A Katolikus Kör április 9-én
tartja következő találkozóját a
közösségi házban délután 4 órakor.
P.Gy.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

ÁBEL, KAIN, ÁDÁM, ÉVA, FIVÉRE, ÁLDOZAT, FÖLDMÛVELÕ, PÁSZTOR, MEGHARAGUDOTT, GYÛLÖL, MEGÖL, TE,
GYILKOS, ÁTOK, SÉT, VÉR

A megfejtést 2017. április 7-ig
juttasd el neveddel és címeddel
ellátva a plébánia postaládájába.
A nyertes nevét a 2017. április 16
-i számban közöljük.
M.T.É.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés:
Melinda Judit, Szabó László és
Takács Judit Ilona;
László Bence, Turi László és
Szabó Melinda Judit gyermeke a
keresztség szentségében részesült 2017. március 24-én.
Temetés:
+Papp Istvánt életének 68. évében 2017. március 23-án a Szeged
– Dugonics temetőben;
+Rácz Ferencet életének 80.
évében 2017. március 24-én a
kiskundorozsmai temetőben utolsó útjára kísértük.
P.Gy.
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