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A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

Evangélium
…”csúfot űztek
belőle”… (Mt 27,31)
Mindig csúfot űznek
az álomból, az álmodozókból, a
másként gondolkodó, legtöbbször
tehetségekből. Csúfot űznek a
játékból és számukra a gyengéket
jellemző érzésekből.
Korunkban valaki megfigyelte,
hogy a „diktatúrákban mindig
sokkal nagyobb a tananyag, mint
a demokratikus társadalmakban,
és mindig erős az arányeltolódás
a természettudományok felé”. Ez
azt jelenti, hogy sokat kell tanulni, de semmi értelme nincs annak, amit tanulnak. Fizika, kémia, matematika, biológia mindenek felett. A cél, okos embereket
nevelni. Az énekóra nem fontos, a
rajz mellőzhető, a táncról bármikor el lehet kérni a gyermeket.
Ezekből a tantárgyakból úgy sem
lehet megbukni. Valóban! Az iskolában nem, de az életben igen.
Ugyanis ezek a tárgyak a lelket,
és lelki embereket nevelnek. Nem
gépeket, hanem embereket.
A torinói leplet, ami Jézus halotti leple, általában 10-20 évente
nyilvános kiállításon is egy-két
hónapig meg lehet tekinteni. Természetesen előjegyzés és a legnagyobb biztonsági intézkedések
mellett.
1998-ban (carbon 14-es) szénizotópos vizsgálatot végeztek el a
leplen, - a vizsgálat 50-60 ezer
évre visszamenőleg kormeghatározást nyújt - ami kimutatta,
hogy ez a ruhadarab nem Jézus
idejéből való. A vizsgálatok továbbra is folytatódnak, hasonlóképpen az ilyen-olyan kérdések,
kétségek és válaszok is. Ugyanebben az esztendőben II. János Pál
pápa mondta azt, hogy ez a lepel
segíthet abban, hogy jobban megérthessük Isten irántunk tanúsított szeretetét, és annak titkát.
Mit jelent a szent pápa mondata? Mi az, hogy segíthet? Miért,
árthat is? Ennek a lepelnek a hitelességétől függ Jézus halála
vagy feltámadása? Netán a mi

hitünk? Ez a ruhadarab, a torinói
lepel egy eszköz, ami elmélyítheti
hitünket, de el is fordíthat a tudományok, a kutakodások és okoskodások szövevényes világába.
Hitetlenné is tehet. Amennyire
isteni áldás, annyira ördögi kísértés ez, hogy csak az ész és érthetőség alapján fogadjunk el bármit
is igaznak. Ha nem bizonyítható,
érthető meg valami, akkor nem
igaz. Ez a természettudományok
erőszakos szelleme.
Én nem hiszek a természettudományok istenítésében, semmiféle tudományban, csak abban,
ami a lelket felemeli a maga méltóságába. Oda, ahonnan jött és
ahová való. Én csak Sík Sándornak hiszek.
„Egy ember nagyon kiabált.
(Nagyfejű, nagynevű, nagytudományú,
Sikerült neki minden,
Csak az élete nem.)
Ezt kiabálta, sokszor, egymásután:
„Hol van az Isten?
Még sohasem láttam az Istent,
Ki látta?”
Mit tehettem szegénnyel?
Szépen odamentem és megsimogattam az arcát.
Sírt”.
(Sík Sándor: A mindennevű IX.)
G.F.

Létige
9. v.: Iz 50,4-7; Zsolt 21; Fil 2,6-11;
Mt 26,14-27.66
10. h.: Iz 42,1-7; Zsolt 26; Jn 12,111
11. k.: Iz 49,1-6; Zsolt 70; Jn 13,21
-33.36-38
12. sz.: Iz 50,4-9a; Zsolt 68; Mt
26,14-25
13. cs.: Kiv 12,1-8.11-14; 1Kor 11;
Jn 13,1-15
14. p.: Iz 52,13-53,12; Zsid 4; Jn
18,1-19,42
15. sz.: Ter 1,1-2,2; Zsolt 103; Mt
28,1-10
16. v. (Húsvétvasárnap): ApCsel
10,34a.37-43; Zsolt 117; Kol
3,1-4 vagy 1Kor 5,6b-8; Jn
20,1-9 este: Lk 24,13-35

2017. április 9.

Galgani Szent
Gemma szűz
Sz: Borgo Nuovo, 1878.
†: Lucca, 1903. április 11.
Ünnepe: április 11.
A jámbor, jómódú szülők gyermeke családjának ékessége, Egyházunknak pedig drágaköve lett.
Rendkívüli képességgel rendelkezett. Az édesanya mint egy lelki
vezető tanította Gemmát Isten
megismerésére és az erényes élet
gyakorlására. Az édesanya halálát fájdalmas hittel fogadta. Ezért
Isten megjutalmazta őt a földi
élet elviselésére, hogy alkalmassá
váljék a Szent Szeretet befogadására. Elsőáldozásának napját
egész életén át áhítattal ünnepelte. Éles eszével tanulótársai között eminens lehetett volna, ezzel
szemben zárkózott, hallgatag,
visszafogott volt beszédében is,
megfontoltan rövid. Ezek a tulajdonságok az önnevelés gyümölcsei voltak. Egész életét végigkísérték a betegségek. Tuberkulózis
gyötörte, gerince nem volt egyenes, ezek miatt nem lehetett apáca, de az, hogy az szeretett volna
lenni, örök lelki-fogadalma maradt. Betegsége rosszabbodásával
hozzátartozói csodáért fohászkodtak. Fentről megkapta azt a képességet, hogy a Mennyországgal
kapcsolatot tudott tartani és őrangyalát látni. Huszonegy évesen
az édes Jézus stigmáival ajándékozta meg. Testén Krisztus vérző
sebeivel, az ostorcsapások nyomaival, fején a töviskorona sebeiből kicsorduló vérrel. További életében minden csütörtöki napon
fájdalmak kíséretével megjelentek a sebek, melyek vasárnapra
mindig el is múltak. Gyóntatója
is sok módon próbára tette alázatát, de mégis a legfájóbb az maradt számára, hogy nem lehetett
apáca. 1938-ban avatták szentté.
Szentté avatása erős ellenállásba
ütközött élményeinek földöntúli
természete miatt.
F.D.-né

Krisztamami

Rejtvény

A jóra való törekvés erősen személyválogató, és
jól is van ez így.
Nem
véletlen,
hogy a gyereked
nem akar bárkinek szót fogadni.
Miért nem olyanra teremtette
Isten a gyereket, hogy minden
felnőttnek fogadjon szót? Azért,
hogy ne legyen bárkinek kiszolgáltatva, csak annak, aki
felelős érte és gondoskodik róla.
A társadalom szerkezete az ipari
forradalom hatására gyökeresen
átalakult, de a gyerekek természete nem változott meg. Miért
tekintjük természetesnek, hogy a
gyerekkel szemben olyanok támasztanak elvárásokat, olyanok
utasítják, akikhez nem fűzi személyes kötelék? Miért nem gondolunk arra, hogy előbb személyes kötelék kellene, hogy fűzze
az óvónőhöz, a bébiszitterhez,
vagy az apukája új feleségéhez,
és csak utána kellene elvárnunk,
hogy „tisztességesen” beszéljen
velük, sőt még hallgasson is rájuk? Egy egészséges gyerek NEM
engedelmeskedik bárkinek. Bizalmas kapcsolat hiányában a gyerek ellenáll és ellenkezik. Isten
olyanra alkotta meg a gyermeki
természetet, hogy csak annak
fogadjon szót, akihez személyes
kötelék fűzi, akivel bizalmas kapcsolatban van.
Üdvözöl:

Krisztamami

Anyakönyvi hírek
Temetés:
+ Kolompár Sándort életének 44.
évében 2017. március 27-én;
+ Oravecz Jánosnét sz.: Rácz
Margitot életének 75. évében
2017. március 31-én a kiskundorozsmai temetőben 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

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Szent János apostol.
Így kezdődik a jelenések könyve:
„Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet azért adott neki az
Isten, hogy szolgáinak megmutasson mindent, aminek csakhamar be kell következnie. Elküldte
angyalát, így adta tudtul szolgájának, Jánosnak, aki tanúskodik
arról, amit Isten mondott.” (Jel
1,1)
Új kérdésünk: Ki volt az a bibliai alak, akinek szamara háromszor is kitért az Úr angyala elől, hogy megmentse gazdája életét? (Számok 22, 22)
1.
Moáb?
2.
Balak?
3.
Eleázár?
4.
Bileám?
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 23-i számban
közöljük. A Szent Cecíliával
kapcsolatos rejtvény nyertese:
Farkas Dezsőné.
M.L.

Hirdetések
• Ma este lesz a lelkigyakorlat
harmadik, befejező beszéde az
esti mise keretében.
• Ma a Katolikus Kör tartja következő találkozóját a közösségi
házban délután 4 órakor.
• Egész napos szentségimádás
lesz április 11-én, kedden a reggeli mise végétől este 6 óráig a
közösségi házban.
• Fatimai imaóra lesz a közösségi
házban április 13-án, csütörtökön du. 4 órai kezdettel.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

A március 26-i rejtvény megfejtése: Ádozat.
E heti rejtvényünk: Sajnos öszszekeveredtek az oszlopokra darabolt szöveg papírcsíkjai. Helyes
sorrendbe rakva egy szövegrészt
kapunk a mai evangéliumból.

A megfejtést 2017. április 14-ig
juttasd el neveddel és címeddel
ellátva a plébánia postaládájába.
A nyertes nevét a 2017. április 23
-i számban közöljük.
M.T.É.

Derűs pillanat
Az alkalmatlanság oka
- Apa! Miért csak a férfiak lehetnek papok?
- Biztosan azért kisfiam, mert a
nők túl hosszan prédikálnának.
F.D.-né
• A héten Nagyhét lesz, s kezdődik a szent három nap.
• április 13-án, nagycsütörtökön
 reggel 7 óra: Jeremiás siralmai
 este 6 óra: szentmise majd virrasztás
• április 14-én, nagypénteken
 reggel 7 óra: Jeremiás siralmai
 du.: 3 óra: Keresztút a Ligetben
 este 6 óra: esti szertartások
• április 15-én nagyszombaton
 reggel 7 óra: Jeremiás siralmai
 este 6 óra: Húsvéti Vigília, feltámadási körmenet.
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.

