KIÁLTÓ SZÓ

5. évfolyam, 17. szám
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Evangélium
…”Az Úr angyala
leszállt az égből,
odament, elhengerítette a követ és ráült”... (Mt 28,2)
„Én azt szeretem a művészetben,
ha érezteti az örökkévalóságot,
anélkül, hogy hirdetné.” (Pierre
August Renoir)
A vallásban is meg kell fogadni
ezt a jó meglátást. Elég, ha egy
szöveg, tanítás érzékeltet, csak
utal valamire. Nem szabad mindig magyarázatokkal agyonütni a
szépet. Ha valami megvilágosodott, engedni kell, hogy ragyogjon, nyíljon. Sokszor többet épít
az elragadtatás és a csodálat,
mint a hosszú és unalmas fejtegető mondatok.
Severiánus püspök vértanú azt
írja az Úr feltámadásáról, hogy
Máté elbeszélésében (latin nyelvű
fordításban) az angyal nem elhengerítette (volvit) a követ, hanem visszahengerítette (revolvit
lapidem) a sír bejárata mellé. Ezzel azt akarja mondani, hogy a kő
akkor áll normálisan, vagyis
alaphelyzetben, amikor nem zárja el a sír ajtaját. Nyitott. Ki-be
lehet rajta járni, akadály nélkül.
Ezáltal a barlang rendeltetése
megváltozott. Többé már nem sír,
ami le van zárva vagy pecsételve,
hanem lakóház, ami nyitott mindenki felé. Nem a halottak, hanem az élők tulajdona lett.
Az ősegyház számtalan vértanúinak és hitvallóinak sírján is
miséztek. Nem virágot és gyertyát tettek rá, hanem azon ettek.
Asztalnak használták.
Fontos ez az átjárhatóság. Ez a
feltámadás.
„Pokolban lenni, bezárva lenni,
írja Dante – nem azt jelenti, hogy
valaki megfizet a bűneiért, hanem
azt, hogy nem tud tőlük megszabadulni. A szenvedés – tanítja
saját tapasztalatából a költő – a
lekötelezettség. A szabadság hiá-

nya. A megszabadulásra való képtelenség. Az ember nem amiatt
gyötrődik, amit régebben elkövetett, hanem attól, hogy a vétkétől
ma is képtelen megszabadulni”. Be van zárva.
Az olümpiai játékok eredetét
mítoszok sora lengi körbe, de
ezek mind megegyeznek abban,
hogy a játékok isteni eredetűek.
Miért? Mert elsősorban nem a
játékról szólnak, hanem a lélekről. Az olimpiai játékok jelképe, a
megtett köröket jelző leereszkedő
delfin és a fölemelkedő sas, nyilván azt akarja mondani: le a hal
és has emberrel, és föl a sas lélekkel.
Ezért mondja János evangélista
Jé zus halála után, hog y
„föltekintenek arra, akit
keresztülszúrtak” (Jn 19,37).
Ugyanis minden szabadság és
emelkedettség innen fentről
származik, aminek az előfeltétele,
hogy mi pedig feltekintsünk.
G.F.

Létige
23. v.: ApCsel 2,42-47; Zsolt 117;
1Pét 1,3-9; Jn 20,19-31
24. h.: ApCsel 4,23-31; Zsolt 2; Jn
3,1-8
25. k.: 1Pét 5,5b-14; Zsolt 88; Mk
16,15-20
26. sz.: ApCsel 5,17-26; Zsolt 33;
Jn 3,16-21
27. cs.: ApCsel 5,27-33; Zsolt 33;
Jn 3,31-36
28. p.: ApCsel 5,34-42; Zsolt 26;
Jn 6,1-15
29. sz.: 1Jn 1,5-2,2; Zsolt 102; Mt
11,25-30
30. v.: ApCsel 2,14.22-28; Zsolt
15; Lk 24,13-35

Derűs pillanat
–Mit gondoltok, kit nevezhetünk álszentnek? - kérdezi a plébános.
–Azt, aki reggelente mosolyogva
lép be az iskolába!

2017. április 23.

Kegyhelyek
Budapest—Kútvölgy
Budán, a Szabadság-hegyen áll
két vadgesztenyefa árnyékában
egy kis kápolna. 1753-ban épült.
Valaha volt ott egy mély kút alacsony kőperemmel. Egy jómódú
gazda gyermeke a meredek lejtőn
hajtatott lefelé. A ló megbokrosodott, a kútnál hirtelen megállt, s
a gyermek a nyeregből a kútba
zuhant. Ott egy csodálatos szépségű Asszonyság palástja tartotta
a víz felszínén. A szülők hálából
emeltették a kis kőkápolnát a Segítő Szűzanya tiszteletére. Buda
leglátogatottabb kegyhelye lett,
ahol sok imameghallgatás történt. 1970-ben Regőczi István áldozópap vásárolta meg az örököstől. Felújította és kibővítette. A
Mária-tisztelet és az Oltáriszentség kultuszának forrása lett. A
kegykép XVII. Századi alkotás.
Mária a gyermek Jézussal, fejükön a Mariazelli Szűzanya koronájával Zsigmond király korából.
A barokk, faragott főoltáron lévő
gyertyatartókat a budai Mátyás
templom ajándékaként kapták. A
szembemiséző oltár két gyertyatartóján XI. Ince pápa 2 ereklyéje
látható.
Világ Királynője! Az évszázadok
viharaiban talpon maradt népedet őrizd, oltalmazd és vezess
bennünket az élő vizek forrásához, Jézus Krisztushoz! Védelmezd papjaidat és szeretett Hazánkat! Amen
F.D.-né

--–Józsi! Hogyan szól Isten hetedik
parancsa?
–Ne lopjon!
–És miért mondtad ezt
magázóan?
–Nem akartam letegezni a
plébános atyát.
F.D.-né

Krisztamami

Rejtvény

Az iskolában
elvileg
azért
van a szünet,
hogy a gyerekek ki tudjanak kapcsolódni, tudjanak egy
kicsit játszani, lazítani két óra
között. Ami viszont ilyenkor folyik, az minden, csak nem játék.
Az éretlen gyerekek annyira
vágynak egymás elfogadására, annyira fontos nekik, hogy
összetartozzanak, annyira félnek
az elutasítástól és a kiközösítéstől, hogy amikor egymással
vannak, állandóan ezzel foglalkoznak. Nem a játék köti le őket,
hanem az, hogy ki kinek a barátja, ki kivel játszik vagy nem játszik, kit nem hívtak meg a szülinapra, ki van velünk és ki nincs
velünk. A kicsik között is egyre
népszerűbb szociális média (a
facebook és társai) állandó jelenlétében pedig az iskolások már
otthon sem tudnak megpihenni a
kortársaknak való megfelelés
kényszerétől. A közelségre való
törekvés komoly munka, komoly stressz; ilyen feszültségben képtelenség játszani, és
lehetetlen fejlődni! Az iskolai
szünet egyetlen haszna, hogy a
tanár kifújja magát; a gyerekek
viszont ezalatt nem pihennek.

Az április 9-i rejtvény megfejtése: Szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. A játék
nyertese: Kereszti Gáborné.
Minden sikeres megfejtőnek gratulálunk!
E heti rejtvényünk megfejtése a
tizenkét zsidó törzs egyike.

Üdvözöl:

Krisztamami

Anyakönyvi hírek
Temetés: † Ocskó Ferencnét
sz.: Dudás Ilonát életének 78.
évében 2017. április 12-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 Ilona volt. Nagy
Konstantin császár édesanyjaként 326-ban szentföldi zarándokútra indult. ahol megtalálta
Krisztus keresztjét. A megtalálás
örömét csak az zavarta, hogy a
három keresztet nem lehetett
egymástól megkülönböztetni.
Ezért egy beteg asszonyhoz
érintették egyenként. Az egyiktől
meggyógyult. Ez volt Krisztus
keresztje.
Új kérdésünk: Kinek mondta
Jézus: „Mária a jobbik részt
választotta, nem is veszti el
soha.” (Lukács 10,38)
1.
Magdolnának?
2.
Erzsébetnek?
3.
Szaloménak?
4.
Mártának?
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 május 7-i számban közöljük. A Bileámmal kapcsolatos
rejtvény nyertese: Tóth Lászlóné.
M.L.

Hirdetések
 Ma, április 23-án, Irgalmasság
vasárnapján az irgalmasság
mellékoltárának oltárképét a
délelőtti szentmisében szenteljük fel. Délután.: ½ 3-kor a Jézus Szíve Családok szentmiséje
lesz.
 A bérmálás szentségének kiszolgáltatása templomunkban a
mai napon, április 23-án este 6kor lesz a szentmise keretében.
 A Karitász kiskundorozsmai
csoportja a tartós élelmiszer
gyűjtés adományaiból 30 csomaIroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

1.Súlyos fertőző betegség
2.Bűnökért végzett vallásos cselekedet
3.Tóra
4.Legtökéletesebb Isten szeretet
5.Illatos gyanta
6.Istennek adott ajándék
7.Legyetek ………….! (Lev 19,2)
A megfejtést 2017. április 28-ig
juttasd el neveddel és címeddel
ellátva a plébánia postaládájába.
A nyertes nevét a 2017. május 7-i
számban közöljük.
M.T.É.

got tudott készíteni, amelyet a
rászorulóknak osztottak szét.
Köszönik a kedves hívek nagylelkű segítségét.
 A szentsír és a templom díszítéséhez felajánlott virágokat hálásan köszönjük Csányi József,
Móra Zoltán és Kókai Géza virágkertészeknek, a virágok szállítását Bálint Istvánnak.
 Mindazoknak, akik az egyházközség húsvéti ünnepkörében
segédkeztek, munkájukkal, énekükkel, felolvasásukkal segítségükkel szebbé tették az ünnepet, hálásan köszönjük.
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.

