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Evangélium
…mi történt?… (Lk 24,19)

Egészen a középkorig húsvétvasárnapján Jézus feltámadásáról
szólt az evangélium Máté könyvéből. Másnap hétfőn vagy kedden,
rögtön az emmauszi úton történteket olvasták fel, ahol Jézus
megjelent két tanítványnak. A
templomba járó híveket ugyanis
megzavarta az Úr feltámadása,
akik ezzel azt hitték, többé már
nincs velük. Ezt a rosszul értelmezett hiányt pótolta a hétfői
evangélium: az emmauszi megjelenés.
Feltámadt vagy nem támadt fel
az Úr? Csak azok tudják elhinni a
feltámadást, akik maguk is feltámadtak. Azt imádkozzuk vasárés ünnepnapokon a „Hiszek egyben”, hogy Jézus halottaiból feltámadt, felment a mennybe. Ez azt
jelenti, hogy a halálból feltámadt,
tehát többé már nem halott. De
jelenti azt is, hogy a halott emberek közül támadt fel, akik között
volt. És nem csak a sírban volt
halottak között, hanem itt közöttünk a földön is.
Szent Ágoston szerint Jézus él,
de a tanítványok halottak. Aki
ugyanis úgy nyilatkozik kétségbeesve: „azt reméltük pedig, hogy ő
meg fogja váltani Izraelt” (Lk
24,21), az halott, reményvesztett.
Jézus feltámad és feltámaszt.
Amikor a tanítás találkozik az
igénnyel, akkor csodák történnek.
A filozófus Platón mondta, hogy
látás akkor jön létre, ha az ember
vágya, aki látni akar, találkozik a
Nap vagy más fényforrás sugaraival. Ez nem fizika, hanem
pszichológia. Amikor mindkettő
adni akar a másiknak. Amikor
mindkettő egymásra figyel. Abban a pillanatban, amint megtöri
a kenyeret, megnyílik a tanítványok értelme és lángolnak. Ő pedig azonnal eltűnik. Miért? Ha
már ég a tűz, nincs szükség tovább gyufára.
„Egy ilyen találkozás történt egy
csendőrparancsok és a börtönben

ülő rabbi között is. Hogyan érthető, – kérdezte a tiszt –, hogy az
Isten, miután kiűzte Ádámot a
paradicsomból, azt kérdezte: hol
vagy? Hát az Isten, aki mindentudó, épp azt ne tudná, hogy saját
teremtménye Ádám hol van? A
bölcs pap így válaszolt: Isten minden időben így szólítja meg az
embert: hol vagy te a te világodban? Ennyi és ennyi esztendő telt
le a számodra megszabottakból,
meddig jutottál ez ideig a te világodban? Például azt mondja Isten
neked: negyvenhat esztendőt éltél,
parancsnok vagy, de soha még a
saját lelked parancsát nem teljesítetted, mindig csak a másokét,
akikről jól tudod, hogy sötétek és
ostobák… hol tartasz hát ember?
Amikor a parancsnok éveinek számát s mindezt hallotta említeni,
egyszerre föltámadt.”
Uram, – mondhatnák a tanítványok –, adj nekünk lángot és erőt.
Az Úr pedig válaszol SaintExupéry szavaival: „A kő számára
nincs remény, hogy más lehessen,
mint kő. De ha összefog a többivel,
akkor összeáll templommá.”
Ezért
mentek a
tanítványok „még abban az órában viszsza Jeruzsálembe. Ott együtt találták a tizenegyet s társaikat” (Lk 24,33).
Így épült meg az első templom.
G.F.
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Kegyhelyek
Alsószentiván
Határában állt a török
uralom alatt elpusztult falu Szűz
Mária egyháza. Alapfalainak faragott kövei 1864-ben még megvoltak. 1946-ban önálló lelkészség
lett. A hívek szerették volna búcsújáró hellyé létesíteni Alsószentivánt, mert az egyházmegye déli részén nincs olyan búcsújáróhely,
amely a Világ Királynőjének tiszteletére lenne szentelve. Az akkori
plébános, Kovács Géza fatimai
szobrot álmodott meg. Írtak Fatimába, a válasz megérkezett, hogy
milyen szobrot szeretnének? Kegyszobrot, vagy a világjáró szobor másolatát? A hívek elkezdték gyűjteni
a pénzt. A választ is megírta a plébános: teljesen mindegy, hogy milyen lesz, csak küldjön. Ismét jött
egy levél, melyben az állt, hogy
„ügyes magyar szobrász is szép
szobrot tud csinálni!” Ez az ajánlás
pedig azért volt, mert már túl sokan kértek a világon fatimai szobrot. Az összegyűjtött 1000 forintból
készíttettek egyet, melyre elég is
volt a pénz, de nem Fatimából volt.
Azért virágozták és imádkoztak
hozzá. Ekkor híre volt, hogy egy
missziós nővér itthoni szabadsága
után visszatér Lisszabonba, és 30
éves missziós munkájáért kérni
fogja a kívánt szobrot. Ő volt Dobos
Ilona Hermina. Eközben itthon
már folyt a szerzetesrendek feloszlatása. A sok kilencedek, a rózsafüzér-imádkozások hatására hajóra
rakták a – már a nép imáival megszentelt – szobrot. Amikor a gyönyörű szobor megérkezett, a hívek
virágokkal, hatalmas örömmel és
harangszóval fogadták. Ez volt az
első fatimai szobor, amely a vasfüggöny mögé zavartalanul bejöhetett
Hazánkba. Azóta is minden esztendőben a zarándokok tömege érkezik májustól októberig. A szobor körül elhelyezett virágtenger jele annak a bizalomnak és hálának, amelyet imádságaikért kapnak a zarándokok.
(Székesfehérvári Egyházmegye)

F.D.-né

Krisztamami

Rejtvény

A nevelés: élet.
Az Élet egy
Személy. A pedagógia a személyes kapcsolódás tudománya. A tanulás kapcsolódás a világhoz és mások gondolataihoz. A
gondolkodó elme tápláléka az élő
gondolat.
A gyereket belülről fakadó tudásszomj ösztönzi a világ, mások,
önmaga és Isten megismerésére:
nem passzív alany, hanem aktív
befogadó. Utánzással tanul, olyanoktól, akikhez kötődik, saját
élményei útján. Közben alakulnak ki a belső határok, jelenik
meg az érdeklődési kör, és a cselekvőképesség érzete. A gyerek
ekkor érzi először kezében a kormányt. A játék az öntudat és a
felelősségérzet ébredésének természetes közege.
Üdvözöl:

Az április 23 -i rejtvény megfejtése: Leviták. A játék nyertese:
Csábi Ferencné. Minden sikeres megfejtőnek gratulálunk!
E heti rejtvényünk:
A megadott szavak helyes sorrendbe téve a mai Szentlecke egy
mondatát kapjuk

Krisztamami

Hirdetések
• Május hónapban a hétköznapi
szentmisék este 6-kor kezdődnek, a misék végén imádkozzuk
a lorettói litániát.
• Május 9-én, kedden egész napos
szentségimádás lesz a közösségi
házban, az esti mise kezdetéig.
• Fatimai imaóra lesz május 13án, szombaton, du. 4 órakor a
közösségi házban.
• Május 14-én, vasárnap délután
4 órakor a Katolikus Kör tartja
találkozóját a közösségi házban.
P.Gy.

Bérmálkozás
A bérmálás szentségében részesültek 2017. április 23-án:
Dani Lilla Kincső, Kakas Boglárka, Kocsmár Dominik Zoltán,
Kószó Dóra, Molnár Fruzsina és
Tahi Cintia.
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 László király volt.
Az idézett sorok a róla szóló
énekből, a magyar irodalom e
gyöngyszeméből valók:
Mikoron méglen gyermekded
volnál,
Kihoza Béla király jó Magyarországba,
Hogy dicsekednél te két országban,
Magyarországban és mennyországban.
Letelepedél Bihar-Váradon…
Új kérdésünk: Melyik bibliai
alak döntötte el két anya vitáját: kié a csecsemő?(1Kir 3,16)
1.
Illés?
2.
Jób?
3.
Dávid?
4.
Salamon?
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 21-i számban közöljük. A Mártával kapcsolatos
rejtvény nyertese: Tóth Istvánné.
M.L.

Derűs pillanat
Próba-szerencse
Egy gazdag hölgy megkérdezi
plébánosát:
–Atya! Mit gondol, ha a plébániára hagyom a vagyonom felét, biztos, hogy a mennybe jutok?
–Biztosat ígérni nem tudok, aszszonyom — válaszol az atya —,
de szerintem fölöttébb érdemes
lenne kipróbálni!
F.D.-né

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

A megfejtést május 12- ig juttasd el
neveddel és címeddel ellátva a plébánia postaládájába! A nyertes nevét a május 21-i számban közöljük.

M.T.É.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés:
Laura Hanna – Szekeres Gábor
és Nagy Éva;
Bence – Tóth Péter Sándor és
Tóth Tünde;
Sophia – Mosó Miklós és Gyuris
Stefánia;
Virág és Gergő – Kiss Ferenc és
Villim Anna;
László – Dobó László és Maróti
Kinga;
Viktória – Liliom András és
Süveg Nikolett ;
Noémi – Varga Péter és Tóth
Tímea,
Csaba – Gera Ádám és Álmosdi
Alexandra gyermeke a keresztség
szentségében részesült 2017. április 30-án.
Esküvő:
Makra János és Lantos Anikó a
házasság szentségében részesültek 2017. április 29-én.
Temetés:
† Nagy Lászlót életének 63. évében 2017. április 28-án a kiskundorozsmai temetőben utolsó útjára kísértük.
P.Gy.

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