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Evangélium
„A Szentírás a kapu”
(Aranyszájú Szent János)
Jézus ajtó, pásztor, út, minden,
ami úgy kezdődik, én vagyok a …
Ismerjük a hangját, bármikor,
bárhonnan, bárkiből szól hozzánk. Legyen az a szentmise, de
szüleink, barátaink és az élet számos eseménye. Az ír származású
író C. S. Lewis szerint „Isten suttog nekünk az örömben, beszél
hozzánk lelkiismeretünkben, és
kiált felénk a fájdalmainkban.”
Attól függ, milyen lelkiállapotban
vagyunk, halljuk
erősebbnek
vagy halkabbnak hangját. De
bármilyen körülmények között is
azonnal felismerjük, ez Ő.
A szentírás az ajtó, ami az Istenhez visz bennünket és megnyitja nekünk a kaput, hogy többet és többet tudjunk meg az Istenből – mondja Aranyszájú
Szent János. A Szentíráson keresztül lehet bejutni az Isten házába. A Szentírásból tanultakon
keresztül juthatunk el a boldogságra. Vannak önmegvalósítást
oktató tanfolyamok, agykontroll,
asztrológia, családfa állítás, horoszkóp és mi egymás életrendező,
útmutatásnak tűnő képzések.
Erre mondta alexandriai Szent
Kelemen, hogy a tolvajok kis kapukat keresnek, gödröket ásnak a
fal alatt, átugorják az igazságot.
Mindegy hogy hogyan, csak a
Bibliát mellőzve, kerülő úton
akarnak az ember lelkéhez férkőzni, bejutni a házba.
A Szentírásban az van leírva,
amit én akarok. Én nem hiszek
Istenben. A hitetlenséget a Bibliából tanultam. Hiszen a 14. zsoltár is így kezdődik, nincs Isten. A
Szentírásban minden benne van
és mindennek az ellenkezője is
benne van. Aki a Szentírást olvassa, az még ateista marad. Aki
gondolkodik rajta és keres, kiutat
és magyarázatot az elindul a hit
útján.

Azt olvassuk a gyermekség történetben, hogy a jászolban fekvő
Jézushoz bölcsek jöttek napkeletről Betlehembe (Mt 2,1).
„Miért említi az evangélista
keletet? Mert a terület, ahonnan
érkeznek, a zsidóknak keletre
van. Gondolom én. Belépünk a
Szentírás ajtaján, Jézuson keresztül az akolba, a megértés házába, ahol azt a magyarázatot
kapjuk, hogy mindenki, aki az
Úrhoz jön, keletről jön. Tőle, rajta
keresztül jön Hozzá. Mert ő a kelet, ahogyan Zakariás próféta
mondja (6,12.13) „Íme a férfi, akinek kelet a neve, mert ahol áll, ott
sarjadni fog valami. Ő fogja helyreállítani az Úr szentélyét.” A
napkeleti bölcsek tehát nem Mezopotámiából, hanem Istentől
jönnek Istenhez.
Egy másik példa. A latin szó
PAX, békét jelent. Feltámadása
után Jézus így köszönti az egybegyűlt, félelemből bezárkózott tanítványokat. Ez lehet egy köszönés, békesség veletek, jó napot
kívánok. Lehet egy megnyugtató
üdvözlés, békesség, a zaklatott
lelketek ne remegjen, nyugodjatok meg, minden rendben van.
Békesség, nyugalom. A Szentírás
ajtaján belépve megtudjuk, hogy
a PAX egy szó, ami három betűből áll. A Szentháromságot jelenti. Egy szó, egyenlő egy lényeg.
Három betű, egyenlő három isteni
személy. A P az Atyát jelenti, az
A betű, mint egyetlen magánhangzó a Fiút, amit az Atya mondott ki. A Szentlélek X kettős
mássalhangzó, ő mindkettőtől az
Atyától és a Fiútól származik. Mi
tehát a békesség veletek jézusi
köszöntés? A Szentháromság hitvallása. Azt mondja Jézus, amikor megjelenek, akkor a Szentháromság jelenik meg nektek. Nem
hagylak árván titeket, mert én
sem vagyok egyedül, hárman vagyunk.
Én vagyok az ajtó - mondja
Jézus. Aki ezen belép, nem
találgat, hanem biztos utat és
életvezetést talál.
G.F.

2017. május 14.

Kegyhelyek
Bodajk
A Bakony peremén található ősrégi kis település. Meszes, szénsavas gyógyforrása a középkorban már ismert volt. A Bakony és
Vértes hegységek ölelkezésének
völgyében fejlődött ki az egyik
legrégebbi búcsújáróhely a
„Mindenkor segítő Szűzanya”
tiszteletére. Bodajk szentkútját
vallásos tisztelet övezi. Szent István kezdeményezésére kápolna
épült a Kálvária-hegy tövében,
ahová István király fiával, Imre
herceggel gyakran ellátogatott a
szent helyre. Ugyanúgy Szent
Gellért és Szent László király is
zarándokként látogatta meg a helyet. A török háború idején megsérült a kápolna, de alapjai épségben maradtak. Újjáépülését
1691-re datálják, amikor a vidék
földesura a Hochburg grófi család
lett. Hithű emberek voltak. A földesúr Mórra telepített kapucinus
atyákat, akiknek feladatul jelölte
ki a bodajki kegyhely újjáépítését. S ezzel a felújítással a Dunántúl leglátogatottabb zarándokhelyét adta a lelküket megnyugtató híveknek. Gazdag berendezését az akkori hercegprímás, Kollonics Lipót adományozta. Freskói a templommal egyidősek, melyet művészi körök
Maulbertsch munkáival azonosítják. Kibővítése a tisztelet miatt
szükségessé vált a XX. századra.
Mivel a freskók sérülése elkerülhetetlen lett volna, ezért zarándokudvart építettek, árkádsorral,
szembeoltárral. A II. Világháborúban megsérült a zarándokudvar, bombatalálat érte, de a zarándokok imája, könnye és áldozatkészsége mindenre képes.
Ezek egycsokorba kötése példa lehet a mi új oltárunk elkészüléséhez is.
F.D.-né

Krisztamami

Rejtvény

Azok a szülők, akik
a kötődő nevelés
elveit alkalmazzák,
nem akarják a gyerekeiket a születésüktől fogva valamilyenné
alakítani.
Abból indulnak ki,
hogy megbízhatnak
a gyerek jelzéseiben, saját ösztöneikben és abban, hogy a baba
szükségleteinek kielégítése nem
azonos az elkényeztetéssel.
Kétségbe esett anyuka mesélte,
hogy kéthetes kislánya folyton
sír, és úgy érezte, nem bírja tovább. Hamar kiderült, hogy a
kórházban azt a tanácsot kapta,
hogy három óránként szoptasson.
Az óra jelzései helyett a kicsi jelzéseire kell figyelni. Ha éhesnek
látszik, nyugodtan szoptassa meg
akár gyakrabban is.
A kötődő, vagy más néven a válasz kész nevelés a baba szükségleteiből indul ki. Az újszülött elemi szükséglete a testközelség,
amiből következik, nem az a cél,
hogy csendesen ellegyen a kiságyában és nem is az, hogy az
éjszaka egyedül aludjon. Ma már
a WHO ajánlásában is benne
van, hogy az édesanya a lehető
legtöbbet hordozza a testén az
újszülöttet. A testi kontaktusnak
kifejezetten terápiás hatása van.
Üdvözöl:

E heti rejtvényünk:
A mai evangéliumból idézünk,
de a mássalhangzók lemaradtak
a másoláskor:

Krisztamami

Derűs pillanat
A neves német politikust, Adenauer kancellárt az újságírók zavarba akarták hozni és megkérdezték:
– Kancellár úr, a politikusok is
üdvözülhetnek?
– Istennél semmi sem lehetetlen
- hangzott a bölcs válasz.
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: Salamon volt. Salamon
király elé egyszer két anya járult.
Egyiküknek meghalt az újszülött
gyermeke. Mindketten a sajátjuknak mondták az élő csecsemőt. Ki
az igazi édesanyja a gyermeknek?
Salamon megparancsolta, hogy
vágják ketté a csecsemőt, fele az
egyiké, fele a másiké. Ekkor az
egyik anya inkább lemondott a
kicsiről. Ő volt az igazi anyja a
kicsinek. Az ítéletnek híre járt,
dicsérték
a
bölcs
királyt.
(Kir3,16)
Új kérdésünk: Ki volt az a
szent, aki a nyitott ablakon át
dobott be pénzt, hogy segítsen?
1.
Szent Antal?
2.
Szent Gergely?
3.
Szent Miklós?
4.
Szent Ferenc?
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 28-i számban közöljük. A Szent Lászlóval kapcsolatos rejtvény nyertese: Tóth
Istvánné.
M.L.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés:
Kristóf, Simon Róbert és Nyári
Anikó;
Gábor, Héli Gábor Attila és Nádházi Szilvia gyermeke a keresztség
szentségében részesült 2017. május 7-én.
Temetés:
† Kovács Sándort életének 49.
évében 2017. május 5-én a
kiskundorozsmai 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

.i…e.e. a. I..e..e. é. .e..e. i. .i…e.e..
A megfejtést május 19- ig juttasd
el neveddel és címeddel ellátva a
plébánia postaládájába!
A nyertes nevét a május 28-i
számban közöljük.
M.T.É.

Hirdetések
 Május hónapban a hétköznapi
szentmisék este 6-kor kezdődnek, a misék végén imádkozzuk
a lorettói litániát.
 Ma, május 14-én, vasárnap
délután 4 órakor a Katolikus
Kör tartja találkozóját a
közösségi házban.
 Május 26-án és 27-én, (péntek
és szombat) lesz a templomunk
nagytakarítása. Kérjük a kedves hívek önzetlen segítségét.
P.Gy.

Létige
14. v.: ApCsel 6,1-7; Zs 32; 1Pét
2,4-9; Jn 14,1-12
15. h.: ApCsel 14,5-18; Zs 113B;
Jn 14,21-26
16. k.: ApCsel 14,19-28; Zs 144;
Jn 14,27-31a
17. sz.: ApCsel 15,1-6; Zs 121; Jn
15,1-8
18. cs.: ApCsel 15,7-21; Zs 95; Jn
15,9-11
19. p.: ApCsel 15,22-31; Zs 56; Jn
15,12-17
20. sz.: ApCsel 16,1-10; Zs 99; Jn
15,18-21
21. v.: ApCsel 8,5-8; Zs 65; 1Pét
3,15-18; Jn 14,15-21

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.

