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Evangélium
…”áldozócsütörtök ”…

Az egyház öt parancsának egyike mondja, „legalább évente gyónjál és a húsvéti időben áldozzál.”
A húsvéti idő áldozócsütörtökkel
véget ér. Ez volt a húsvéti szentáldozás határnapja. Az utolsó
áldozási lehetőség a feltámadási
ünnepkörben. Más népekkel ellentétben egyedülálló ez a magyar elnevezés.
Jézus felmegy, és nem elmegy a
mennybe. Akié minden, aki mindenben benne van, az nem tud
kilépni önmagából. Bárhova lépne is, önmagába lép. Jézus alászáll a poklokra és fölmegy a
mennybe. Mindegy, hogy hová,
minden az övé.
Erre mondja Weöres Sándor „ha
pokolra jutsz, legmélyére térj: az
már a menny. Mert minden körbe
ér.”
Hol történt Jézus mennybemenetele? Lukács evangélista azt
írja, hogy Betánia közelében, Jeruzsálem mellett (Lk 24,50).
A Nagyszombatban született
jezsuita
bibliafordító,
Káldy
György
magyarázta
Urunk
mennybemenetelének
helyét
mintegy 400 évvel ezelőtt a következőképpen: „ami a helyet illeti:
Urunk nem Jeruzsálemből ment
fel mennybe, hanem a városon
kívül és mezős helyen való magas
hegyről. Azért hogy mindnyájan,
akik előtt akart felmenni, minden
akadály nélkül láthassák.
Alázatosságát is kifejezte, mert
noha délben és sok nép előtt a keresztfán gyalázatos halált szenvedett, dicsőséges feltámadását és
mennybemenetelét kevés embernek
akarta megmutatni. Ezzel arra
akar tanítani, hogy a világ dicsőségét ne kívánjuk, de a gyalázatától se féljünk.”
Az idézett sorok szerint, Jézus
halálának sok szemtanúja volt,
de feltámadásának és mennybe-

menetelének igen kevés. És még
kevesebben voltak azok, akik hittek is benne, hiszen azt halljuk,
hogy néhányan a tanítványok
közül még kételkedtek.
Nem hitetlenek voltak, hanem
kétségbe estek. Mégpedig azon,
hogyan kell most viselkedni? Az
ószövetségi Józsefet sem ismerték
fel testvérei. Felismerik, csak tehetetlenek ebben a helyzetben.
Hiszen ők adták el. Most szembesítésre kerül sor? Aztán a nép
nem ismerte fel Mózest sem, amikor lejött a Sinai hegyről. Felismerte, csak kétségbe estek, mi
lesz most, mert míg Mózes a hegyen volt, ők az arany borjút
imádták. Nem ismerték fel, nem
akarták felismerni a helyzetet, az
ítéletet, a leleplezést, mert féltek
a következményektől, a büntetéstől. A kételkedés itt nem hitetlenséget jelent Jézus feltámadásában vagy mennybemenetelében,
hanem egy határozott döntés kimondását. Hogyan tovább? Maradjak az, aki eddig voltam? Változzak meg? A kételkedésük, tehetetlenség. Válaszút előtt állnak.
Ki irányítson? Ki vezessen kit?
Oda merjem adni a legnagyobb
kincsemet amim van, az akaratomat az Istennek?
G.F.

Kegyhelyek
Csíksomlyó
Híres búcsújáró hely Erdélyben
a Kissomlyó hegy lábánál. Eredete a korai középkorra tehető. A
székely nép menedéke. A ferences
atyák oltalma alatt áll ősidőktől
fogva, akik a Csíki-medencében
elindították a lelkiséget, amely
ma is tart. Letelepedésük nem
ment nehézségek nélkül, hiszen a
tatár, a török betörések sok esetben hontalanná tették őket, de
véglegesen soha el nem hagyták a
helyet. János Zsigmond, Erdély
fejedelme áttért az unitárius hit-
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re, melyre erőszakkal akarta téríteni a népet.
A rajtaütést megtudta a lánglelkű gyergyófalui István pap. Öszszegyűjtötte a székelyeket, és a
Tolvajos tetőre vonultak (1567).
Befűrészelték a szálfenyőket, egy
részüket ki is döntötték, így takarásban voltak. Amikor az ellenség odaért, az egészet meggyújtották. János Zsigmond emberei
menekültek, a székelyek pedig
megmenekültek, melyet a csíksomlyói Áldott Védasszonynak
köszöntek. Így maradtak meg a
székelyek szín-katolikusnak. A
Tolvajos tetői harc vagy küzdelem lelkük zaklatottságából, elkeseredett szívük gyötrelméből fakadt. Acélos akarattal készítették
elő, melyet a Szűzanya vitt győzelemre. Ez időtől számítják a pünkösdi búcsú kezdetét, amikor a
Szentlelket hívják segítségül. A
csíksomlyói Mária szobrot sok
csodával jeleskedő múltja tette
híressé. Székelyföld legdrágább
kincse. Osztatlan megbecsülésnek örvend. Készítésének nincs
sem dátuma, sem szerzője, semminemű kormeghatározása. Egy
darab hársfából faragott emberfeletti magassága 2 méter 27 centiméter. Jobbjában királypálcát,
baljában a mezítelen kicsi Jézust
tartja. Az arcán látható sebhelyek a tatár vezér lándzsájának
nyomai. Semmiféle festék nem
fogja, nem tapad meg rajta. Arcának színváltozásai megfejthetetlenek. Ha valami rossz jön, akkor
fehér, ha jó, akkor rózsaszínűre
változik. Isten csodás erővel ruházta fel a gyönyörű szobrot. Csodák sokasága fűződik hozzá, melyet a püspöki jelentés így határoz meg: „Bár minden esetet lehetetlen bizonyítani, mégis csodának tartjuk, melyeknek története
előtt az emberi elme megáll.” Ha
látványos gyógyulás nem is látható több esetben, az bizonyos,
hogy lélekben mindenki hoz onnan magában valamit, ajándékul
az életéhez az „Áldott Védaszszonytól”.
F.D.-né
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Rejtvény

Az érintés oldja a szorongást, a gátlásokat, csökkenti
a fájdalom- és
félelemérzetet, a frusztrációt, magabiztosabbá tesz, erősíti a kapcsolatokat, gyógyít, testi, lelki,
fizikai változásokat idéz elő. A
kamaszhoz, azonban másképp
közeledjünk.
Statisztikai adatok nélkül állítható, hogy aki gyermeket szült,
és nevelt, az tudja: a kamasszal
nem könnyű. Keveset beszélget,
nem ad puszit, ciki neki minden
ős, és finoman vagy durvábban,
de kerüli az érintést, ellöki az
ölelő kart.
A szakemberek szerint ez normális, mert a kamasz fő feladata
a leválás. Azért utasítja el az
érintést, mert azt már nem a szüleitől várja, mert maga akar dönteni, hogy kit enged magához
közel. Egészséges fiataloknál ez
az „énhatárok” kialakulásának
része. Ez az időszak általában két
-három évig tart. A kamasz ilyenkor „egyedül garázdálkodik” és az
okos szülő ezt hagyja, természetesen ott állva a gyerek mögött,
mellett, megóvva őket a veszélyektől. Az a kamasz, amelyik
megfelelő mennyiségű szeretet
munícióval van felvértezve, baj
esetén visszatér a szülőkhöz, és
igényli az érintést.

A május 21-i rejtvény megfejtése:
Választott nép.
E heti rejtvényünk: anagramma:
ha a betűket helyes sorrendbe
rakod, a mai evangéliummal kapcsolatos fogalmat kapod:

Üdvözöl:
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Anyakönyvi hírek
Keresztelés:
Roland – Tóth Dániel Zsolt és
Márta Katalin;
Bence – Ábrahám Szilvia gyermeke a keresztség szentségében
részesült templomunkban 2017.
május 28-án.

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Sára volt. Mikor Isten
tudatta Ábrahámmal, hogy fia
születik, arcra borult és nevetett:
Száz éves embernek legyen még
fia? És Sára a kilencven esztendős még szülni fog? De Isten így
szólt: „Feleséged Sára ajándékoz
meg fiúval téged, és az Izsák nevet adod neki.” (Ter17,19)
Új kérdésünk: Szent Joachim
kinek a férje volt?
1. Szent Ágnes?
2. Szent Anna?
3. Szent Ágota?
4. Szent Cecília
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 június 18-i számban közöljük. A Teofillal kapcsolatos
rejtvény nyertese: Tapodi Endréné.
M.L.
Esküvő:
Beleznai Gábor és Bolyán Melinda;
Bakai Máté és Siklódi Nikolett
2017. május 27-én a házasság
szentségében részesültek.
Temetés:
† Móra Mihálynét sz.: Bálint
Klárát életének 77. évében 2017.
május 23-án,
† Sziveri Istvánt életének 96.
évében 2017. május 24-én,
† Veres Kálmánt életének 63.
évében 2017. május 26-án a kiskundorozsmai temetőben utolsó
útjára kísértük.
P.Gy.

ELÉNK SZELT ADÁS KÁRAI
A megfejtést június 9- ig juttasd
el neveddel és címeddel ellátva a
plébánia postaládájába. A nyertes nevét a június 18-i számban
közöljük.
M.T.É.

Létige
4. v.: ApCsel 2,1-11; Zs 103; 1Kor
12,3b-7.12-13; Jn 20,19-23
5. h.: Tób 1,3; 2,1-8a; Zs 111; Mk
12,1-12
6. k.: Tób 2,9-14; Zs 111; Mk
12,13-17
7. sz.: Tób 3,1-11a.16-17a; Zs 24;
Mk 12,18-27
8. cs.: Tób 6,10-11a; 7,1.9-17. 8,410; Zs 127; Mk 12,28b-34
9. p.: Tób 11,5-17; Zs 145; Mk
12,35-37
10. sz.: Tób 12,1.5-15.20; Tób
13,2-8; Mk 12,38-44
11. v.: Kiv 34,4b-6.8-9; Dán 3,5256; 2Kor 13,11-13; Jn 3,16-18

Hirdetések
• Június hónapban a hétköznapi
misék reggel 7-kor kezdődnek.
• Ma, vasárnap Pünkösd ünnepe,
egyben első vasárnap is. Délelőtt 9-kor elsőáldozás lesz, kivételesen az esti mise végén lesz
Jézus Szíve litánia.
• Pünkösd hétfőjén reggel a szokott időben igeliturgia lesz.
• Egésznapos szentségimádás lesz
június 6-án a reggeli mise végétől este 6-ig a közösségi házban.
• Június 11-én, vasárnap délután
4-kor a Katolikus Kör tartja találkozóját a közösségi házban.
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

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

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.

