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A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

Evangélium
…”nem azért küldte el
Isten a Fiát a világba,
hogy elítélje a világot”… (Jn 3,17)
Egy ősi kelta imádság azt állítja
a Szentháromságról, hogy „az
Atya keres, a Fiú megvált, a
Szentlélek tanít engem.”
Mind a három akar valamit tőlem. Rajtam múlik, hogy engedem-e magam megtalálni, akarom-e hogy megváltsanak bűneimből, nyitott vagyok-e arra, hogy
tanuljak. Amit tanulnom kell, az
a kinyilatkoztatás, az Isten szava. Ugyanis a saját ötleteim és
elképzeléseim állandóan tévútra
visznek.
Azt mondja Jézus, hogy „amikor
eljön az Igazság Lelke, ő majd
elvezet benneteket a teljes igazságra. (Jn 16,13).
Gondolhatják az apostolok és mi
magunk is, hogy érdemes volt
várni eddig. Az a sok példabeszéd, tanítás, amit Jézustól hallottak, és aminek nagy részét úgy
élték meg, mint találós kérdéseket, egymás után elhangzó értelmetlen szavakat rejtő mondatokat, most végre eljön az Igazság
lelke, és mindenre fény derül.
A Szentháromság igazsága az,
hogy megismerhetetlen. A vatikáni zsinat titoknak hívja a Szentháromságot. Amikor kinyilatkoztatják, továbbra is titok marad.
Más szavakkal, csak részben tudjuk megérteni és elfogadni ezt a
misztériumot.
Szent Jeromos fogalmaz úgy, „a
Szentháromság titkának az az
üzenete, beismerni, hogy nem értjük azt”.
Ezt nyilatkoztatta ki az Igazság
lelke? Ez a teljes igazság? Ezt
eddig is tudtuk, hogy vannak ismeretlen és érthetetlen dolgok az
életben. Nem, ezt eddig nem tudtuk. Mindig úgy gondoltuk, és
most is úgy gondoljuk, hogy mi

mindent tudunk. Erre abból következtetek, hogy mindig ítéleteket mondunk. Aki ítél, azt hiszi,
hogy mindent tud.
Az Igazság lelke kinyilatkoztatta a teljes igazságot a Szentháromságról, hogy az megismerhetetlen. Tehát nem ítél, mert nem
ismer.
Az ember is megismerhetetlen,
titok. Vannak gondok, bajok, betegségek az életben, nem tudom
eredetüket, honnan, miért, kitől
származnak. Titok. Házaspárok
elválnak. Ki a felelős? Titok. A
férj vagy a feleség? A gyerekek? A
szülők, hogy ilyen embereket neveltek? Titok. A munkahely, a
barátok? Vagy az érzéseim, amikben megaláztak és kihasználták
azt? Titok. Felelősöket keresünk?
Bűnbakot keresünk? Aki megtalálta a felelőst, az igazából magát
akarja felmenteni. Hogy ő nem
felelős. Aki azt a választ kapja,
hogy ez titok és mindannyian felelősek vagyunk egymásért, az
jobb úton jár.
Nagy és teljes igazságra tanít
ma bennünket a Szentháromság.
Soha nem fogsz annyit, sőt eleget
tudni a másik emberről, hogy jogod legyen őt megítélni és elítélni.
G.F.
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Kegyhelyek
Pálosszentkút
Kiskunfélegyháza közelében az
Alföldön a Kiskunság népének
szent helye és kegyelemforrása.
Ellenőrizhető története a XVIII.
századra nyúlik vissza. A Pálosok
irányítása alatt állt 1950-ig, amikor nehéz idők következtek az
egyház életében. A diktatúra emberei kíméletlenül rontottak az
egyház szolgálatában élőkre. Pálosszentkutat is Petőfiszállásnak
nevezték el. A Pálos rend az
egyetlen magyar alapítású férfi szerzetes remete rend, Boldog
Özséb esztergomi kanonok alapította. Már korábban II. József is
feloszlatta a rendet. Akkor mindössze két kolostoruk maradt meg,
mindkettő Lengyelországban. Sokan zarándokolnak a szent kúthoz, melynek magyarázata szerint 1791-ben egy pásztor erre terelte a nyáját, és egy ismeretlen
forrásra akadt, amelyből fényesség sugárzott ki. Ebből a fényességből Szűz Mária alakját látta
kibontakozni, és angyalok éneke
hallatszott. Ennek hírére mindenfelől jöttek a kis erecskéhez.
Az erecske kúttá növekedett.
Minden tilalom ellenére a búcsúsok folyton szaporodtak, és csodás gyógyulások történtek. A hatóság be akarta temettetni a kutat, de a kút kihányta magából a
beletemetett földet. A mostani
kápolnát az itt talált középkori
templom alapjaira építették. Öt
hatalmas fájának keményhéjú
gyümölcsét semmilyen formában
nem lehet szaporítani.
„Boldog volnék, ha Tenálad e
szent helyen lakhatnék. Minden
nap meglátogatnálak, és új csokrot hozhatnék. Ne hagyj el,
Szentkút Csillaga!”
F.D.-né

Krisztamami

Rejtvény
Te kit választanál?

Mi után sóvárgunk?
Valami után, ami össze tudna
kapcsolni létünk és emberségünk
gyökereivel.
Mire vágyunk?
Valamire, ami össze tudná kötni létezésünk titkát a nagyobb
valósággal.
Mit keresünk?
Valamit, ami épségben meg tudná őrizni a gyerekeink lelkét, és
ami összetört szívünk darabjait is
összeforrasztaná.
Üdvözöl:

Krisztamami

Anyakönyvi hírek
Keresztelés:
Zsolt János - Szögi János és
Nagy Andrea Klára;
Gergő - Maróti Attila és Szögi
Bernadett;
Anna Fanni - Dobó László és
Jenei Andrea gyermeke a keresztség szentségében részesültek templomunkban 2017. június
11-én.

Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Simon anyósa volt. Így
ír erről Márk evangéliuma: Jézus
„a zsinagógából egyenesen Simon
és András házába ment. Simon
anyósa lázas betegen feküdt.
Mindjárt szóltak is neki. Odament hát hozzá, s kézen fogva
fölsegítette. Erre megszűnt a láza
és szolgált nekik.”
(Márk 1,30)
Új kérdésünk: Melyik apostol
tervezett palotát az indiai királynak, miközben rengeteg
embert elvezetett Krisztushoz?
1.
Szent Tamás apostol?
2.
Szent Péter apostol?
3.
Szent Márk apostol?
4.
Szent Jakab apostol?
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 július 2-i számban közöljük. A Szent Annával kapcsolatos rejtvény nyertese: Tóth Lászlóné.
M.L.

Vasárnap Az Úr napja

A június 4-i rejtvény megfejtése:
Szentlélek kiáradása.
A játék nyertese: Csábi Ferencné.
Minden sikeres megfejtőnek
gratulálunk!
E heti rejtvényünk: Az ábrában
lólépésben haladva kapjuk a megfejtést, mely a mai Olvasmányhoz
kapcsolódik.

A megfejtést június 23-ig
juttasd el neveddel és címeddel
ellátva a plébánia postaládájába.
A nyertes nevét a július 2-i
számban közöljük.
M.T.É.

Hirdetések
• Június 25-én, vasárnap délután
14:30-kor a Jézus Szíve családok miséje lesz.
• Akik az Egyházközség búcsújának napján (június 25. délelőtt
9 óra) szeretnék megáldatni
házasságukat, függetlenül attól,
hogy hány éves házasok, legyenek szívesek jelezzék a plébánián.
P.Gy.

Léleklétra

Temetés:
† Ocskó Mihálynét sz.: Szabó
Ilonát életének 86. évében 2017.
június 6-án;
† Hajnal Józsefet életének 74.
évében 2017. június 7-én;
† Dudás Istvánnét sz.: Dudás
Etelkát életének 88. évében 2017.
június 9-én a kiskundorozsmai
temetőben utolsó útjára kísértük.
P.Gy.

Azért teremtette Isten a vasárnapot, mert az Úr akkor támadt
fel és lépett az apostolok közösségébe, hogy velük legyen. Ezáltal
az apostolok azt is megértették,
hogy már nem a szombat, hanem
a vasárnap a liturgikus nap, amikor az Úr újra és újra fizikailag
akar velünk lenni, és testével
akar táplálni bennünket azért,
hogy magunk váljunk a világban
az Ő testévé. (XVI. Benedek pápa)
Sz.J.

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

Kis vakond az anyukájához
- Anyukám! Mi van fölöttünk?
- A föld.
- És a fölött?
- A fű
- És afölött?
- Az ég
- És afölött?
- A Nap
- És akkor mi miért vagyunk itt
lenn a sötétben?
- Mert ez a mi kis hazánk…
M.T.É.

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.

