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Evangélium
…”aki ezt a kenyeret
eszi, az örökké él”… (Jn 6,58)
Krisztus teste a szent ostya, melyet korai időktől kezdve nagy figyelemmel és aprólékos előkészülettel vettek körül.
A keleti szíreknél például két
részből állt az ostya, a szent kenyér készítése. Először a dagasztás, majd ezt a sütés követte.
Mindkét folyamatot ima és zsoltározás kísérte. A kenyér készítése a
szentmise része volt.
Etiópiában ugyanilyen hozzáállással fogtak neki a szent ostya
sütéséhez. Egy kis sekrestye méretű épületben, ami a templom
része volt, készült a kenyér. Ezt
az épületet Betlehemnek nevezték
(kenyér háza) magyarul pékségnek, ahol az aznap kisült kenyeret
azonnal vitték is az oltárra áldozati adományként.
Aztán a Fekete erdő északi részén található Hirsau apátságban
a papság feladata volt felügyelni,
hogyan válasszák szét a búzamagokat egymástól, hogyan történik
annak megőrlése. A malmot először is meg kellett tisztítani. A
papság albát vett és vélum-ot magára a búza őrlése alatt. A négy
szerzetes közül, aki ezt a munkát
végezte, legalább háromnak szerpapnak vagy magasabb beosztású
papnak kellett lennie. A munka
csendben folyt, még a leheletük
sem érinthette a kenyeret. Úgy
tartották, ne az imádság, hanem a
pap kézrátétele által lehívott
Szentlélek szentelje azt meg.
Mennyire fontos az előkészület!
Valóban Krisztus teste lesz a kenyérből? Igen. De hogy mi magunk is megtapasztalhassuk, hogy
így van, ahhoz megfelelő előkészület szükséges. Ezért írja Szent
Ágoston, hogy „senki sem tudja
megenni Krisztus testét, ha előtte
nem imádta azt”. Megenni megtudja, csak nem érti, mi az, amit
eszik, mert az ehhez való imádságos és vágyakozó lelkület hiányzik
belőle és mögüle. Az igazi íz.

Azt olvassuk a Zsoltárok könyvében „ízleljétek és lássátok milyen
édes az Úr” (Zsolt 34,9) . Azt
mondják a bölcsek: amit te megízlelsz a kenyérben, az nem a kenyér
igazi íze. Csak az, aki megtisztította minden tagját és szellemét, az
érzi a kenyér igazi ízét. Azt az ízt,
amilyennek az Isten teremtette.
Előkészülni, felkészülni, várni,
vágyni, elmélkedni, rágódni rajta,
mind jó talaja annak, hogy megtörténjen bennünk is az átváltozás.
Azt mondja Jézus a zsidóknak,
atyáitok mannát ettek (görögül
efagon: enni) a pusztában és mégis
meghaltak. De aki ezt a kenyeret
eszi (görögül trógón: rágni) örökké
él. A zsidók csak ették (efagon) a
kenyeret, a keresztények rágják
(trógón), rágódnak, elmélkednek
rajta. Így miközben esznek, a lelküket építik, a szellemüket pallérozzák erre és az örök életre.
Ezért mondja Szent Pál, „akár
esztek, akár isztok vagy bármi
mást tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére” (1Kor 10,31).
G.F.

2017. június 25.

Kegyhelyek
Mariazell

Mariazell város Ausztria Stájerország tartományában fekszik.
Messziről látni a három tornyú
katedrálist. Gyönyörű és vonzó.
Eredetét 1157-re vezeti vissza a
plébánia Historia Domusa, amikor egy jámbor szerzetes telepedett a helyre. Magával hozott egy
Mária-szobrot. Felfüggesztette
egy fára, tetejére kupolát helyezett. Híre hamarosan elterjedt, és
messze vidékről is jöttek a Szent
Szűz tiszteletére. A szobor hamarosan kegyelet tárgya lett. Érezhető volt a Boldogságos Szűz hathatós segítsége. Egy csodás
gyógyulás után kőből épült újjá.
Nagy Lajos magyar király a török
sereg feletti győzelme emlékére e
kis kápolna fölé építette a mai
katedrálist. Kápolna a templom
közepén. Nem gyakori látvány. A
bencés szerzetesek gondozásában
van évszázadok óta, napjainkban
is. Boldog Batthyány-Strattmann
László elkészíttette a kegyszobor
kicsinyített mását, és bárhová
ment a családdal, mindig maguk25. v.: Jer 20,10-13; Zs 68,8-35; Róm kal vitték a szobrot. A Templom
szinte egész nap látogatható. Né5,12-15; Mt 10,26-33
hány év óta Mariazell és Csík26. h.: Ter 12,1-9; Zs 32; Mt 7,1-5
somlyó az a Mária-út, melyen sok
27. k.: Bölcs 10,10-14; Zs 111; Mt
gyalogos zarándok teszi meg a
22,34-40
28. sz.: Ter 15,1-12.17-18; Zs 104,1- közel 800 km-es utat a pünkösdi
csíksomlyói búcsúba, az osztrá9; Mt 7,15-20
29. cs.: ApCsel 12,1-11; Zs 33; 2Tim kok Máriájától a székelyek Mári4,6-8.17-18; Mt 16,13-19
ájához.
30. p.: Ter 17,1.9-10.15-22; Zs 127;
F.D.-né
Mt 8,1-4
1. sz.: Ter 18,1-15; Lk 1,46-55; Mt
8,5-17
2. v.: 2Kir 4,8-11.14-16a; Zs 88,2-19;
Villamoson
Róm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42
Ellenőr: - Hé, bácsi, itt tilos a dohányzás!
Zsiga bácsi: - Hiszen nem is dohányzok!
Temetés: † Kolompár Lászlót éleEllenőr: - De a pipa a szájában
tének 66. évében 2017. június 12van!
én; † Dudás Ferencnét sz.: Bende
Zsiga bácsi: - A csizma is a lábaIlonát életének 61. évében 2017.
mon van, aztán mégse megyek.
június 13-án a kiskundorozsmai
F.D.-né
temetőben utolsó útjára kísértük.
P.Gy.

Létige

Derűs pillanat

Anyakönyvi hírek

Az 52. Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus
meghirdetése — I.rész
Krisztusban Kedves Testvérek!
Nagy örömmel értesültünk tavaly, a Fülöp Szigeteken, Cebu
Cityben tartott 51. Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus záróünnepségén arról, hogy Ferenc
pápa a következő világkongresszus
színhelyéül Budapestet jelölte ki.
Felidéztük az 1938-as budapesti
Eucharisztikus Világkongresszus
emlékét. Az a nagyszerű ünneplés
hazánkban és külföldön is maradandó lelki élményt jelentett. Kifejezte és Isten kegyelmével hatékonyan előmozdította a megértést, a
cselekvő szeretetet, a hitet és a
Gondviselésbe vetett bizalmat.
Azóta is felhangzik templomainkban a Kongresszus himnusza.
Megrendülten éljük át, hogy Krisztus „vándorlásunk társa lett”.
A pápai döntés után megkezdtük
a szervezés előkészületeit. Megalakult a Kongresszus Titkársága.
Kidolgoztuk javaslatainkat a
Kongresszus témájára és mottójára. Ennek részletes teológiai indoklása és római bemutatása után
2017 áprilisában a Szentatya jóváhagyta a témát és a jelszót, amely
így hangzik: „Minden forrásom
belőled fakad” (Zsolt 87,7). Ez a 87.
zsoltárból vett idézet az Újszövetség fényében titokzatos utalás az
Eucharisztiára is. A II. Vatikáni
Zsinat ugyanis világosan tanítja,
hogy „a szentmiseáldozat az egész
keresztény élet forrása és csúcspontja” (Lumen Gentium 11). „A
liturgiából, különösen az Eucharisztiából, mint forrásból árad
belénk a kegyelem, és valósul meg
a legnagyobb hatékonysággal az
emberek megszentelése Krisztusban és Isten megdicsőítése, amely
az Egyház minden más tevékenységének célja” (Sacrosanctum Concilium 10). Az Eucharisztia lelki
életünk forrása, hiszen „benne van
az Egyház egész kegyelmi gazdagsága, maga Krisztus, a mi húsvéti
bárányunk és élő kenyeA 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

rünk” (Presbyterorum Ordinis 5).
Olyan tiszta forrás az, amelyből
mindnyájan meríthetünk az Eucharisztia ünneplése által, a szentáldozásban és a szentségimádásban.
A szentmise, a szentáldozás és a
szentségimádás hatása nem áll
meg a templom kapujában, hanem
átalakítja az életünket. Sürget
minket, hogy továbbadjuk a világnak az örömet és a segítő szeretet
tanúságtételét. Krisztus rajtunk
keresztül akarja kiárasztani a világra a bizalom, a béke, az igazságosság és az irgalmasság ajándékait. Az Eucharisztia ugyanis
Krisztus megváltó művének jelenvalóvá tétele. Átalakít minket és
küldetést ad, hogy átformáljuk
magunk körül a világot. Amikor a
feltámadt Krisztus szavaitól lángra lobbant az emmauszi tanítványok szíve (vö. Lk 24, 30-32), felismerték őt a kenyértörésben és belső késztetést éreztek arra, hogy
sietve elinduljanak és megosszák
az Úrral való találkozás örömét
testvéreikkel. Szent II. János Pál
pápa tanítása szerint (Általános
kihallgatás 2000. június 21-én)
amikor a szentáldozásban részesülünk az Eucharisztia megtört és
kiosztott kenyerében, mi, keresztény emberek és közösségek nem
maradhatunk közömbösek azzal a
hívással szemben, hogy ezt az
ajándékot másokkal is megosszuk
és magunk is a világ életéért adott
kenyérré váljunk. Ezért az eucharisztikus áldozat ünneplése a
leghatékonyabb missziós cselekedet, amit az egyház közössége a
világ történelmében véghezvihet.
Erdő Péter
bíboros, prímás, Esztergom-budapesti
érsek,
az 52. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus elnöke
Veres András
Győri megyéspüspök,
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke

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

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Szent Tamás apostol volt.
Egy a 2. századból való apokrif irat
szerint India királya, Gundaphar
felkérte Tamást, az ácsot, hogy
építsen neki palotát. Tamás pompás palotát tervezett neki. Gundaphar tömérdek aranyat bízott rá
azzal, hogy a palotát - a tervnek
megfelelően - építse is fel. Tamás
az aranyat szétosztotta a szegények között, prédikált, és rengeteg
embert elvezetett Krisztushoz.
,,Nagyon sok palota áll az égben
készen, hittel és alamizsnával lehet
őket megszerezni.” - mondta.
Új kérdésünk: Kiről beszélt Dániel, amikor felkiáltott: „Én ártatlan vagyok ennek az aszszonynak
a
vére
dolgában!” (Dániel 13,46)
1.
Noémire?
2.
Juditra?
3.
Rebekkára?
4.
Zsuzsannára?
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 9-i számban közöljük. A Simon anyósával kapcsolatos rejtvény nyertese: Szabóné Ocskó
Zsuzsa.

M.L.

Hirdetések
• Ma, június 25-én, vasárnap délután 14:30-kor a Jézus Szíve
családok miséje lesz.
• A következő vasárnap, elsővasárnap lesz, a délelőtti mise végén imádkozzuk a Jézus Szíve
litániát.
• Mindazoknak, akik az Úrnapi és
a templombúcsúi ünnep előkészítésében segédkeztek, hálásan
köszönjük.

P.Gy.
Számlaszámok:
OTP- Plébánia: 11735036-20051895
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