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A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

Evangélium
…”világosság a világosságtól”…
(Hiszekegy…)
Jézus arcának ragyogása, az
eredeti nyelvben lámpa, vagyis
ahonnan a fény jön. Az ószövetségben Mózes arca is ragyogott,
de ő csak tükrözte az Istentől kapott fényt. Visszfény volt, de nem
ő volt a fény forrása.
Jézus arca ragyog, mert Istentől
való, ahogyan a „Hiszekegy”-ben
is imádkozzuk: „Isten az Istentől,
világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől.” Itt derül ki, hogy amikor Jézus azt mondja magáról „Én vagyok a világ világossága” (Jn
8,12) akkor azt nem jelképesen
értette, hanem szó szerint.
Jézus, amikor a hívőkért imádkozik, és bármikor, amikor imádkozik, közben ragyog. Azt mondja: „legyenek mindnyájan egyek.
Amint te, Atyám bennem vagy s
én benned, úgy legyenek ők is egygyé bennünk, hogy így elhiggye a
világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy
eggyé legyenek, amint mi egy vagyunk: én bennük, te bennem,
hogy így ők is teljesen eggyé legyenek, s megtudja a világ, hogy te
küldtél engem, és szereted őket,
amint engem szerettél” (Jn 17,2123).
Azért nehezen érthetőek ezek a
szavak, mert ezek nem mondatok, hanem érzések. Ragyogások.
Nehéz követni a bennem, benned
bennük, értem értük értünk felsorolásokat, mert ezek nem a fejben
összeállított logikából származnak, hanem a szívből. Érzések.
Aztán folytatja máshol: „dicsőítelek, Atyám, ég és föld Ura,
hogy az okosak és a bölcsek elől
elrejtetted ezeket és a kicsinyeknek
kinyilatkoztattad” (Mt 11,
25). Ezek a túlcsorduló, magasztaló sorok tele vannak imádattal,
rajongással, ragyogással az Isten
iránt.

Olyan fény Jézus, ami nem csak
világít, de el is vakítja az embert.
Péter ugyanis megvakult, amikor
azt mondja, „Uram, jó itt nekünk!
Ha akarod, csinálok ide három
sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek, egyet pedig Illésnek” (Mt
17,4). Márk evangélista jegyzi
meg ezt a vakságot, „nem is tudta, mit mond, annyira meg voltak
ijedve” (Mk 9,6).
Szent Ágoston élesen kritizálja
Pétert. Nemcsak azért mert gyorsan elfelejtette tanítvány társait,
hanem mert neki az lenne a feladata, hogy az egyházat építse és
nem sátrakat a hegyen. Ezért
mondja egyik beszédében: „gyere
le a hegyről Péter és hirdesd az
evangéliumot, akár alkalmas,
akár alkalmatlan. Ints, figyelmeztess, dolgozz, lelkesíts! Jöjj, és
dolgozz lent a földön, szolgálj a
földön, hogy megvessenek, és keresztre feszítsenek. Az Élet eljött
közénk, hogy megöljék. A kenyér
arra való, hogy megegyék, az út,
hogy állandóan tapossák, a forrás
mindenhová fut, hogy felfrissülést
adjon a szomjazónak. És te megtagadva minden munkát, nem
akarsz dolgozni?”
Az egyház hagyományában Tábor hegyét középső hegynek nevezik. Alatta van a nyolc boldogság
hegye, ahol az újszövetség tízparancsolata hangzott el. Fölötte a
Golgota hegye, ahol a megváltás
megtörténik. Most középen elragadtatva állunk. Félúton. Nem a
végén, hanem csak félúton. Nem
költözhetünk ide, csak megállunk
néhány levegővételre és megyünk
tovább, mert vár a csúcs, a kálvárián történő végső beteljesedés.
G.F.

2017. augusztus 13.

Kegyhelyek
Rakamaz-Kálvária
Szabolcs-Szatmár megyének
nyíregyházi járása az Egri Főegyházmegye területén. Fontos révhely volt. Itt verte meg Bocskai és
I. Rákóczi György a császári csapatokat 1604 tájékán. Anyakönyvei 1729-től hirdetik a község
vallásos buzgóságát. A szabolcsi
híveknek a Kálvária-búcsú az a
hely, ahol a szertartás görög és
latin nyelvű. Féltve őrzött Kálvária-dombja egy összehordott földhalmon van. Ezen a dombon állt
a 17. században egy kis kápolna,
olyan, mint egy remetehajlék.
(Hasonlóan a csíksomlyói Salvator-kápolnához). Ezt a kápolnát
kibővítették. Évente két búcsúja
van, amikor egy egész napon és
egy egész éjszakán virrasztva
imádkoznak. Ezen alkalmakkor
az egész templom és a hittanterem a zarándokok rendelkezésére
áll. A búcsú napján reggel görög
szertartású misék vannak, a fél
11-kor kezdődő szentmise latin
szertartású. A két búcsú időpontja május 2. utáni vasárnap és a
szeptember 14. utáni vasárnapon
van.
„E világnak gyarlósága nem ronthatja szívünket,
Mert szent kereszted árnyéka beragyogja szívünket.
Úr Krisztusnak e hajléka, rakamazi Kálvária
Búcsút veszünk Tetőled, Megváltónk keresztfája.” - éneklik a hívek búcsúzáskor.
F.D.-né

Létige
13. v.: 1Kir 19,9a.11-13a; Zs 84;
Róm 9,1-5; Mt 14,22-33
14. h.: MTörv 10,12-22; Zs 147;
Mt 17,22-27
15. k.: Jel 11,19a; 12,1-6a.10; Zs
44; 1Kor 15,20-26; Lk 1,3956
16. sz.: MTörv 34,1-12; Zs 65; Mt
18,15-20

17. cs.: Józs 3,7-10a.11.13-17; Zs
113A; Mt 18,21 - 19,1
18. p.: Józs 24,1-13; Zs 135; Mt
19,3-12
19. sz.: Józs 24,14-29; Zs 15; Mt
19,13-15
20. v.: Péld 4,10-15.18-27; Zs 65;
Ef 4,17-24; Mt 7, 24-29

Krisztamami

Rejtvény

Nevelésed eredménye nem azon múlik, hogy mennyire
ügyesen alkalmazod
a trükköket. De
nem is azon, hogy te
mennyire szereted a gyerekeidet!
A kapcsolatotok, és nevelési törekvéseid sikere is azon múlik,
hogy a gyerekeid mennyire kötődnek hozzád. Ahhoz, hogy nevelni
tudj, a tiéd kell, hogy legyen a
gyerekeid szíve. A jól kötődő gyereket könnyű nevelni. Ma sokkal
többet írnak a nevelésről, mint
korábban bármikor – de mintha
mégis jóval kevesebb felnőtt tudna hatni a gyerekekre. Ha rájössz, hogy nevelési problémáid
abból fakadnak, hogy hiányzik a
gyerekeiddel való kapcsolatból a
neveléshez szükséges természetes felhatalmazás, már jó nyomon
vagy! Minden okod megvan a bizakodásra, mert a természetes
szülői tekintély meg- illetve viszszaszerezhető.
Üdvözöl:

A július 30-i rejtvény megfejtése:
Isten megsegít engem, és az
Úr oltalmazója életemnek.
A játék nyertese: Bartha Andrásné.
Minden sikeres megfejtőnek gratulálunk!
E heti rejtvényünk:

Krisztamami

Anyakönyvi hírek
Keresztelés:
Maja - Nagy András és Lévai Leonóra; Róbert - Ördög Róbert Antal és Soós Beáta Anita gyermeke
a keresztség szentségében részesült 2017. augusztus 6-án.
Esküvő:
Méhesi Gábor és Virág Erika a
házasság szentségében részesült
templomunkban 2017. augusztus
5-én.
Temetés:
† Petrov Évát sz. Simon Évát életének 45. évében 2017. augusztus
1-én, a kiskundorozsmai;
† Varga Ferencnét sz. Paplógó
Erzsébetet életének 69. évében
2017. augusztus 3-án, a SzegedBelvárosi temetőben utolsó útjára
kísértük.
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: Izajás próféta volt. Egy
alkalommal Jézus, tanítványai
kérdésére így válaszolt: „Azért
beszélek nekik példabeszédekben, mert van ugyan szemük, de
nem látnak, van ugyan fülük, de
nem hallanak. Beteljesedett rajtuk Izajás próféta jövendölése,”
ami a feladvány volt. (Máté
13,14)
Új kérdésünk: Ki volt az a 2.
századi, szamariai származású filozófus, akiben „a korabeli Egyház életereje öltött testet”?
1.
Szent Jusztin?
2.
Szent Kristóf?
3.
Szent Lőrinc?
4.
Szent Sebestyén
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 az augusztus 27-i számban közöljük. Az Izajás profétával kapcsolatos játék nyertese:
Kasza Lajosné.
M.L.

Hirdetések

1. Elégtétel
2. Az igazságosság és az irgalmasság cselekedete,
3. Itt élt Jézus nyilvános fellépéséig
4. Az egyik isteni erény
5. Én vagyok a …
6. Ábrahám unokája, Izsák fia
7. Sinai-hegy
8. Káin és Ábel egyik testvére
9. Úgy legyen!
10. vadfügefára mászott, hogy
lássa Jézust
A megfejtést augusztus 18-ig juttasd el neveddel és címeddel ellátva a plébánia postaládájába. A
nyertes nevét az augusztus 27-i
számban közöljük.
M.T.É.

• Szeretetláng fesztivál lesz 2017.
augusztus 26-án
szombaton
Máriaremetén. Érdeklődni és
jelentkezni Ferencsik Jánosnénál lehet.
• Augusztus 15-én (kedd) Nagyboldogasszony ünnepén Máriaradnára zarándokolunk. Útiköltség 3000.- forint.
• Szeptember 8-án (péntek) Kisboldog asszony ünnepén Mátraverebély Szentkútra utazunk
búcsúba, útiköltség 4000.- fo-

rint. Jelentkezése az összeg befizetésével történik.
• A mai vasárnap, augusztus 13án Fatimai imaóra lesz a
közösségi házban, délután 4
órai kezdettel.
• Augusztus 20-án, Szent István
ünnepén, délelőtt 9 órakor ünnepi mise lesz, majd 10 órától
megemlékezés, ünnepség a Dísz
téren, az országalmánál.
P.Gy.

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.

