KIÁLTÓ SZÓ

3. évfolyam, 33. szám

A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

Sebességkorlátozás
… hogyan adhatja ez testét nekünk …
(Jn 6,52 )

2015. augusztus 16.

Hitvédelmi iratok
Bálványok, bálványimádás

A bálvány alapvetően istenábrázolást jelent vagy egy
teremtmény istenként való tiszteletét. A bálványimáJERUZSÁLEMI SZENT CIRILL: A szent ostyát ne az
dás az I. parancsolat elleni bűn. Igazi bálványimádást
íz, hanem a hit alapján ítéld meg. Milyen ízű az ostya?
az követ el, aki ismeri az Istent, de helyette mégis egy
Az „Isten megengedte neked, hogy magadhoz veheted
tárgyat imád. A templomokban (beleértve a vatikáni
a testét és a vérét” ízű.
Szent Péter Bazilikát is) lévő szobrok, festmények, alG. F.
kotások közül egy sem tud Isten,
vagy Jézus képmása lenni. TerméKöztünk élő
szetesen felmerül a kérdés, ha valaki valóban ismeri az Istent, imádszerzetesek
e egyáltalán bálványt. Vagy lehet-e
Istent ábrázolni, hisz senki nem
Pió Atya
tudja, hogy néz ki vagy kinéz-e
Farkas Dezső: Kék ünnep
Francesco Forgione
egyáltalán valahogy? De meg is
stigmatizált
olasz
Talán csak azóta kék az ég,
fordíthatjuk a kérdést: mi az, ami a
római katolikus pap,
mióta felvétettél a mennybe,
misztikus,
kapuciteremtett világban nem hasonlít
nus szerzetes, aki
s tiszta palástod tergerszínét
Istenre? Jó tudni azonban, hogy a
pappá szentelése után Padre Pio (Pio
lágyan rátakartad szemeinkre.
bálványimádás körüli problémák
Atya) néven vált ismertté. 1999-ben
egy kora ókori többistenhitű zsidó
boldoggá, 2002-ben pedig szentté
kultúra egyik maradékai. A reforMa ünnepel a
avatták. 1897-ben, miután elvégezte
máció alatt pedig ez volt a reformáragyogó nap,
az elemi iskolát Ferenc hívást érzett a
ció érvrendszerének egyik oszlopa a
Hozzád sóvárszerzetesi életre, amikor egy fiatal
katolikus hit ellen. Ha ma is találgó tiszta lélek,
kapucinus szerzetessel beszélt, aki
kozunk aktív keresztény csoportokFeléd szállnak
akkor a vidéken gyűjtött adományokal, akik örömmel aggatják ránk a
kat.
1903.
január
6-án
belépett
a
megtisztult
bálványimádó jelzőt, igyekezzük
morconei
Kapucinus
Ferences
Testvévágyak,
elmagyarázni nekik, hogy tudjuk
rek Rendjébe, ahol ugyanebben a hós erdő, mező
és értjük, hogy a templomban lévő
napban öltötte föl a ferences habitust.
dicsérnek Té1910. augusztus 10-én Beneventóban
alkotások nem Isten, vagy Jézus
ged.
Paulo Schinosi érsek pappá szentelte.
valóságos képmásai, hanem csak
A szentelést követő években kezdett
jelképek, szimbólumok, amik segíFolyó-árban himnuszod dalol,
erős fájdalmat érezni azokon a helyetik a hitünk elmélyítését.

Mária mennybevétele

s a nagy hegyek komoly moraja
tűlevelű fenyőfák alól
nagy dicsőségedet dalolja.
Kék ünnep! A végtelen kékség
Téged tartó ereje üzen,
nappalnak a múló sötétség
Rólad mesél harmatcseppeken.

Ma minden, minden Téged dicsér!
Gyárak szálló füstjét ma már
Neked szövi bíbor szőnyeggé
kékséggel a sárga napsugár.
Neked lobog ma minden gyertya,
Hozzád száll ének völgyön, halmon,
Téged csókol a csöpp búzaszem,
Mennybe felvett Nagyboldogaszszony.

F.D-né

ken, ahol később a stigmák megjelentek: tenyere közepén, talpán és a mellkas egy pontján. 1916-ban Pio atyát
egy földművelő közösségbe rendelték,
a Gargano hegyein található, San
Giovanni Rotondo falujába. Haláláig
itt, San Giovanni Rotondóban maradt.
Folyamatosan prédikált, imádkozott,
látomásai voltak és sokat küzdött a
Gonosszal és a kísértéssel. Nagyon
sokat betegeskedett, a testi és lelki
szenvedést egynek érezte Isten szeretetével. Ez idő alatt meglátogatta őt a
fiatal pap, Karol Jozef Wojtyła (a későbbi II. János Pál pápa), akinek állítólag megjósolta, hogy pápa lesz.
1968. szeptember 23-án halt meg.
Testét szeptember 26-án temették el a
Kegyelmek Anyja templom kriptájában. Gyászmiséjén több mint 100.000
ember vett részt. Gyakran mondta:
„Halálom után többet fogok tenni. Az
igazi küldetésem halálom után kezdődik.”
K.L-né

K.L.

Létige
16. v.: Péld 9,1-6; Zs 33; Ef 5,1520; Jn 6,51-58
17. h.: Bír 2,11-19; Zs 105,34-44;
Mt 19,16-22
18. k.: Bír 6,11-24a; Zs 84;
Mt 19,23-30
19. sz.: Bír 9,6-15; Zs 20;
Mt 20,1-16a
20. cs.: Péld 4,10-15.18-27;
Zs 65; Ef 4,17-24; Mt 7, 24-29
21. p.: Rut 1,1.3-6.14b-16.22;
Zs 145; Mt 22,34-40
22. sz.: Rut 2,1-3.8-11; 4,13-17;
Zs 127; Mt 23,1-12
23. v.: Józs 24,1-2a.15-17.18b;
Zs 33; Ef 5,21-32; Jn 6,60-69

Kedves Olvasó!
Ha éppen úgy,
ahogy a könyvek
mondják: a megfelelő időben, egyszerűen, tömören,
világosan és következetesen adunk nagyon is követhető utasításokat, akkor arra
számítunk, hogy a gyerek majd
hallgat ránk, és együtt fog működni. Ám az, hogy a gyerek végül
hallgat-e ránk, olyasmin múlik,
ami nincs a látóterünkben. Az egyszerű, tömör, világos és következetes kommunikáció fontos ugyan, de
nem döntő. Az eredmény nem az
ügyes kommunikáción és a jó módszereken múlik, hanem azon,
amit a gyerek hoz magával. Min
múlik, hogy az egyik gyerek elfogadja ugyanazt az irányítást, a
másik pedig nem? A kulcs, ami a
sikert vagy a kudarcot meghatározza, az nem a módszerben, hanem a gyerekben van elrejtve.
Ezen a rejtett kulcson múlik, hogy
a gyerek együttműködik-e, vagy
ellenáll. Ha tájékozódási pont vagy,
akkor nincs elveszve, amikor veled
van. Ha egy idegen városban nem
találod az utat és bosszankodsz, ő
nyugodtan ül mögötted a kocsiban,
mert úgy érzi: „Szegény Anya most
nem találja az utat, én viszont nem
vagyok elveszve, mert Anya velem
van”. Jó helyen tudja magát nálad,
otthon érzi magát veled. Rólad akarja „lenézni”, hogy mikor
mit kell csinálni, és tőled várja az
irányítást!
Üdvözöl:

Krisztamami

Léleklétra
Aki magával rosszul bánik, kihez
tud az jó lenni? Gondolj tehát arra: ne vond meg magadat önmagadtól.
(Clairvaux-i Szent Bernát)
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

Hirdetések
Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz:
Kapisztrán
Szent
János, aki a keresztjét a
magasba emelve vezette lelkes
keresztes seregét a meglepett
törökre. Ezt látva Hunyadi is
kitört, és az egyesült sereg
elsöpörte
a
Nándorfehérvárt
ostromló
törököket.
Új
kérdésünk: Ki volt az a bibliai
alak aki templomot épített a
szövetség ládájának?
1. Elizier?
2. Salamon?
3. Dávid?
4. Áron?
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 augusztus 30-i számban
közöljük. A Kornéliusszal kapcsolatos rejtvény nyertese: Kereszti
Gáborné.

M.L.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Botondot, Gábor Tamás és Bara Enikő; Petrát, Demeter
József és Keller Éva; Laura Viktóriát, Mangó Ferenc és Tóth Edina
Éva; Hunort, Kálmán Péter és Tari
Noémi Katalin; Ádám Benjamint,
Juhász Gábor Ottó és Halál Edina
gyermekeit 2015. augusztus 9-én a
keresztség szentségében részesítettük.
Házasságkötés: Nagy Tamás László és Katona Dóra, Nagy Gábor és
Szunyogh Tünde házasságot kötöttek 2015. augusztus 8-án templomunkban.
Temetés: Kovács Rozáliát, életének
61. évében 2015. augusztus 3-án, a
Szeged Belvárosi Temetőben utolsó
útjára kísértük.
Nyugodjon békességben!
P.Gy.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

- Augusztus 19-én
lesz a Homokháti búcsú Mórahalmon. Este 7 órakor koncerttel
kezdődik, 8 órakor lesz a szentmise, majd fáklyás körmenet és szeretet-vendégség következik. Mindenkit szeretettel várnak!
- Augusztus 20-án reggel 7 és délelőtt 9 órakor kezdődnek a szentmisék.
- Augusztus 20-án délelőtt 10 órakor lesz az állami megemlékezés
a Művelődési Ház előtti dísztéren.
P.Gy.

Játéksarok
Az augusztus 9-i
játék
megfejtése:
„Éljetek szeretetben!” Minden
sikeres megfejtőnek gratulálunk!
E heti játékunk: Lólépésben
Indulj el lólépésben valamelyik
sarokból, hogy megkapd a megfejtést! (Lólépés: egyet vízszintesen
és kettőt függőlegesen, vagy fordítva.) A megfejtéshez 9 lépésben
kell eljutni.

A megfejtést 2015. augusztus 21
-ig juttasd el neveddel és címeddel ellátva a plébánia postaládájába. A nyertes nevét a 2015. augusztus 30-i számban közöljük.
Az augusztus 2-i játék nyertese:
Gyovai Dóra.
H.M.

Számlaszámok:
OTP- Plébánia: 11735036-20051895
OTP- Ligeti stációk: 11735035-20053952
Sztriha Kálmán Alapítvány: 1173500520545747

A szerkesztőbizottság tagjai: Gordos Ferdinánd (G. F. - felelős kiadó), Deli Albin (D. A.), Farkas Dezsőné (F. D.), Huszár Máté (H. M.), Koczkás Ágnes (K.
Á.), Kósa László (K. L.), Kósa Lászlóné (tördelés), Maróti László (M. L.), Mihálffy Béláné (M. B.), Moróné Tapody Éva (M. T. É.), Moró András (M.A.), Nagyné Nyírő Katalin (N.-né), Pócsai György (P. Gy.), Szabó József (tördelés), Szabóné Lality Karla (Sz. L. K.)

A kiadvány elektronikusan is elérhető a http://dorozsmaiplebania.hu/hetilap címen.

