KIÁLTÓ SZÓ

3. évfolyam, 39. szám

A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

Sebességkorlátozás
… a kicsinyek …
(Mk 9,42)

2015. szeptember 27.

Szent Vencel
Született: 903 vagy 905 † 931 vagy 933
Ünnepe: szeptember 28.

Vencel ifjú korában lett Cseh ország uralkodója I.
Vencel néven. A nyomor és műveletlenség ellen fáradozott. Nyugatról hittérítőket és szerzeteseket fogadott udvarába a kereszténység elterjedésének érdeG. F.
kében. Rövid életében példás, keresztény életet élt,
aki felebarátai iránt irgalmas,
önmagával szemben szigorú. Az
Oltáriszentség iránti tisztelete
gyanánt, maga őrölte a búzát,
amelyből az ostya készült és maEgy alkalommal Márk atya így szólt
ga szüretelte, préselte a bort,
Arseniushoz:
mely az Úr szent asztalára ke- Miért kerülsz minket?
rült. A főurak ellenségeskedéssel
Az így válaszolt:
fogadták a kereszténység egyre
- Az Isten tudja, hogy szeretlek bennagyobb térhódítását, ezért öccséneteket, de nem tudok egyszerre az
ben Boleszlávban bíztak inkább.
Istennel is és az emberekkel is élni.
Boleszláv mérhetetlen hatalom
Míg a mennyei seregek ezrei, tízezrei
egy akaraton vannak, addig az embeszerzése érdekében Vencelt megreknek nagyon sokféle véleményük
gyilkoltatta. Holtteste Prágában
van. Nem hagyhatom el az Istent az
nyugszik az általa alapított Szent
emberekért.
Vitus templomban.

Itt gyermekekről van szó? Az Ószövetség a zsidó népet és a
közösséget nevezte kicsinyeknek, gyengéknek, első látásra
jelentékteleneknek, azokat, akik alá vannak vetve a szenvedésnek és a megalázásnak. (Joel Marcus: Mark 2.689).

Üzenet
Az orvos csalódottan rázta meg
fejét. Betegén a javulás legkisebb
jele sem látszott. Immár tíz napja, hogy az idős úr semmiféle
gyógykezelésre nem reagált. Úgy
tűnt, ereje sincs már, hogy az életéért küzdjön. Elfáradt, beletörődött a sorsába.
Másnap az orvos ismét megrázta
a fejét, ám ezúttal a meglepetéstől. Az idős úr minden életfunkciója a normális értéket mutatta.
Párnájára támaszkodva ült az
ágyon, teljesen visszanyerve egészséges színét.
- Mi történt Önnel? - kérdezte az
orvos. - Tegnap már teljesen feladtuk a reményt, most pedig minden tökéletesen működik.
Az öregúr mosolyogva bólintott.
- Igaza van, doktor úr, tegnap
valami történt: meglátogatott az
unokám, és azt mondta nekem:
„Nagypapa, gyorsan haza kell
jönnöd, mert elromlott a biciklim!”
(Bruno Ferrero)

Derűs pillanatok
A gyerekek hosszú sora várakozik az
első
gyónásra.
A
plébános
figyelmesen végzi a gyóntatást. Az
első
gyermek
többek
között
meggyónja:
- A tökmagot a vízbe dobtam.
A második is ugyanezt gyónta, a harmadik is és így tovább. Amikor az
utolsóra került a sor a plébános már
előre mondta neki:
- Na, kisfiam, te is tökmagot dobtál a
vízbe?
- Nem, plébános atya, én vagyok a
Tökmag.
Irénke néni

Arsenius atya
bölcs gondolatai

M.A.

F.D-né

Böjte Csaba
gondolatai

Létige

A félelem, a szorongás, még ha irreális is, kifejti a maga pusztító hatását.
A tudósok száz egeret két egyforma
terembe tettek, az egyetlen különbség az volt, hogy az egyikbe beraktak
egy ketrecbe zárt macskát. Bár nem
bánthatta az egereket, de a szaga
érződött, nyávogott, morgott, és a
parányi állatokra ez az irreális félelem megdöbbentő hatással volt: ahol
nem volt cica, az élet szépen ment a
maga medrében, sok-sok kis egérke
született, a párok gondoskodtak a
parányi utódokról, vígan fejlődött az
egérpopuláció. A másik teremben
viszont nem hoztak kellő mennyiségű
utódot, és azok a kisegerek, amelyek
életben maradtak, sokkal gyengébben fejlődtek, betegesebbek voltak,
sőt, mindenféle deviancia gyakrabban fordult elő náluk. Igen, még az
irreális, alaptalan félelem is öl, pusztít, hogy megfojtsa az áldozatát! Ezt
a gonosz lélek is jól tudja, ezért lengi
be világunkat ez a hatalmas nyugtalanság, félelem!
M.T.É.

27. v.: Szám 11,25-29; Zs 18B;
Jak 5,1-6; Mk 9,38-43.45.4748
28. h.: Zak 8,1-8; Zs 101; Lk 9,4650
29. k.: Dán 7,9-10.13-14 vagy
Jel 12,7-12a Zs 137 Jn 1,4751
30. sz.: Neh 2,1-8; Zs 136;
Lk 9,57-62
1. cs.: Neh 8,1-4a.5-6.7b-12;
Zs 18,8-11; Lk 10,1-12
2. p.: Bár 1,15-22; Zs 78; Lk 10,13
-16
3. sz.: Bár 4,5-12.27-29; Zs 68,3337; Lk 10,17-24
4. v.: Ter 2,18-24; Zs 127; Zsid 2,9
-11; Mk 10,2-16

Kedves Olvasó!

„A sekrestye titkai”

Isten mindig kifejezi valahogy a
szeretetét. Krisztus a korlátom. Ő
szabja meg a határaimat. Az Ő
mérete a lehetőségem, a horizontom, a szabadságom. Ha nem emeled elég magasra a tekintetedet, hogy Őt magát
meglásd, lehet, hogy váratlanul
küld valakit, aki akkor is akar
szeretni, ha azt hiszed, hogy
nincs is rá szükséged. Vagy feladatot ad, szolgálatot; megmutatja, hogy tenned kéne valamit;
többet, mint ami izomerőből is
megy. Isten nem felejt el, nem
adja fel a reményt veled kapcsolatban, mert tényleg szeret, valóban törődik veled. Valakin keresztül Isten szeretetének a sugara talán máris bevilágít szűk kis
környezetedbe. Csak nem mered
észrevenni, nem mersz örülni
neki. Pedig Isten szeretetének
kedves emlékeztetője lehet egy
másik, szintúgy segítségre szoruló tökéletlen emberi lény is az
életedben. Talán csak egy tükör.
Ne becsüld le, ha szebbet mutat,
mint amit hiszel.

Alba

Üdvözöl:

Krisztamami

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Zalán Zsolt, Budai
Zsolt és Varró Erika; Csaba, Szabó Csaba és Patik Anasztázia;
Dávid és Tímea, Radics Zsolt és
Kádár-Németh Mónika gyermekei a keresztség szentségében
részesültek templomunkban
2015. szeptember 20-án.
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: Árpádházi Boldog Jolán, akinek apja IV. Béla, nagynénje Árpádházi Szent Erzsébet, nővére Boldog Kinga, húga
Szent Margit. Boldoggá avatását
1631-ben indították el Lengyelországban. Új kérdésünk: Szent
Pál leveleiben többször említi
egy kedves munkatársát. Kit?
1.
Demetriuszt?
2.
Timóteust?
3.
Gájuszt?
4.
Diotrefészt?
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 október 11-i számban
közöljük. A Dáviddal kapcsolatos
rejtvény nyertese: Nyerges Józsefné.
M.L.

Hirdetések
- Kedden 29-én egész
napos szentségimádást
tartunk a reggeli szent mise végétől este 6 óráig a közösségi házban.
- Október hónapban a hétköznapi
szentmisék este 6 órakor kezdődnek, előtte a rózsafűzért imádkozzuk.
- A héten első péntek és első vasárnap, délelőtt betegeket látogatunk,
pénteken
az
esti
szentmise
után, vasárnap a 9 órai szentmise
végén Jézus Szíve litániát végzünk.
- Jövő vasárnap terményáldás lesz
a 9 órai szentmise keretében, melyet az alsóvárosi Ferences kolostor
népkonyhájára továbbítunk. Száraz élelmiszer adományaikat a plébániára és a sekrestyébe várjuk.

Az alba latin szó,
jelentése: fehér. A
liturgiában a miseinget jelenti, amely
bokáig érő, bő ráncokban eső, fehér,
cingulummal megkötött, szűk ujjú
ruha. A liturgia
végzéséhez szükséges lelki tisztaság szimbóluma. A X.
századtól főként a clunyi reformot
befogadó monostorokban szerzetesek
is viselték a kórusban. Csipkével és
hímzéssel a XI. századtól kezdték
díszíteni. A II. vatikáni zsinat után a
liturgia bármely szolgálattevője viselheti; szabása és formája változatos
lett.
Forrás: Katolikus Lexikon

Rejtvény
E heti rejtvényünk: Isten szerint ez a nagyság igazi titka
1.Izráel első királya 2. Bálám különleges állata 3. A templomban
található 4. A legbölcsebb király
5. Mózes fia 6. Jeruzsálem ősi
neve 7. A Kármel hegyi próféta
8. Isten neve héberül 9. A sziget,
ahová János apostolt száműzték.

A megfejtést 2015. október 2-ig
juttasd el neveddel és címeddel
ellátva a plébánia postaládájába.
A nyertes nevét a 2015. október
11-i számban közöljük.
M.T.É.

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- 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.

