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Boldog Romzsa Tódor

Született Kárpátalja 1911. április 4.
† Munkács 1947. november 1.
Egyetemi tanulmányait Rómában végezte,
ott is szentelték pappá. Kárpátalján a Máramarosi
Más az igeidő a sok gazdag és a szegény asszony pénzbedobáfalvakban szolgált. Az ungvári szeminárium lelki vezetője
sánál. A gazdagok monoton egymásutániságban dobják, az el
és filozófia tanára lett. Lelkipásztori szolgálatában példát
is felejtett, nem bánt pénzt. Az asszony cselekedete egyedi,
mutatott az etnikumok békés megoldásáért az
megismételhetetlen esemény: mindenét odaadta.
anyanyelvükön
való
kommunikációban.
Püspökké
G. F.
szentelése után hamarosan a Vörös
Hadsereg elfoglalta Kárpátalját, és a
Akik sebekkel vannak tele és fekégörög katolikusok létjogosultságát
lyes fájdalmak lepik el testüket, azok
nem ismerte el. Romzsa Tódor
igyekszenek azt eltakarni, ezzel, azkitartásra buzdította híveit. 1947A jutalom (Mk 12,38-44) zal.
ben jött a Kreml parancsa: „Romzsa
Tódort
likvidálni
kell.”
A
Az tud magáról valamit, aki ismeri és
Hamvas Béla azt írja: az aranykorkivitelezéssel
egy
K.G.B.
ügynök
lett
vállalja sebeit, és gyógyítani igyekban először megnézték, hogy a test
megbízva. A püspök és a kispapok a
szik azt és nem elfedni.
milyen állapotban van, az igazi test,
lókai templom felszenteléséről lovas
G.F.
vagyis a láthatatlan. Senkinek sem
kocsival hazafelé tartottak, amikor
jutott volna eszébe, hogy a betegséget
hátulról beléjük rohant az N.K.D.V.
az anyag okozta és onnan csak orvosi
teherautója. A lovak elpusztultak, a
úton lehet azt eltávolítani. A betegsékocsi összetört, mindezt balesetnek
gek egy része olyan életrend eredméNovember
álcázták,
ezért
az
életben
nye, amely a helyes életrendbe való
maradtakat a munkácsi kórházba
Az ifjúság álmovisszatéréssel jóvátehető és kiküszöszállították. A püspökkel hamarosan
dik, és nem tud
bölhető.
a bérgyilkos ciánkáli injekcióval
semmi biztosat
végzett.
„A
Kreml
parancsa
az évszakokról.
A külsőségekre hangsúlyt fektetők,
teljesítve”.
A
püspök
tetemét
Számára a díszcsak ezt fontosnak látók, milyen benovember
másodikán
teherautón
letek változnak
tegségben szenvednek?
szállították Ungvárra. A toronyban
csak, az élet
méltóságteljesen megszólalt az Iván
sugárzó játékának díszletei. Az évet
A szír nyelvű sínai kézirat az írástuharang és utána a többi. Az emberek
úgy látja, mint négyfelvonásos színjádók ruháját, görögül stóláját egy l
a teherautóra feldobálták virágaikat
tékot. Mikor az ifjúság életérzése
betű kihagyásával fordítja. Stóla hetiszteletük jeléül, és égő mécsesekkel
múlóban, érzékenyen figyelni kezlyett stoa-t ír, ami oszlopot jelent. A
a kezükben, szűnni nem akaró
dünk a külső változásra: novembermondat tartalma azonban ettől nem
zokogással kísérték a templomba
ben nemcsak bőrünk érzékeny, haváltozik meg. Az írástudók szeretnek
szeretett
püspökük
holttestét.
nem lelkünk is. Valami történik, ami
hosszú ruhákban járni és oszlopok
Romzsa Tódort II. János Pál avatta
nyugtalanít. A télbe úgy lépünk e
mellett állni, ami megnyújtja az emboldoggá 2001-ben. (Forrás: Papi
napokban, mintha egy komor mondaberi testet, nagyobbnak tűnnek, mint
sorsok a horogkereszt és a vörös
kör valóságosan életre kelt volna. A
amilyenek valójában. Csalás ez: opticsillag árnyékában.)
tél egyszerre mondakör és barlang,
kai csalódás. De a sztoikus filozófukissé betegség és kissé városiasság, s
F.D-né
sok is a sztoáról, oszlopokról kapták
ugyanakkor vannak benne fókák,
nevüket, akik találkozóikat, bölcs
rozmárok, átutazó külföldi énekesek,
gondolataikat az oszlop erdők között
diplomás hólapátolók, van benne
vitatták meg egymással. Eszerint
kamillatea és forralt bor, s van benne
Jézus támadásának célpontjai az
fülledt és szorongó várakozás, mint8. v.: 1Kir 17,10-16; Zs 145; Zsid 9,24írástudók, nemcsak nagynak, de
ha magunkra maradtunk volna a
28; Mk 12,38-44
bölcsnek és okosnak is szeretnének
világban, egyedül sorsunkkal, mely
9. h.: Ez 47,1-2.8-9.12 vagy 1Kor 3,9clátszani.
11 16-17 Zs 45 Jn 2, 13-22 Zs 45
zúzmarás és komor. Mindenekelőtt –
Jn 2,13-22
és mindenekfölött – fázunk. Mint egy
Akiben nincs semmi, az segédeszkö10. k.: Bölcs 2,23 - 3,9; Zs 33; Lk 17,7középkori város lakói, kiket váratlan
10
zöket keres. Oszlopot, széket, ruhát,
támadás ért, lázasan, kissé fejvesztve
11. sz.: Bölcs 6,1-11; Zs 81; Lk 17,11-19
címeket, előre köszönést, amibe öltözkészülünk a védekezésre: szenet ren12. cs.: Bölcs 7,22 - 8,1; Zs 118,89ve, amire hivatkozva naggyá teheti
delünk, vastag ruhákat szellőzte91.130-135.175; Lk 17,20-25
magát. Felhívhatja mások figyelmét,
tünk, beöltözünk a tél jelmezeibe,
13. p.: Bölcs 13,1-9; Zs 18,2-5; Lk 17,26hogy nem akárkivel beszélnek. Kell
félünk valamitől. Nemcsak a hidegtől
37
valami, ami láthatóvá teszi a láthafélünk. Álmainkban még feldereng
14. sz.: Bölcs 18,14-16; 19,6-9; Zs 104,2tatlant, a belsőleg hiányost vagy belegy kegyetlen élmény, a jégkor emlé3.36-43; Lk 18,1-8
sőleg semmit.
ke.
15. v.: Dán 12,1-3; Zs 15; Zsid 10,11… sok gazdag sokat dobott be …
(Mk 12,42)

Evangélium

Márai Sándor:

Létige

14.18; Mk 13,24-32

Kedves Olvasó!

Moldvai Mária énekek

A gyerek viselkedése akkor normális, ha gyerekes. Úgy van jól,
ha egy gyereknek
gyerekes a gondolkodása, a felfogóképessége, és a
magatartása. Ha szeretetteljes,
szelíd, és következetes nevelésben részesül, akkor több, mint
valószínű, hogy végül, lassan és
fokozatosan megérik és elhagyja
a „gyermeki dolgokat”, azaz amikor eljön az ideje, érett felnőtt
lesz belőle. De ma már értem,
hogy az Isten iránt engedelmes
lelkületre nem úgy lehet elvezetni egy gyereket, hogy szigorú
módszerekkel rákényszerítjük,
hogy mindent azonnal megtegyen, amit mi mondunk neki. Ha
te is olyan tekintélyre támaszkodó és engedelmességet követelő
édesanya vagy, amilyen én voltam anyaságom kezdetén, akkor
talán azt is érzed, hogy a jóra való igyekezeted mögött milyen sok
félelem rejtőzik. Azt is tudod,
hogy mit értek félelem alatt –
attól tartasz, hogy ha a gyereked
most nem tudja neked készségesen alávetni az akaratát, akkor
felnőve majd Isten ellen is lázadni fog. És nem akarsz egy elkényeztetett kölyköt nevelni. Ne
feledd: Ha szeretetteljes, szelíd,
és következetes nevelésben részesül, akkor érett felnőtt lesz.
Üdvözöl:

Mikor Máriához az Isten angyala
Názáret városba az égből leszálla,
Kit szent imádságban Gábriel
talála,
Ékes köszöntéssel a Szűzhöz így
szóla:
Üdvözlégy, te kegyes, Isten szép leánya,
Jessétől származott Ádám unokája,
Az Éva asszonynak legtisztább
rajzatja,
Áron vesszejének megújult virága!
Téged az Úristen leginkább szeretett,
Sok nemzetek közül magának eljegyzett.
Kilenc angyali kar koronát készített,
Hogy megkoronázza azzal szent
fejedet.

Krisztamami

Derűs pillanat
Az orvosnál
- Betartotta az utasításomat és nyitott ablaknál aludt?
- Nagyon szigorúan doktor úr.
- Helyes. És eltűnt a szénanáthája?
- Nem, az megvan. A karórámnak
viszont nyoma veszett.
Irénke néni
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: Szent Lőrinc. Aki II. Szixtusz pápa diakónusa volt. Amikor
a pápát 258. augusztus 6-án elfogták, rá bízta az egyház kincseit
azzal, hogy ossza szét az egészet a
szegények között – egyúttal megjósolta, hogy három nappal utána
Lőrinc is mártíromságra jut. Valóban a pápa után három nappal,
roston sütötték meg. Vértanúságának helye hamarosan keresett zarándokhellyé vált. Új kérdésünk:
Ki volt az a bibliai személy, akinek felesége sóbálvánnyá változott Szodoma pusztulásakor?
1.
Noé?
2.
Jónás?
3.
Baál?
4.
Lót?
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 november 22-i számban közöljük. A
Szent Tamással kapcsolatos rejtvény nyertese: Ráczné Ökrös Erzsébet.

(Istensegíts-Bukovina)

Rejtvény
A október 25-i játék megfejtése:
Meggyőződés, a játék nyertese: Kelemen Fanni. Minden sikeres
megfejtőnek gratulálunk! E heti
rejtvényünk:

M.L.

Hirdetések
- Ma délután 15 órai
kezdettel a Katolikus
Kör tartja találkozóját a Közösségi
házban.
- November 21-én tartjuk az
Árpádházi Szent Erzsébet Batyusbált
a Művelődési Házban este 6 órai kezdettel. Belépőjegy 2500 Ft, ami egy
tál marhapörköltet körettel, és savanyúsággal és az élő zenét tartalmazza. Jegyek a plébánián hivatali időben vásárolhatók.
- November 13-án, pénteken Fatimai
imaóra lesz 16 órai kezdettel a plébániai Közösségi Házban.
- Pénteken, szombaton templomtakarításra várjuk a segíteni tudókat
reggel 8 órára.
P.Gy
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

1.Erre jelentkezett Jézus a názáreti
zsinagógában. 2. Jézus tanítása a 8
boldogságról. 3. Szenvedés helye.
4. Ekkor feszítették keresztre Jézust. 5. Az áruló apostol. 6. Istennel
való kapcsolatunk. 7. Örömhír.
8. Jézus Kánában tette első
……………..9. A hitetlen apostol.
10. Jézus tanítványai.
A megfejtést 2015. november 13ig juttasd el neveddel és címeddel
ellátva a plébánia postaládájába. A
nyertes nevét a 2015. november
22-i számban közöljük.
M.T.É.

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.

