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Árpádházi Szent Erzsébet

Született Sárospatak 1270 körül, † Marburg,
1231.
Úgy ragyogott fel erre a világra, mint a hajnalcsillag. Négy éves volt, amikor kijelölték számára férjül,
Lajost, aki hét évvel volt idősebb. Így német környezetben
SZENT ÁGOSTON: Jézus nem azt mondja, az én
kellett élnie. Bájos, temperamentumos kis hercegnő volt.
országom nem itt van, hanem, hogy nem innen, a
Wartburg vára lett leendő tartózkodási helye. Játékát a kicsi
világból való.
Erzsébet gyakran szakította meg „Isten kedvéért”. Zsófia őrG. F.
grófné ezen megnyilvánulásokat aggodalommal figyelte. Erzsébet számára a társadalmi szokások
furcsák és idegenek voltak, melyekhez
csak részben tudott alkalmazkodni. Növekedvén nem tudta mindig követni a
November 7Ház követelményeit, ezért igen sok
„… Mi az igazság? …”
én, felesége
megütközésre adott alkalmat. Lajos
(Jn 18,38)
ezeket látván a korai házasság mellett
Jutka
és
döntött. Erzsébet három gyermeknek
kisfia Máté,
Pilátus helytartó, de valójában rabadott életet. Istenhívő lelke igen sok
a
cserkész
szolga. Nem mondhat bármit. Azt
esetben különböző időpontokban imára
szobából
például nem mondhatja Jézusnak,
kényszerítette. Alamizsnálkodásáról az
zs úrk ocs in
egész udvar tudott. Kötényében a szehogy Isten vagy, Úr vagy, Isten fia
tolta be a
gények számára vitt kenyér rózsává
vagy. Pilátusban nincs tartás, nem
közösségi ház nagytermébe azt az 50
változott, amikor egyik „rokon” felelősáll, hanem zuhan, mégpedig lefelé, a
személyes tortát, melyen Pócsai
ségre vonta, hogy mit visz kötényében?
pokol irányába.
György egy négy manuálos orgona
Férje távollétében bélpoklost engedett
előtt ülve, a fényképező lencséje felé
ágyába, hogy ápolhassa. Különös titka
Az argentin író, Borges úgy véli, Danfordul, s melyen a következő emlékemaradt, hogyan tudta összhangba hozte az Isteni színjátékában azért bező sor állt: 25 éve Isten szolgálatáni Isten és a házastársi szeretetet a legszél a világegyetem királyáról, mert a
ban. Kántor karnagyunk 1990-ben a
magasabb emberi tökéletesség fokán.
pokolban és a tisztító tűzben tilos
kecskeméti Piarista Gimnáziumban
Lajos a keresztes háborúban lelte haláIsten nevét kiejteni.
érettségizett. Az utolsó tanévben már
lát. Ezek után Erzsébet Wartburg váráosztály- és iskola miséken is orgonált
ban kitaszított lett. Kitaszítottan is csoA temetéseken is tilos. Inkább vaés a közeli nagytemplomban gyakran
dákat művelt, jótéteményt - jótétedászmezőkről van szó, a világminmegfordult hétvégi szentmisék, esküményre halmozott. Simulékony lett Isdenségről, sorsról, végzetről, elrendeten alakító kezében. Ispotályt épített és
vők alkalmával hogy kisegítsen, gyalésről. Tudatosan kerülik az Isten
ott szolgálta a betegeket Szent Ferenc
koroljon, orgonáljon. A 90-es év nyanevét. Ahhoz hinni kellene, ahhoz
harmad rendje leányainak szürke habirát Rókuson töltötte, majd az év októelkötelezettnek kellene lenni. Szatusában. 1231-et írtak amikor súlyosan
berében, mivel Dorozsmán kántori
megbetegedett. Mindenét, ami még
badnak, aki bármit mondhat.
állást hirdettek, jelentkezett és nem
megmaradt
elajándékozta.
A
sokkal később, november elsejével
„szegények üdvöskéjét” Marburgban tePilátus palotájában két ország harcol
munkába is állt. Négy év telt el, amimették el. Élt 24 évet.
egymással, a menny és a pokol. A

… az én országom nem evilágból való …
(Jn18,36)

Evangélium

sötétség és a világosság. A zsidók
kint, Jézus bent. Pilátus közöttük kibe ingázik. Ki akarja őket békíteni?
Nem! Inkább Pilátus nem tudja, hova
is tartozzon. Ezért kérdezi: mi az
igazság? Ez a ki-be járó, sehova se
tartozó ember kérdése. Az igazságot
keresni és megtalálni nem lehet a
köztes állapotban, csak valamelyik
oldalon való kitartásban.
A közép perzsa manicheus töredékben Pilátus kérdésére, mi az igazság,
Jézus azt válaszolja: én vagyok az
igazság. Vagyis az nem egy tétel, egy
kijelentés, hanem személy. A személy
döntése. Ide állok. Ide tartozom. Mi
az igazság? – kérdésre a helyes válasz: az igazság ki és nem mi.
G.F.

25 éve…

kor befejezte a budapesti kántorképző tanfolyamot, 2008-ban pedig hitoktatói diplomát kapott. A kántori,
bőven adódó feladatok mellett az
énekkar vezetése is lelki ügye. A kórus az ő irányítása alatt több helyen
(Bátaszék, Péliszentföldkereszt, Budapest, Békéscsaba, Gyula, Sátoraljaújhely, Erdély) vendégszerepelt.
Sok apró motetta mellett nagyobb
lélegzetű művek is bekerültek repertoárjukba: Schubert: G-dúr mise,
Mozart: D-dúr mise, Cesar Franck:
Krisztus 7 szava a kereszten. Nagyon
fontos, hogy más kántorokkal, karnagyokkal szakmai, baráti kapcsolatot tart, és szívesen helyettesít bármelyik plébánián, ahol segítségét
kérik. A meglepetésnek tervezett 25
éves évforduló neki biztosan az volt.
(folytatás a második oldalon)

F.D-né

Létige
22. v.: Dán 7,13-14; Zs 92; Jel 1,5-8;
Jn 18,33b-37
23. h.: Dán 1,1-6.8-20; Dán 3,52-56;
Lk 21,1-4
24. k.: Dán 2,31-45; Dán3,57-61;
Lk 21,5-11
25. sz.: Dán 5,1-6.13-14.16-17.23-28;
Dán 3,62-67; Lk 21,12-19
26. cs.: Dán 6,12-28; Dán 3,68-74;
Lk 21,20-28
27. p.: Dán 7,2-14; Dán 3,75-81;
Lk 21,29-33
28. sz.: Dán 7,15-27; Dán 3,82-87;
Lk 21,34-36
29. v. (Advent 1. vasárnapja):
Jer 33,14-16; Zs 24; 1Tessz 3,12
- 4,2; Lk 21,25-28.34-36

25 éve...

Anyakönyvi hírek

(folytatás az előző oldalról)

Temetés: Borza Patrikot életének 17. évében, 2015. november 9
-én, Deme Mihályné született:
Erdődi Máriát életének 82. évében, 2015. november 9-én, Forrai
Imrét életének 81. évében, 2015.
november 10-én utolsó útjukra
kísértük.

A délelőtt 11 óra után kezdődő szentmisére a közeli családtagok, a hozsanna énekkar, a szegedi kántor
barátok, a plébánia alkalmazottai
nagyon készültek. A hálaadó szentmisén résztvevő lelkipásztorokon
Soós Jánoson, Zminjan Adalberten,
Biacsi Józsefen, Dr. Kisházi Kovács
Lászlón túl, a főmisés Kretovics
László, hálával szólt az eltelt 25 évről, a mellette álló családról, a munkahelyet adó egyházközségről, minden élőről és elhunytról, akik segítették és segítik Gyuri munkáját.
A délben kezdődő ünnepi ebéden ifj.
Mihálffy Béla és Hajdú Géza köszöntötték őt a részönkormányzat nevében, Tanács Attila az egyházközség
képviseletében. Maróti László az
énekkar tiszteletét fejezte ki egy több
oldalas személyre szabott verssel,
könyvekkel, tortával. A méltatásokat
Polyák László szavai és ajándéka
tette emlékezetessé.
Isten áldja meg életét, családját,
munkáját még számos éven át sok
örömmel és elégedettséggel!
Köszönöm azoknak: id. Mihálffy Bélának, Virág Lászlónak, Ökrös Istvánnénak, Hajda Évának, Pócsai
Györgynének, akik igazán sokat dolgoztak azon, hogy ez a negyedszázad
megünneplése emlékezetes legyen és
maradjon.
G.F.

Derűs pillanat
A jó leves titka
Igen jó barátságban élt egymás
mellett a falu katolikus plébánosa
és a protestáns lelkész. Egy alkalommal a tiszteletes úr a plébánosnál ebédelt. Fölséges levest tálaltak fel, a vendég nem győzte dicsérni:
- Kérem főtisztelendő kolléga úr,
hogyan tudnak ilyen ízletes levest
főzni?
- Nagyon egyszerű, tiszteletes kollégám—nevetett az atya.
- Önök a templom tetejére rakják a
kakast, mi pedig a levesbe tesszük.

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes válasz: Szent Márta volt, akinek a
testvére, Lázár, már négy napja
feküdt halva, amikor Jézus odaérkezett. Márta elé sietett, és így
szólt: Uram, ha itt lettél volna,
nem halt volna meg a testvérem.
De most is tudom, hogy bármit
kérsz az Istentől, megadja neked. Uram, én hiszem, hogy te
vagy a Messiás, az Isten Fia, aki a
világba jön. Ilyen vallomást csak
Péter tett rajta kívül. Új kérdésünk: Melyik szent mondta:
„Egy csepp mézzel több legyet
lehet fogni, mint egy hordó
ecettel.”
1. Clavér Szent Péter?
2. Oglive Szent János?
3. Szalézi Szent Ferenc?
4. Lwanga Szent Károly?

P.Gy.

Rejtvény
A november 8-i játék megfejtése: Feltámadás, a játék nyertese: Vass Nikolett. Minden sikeres megfejtőnek
gratulálunk!

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 december 6-i számban közöljük. A
Lóttal kapcsolatos rejtvény nyertese: Nyerges Gábor.
M.L.

Hirdetések
- Ma a perselyezés a

Karitász tevékenységek céljait szolgálja. Kérjük a
kedves hívek nagylelkű támogatását!
- A mai vasárnap Krisztus Király
vasárnapja, délután ½ 3-kor lesz
a templomban a Jézus Szíve családok szentmiséje.
- November 24-én, kedden egész
napos szentségimádás lesz a reggeli mise után a közösségi házban, este 18 óráig.
- A következő vasárnap már Advent I. vasárnapja lesz.

E heti rejtvényünk:
1. Jézus Anyja 2. A mi Megváltónk
3. A mi mennyei Atyánk 4. Ezzel a
fajta imával adunk hálát az Istennek
mindazokért a dolgokért, amit kaptunk tőle 5. A legfontosabb 6. Mi a
mennyei Atya ……vagyunk 7. Ezzel
fejezzük ki a sajnálatunkat, ha valami rosszat tettünk 8. Isten népének a
közössége 9. A templom központi helye 10. Jézus jele 11. Ebben vagyunk
az Istennel, ha imádkozunk.
A megfejtést 2015. november 27-ig
juttasd el neveddel és címeddel ellátva a plébánia postaládájába. A nyertes nevét a 2015. december 6-i
számban közöljük.

P.Gy

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

Nyugodjanak békességben!

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

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.

