KIÁLTÓ SZÓ

3. évfolyam, 51. szám

A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

Evangélium
„… örömében megmozdult méhében a
gyermek …” (Lk.1,41)

Erzsébet méhében Keresztelő János.
A zsidók húsvéti vacsoráján, Illés
próféta emlékére is készítenek
egy poharat, megtöltve borral,
melyet az asztal közepén helyeznek el. Hátha vacsora közben benyit a próféta, megtisztelve érezze magát, hogy gondoltak rá,
mint a többiek, hiszen ő is a család része. Vajon megérkezik-e
vacsora közben a próféta? Igen
meg! Kinyitják az ajtót és nézik a
bor színét, hogy megrezzen-e,
mert ha megrezzen, akkor Illés
bejött és ivott a borból.
Nem kell Illésnek testben megjelenni, belépni és inni. Elég, ha
érzik, hogy itt van, vagy volt.
Az 5. század elején élt torinói
püspök, teológus, Maximus, írja
beszédében, hogy Keresztelő János anyja méhébe zárva még nem
látta Jézust, de tudja, hogy ott
van. János, beszélni magzatként
még nem tud, így hát az öröm
mozgásával dicséri az Istent.
Ahogy tudja és bírja, úgy dicséri
az Istent. Az embert és annak
ösztöneit, válaszait, nem lehet
elhallgattatni, elzárni. Ezért ne
csodálkozzunk azon, hogy miután
Heródes elfogattatta Jánost és
börtönbe vettette, ő továbbra is
hirdeti tanítványainak Krisztust.
A zárt börtönből ugyanúgy, mint
a zárt anyaméhből.
Az imádsághoz, imádáshoz nem
kell szabadság, a börtönben is
lehet gyakorolni. Egészségesen és
betegen egyaránt.
Vonzás kell, életkedv kell, érzék
kell. Akkor van értelme életünknek, imádságunknak, amikor az
élni akarás és vágy íze meg van
bennünk.

Nemrégiben elhunyt Popper Péter valláslélektani tudós mondott
el egy történetet arról, a filozófus
professzorról, aki előtt megjelent
egy ember két bottal. Ugyanis huszonhat éves korában, szerelmi
bánatában a vonat elé vetette magát. Az ugrása rosszul sikerült,
nem halt meg, de a vonat mindkét
lábát tőből levágta. Most – ahogy
észrevetted – műlába van, lektor
egy könyvkiadónál, megnősült,
két gyermeke van, boldog családapa. Két lábbal nem kellett neki
az élet. Lábak nélkül szeret élni.
Ezt magyarázd meg nekem te
pszichológus.”
Mivel imádkozzunk, miből imádkozzunk, mennyit imádkozzunk,
hol imádkozzunk? Számos kérdés, de válasz csak egy van. Ahogyan a főparancsban is olvassuk:
szeresd az Istent egész szíveddel,
egész lelkeddel, egész elméddel,
egész erőddel.
E nélkül az „egész” lelkület, és
lendület nélkül, ugyanis minden
halott, unalmas, értelmetlen.
Mozdítson meg mindnyájatokat
az öröm!
G. F.

Létige
20. v. (Advent 4. vasárnapja):
Mik 5,1-4; Zs 79; Zsid 10,510; Lk 1,39-45
21. h.: Én 2,8-14 vagy Szof 3,1418a Zs 32 Lk 1,39-45
22. k.: 1Sám 1,24-28; 1Sám 2,1.48; Lk 1,46-56
23. sz.: Mal 3,1-4.23-24; Zs 24; Lk
1,57-66
24. cs.: 2Sám 7,1-5.8b-11.16; Zs
88; Lk 1,67-79
25. p. (Karácsony): Iz 52,7-10;
Zs 97; Zsid 1,1-6; Jn 1,1-18
26. sz.: ApCsel 6,8-10; 7,54-59; Zs
30; Mt 10,17-22
27. v.: 1Sám 1,20-22.24-28; Zs 83;
1Jn 3,1-2.21-24; Lk 2,41-52

2015. december 20.

Karácsonyvárás
Jézus születése
Názáret
Földrajzi
fekvésénél
fogva arra volt teremtve, hogy Isten
fiának rejtett életét titokban tartsa
és oltalmazza. A városka kis völgyben fekszik, melyet hosszában 20,
széltében 10 perc alatt be lehet járni. Ez volt Jézus világa, amelyben
felnőtt. Itt történt a világtörténelem
legnagyobb eseménye. Itt élt egy
lány, József jegyese Mária, egészen
egyszerűen, minden szenzáció nélkül, a családanyák örök példaképe.
S megjelent neki az angyal, hírül
adva olyan dolgot, ami első szóra
teljesen hihetetlen, - melyre Mária
igent mondott: - méhében fogan a
Szentlélektől. József nagy lelki harc
után magához vette jegyesét. A Boldogságos Szűz házassági szerződésük megkötése után hosszasan volt
távol rokonánál, Erzsébetnél. Időközben
Augusztus
császár
népszámlálást hirdetett. Mindenkinek
saját
városában
kellett
följegyeztetnie magát. Betlehem
volt az a hely ahová József
„hazament”. Rendelkezett némi vagyonnal, de mire odaérkeztek a
rokonság elfoglalta a helyiségeket.
József,
szülés
előtt
álló
jegyesének a csend miatt, a barlangszerű istállót választotta. Mária
megszülte gyermekét, akit Jézusnak nevezett. A környékről pásztorok jöttek köszönteni az újszülött
Kisdedet. Hamarosan megérkeztek
napkeletről a bölcsek is. Mi késztette a napkeleti bölcseket, hogy útra
keljenek? Isten kegyelme, mely az
ég csillagászati eseményéhez kapcsolódott: a Jupiter és a Saturnus
együttállása a Kos jegyében. Bölcsek csillaga látható jelenség volt
ugyan, de több volt annál, Isten jelét látták benne. Hányan
voltak? Origenes az ajándékokról
bizonyítja, hogy hárman. Ajándékuk
arany a Királynak, Tömjén az
Istennek, Mirrha a Messiásnak. A
Szent családnak menekülnie kellett
Egyiptomba, ahonnan Heródes halála után tértek haza és Názáretben
telepedtek le, hogy beteljesedjék,
amit
a
próféták
jövendöltek,
Názáretinek fogják hívni.
F.D-né

Krisztamami

Hirdetések

Hogy
viselkedj,
amikor sértő módon támad a kamasz gyereked?
Amikor a gyereked olyanokat mond, hogy szánalmas vagy, válaszold neki, hogy
„Tudom.” Talán nem igaz? Amikor
olyasmivel vádol, ami nem igaz,
sőt, egy csöpp igazság sincs benne,
tanuld meg ráhagyni. Nem hadakozhatsz vele egyfolytában. Ha
minden sértő megjegyzése miatt
felveszed a kesztyűt, akkor a gyereked sikeresen eléri, hogy rendre
elveszítsd a beszélgetés eredeti
fonalát. Miért kellene az igazadat
bizonygatnod minden alkalommal,
amikor valaki megvádol valamivel? Rá is hagyhatod. A fontos
dolog most az, hogy gyereked lássa: őt is meghallgatod, nemcsak a
magadét mondod; és azt is lássa,
hogy nem muszáj mindig kijavítani azt, akinek nincs igaza.
Gyakorolj önuralmat, és gondolkozz, mielőtt reagálsz! Csak olyan
ügyért harcolj, amiért érdemes!
Mindenkinek vannak gyönge pontjai. Minél előbb beismered a sajátjaidat, annál hitelesebb szülő
leszel. Nem baj, ha egy kicsit sebezhető vagy a gyerekeid előtt.
Sőt, segít is, hogy jobban bízzanak
benned; végre láthatják, hogy te is
ember vagy, aki szintén küszködik
magával.
Üdvözöl:

- Egész napos szentségimádás lesz december 22-én, a hajnali mise végétől este 18 óráig a Közösségi Házban.
- December 24-én, reggel 7-kor
kezdődik a szentmise, délután 16
órai kezdettel a gyerekek karácsonyi műsora lesz, este 23:30-kor a
fiatalok karácsonyi műsora kezdődik, majd éjfélkor az első, karácsonyi mise, az éjféli mise lesz.
- December 25-én Karácsony napján vasárnapi miserend lesz.
- December 26-án csak délelőtt
lesznek szentmisék.

Krisztamami

Derűs pillanat
Dedek
Pistike a szentmise után vizsgáztatja apukáját.
- Ha figyeltél, megtudod mondani, hogy hívták azt a kisgyereket,
akit Jézus az ölébe vett???
- Hát Dedek. Nem az volt az
evangéliumban, hogy engedjétek
hozzám a kis Dedeket?
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: Zakeus, aki a vámosok
feje volt. Szerette volna látni Jézust szemtől szemben, de a tömeg
miatt nem tudta. Előre sietett és
felmászott egy fügefára, hogy láthassa. Jézus megszólította: „Ma
a te házadban kell megszállnom.”
Új kérdésünk: Melyik apostol
lett Krisztus vértanúja úgy,
hogy megnyúzták, majd lefejezték?
1. Szent Péter apostol?
2. Szent János apostol?
3. Szent Jakab apostol?
4. Szent Bertalan apostol?
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 január 3-i számban közöljük. A Becket Szent Tamással
kapcsolatos rejtvény nyertese:
Farkas Dezsőné.
M.L.

„A sekrestye titkai”
Tömjén
Szemcsés, halványsárga–vöröses,
kevés illóolajat is tartalmazó
anyag. Tűzparázson elégve szépen
gomolygó, egyenesen fölfelé szálló
és kellemes illatú füstöt ad. Őshazája a mai Jemen, Szaúd-Arábia és
Etiópia. Az ószövetségi kultuszban
a tömjén illatáldozat anyaga. Az
Újszövetségben a napkeleti bölcsek tömjént hoztak a gyermek
Jézusnak. János látomásában a 24
vén csészéjében a tömjén a szentek
imádságait jelképezi. Az Egyházban az ima és az áldozati cselekmények jelképe; liturgikus célokra
szintetikus úton is előállítható.

P.Gy.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés:
Vivient, Komlós
Zoltán és Tatai Éva gyermekét
2015. december 13-án a keresztség szentségében részesítettük.
Temetés: Lajkó Pált, életének
83. évében, 2015. december 9-én;
Hajda Árpádnét született: Balogh
Máriát, életének 77. évében,
2015. december 10-én; Fazekas
Bálintnét született: Borbély Veronikát, életének 82. évében; Skrionya Mihály Róbertet, életének 51.
évében, 2015. december 11-én;
Kernács Józsefnét született: Szalai Erzsébetet, életének 62. évében, 2015. december 12-én
utolsó útjukra kísértük.
Nyugodjanak békességben!
P.Gy

Léleklétra
Tudjuk, hogy mindenki öröm
után óhajtozik, de nem mindenki keresi az örömet ott,
ahol azt keresnie kell.
(Szent Ágoston)

Forrás: Katolikus lexikon

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

Sz J.
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OTP- Plébánia: 11735036-20051895
OTP- Ligeti stációk: 11735035-20053952
Sztriha Kálmán Alapítvány: 1173500520545747
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