KIÁLTÓ SZÓ

4. évfolyam, 11. szám

A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

Evangélium
…”ujjával írni kezdett a földön ”…
(Jn 8,6)
Mit?
1.) Szent Jeromosig megy vissza a
hagyomány, hogy Jézus a vádlók
bűneit írta a földre.
2.)
Manson hívta fel a figyelmet
arra, hogy a római jogban
az ítéletet először leírták, és utána
hangosan felolvasták. Eszerint az
Úr itt ítéletre készül. Most ír, azután felolvasással érvényre hozza
döntését.
3.)
Mások Jeremiás próféta gondolatát látják Krisztus cselekedete
mögött, azaz
„akik elfordulnak
tőled, azokat leírják a földre, mert
elhagyták az élő vizek forrását” (Jer
17,13). Itt Jézus a bűnösök neveit vési a földbe, akik elfordultak
Istentől.
4.)
Derrett azt mondja, Jézus a
kivonulás könyvének egyik során
dolgozik. „Hamis tanúskodással ne
segítsd azt, akinek nincs igaza” (Kiv 23,1). Ez a magyarázó
ugyanis azt gondolta, hogy az aszszony férje, hamis tanúkat bérelt
fel, hogy feleségére a házasságtörés
vádját rábizonyíthassa és így megszabadulhasson tőle.
Úgy szokták mondani, van egy
bűnös, és körülötte sok álszent,
képmutató igaz.
Az
egyház
hivatalos
magyarázatainak fenti soraiból,
most lépjünk egy kicsit a
hé t k ö z na pi , ö n á l l ó , s z a b a d
gondolatmenetek vonalára.
Jézus egy kérdést ír a földre. Hol
van a férjed?
Ez az asszony bűnös! De egyedül
követte el a bűnt? Akivel elkövette,
az nem bűnös? Hogy az asszonyt
magára hagyta a férje vagy a
szeretője, és mindenki elé
odadobta, hogy ítéljenek felette, az
nem bűn?
Az asszonyt házasságtörésen
kapták. Úgy hirtelen elkapták?
Vagy először csorgott a nyáluk és
nézték, ahogyan a bűnt elköveti?
Talán zsarolták és mondták, hogy
nem szólnak senkinek, ha rájuk is

szán egy kis időt? Ez nem bűn? Az
árulkodás nem bűn? A leskelődés
nem bűn?
És Jézus ítél. Hogyan? Nem szól
semmit csak ír. A csend ítél. És a
csendben lassan kezd megszólalni
mindenkiben valami, mindenkinek
a saját megkopott, elfojtott, elhallgattatott lelkiismerete.
Menj, feloldozlak téged - mondja
Jézus. Azért, nem ártana drága jó
emberek, ha néha mi is nem vádolnánk, hanem türelemmel és csenddel feloldoznánk egymást.
G.F.

Létige
13. v. (Nagyböjt 5. vasárnapja): Iz
43,16-21; Zs 125; Fil 3,8-14; Jn
8,1-11
14. h.: Dán 13,1-9.15-17.19-30.3362; Zs 22; Jn 8,12-20
15. k.: Szám 21,4-9; Zs 101; Jn 8,2130
16. sz.: Dán 3,14-20.91-92.95; Dán
3,52-56; Jn 8,31-42
17. cs.: Ter 17,3-9; Zs 104,4-9; Jn
8,51-59
18. p.: Jer 20,10-13; Zs 17,2-7; Jn
10,31-42
19. sz.: 2Sám 7,4-5a.12-14a.16; Zs
88,2-29; Róm 4,13.16-18.22; Mt
1,16.18-21.24a
20. v. (Virágvasárnap): Iz 50,4-7;
Zs 21; Fil 2,6-11; Lk 22,14 23,56

A Szegedi nagy árvíz
137. évfordulója
1879. március 10., hétfő a borzalmak napja volt. Az árvíz elöntötte
Dorozsmát. A biztos halál elől nincs
menekvés. Part csak a templomkörül volt. A víz hatalmas robajjal
pusztított szélmalmokat, házakat,
embert, temetői sírkereszteket, állatot. A rohanó víz mindenütt utat
tört magának. A Mindenható legszörnyűbb büntetésének számított,
mint annak idején a Vízözön. A sebesen rohanó ár 10-én reggel 6 -7
óra között a Maty-éren ért a földekre, és 10 órakor átszakította a gátat. Riadtan szóltak a harangok,
menekülésre szólítva a lakosságot.
A mélyebb fekvésű utcák házait
döntötte össze hatalmas erővel. Az
embereknek menedéket a templom,

2016. március 13.

Római
Szent
Franciska
1384-1440
Ünnepe: Március 9.
Szülei nemesek voltak. Lélekben
apácaságról álmodozott Szienai
Szent Katalin nyomdokán. Atyja
azonban fényes házasságot álmodott számára, mely tizenhárom
éves korában valóra is vált. Hoszszabb időn át férjével tiszta házasságban éltek, majd megvalósult a
kapcsolat és hat gyermekkel ajándékozta meg férjét, Lorenzót. A
szegények pártfogója lett. Szamarat vásárolt és a tűzifát úgy szállította a rászorultaknak. Férje egy a
pápát védő harcban súlyosan megsérült. Franciska ápolta, de Isten
dolgaiban is eljárt továbbra is.
Megalapította a Bencés harmad
rendet Szent Ferenc nyomdokán.
V. Pál pápa a szentté avatás előtt
kérdezte a posztulátort, hogy az illető alkalmas-e a szentté avatásra?
A válasz a következő volt: „Benne
bármily életkorú élő személy példaképet talál. A férjével való tiszta
házasság – a gyermekek szülése,
nevelése, s később özvegységében is
példát adott minden erényre.
F.D-né

a templompart, a plébánia, az iskola adott. Legbiztosabb hely a templom volt. Az irgalmas felebaráti
szeretet adományait dereglyékkel
tudták behozni. 1170 ház közül 498
dőlt romba, és lakatlanná vált 342.
Újjáépítéskor a régiek helyére már
nem volt szabad építeni. A plébános
Zolnai Ferenc indítványt terjesztett
a közgyűlés elé, hogy az árvíz emlékére mindenkor március 10-én délelőtt 9 órakor szentmise tartassék,
a harangok pedig 10 órakor fél óráig szóljanak. A koldusbotra jutott
lakosság Istenbe vetett hittel, reménnyel és erős akarattal fogott
hozzá mindennapi életük megvalósításához, hogy hordozója legyen a
magyar jövőnek.
Forrás: Sztriha Kálmán: Kiskundorozsma története.
F.D-né

Krisztamami

Rejtvény

Volt idő, amikor azt
gondoltuk, és sokan
még ma is azt gondolják, ha a gyereked
természetes fejlődését
támogatod, akkor biztosra veheted, hogy
vadember lesz belőle. Engedetlen, zabolátlan, civilizálatlan; aki nem tud másokra tekintettel lenni, felelőtlen, önző, élhetetlen és elkényeztetett. A gyerekekkel kapcsolatban még mindig
azt gondoljuk, hogy ha nem csattogtatjuk az ostort, ha nem termünk azonnal a helyzet magaslatán, akkor sose fognak jól viselkedni. Sose lesznek tekintettel másokra. Sose lesznek udvariasak. Sose
tanulják meg, mit szabad és mit
nem. Akkor nevelünk egy gyereket
a „neki megfelelő” módon, akkor
adjuk neki azt, ami JÓ és egészséges, ha Isten tervével, a természetes fejlődés jó tervével összhangban
neveljük őket. Ha minden Isten
terve szerint zajlik, akkor a jó viselkedés egy nagyon egészséges
helyről jön elő a gyerekekből. De
jöhet egészségtelen helyről is,
mert egészségtelen jó viselkedés is van. Ezért nem elég, ha a
fegyelmezéssel pusztán a jó viselkedést akarjuk elérni. Egészséges
lelkű gyerekeket kell nevelni, akik
ki tudnak bontakozni azzá az érett
felnőtté, akik Isten terve szerint
lehetnek.
Üdvözöl:

A február 28-i rejtvény megfejtése:
Angyalok. A játék nyertese: Kereszti Gáborné. Minden sikeres megfejtőnek gratulálunk!
E heti rejtvényünk:

Krisztamami

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes válasz:
Szent Rókus volt, aki a pestis járvány idején járt
Rómában. Egy bíboros is beteg lett. Rókus segítségét
kérte. Ő az ujjával keresztet rajzolt a
homlokára. A kereszt látható
maradt, és a beteg meggyógyult. Amikor
azonban arra kérte Rókust, hogy vegye le a homlokáról a keresztet, Rókus buzdította, hogy csak viselje,
hiszen az szabadította meg a pestistől. Új kérdésünk: Ki volt az a vámos, akinek Jézus mondta:
„Kövess engem!”?
1.
Zebedeus?
2.
Bertalan?
3.
Máté?
4.
András?
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 március 27-i
számban közöljük. A Szent Pál
apostollal
kapcsolatos
rejtvény
nyertese: Tapodi Endréné.
M.L.

Gyógyfüvek
Március 15-én, BAKTÉRIUMFERTŐZÉS megelőzésére: Egy csésze
mentatea valamilyen mentából.
Március 16-tól 31-ig, VESE TISZTÍTÁSA: Nyírfalevélből igyanak meg
három naponként egy csésze teát
reggel.
K.Á.

resztút és a szentmise reggel a ligeti kápolnában lesz.

Hirdetések



Nagyböjt péntekjein
a keresztút imádkozása reggel ¼ 7kor kezdődik.
Egész napos szentségimádás lesz
március 15-én a délelőtti mise végétől este 18:00-ig a közösségi házban.



Március 15-én, kedden délelőtt 9kor lesz a szentmise.



Március 18-án, pénteken fájdalmas
péntek lesz. Ez alkalomból a ke-

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



Nagyböjti lelkigyakorlat március 21
-22-23-án lesz az este 6 órakor kezdődő szentmise keretében, melyet
Köllő Sándor, a fogadalmi templom
segédlelkésze tart.



Ma tartja a Katolikus kör találkozóját délután 3 órai kezdettel a közösségi házban.



Ma fatimai imaóra lesz a templomban délután 4 órakor.
P.Gy.

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

1.)Ádám és Éva bűne 2.)Ezzel volt
„teljes” a Szűzanya 3.)Hány szentség
van 4.)Ezt is teszi a lelkünkkel a keresztség 5.)Papság szentsége 6.)Az
egyház egyik jellemző tulajdonsága
7.)Ezzel keni meg a bérmálkozókat a
püspök 8.)Az egyik evangélista 9.)
Jelentése hálaadás 10.)Gyónás szentsége más szóval 11.)A megváltás jele
12.)Pünkösd az Egyház…………. az
ünnepe 13.)Itt feszítették Jézust keresztre.
A megfejtést 2016.március 18-ig juttasd el neveddel és címeddel ellátva a
plébánia postaládájába. A nyertes
nevét a 2016. március 27-i számban
közöljük.
M.T.É.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Leó Ádám, Korsós Ádám
és Farkas Mária, Benett, Davletov
Szurázs és Szalóky Jenni gyermekei a
keresztség szentségében részesültek.
Temetés: +Juhász Kálmánt életének
68. évében 2016. március 4-én utolsó
útjára kísértük. Nyugodjék békességben!
P.Gy.

Derűs pillanat
A tisztelendő bácsi hittanórán a
„farizeus” szót magyarázza. Igen nehéz
a téma, ezért alaposabban mondja a szó
jelentését: Képmutató, álszenteskedő
stb. Végül Ferikét szólítja fel, hogy
mondjon rá példát. Ferike kivágja:
- Farizeus az a gyerek, aki mosolyogva
megy az iskolába.
F.D-né

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

A szerkesztőbizottság tagjai: Gordos Ferdinánd (G. F. - felelős kiadó), Farkas Dezsőné (F. D.), Koczkás Ágnes (K. Á.), Kósa László (K. L.), Kósa Lászlóné
(tördelés), Maróti László (M. L.), Moróné Tapody Éva (M. T. É.), Nagyné Nyírő Katalin (N.-né), Pócsai György (P. Gy.), Szabó József (tördelés)

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

