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Evangélium
…”a keresztút élő
kövei”…
A figyelmes olvasónak
feltűnik, hogy János és Lukács evangéliumában hiányzik a Jézust csúfoló
római katonák jelenete. Miután Pilátus átadja nekik Jézust, majdnem
minden mondatot a bizonytalanság
és a homály áraszt el. Ennek a kétségnek a neve az „ők” szó személytelensége. Kik ezek az ők?
…„elvezették Jézust, megragadták
Jézust”. Kik? Pilátus, a rómaiak, a
zsidó nép, a főpapok, farizeusok és
írástudók? Kik az elkövetők? Az arctalan tömeg.
„Jézus elitélésekor a sokaság ezt
kiáltotta: Barrabás szabadon bocsátását akarjuk! És rémülten néztek
egymásra, mert külön-külön mindegyik azt kiáltotta: a názáretit bocsássák szabadon! A mester pedig
halovány lett és megfordulván végignézett rajtuk. És külön-külön
megismeré mindegyiknek az ő arcát,
de e sok arcból egyetlen arc lett az
esti homályban, óriási fej, mely ostobán és gonoszul és szemtelenül vigyorogott az ő arcába, véres szemei hunyorogtak, és szájából bűzös lé szivárgott és torkából úgy bömbölt rekedten: Barrabás! Mintha azt hörögné: halál, halál, halál.” (Karinthy
Frigyes: Barrabás)
Hogy lesz a Jézust mondó imából
káromkodó Barrabás? Úgy, hogy tömeg az őszinte hitvallást kiabálássá
erősíti, és ezzel megváltozik annak
értelme. Hogy szeretlek, azt csak
suttogva lehet elmondani, akkor igazi. Ha ez ordítás közben hangzik el…
nem érted meg, hogy szeretlek?... az
a dühös ember, mindenre pontot tenni akaró erőszakos kinyilatkozatása,
hogy érts már meg végre és higgy
nekem.
A tanúságtétel azonban egyéni, név
szerinti, személyes, tevékeny.
Gyökössy Endre mondja: „nem tudom, hogy feltűnt-e már másnak is,
hogy a tömeg nem tud a kenyérszaporítás csodájáról. Egyik evangéliumban sem. Csak Jézus és a tanítványok. Akik személyesen részt vesznek a kenyerek és halak szétosztásában, és a felszolgálásban. Személyes
kapcsolatuk van az eseményekkel és
Jézussal”.
A Bibliában nem, csak Pilátus cse-

lekedetei, negyedik század közepén
keletkezett nem keresztény írásban
olvasunk arról, hogy Veronika kendőjét nyújtotta a megizzadt és verejtékező Jézusnak. Igaz történet volt-e ez
vagy csak kitalált, mindegy. A nevesítés fontos. Ahol valaki tanúságot
tesz, kiáll a jó mellett, annak van
neve, az személyiség. A rossz, a gonosz, az tömeg. A kommunisták, fasiszták elnevezés, az tömeg. Ezek
nem személyek és személyiségek,
hanem összefoglaló nevek.
Lukács evangélista keretesen vezeti be és fejezi be Jézus halálát. Hármasságokat használ, és azokban neveket. A keresztre feszítés előtt ott
van Cirenei Simon, a jeruzsálemi síró
asszonyok és a két gonosztevő. A keresztre feszítés után, a százados, a
mellét bűnbánóként érintő tömeg és
az asszonyok, akik a távolban állnak.
A jónak, az értéknek, a példának,
amit érdemes tanulni és követni,
annak neve van. Az egyéniség.
Legyünk mi is a keresztút élő kövei!
G.F.

Létige
20. v. (Virágvasárnap): Iz 50,4-7; Zs
21; Fil 2,6-11; Lk 22,14 - 23,56
21. h.: Iz 42,1-7; Zs 26; Jn 12,1-11
22. k.: Iz 49,1-6; Zs 70; Jn 13,21-33.36
-38
23. sz.: Iz 50,4-9a; Zs 68,8-34; Mt 26,14-25
24. cs. (Nagycsütörtök): Kiv 12,18.11-14; Zs 115; 1Kor 11,23-26;
Jn 13,1-15
25. p. (Nagypéntek): Iz 52,13 - 53,12; Zs 30; Zsid 4,14-16; 5,7-9; Jn
18,1 - 19,42
26. sz. (Nagyszombat)
27. v. (Húsvétvasárnap): ApCsel
10,34a.37-43; Zs 117; Kol 3,1-4;
Jn 20,1-9

Böjte Csaba gondolatai
Minden Isten ajándéka, örvendj
neki, de jegyezd meg: több napra való, rothadó mannával nem szárnyalhatsz. Ahogy egészséged érdekében
testednek diétát írsz elő, ugyanígy
birtokló vágyadat is meg kell zaboláznod lelked megmentése érdekében. HA őszintén keresel, megvilágosodsz, és akkor magától hullanak le a
szárnyalásodat a porba visszafogó
limlomok, anyagi dolgok, mindazok,
amik eszközök lehetnek, de cél soha.
M.T.É.

2016. március 20.

A Torinoi
halotti lepel
Az 1970-es évek óta kutató és tudóscsoportok (pl. a STURP) vizsgálják magas technikai tudományos színvonalon
e csodás relikviát, hogy hitelessé tegyék a ma élőknek. A Lepel üzen, anatómiailag olvasni lehet róla. Az arcot, a
testmagasságot, a bántalmazások helyét és súlyát, a korabeli temetési eljárások jeleit. A felkötött áll, a szemekre
helyezett pénzérmék, az összekötött
csuklók és bokák állapotát. 49 féle növényfajta virágporát fedezték fel, mely
már a korábban is feltételezett korszakot átölelő viszontagságos útján rakódott rá Jeruzsálemtől Torinóig. Az
1898-ban készült fénykép felvételén
azonnal pozitív kép jelent meg, háromdimenziós információval. A képmás keletkezését a tudósok állítása szerint a
feltámadás fénye és hőjelensége tette.
A Chambery tűzben megsérült az ezüst
kazetta, és részben megégett a lepel,
mely negyvennyolc rétre volt hajtogatva. Ez adja a lepel sötétebb foltjait. A
felvételen az antropológusok 30-33
évesnek határozták meg a testet, magasságát 178-180 cm-ben, testsúlyát 79
-80 kg-ban. A töviskoszorú nem néhány
tövises gallyból, hanem az egész fejet,
homloktól a tarkóig beborító tüskékből
állt. A kézseb nem a tenyéren, hanem
a csuklón látható. Testének felületén
nincs tenyérnyi épség. A lepelen egy
férfi test szépséggel és méltósággal teljes fejet hordoz. Az arcot komor, férfias
szépség öleli harmóniába. Tökéletesen
el lehet hinni róla, hogy valóban Jézus
arca. Keresztútja során a vízszintes gerendát cipelte, melynek súlya 50-60 kg
volt.
Keresztrefeszítésekor a szög a bal
lábfejen, a középcsontok között hatolt
be és a jobb sarok alatt érte el a függőleges fát. A felfeszített levegőért való
küzdelme, Longinus százados tőrdöfése
ijedten futtatta szét nem csupán a kevés kíváncsiskodót, hanem az apostolokat is. Csak anyja, három másik aszszony és János állt a kereszt alatt. Jézus gyötrelmei három hosszú órán át
tartottak.
„ATYÁM KEZEDBE AJÁNLOM LELKEMET.”
„BETELJESEDETT!”
Aztán lehajtotta fejét és kilehelte lelkét.
Nem alaptalan feltételezés, hogy
újabb vizsgálatok révén a lepel története gazdagodni fog.
(Forrás: Víz László: A TORINOI HALOTTI LEPEL)
F.D-né

Krisztamami

Rejtvény

Kapcsolatra
épülő
módon a piciktől a
k a m a s z o k i g
bármilyen
ko r ú
gyereket
lehet
egészségesen
és
hatékonyan
fegyelmezni.
Megpróbálom az alapokig lebontott
kivonatot átadni, hogy tényleg
mindenki számára alkalmazható
legyen ez a megközelítés. Ha nem
módszereket és megoldásokat,
hanem magát az esszenciát veszed
át, akkor el tudod készíteni a saját
r e c e p t j e i d e t .
N e m
receptgyűjteményt szeretnék tehát
adni, hanem egy gondolkodásmódot.
A
kapcsolatra
épülő
következetes fegyelmezés elsősorban
családi környezetbe való,
de bármilyen
helyzetben
használható a gondjaidra bízott
gyerekekkel. Ideális esetben persze
szülők nevelik a saját kicsi és
nagyobbacska gyerekeiket. De a
tanárok is könnyebben fenn tudják
tartan a rendet az osztályban, ha a
módszereik
a
kapcsolatra
épülnek. Jó volna, ha ezek az
ismeretek előbb-utóbb azokhoz is
eljutnának, akik az iskolai nevelésre
vo n a t k o zó a j á n l á so k at va gy
szabályzatokat írják.

A március 6-i rejtvény megfejtése:
bérmálás. A játék nyertese: Barta
Andrásné. Minden sikeres megfejtőnek gratulálunk!
E heti rejtvényünk:

Üdvözöl:

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes válasz:
Máté, aki vámos volt. Jézus meglátta
és szólt neki: „Kövess engem!” A farizeusok megkérdezték a tanítványoktól: „Miért eszik Mesteretek bűnösökkel?” Jézus válaszolt helyettük: „Nem
az egészségeseknek kell az orvos,
hanem a betegeknek!” Új kérdésünk:
Ki volt az az orvos, akit boldoggá
avattak?
1.
Boldog Vénard János
Teofán?
2.
Boldog Apor Vilmos?
3.
Boldog Contardó Ferrini?
4.
Boldog Batthyány
Strattman László?
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 április 3-i
számban közöljük. A Szent Rókussal kapcsolatos rejtvény nyertese:
Horváth Márton.
M.L.

Hirdetések


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



Március 24. nagycsütörtök, reggel 7
órakor Jeremiás siralmai imádkozása, este 6 órakor szentmise az utolsóvacsora emlékére, majd virrasztás
lesz.

Krisztamami

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Renáta, Kiss János és
Borúzs Erzsébet, Málna Nikolett és
Zita Renáta, Szalai Krisztián és
Kiss Renáta, János, Szabó János és
Zombori Erika, Jana, Szabó János
és Császár Csilla gyermekei a keresztség szentségében részesültek
2016. március 13-án.
Temetés: +Mészáros Tibort, életének 72. évében, 2016. március 9-én,
+ö. Szalkai Jánosné sz.: Rózsa Margitot, életének 77. évében, 2016.
március 11-én utolsó útjukra kísértük. Nyugodjanak békességben!
P.Gy.



Március 25. nagypéntek, reggel 7
órakor Jeremiás siralmai imádkozása, délután 15:00 órakor keresztút a
Ligeti stációknál, este 6 órakor
nagypénteki liturgia.



Március 26. nagyszombat, reggel 7
órakor Jeremiás siralmai imádkozása, este 6 órakor szentmise, feltámadási körmenet.



Húsvét vasárnapján ünnepi miserend lesz,



Húsvéthétfőn délelőtt: 7 és 9 órakor
vannak szentmisék.

1. Jézus első tanítványai közül az
egyik 2. Jézus szenvedésének helye
3. Ebben a városban tette Jézus az
első csodáját 4. Édenkert más szóval 5. Így hívták Jézust a tanítványai 6. Az egyik evangélista 7. Uradat Istenedet ……………. és csak
neki szolgálj! 8. Jézus édesanyja 9.
Rá bízta Jézus az egyházat 10. A
hitetlen apostol 11. A harmadik
isteni személy 12. Az első isteni
erény 13. A mi mennyei Atyánk.
A megfejtést 2016. március 25-ig
juttasd el neveddel és címeddel ellátva a plébánia postaládájába. A
nyertes nevét a 2016. április 3-i
számban közöljük.
M.T.É.

Léleklétra
„Az ajkunkról kicsúszott
szó rajtunk uralkodik, a visszatartott szavaknak mi vagyunk urai.”
(Francois de La Rochefoucauld)
N.-né

Derűs pillanat
- Mondd Petike! Miért nevezzük
nyelvünket anyanyelvnek?
- Mert a papa szóhoz sem juthat a
mama mellett.
F.D-né

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

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), 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.

