KIÁLTÓ SZÓ

4. évfolyam, 14. szám

A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

Evangélium
…„Én Uram én Istenem!”… (Jn 20,28)
Alcuin angol teológus,
költő szerint, a Tamás név jelentése, mélység (abyssus). Ez azért érdekes, mert a mai evangélium szövege rögtön fordítását is adja a névnek (24.versben), és szerinte ikret
jelent a szó. Tamás tehát mélység,
hiszen ő belehatolt az Istenség titkainak mélyébe.
Hogyan?
„Tamás először hitetlenkedik, de
miután megérintette a sebeket, megérti Jézus személyét. Két természetben (isteni, emberi), az egy lényeget.
Amikor azt mondja Tamás, „én
Uram” ez Jézus embersége, „én Istenem”, ebben pedig Istenségét vallja
meg. Azt, hogy az Úr és az Isten,
Jézus személyében szétválaszthatatlanul egy és ugyanaz”.
(Theophylactos)
Vagyis érintem az embert és közben az Istent látom és vallom.
Nem az a helyes kifejezés, hogy
hiszem, ha látom, hanem az, hogy
mást hiszek, mint amit látok és
érintek. Testet érintek és Istent
látok.
„Meir rabbi magyarázatában azt
olvassuk, hogy az Úr Isten bőr ruhát adott Ádámnak és Évának. Fény ruhát adott az első emberpárnak. Az „ór” héber szó bőrt és
fényt is jelent. Hasonlóan a fénycsóvához, ez a ruha széles volt alul és
szűk volt felül”. (Midrash Rabbah:
Genesis I)
Amikor a másik ember mellettem
van, az ruhába öltözött test? Vagy
valami több, mondjuk fényt jelent a
számomra? Istenes-e a látásom,
hogy mást lássak, mint, amit fogok? Egy egész napos aggódás és
gondolkodás után, hogyan oldjam
meg a holnapi napomat, - hogy szét
ne szakadjak, mert annyi feladatom van, - haza érkezve csak panaszkodom és idegeskedek. És ott

van a másik felem, aki ha csak
„ruha”, akkor „eltakar”: ne foglalkozz vele, ne aggódj. Ha fény, akkor pedig világít és hála Istennek
másként gondolkodik, mint én és
azt mondja, majd én segítek és ezt
meg azt az ügyet átveszem, és magam intézem el. A más gondolkodástól, a más hozzáállástól, a más
fénytől, más megvilágításba kerül
az, ami eddig probléma volt. Fényt
kapott és megoldás született.
Mindenkiben ott van a Tamás, a
kételkedésből a hit felé haladó,
gondolkodó, kereső ember. Én is
Tamás vagyok, a másik is az. Nagyon fontos azonban tudni azt,
hogy nekünk nem csak magasságunk, szélességünk és súlyunk van
(testünk) hanem mélységünk is
(lelkünk). Mérhetetlen, Istentől
kapott lelkünk. Ezt minden felebarátunkban látnunk kell, megérintenünk, hinnünk és megvallanunk.
G.F.

Létige
3. v.: ApCsel 5,12-16; Zs 117; Jel 1,913.17-19; Jn 20,19-31
4. h.: Iz 7,10-14; Zs 39; Zsid 10,4-10;
Lk 1,26-38
5. k.: ApCsel 4,32-37; Zs 92; Jn 3,715
6. sz.: ApCsel 5,17-26; Zs 33; Jn 3,1621
7. cs.: ApCsel 5,27-33; Zs 33; Jn 3,3136
8. p.: ApCsel 5,34-42; Zs 26; Jn 6,115
9. sz.: ApCsel 6,1-7; Zs 32; Jn 6,16-21
10. v.: ApCsel 5,27b-32.40b-41; Zs 29;
Jel 5,11-14; Jn 21,1-19

Áprilisi időjóslás
Április 9. Ha megbúvik a varjú a
vetésben, biztos, hogy a gazda fejét
nem éri a bú.
Április 14. Ha Tibor napján zöld a
vetés, nagyon jó lesz majd a termés.
Április 24. György napján fogott lepke irtózatos nagy szerencse.
Április 24. Szent György napja előtt
ki ne tedd az ágyneműt.
Április 25. Szent Márk napján fülemülét hallani jó.
Április 25. Ha Húsvét esnék Márk
napjára, egész világ jajt hallana.
F.D-né

2016. április 3.

Boldog Csák
Móric
Sz.: Ugod 1270 körül
+ Győr 1336. Március. 20.
Előkelő nemzetség fiaként 1301
táján feleségül vette Alba Amadé
Nádor leányát, Katalint. 3 évig
tartó tiszta házasság után közös
megegyezéssel a Nyulak szigetén
lévő domonkos férfi és női kolostorba vonultak.
Apósa kivette Móricot a kolostorból, hogy hatalmas birtokait
kormányozza. Móric erre a feladatra alkalmatlan volt, ezért a
vonakodó férfiút tömlöcbe vettette. Fél év után szabadult és viszszatért domonkos testvérei közé.
Ezután rendje Bolognába küldte, és pappá szentelése után tért
vissza Magyarországra. A rend
különböző kolostoraiban töltött
harminc esztendőt szigorú aszkézisben. Húst egyáltalán nem
evett. Derekán szöges övet – ciliciumot viselt, hogy lelke megfékezze testét. A győri kolostorban
halt meg. 1494-től tisztelete:
„Boldog”.
F.D-né

Az igazi jó barátok
Egy dúsgazdag egyedülálló ember, halálos ágyán úgy rendelkezett, hogy temetése hajnali négy
órakor legyen, és végrendeletét
ott bontsák fel a sírnál.
A kegyetlenül korai időben tartott szertartáson a milliomosnak
csupán két barátja vett részt.
A temetés után felbontott végrendeletben pedig az állt, hogy a
megboldogult minden vagyonát
azokra hagyta, akik elkísérték
utolsó útjára. A milliomos jól gondolkozott. Míg élt, sokan vették
körül, hogy gazdagságának fényében sütkérezzenek, de az igazi jó
barátok csak azok, akik miután
már semmi várni valójuk sincs,
akkor is tudnak áldozatot hozni.
N.-né

Krisztamami

Rejtvény

Népszerű nevelési módszer, hogy a szülő büntetésből elveszi a gyerek számára fontos dolgokat, vagy ezzel fenyegetőzik. A fontos dolog
nemcsak kedves tárgy, hanem egy
várva várt esemény is lehet, például
a délutáni szabad játékidő, a közös
olvasás, egy barát szülinapi bulija,
vagy egy élvezetes kiruccanás.
A büntető módszerek több veszélyes üzenetet közvetítenek. Az első
az, hogy a gondoskodó szülő a gyerek ellen fordítja a gondoskodást.
Ha ez rendszeresen megtörténik, a
gyerek megtanulja, hogy túlságosan
ne lelkesedjen semmiért, mert ami
iránt lelkesedést mutat, azt elvehetik tőle… ami pedig fáj. A másik
üzenet ahhoz is támpontot nyújt,
hogy mit kellene tennünk a parancsolgató gyerekkel. Minél többször
fenyegeted ugyanis, és minél gyakrabban lépsz fel vele szemben az
erősebb jogán, annál inkább úgy
fogja érezni, hogy nincsenek jobb
eszközeid, és nem tudsz élni természetes hatalmaddal. A fenyegetés és az erődemonstráció tehát elkoptatja a szülői tekintélyedet. Ha pedig a gyereked nem lehet
biztos abban, hogy stabil támaszt
nyújtó felnőtt vagy, akkor nem is
fog rád támaszkodni, hanem a biztonság kedvéért magához ragadja
az irányítást.

A március 20-i rejtvény megfejtése:
sok csodát tett. A játék nyertese:
Nyerges Józsefné. Minden sikeres
megfejtőnek gratulálunk!
E heti rejtvényünk:

Üdvözöl:

Krisztamami

Hirdetések


Ma, április 3–án, irgalmasság vasárnapján, délután
½ 3-kor kezdődik a Jézus Szíve
Családok miséje.



Április 10–én, vasárnap délután
16:00 órai kezdettel a Katolikus
Kör tartja találkozóját a Közösségi Házban.



Április 10-én vasárnap a délelőtti
szentmisében bérmálás lesz.
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

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes válasz: Kaifás volt. Így ír erről Máté
evangéliuma: (26,57) „Akik elfogták Jézust, Kaifás főpap elé hurcolták. Ott már együtt voltak az írástudók és a nép vénei. Hamis bizonyítékokat kerestek Jézus ellen,
hogy halálra ítélhessék.”
Új kérdésünk: Ki készítette az
első magyar bibliafordítást,
amelyet Mátyás király saját
könyvtárában helyezett el?
1.
Boldog Sarkander János?
2.
Boldog Bátori László?
3.
Boldog Piacenzai Jakab?
4.
Boldog Campion Ödön?
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 az április
17-i számban közöljük. A Batthyány Strattman Lászlóval
kapcsolatos
rejtvény
nyertese:
Horváth Márton.
M.L.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Anett, Körmöczi Kálmán és Sel meczi Z suzsanna gyermeke a keresztség szentségében részesült 2016. március 27–
én.
Temetés: +Berta Istvánnét sz.:
Nagy Ilonát életének 76. évében
2016. március 21-én, +Vass Mihálynét sz.: Hornyák Máriát életének
63. évében 2016. március 22-én,
+Németh Andrásnét sz.: Hajó Kálmán Etelkát életének 86. évében
2016. március 24-én utolsó útjukra
kísértük.
Nyugodjanak békességben!
P.Gy.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

1. Ézsau testvére
2. Biblia egyik része
3. Biblia más szóval
4. Biblia egyik könyve, 150 van benne
5. Olyan ószövetségi esemény amely
valamilyen újszövetségi eseményre
utal
6. Kánaán más szóval
7. A mi megváltónk
8. Szentlélek egyik tevékenysége –
Bibliához kötődik
9. Isten és ember közötti kapcsolat
10. Jákob édesanyja
11. Ábrahám felesége
12. Jézus jele
13. Izrael népe ilyen nép
14. Rebeka fia
15. A választott nép ősatyja
16. Ősbűn más szóval
17. Jákob atyja
A megfejtést 2016.április 8-ig juttasd
el neveddel és címeddel ellátva a plébánia postaládájába. A nyertes nevét
a 2016. április 17-i számban közöljük.
M.T.É.

Derűs pillanat
A családi veszekedés kellős közepén,
a kiborult asszony dühösen felkiált:
- Mit gondolsz, hol lennétek ti férfiak,
nélkülünk, nők nélkül?
- Pontosan tudom, drágám- feleli
nyugodtan a férj.
- Még mindig a Paradicsomban.
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.

