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Evangélium
…„azon az éjszakán
nem fogtak semmit”… (Jn 21,3)
Nagy Szent Gergely pápa
„negyven beszéd az evangéliumról” (Homiliarum xl in evangelica)
című munkájában kérdezi, mit jelent a tenger ahol a tanítványok
vannak? Ezt a világot, amit a körülmények vihara, a romlott élet
hullámai jellemeznek. És mi a part,
ahol Jézus ül? A magány, a csendesség, a vég nélküli örök béke.
Bóna László, a homeopátiás
gyógy művészeti társaság elnöke,
sokat dolgozik azon, hogy betegségeket megelőzzön, meglévőeket
meggyógyítson. Ha kell színpadon
vagy cirkuszban is fellépnek a társulat tagjai, hogy eljátsszák mindennapjaink egy darabját. Előadáskor például egy karvastagságú kötelet, amin több görcs is van, próbálnak kioldani. Egyedül vagy többen vesznek részt ebben a feladatban, míg közben a nézők figyelmesen vizsgálgatják, mi történik. Jó
tükör lehet ez egy családnak, közösségnek. Például, miközben néhány szereplő egy kötelet oldoz,
bajlódik azzal, hogyan és hová fordítsa, húzza vagy nyomja annak
végét, közben nem is beszélnek.
Úgy, mint otthon. Úgy csinálnak,
mintha természetes lenne a feladat. Ez talán azért baj, mert miközben az egyik próbálná kioldani
a görcsöt, a másik azt hiszi, hogy
segít, pedig közben szorosabbra
húzza. Amit úgy gondolnak, hogy
természetes, fél szavakból is értjük
egymást, az nem az. És mindennek
a fejetlenségnek az oka nagyon egyszerű, nem beszélték meg előre, mit
is akarnak.
Aztán valaki egyedül lát neki a
hatalmas görcsök kioldásához. Dolgozik, izzad, próbálkozik vele.
Többször nekilát, eldobja, felveszi.
Nagy dolog ez! A kötél az életünk
szála, a görcsök a problémáink. És
aki köteleket bogoz, az oldani akar.
Aki a görcsökre rálátja, vagy ráolvassa saját gondjait, az közelebb

kerül hozzájuk és megoldásukhoz.
Már maga az, hogy foglalkozik az
oldozgatással, hatalmas előrelépés
a cél felé.
A tanítványok ugyanezt a gyakorlatot végzik, csak nem a színpadon,
hanem az élet tengerén. Dobják a
hálót, hol jobbra, hol balra, fogni
akarnak valamit. De mit? Megérteni azt, ami velük történik. Amíg
Jézus nem szólítja meg őket a partról, addig hánykolódnak, céltalanul
kérdéseik hálóit dobálják a mélybe,
és onnan választ akarnak kihúzni.
De a válasz üres, értelmetlen. Három feleslegesen elpazarolt év Jézus mellett, ez a válasz mindenre.
De amikor az Úr megszólítja őket,
munkába hívja őket, megismerteti
magát előttük, akkor a kérdések
megoldódnak, és a háló megtelik.
Ez a feloldozás, a megbocsátás, a
feltámadás, a teli háló a kulcs szó,
az egyetlen, árva szó, ahogyan Sík
Sándor írja, amivel továbbléphetünk és engedhetünk másokat is
továbblépni.
„sokat, sokat, nagyon sokat
kellene mondanom,
de csak egy maradt, egy árva szó
elhasznált ajkamon
de ebben minden benne van
ez a feltámadás
csak azt tudom, csak ez vagyok
testvér - és semmi más”.
G.F.

Létige
10. v.: ApCsel 5,27b-32.40b-41;
Zs 29; Jel 5,11-14; Jn 21,1-19
11. h.: ApCsel 6,8-15; Zs 118,2330; Jn 6,22-29
12. k.: ApCsel 7,51 - 8,1a; Zs 30;
Jn 6,30-35
13. sz.: ApCsel 8,1-8; Zs 65; Jn
6,35-40
14. cs.: ApCsel 8,26-40; Zs 65; Jn
6,44-51
15. p.: ApCsel 9,1-20; Zs 116; Jn
6,52-59
16. sz.: ApCsel 9,31-42; Zs 115;
Jn 6,60-69
17. v.: ApCsel13,14.43-52; Zs 99;
Jel 7,9.14b-17; Jn 10,27-30

2016. április 10.

Tiszteletreméltó
Lidvina
Született:1380 Rotterdam mellett
† 1433 Április 14 ugyanott.
Lidvina egy Rotterdam közeli
halászvároskában született Virágvasárnapján. Rendkívüli szép
leánnyá cseperedett. A legények
szeme megakadt rajta. A férjhezmenetelről azonban hallani sem
akart. Mindinkább visszavonult.
Egyszer barátnői hívására kiment velük korcsolyázni, elesett,
a bordáit törte. Attól a naptól
kezdve haláláig ágybanfekvő lett.
Az orvos, aki vizsgálta, mondta,
hogy „Isten akarata előtt a tudománynak hallgatnia kell”.
Lidvina szörnyű kínokat szenvedett. Gyoóntatója Krisztus meghurcolásáról és szenvedéséről beszélt neki, és a szemlélődő lelki
életre vezetgette. A szemlélődés
fontos tényezővé vált számára,
szenvedő életét változtatta meg,
eggyé lenni Krisztus szenvedésével. Gyakran részesült mennyei
vígasztalásban. Sok látogatója
volt, mert beszéde örömmel és
megnyugvással töltötte el hallgatóit. Saját titkának legmélyebb
értelmét nem ismerjük. Azt azonban tudjuk, hogy Isten gyakran
kiválaszt egyes lelkeket, akik másokért vezekelnek. Földi életének
ötvenhárom esztendejéből 38 évet
töltött ágyhoz kötve. Virágvasárnapján született és Húsvét hetében költözött lelke az Örök Hazába.
F.D-né

Léleklétra
„Mindig szeretem, ha
valaki önmagáról beszél, mert akkor csak jót
hallok.”
(Will Rogers)
N.-né

Krisztamami

Rejtvény

Ha kicsid olyasmibe
vág bele nagy szenvedéllyel,
ami teljességgel elfogadhatatlan, adj neki két hasonló, de elfogadható
alternatívát. Ily módon nem puszta tiltást kap a nyakába, hanem olyan
választási lehetőséget, ami némi
szabadságot is ad neki az általad
kijelölt keretek között. A korlát
nem fog neki jól esni, de – ha elég
rugalmasan tud váltani – mégis
élvezheti a hatalmát. Ha úgy látod, hogy nem muszáj teljesen
leállítani, amit a gyereked csinál,
csak némi iránymódosításra van
szükség, vagy arra, hogy picit higgadtabban és a lelki támogatásodat maga mellett tudva próbálkozzon újra, hagyd abba, amit
csinálsz, menj oda hozzá, és
mondj valami ilyesmit:
„Az asztalra nem mehet a ragasztó. Folytasd ezen a papíron!”
„Ezen a kis lukon nem fér át a
fejed, ide a kezedet kell dugni.
Nézd, ez a nagy lyuk való a fejednek. Most próbáld meg újra!”
„Várj, vegyük le a ruhádat…
így, most már kenheted magadra
az iszapot!”

A március 27-i rejtvény megfejtése: Jézus kereszthalála. A játék
nyertese: Csábi Fanni. Minden
sikeres megfejtőnek gratulálunk!
E heti rejtvényünk:

Üdvözöl:

Krisztamami

Hirdetések
 Egész napos szent-




ségimádás lesz kedden, április
12-én, a reggeli szentmise után
este 6-ig a közösségi házban.
Fatimai ima óra lesz április 13án, szerdán a közösségi házban
délután 16:00 órai kezdettel.
Ma, április 10-én, vasárnap
délután 16:00 órai kezdettel a
Katolikus Kör tartja találkozóját a Közösségi Házban.

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Boldog Bátori László,
aki nyírbátori polgárcsalád sarja
volt. 1435-ben Somló birtokosa
lett. A világból kiábrándulva belépett a pálos rendbe. Munkájának legbecsesebb gyümölcse a
jóformán teljes első magyar bibliafordítás volt. Mátyás király
saját könyvtárában adott helyet a
műnek.
Új kérdésünk: Melyik próféta
írta: „Téríts magadhoz minket, Uram, és mi megtérünk!”
1.
Jeremiás?
2.
Ezekiel?
3.
Mikeás?
4.
Malakiás?
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 24-i számban
közöljük. A Kaifással kapcsolatos rejtvény nyertese: Farkas
Dezsőné.
M.L.

Derűs pillanat
A plébános a hívekkel a keresztutat végzi, amikor hírtelen beteghez hívják. Az ügy annyira sürgős, hogy abba kell hagynia az
ájtatosságot, de, hogy mégse maradjon félbe a keresztút, felkéri
Mári nénit, hogy folytassa, a befejező áldásra visszaér. A beteglátogatás azonban elhúzódott. Viszszajövet látja ám az atya, hogy a
templomban még mindig égnek a
villanyok, és csodálkozva hallja
Mári néni hangját:
- Huszonhatodik stáció!
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

1. Szűzanya színe
2. Kazula
3. Ártatlanság színe
4. Gyász színe
5. Keresztelőn is ezt viseli a pap
6. Remény, élet és az évközi idő
színe
7. Papi hatalom jele
8. Így köszöntjük az Oltáriszentségben köztünk lévő Jézust
9. Oltárszekrény
10. Bűnbocsánat szentsége
11. Isten legfőbb tulajdonsága
12. Illatos gyanta
13. Isten népének közös nyilvános
Istentisztelete
A megfejtést 2016. április 15-ig
juttasd el neveddel és címeddel
ellátva a plébánia postaládájába.
A nyertes nevét a 2016. április 24
-i számban közöljük.
M.T.É.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Zamira, Bánfi Béla
és Filó Tünde gyermeke a keresztség szentségében részesült templomunkban 2016. április 1-jén.
Temetés: +Tari Józsefet, életének
83. évében 2016. április 1jén utolsó útjára kísértük.
Nyugodjék békességben!
P.Gy.

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,
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.

