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Evangélium
…„ruhájukat fehérre mosták a Bárány
vérében”…
(Jel 7,14)
Korunk embere a fehéret azonosítja az élettelennel, a holtsápadttal, a vöröset pedig az élettel, sőt
a forradalommal is.
Megtörtént az áldozat, Krisztus
áldozata, a tanúság tevő vértanúk áldozata. Minden vér kifolyt,
most már meg kell mosakodni.
Vérre tovább nincs szükség. Ebben az országban, az Isten országában nem a vérmérséklet alapján válogatják be az embereket,
hanem a tisztaság szerint. Ki az,
aki megmosakodott? Ki az, aki
megtisztult?
Az ég és a föld közötti szakadékot az ember, mint két lábon járó
felállított létra hidalja át. Lábunk
a földet éri, fejünk a mennyet súrolja. Ide is tartozunk, mert itt
járunk kelünk, és a menny lakói
is vagyunk, mert a fejünkkel,
gondolatainkkal a magasabb eszmékre, szellemi táplálékokra vágyunk.
Gárdonyi írja a tulipánról, hogy
„nekem titok ez a virág. Csak anynyit tudok róla, hogy él és hogy
bájos. Miképpen rejtőzik benne az
erő? Honnan szívja leveleibe a
zöld színt, orcájába a pirosat? nem tudom. Csak ülök előtte és
nézem elandalodva. Hogy ez a
tiszta, üde és bájos teremtés sárban fogamzott, sárban nőtt, és
mégis égi fenségben pompázik”.
Ezért mondja Jézus, Simon Péternek, hogy „aki megfürdött, annak csak lábát kell megmosni,
akkor egészen tiszta lesz” (Jn 13,10). Mert amikor a keresztény
ember szenved, akkor a feje nem
piszkolódik be, mert tudja miért
és kiért szenved. A szülő, nagyszülő feje nem fájdul meg amikor
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dolgozik, mert tudja miért és kiért teszi. Csak a keze, vagy a lába
fáj. A teste. A lelke nem. A feje, a
lelke jó helyen van. Máshol. A
magasban.

Boldog
Kateri
Tekákwítha

Mi is olyanok vagyunk, mint a
tulipán, aminek „lába”, gyökere a
sárban, de virága az égbe nyúlik.
Az érdemek, - a tisztaság, az értékek - a sárból, szenvedésből, áldozatokból kapják táplálékukat és
nőnek ki.

„A Mohikánok Lilioma”

Jó pásztor, jó apa, jó anya vasárnapján, mi is megmossuk lábunkat, azt, ami a földet éri, hogy
teljesen tisztán vezethessük a
ránk bízottakat a mennyei otthon
felé.
G.F.

Létige
17. v.: ApCsel13,14.43-52; Zs 99;
Jel 7,9.14b-17; Jn 10,27-30
18. h.: ApCsel 11,1-18; Zs 41-42;
Jn 10,1-10
19. k.: ApCsel 11,19-26; Zs 86; Jn
10,22-30
20. sz.: ApCsel 12,24 - 13,5a; Zs
66; Jn 12,44-50
21. cs.: ApCsel 13,13-25; Zs 88,227; Jn 13,16-20
22. p.: ApCsel 13,26-33; Zs 2; Jn
14,1-6
23. sz.: ApCsel 13,44-52; Zs 97;
Jn 14,7-14
24. v.: ApCsel 14,21-27; Zs 144,813; Jel 21,1-5a; Jn 13,31-35

1656 † 1680
Ünnepe: Április 17.
Kateri indián faluban született
New York államban. Édesapja
már keresztény volt, de korán
meghalt. A család többi tagja
feketehimlő járványban hunyt el.
Kateri maradt életben, fel is
épült, de arca himlőhelyes maradt, és látása is megromlott. Az
Irokézek fogságába került, majd
férjhez adták egy pogány Mohikán törzsfőnökhöz. Megszökött,
és kétszáz mérföldet vándorolt a
vadonban, hogy megtalálja a már
hírből ismert Sault Szent Marie
keresztény indiánok települését.
Ottlétekor részesült első szentáldozásban, majd bizonyos idő elteltével tisztasági fogadalmat
tett. Híre terjedt mély vallásosságának és szigorú életvitelének.
Az indiánok a „Mohikánok Lilioma” névvel tisztelték meg. Kanadában halt meg. Élt huszonnégy
évet. Sírja zarándokhellyé vált. A
keresztség szentségében részesült indiánok és francia telepesek
szentként tisztelik. Ő az első
Észak- Amerikai őslakos, akit
szentté avatásra terjesztettek elő.
F.D-né

Böjte Csaba
gondolatai
Zakeus gazdag ember, fővámszedő volt, s miután Jézus a házában szállt meg, Zakeus ezt
mondta az Úrnak: „Uram, íme,
vagyonom felét a szegényeknek
adom, és ha valakitől valamit
kizsaroltam, a négyszeresét adom
vissza neki.” [Lk 19,7]. Jézus maga is elfogadta a pénzt, sőt az
apostolok missziós csapatának

még pénztárosa is volt. Nem azt
akarja, hogy pusztítsuk el a bankárokat a bankjaikkal együtt,
hanem azt szeretné, hogy ők is —
akárcsak mindenki más – az
anyagi világot bátran használják,
de ne legyenek annak rabjai. Isten nem azt akarja, hogy valakik
ellen háborúzzunk, hanem csak
azt, hogy a szeretet, a jóság útján
járva szabadon kövessük őt.
M.T.É.

Krisztamami

Rejtvény

A gyereknek elsősorban azokkal a felnőttekkel kellene bizalmas
kapcsolatban
lennie,
akik felelősek érte és
gondoskodnak róla. A
kapcsolatunkat
kell
folyamatosan karban tartanunk
ahhoz, hogy a gyerekeink ránk
hallgassanak, és a mi segítségünkkel akarjanak eligazodni az életben.
A gyerek az első számú
„referenciaszemélytől” várja viselkedéséhez a zöld jelzést és a mintát. Nem mindegy, hogy ki számára
az első számú referenciaszemély.
Azok közül kerül ki, akikkel a napját tölti.
A gyereknek akkora vágya van a
kötődésre, hogy a saját adottságait
is feladja olyan dolgokért cserébe,
amiket jó néven vesz a referenciaszemély. Ez a mi csodálatos felelősségünk.
A szülei helyett sok gyerek a
kortársaihoz kezd kötődni, mert
köztük tölti az egész napot. A
gondoskodó felnőttekkel való
kielégítő személyes kapcsolat
hiánya, és az egyre általánosabbá
váló kortárs-orientáció az, ami
miatt ma korábban elkép zelhetetlen nevelési problémákkal
küzdenek még azok a szülők is,
akik egyébként minden szükséges
dolgot megadnak a gyerekeiknek.

Az április 3-i rejtvény megfejtése:
József és testvérei. A játék nyertese: Tóth Lászlóné. Minden
sikeres megfejtőnek gratulálunk!
E heti rejtvényünk:

Üdvözöl:

Krisztamami

Derűs pillanat
A prérin lovagló cowboy megpillant egy indiánt, aki a földön hasalva, fülét a kocsinyomra támasztja
és egyfolytában ezt mondja:
- Kocsi, két ló. Fehér, fekete. Kocsis pipál. Asszonyon ruha kék.
A cowboy odaér az indián mellé
és hosszan hallgatózik ő is, majd
megszólal:
- Mindezt hallja?
- Nem. Fél órája áthajtani rajtam!

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes válasz: Jeremiás volt. Öt gyászénekben siratta el Jeremiás próféta – Jeruzsálem és a Templom Kr.
e. 587-es lerombolását. Az átélt
borzalmakból fakadó mélységes
gyászból Isten irgalmáért könyörög. (Jer 5,21) Az énekeket az isteni irgalomba vetett bizalom hatja
át.
Új kérdésünk: Ki volt az a cseh
fejedelem, akit 935-ben, avattak
szentté?
1.
Szent Kilián?
2.
Szent Balázs?
3.
Szent Vencel?
4.
Szent Patrik?
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 május 1
-i számban közöljük. A Boldog
Bátori Lászlóval kapcsolatos rejtvény nyertese: Kéri Györgyné.
M.L.

Csattanós válasz
Lawrence Sterne, angol protestáns lelkész és humanistaíró nagyobb társaságban volt, ahol egy
ifjú mindenféle rágalmakkal illette
a papokat, majd Sterne-hez fordulva megkérdezte:
- Nemde minden állításom találó?
- Van nekem egy igen szép kutyám – válaszolt Sterne. - Nagyon
okos állat, és ezért mindenki szereti. Mindazonáltal van egy utálatos
szokása: minden papot megtámad.
- És vajon miért teszi ezt? – kérdezte az ifjú örömtől sugárzó arccal.
- Mert még kölyök és éretlen –
felelte az író.
(Szenthelyi-Molnár István: Állj meg
egy szóra)

M.T.É.

Anyakönyvi hírek
Temetés: +Török Margitot életének 76. évében 2016. április 6-án
utolsó útjára kísértük.
Nyugodjék békességben!
P.Gy.

Léleklétra
Aki alkotott, tudja azt,
mit akar veled kezdeni.
(Szent Ágoston)

N.-né

F.D-né
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

1. A népek apostola
2. Zakariás felesége
3. Egy egyik evangélista
4. Az egyik apostol
5. A mi mennyei Atyánk
6. „Te Péter vagy azaz ……...”
7. Édenkert más szóval
8. Az Isten egyik tulajdonsága
9. Jézus Krisztus áldozata
10. A földön élő egyház más szóval
11. Az egyház látható feje ma
(neve)
12. Ők már biztos a mennybe jutottak
A megfejtést 2016. április 22-ig
juttasd el neveddel és címeddel
ellátva a plébánia postaládájába.
A nyertes nevét a 2016. május 1jei számban közöljük.

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

Sz.J.

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.

