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Evangélium

tások elől, azzal most szembenéznek. Örömmel! Boldogok, hogy
szenvedhetnek. Micsoda változás!
Megértették, amit sokan nehezen vagy sohasem értenek meg,
hogy nem abban van az Isten a
legközelebb hozzánk, amit várunk, vagy szeretnénk, hanem
abban, ami van.

…”ahová én megyek,
oda ti nem jöhettek”… (Jn 13,33)
Ki tiltja meg, hogy ne menjünk
oda? – kérdezhetnénk.
Ha pontosabb lenne a fordítás,
ilyen kérdés nem hangozna el. A
sugalmazott szövegben ugyanis
azt olvassuk, „ahová én megyek,
oda ti nem vagytok képesek
(dynasthe) jönni”. Jöhetnétek,
nem akadályozlak benneteket,
csak nem tudtok. Nincs hozzá
erőtök.
Jézus és Péter vitatkozásának
ez a képesség-hiány a kulcsszava
(Jn 13,36-38). Képes vagyok követni téged – mondja Péter, nem
vagy képes követni engem – válaszol Jézus. És ez a párbeszéd az
Urat igazolja, vagyis kiderül,
hogy Ő jobban ismeri Pétert, mint
ő, saját magát. A száj ugyanis
mindenre képes, de a kéz és láb
nem. A lelkesedésnek erővel kell
párosulnia.
De azt is hozzáteszi Jézus, hogy
„most”. Most nem tudtok, most
nincs erőtök. Amikor azonban
eljön a Szentlélek, aki megerősít
benneteket, akkor majd képesek
lesztek, úgy szenvedni, ahogyan
most én. Képesek lesztek szembenézni a halállal.
Így is történt, és már nem sokkal az evangéliumok után olvashatjuk az Apostolok cselekedeteiben, miután az apostolok bátran
beszéltek az elöljárók előtt, hogy
megvesszőztették őket és rájuk
parancsoltak: Jézus nevében ne
beszéljenek. Ők pedig „boldogan
távoztak a főtanácsból, mert méltók lettek rá, hogy Jézus nevéért
gyalázatot szenvedjenek” (Apcsel
5,41).
Amire előtte nem voltak képesek, sőt elmenekültek a szenvedés és felelősségre vonás és zakla-

Egy ember, akit betegségek kínoztak úgy panaszkodott a rabbinak. A szenvedéseim olyan nagyok, hogy már megakadályoznak
a tanulásban és az imádságban.
Akkor a rabbi a vállára tette a
kezét és azt mondta. Honnan tudod te azt testvérem, hogy mi kedvesebb az Istennek a te tanulásod
vagy a szenvedésed?
Az Isten létezését tisztán látni
nem a jóban vagy rossz sorsban
lehet, hanem hogy van-e
mindkettőhöz elég erőm a
Szentlélektől, elviselni, eltűrni,
elfogadni, elszenvedni.
G.F.
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Derűs pillanat
- Önre tényleg ráillik az igazmondás: Akire Isten hivatalt bíz, annak értelmet is ad.
- De nekem semmilyen hivatalom
sincs!
- Éppen erről beszélek!
F.D.-né

2016. április 24.

Prágai Szent
Adalbert
956 + 997
Ünnepe április 23.
Adalbert a kereszténység és a
pogányság egyre gyakoribb összeütközésének időszakában élt.
Ereiben germán vér folyt. Szellemi és érzelmi síkon is az átlag fölé magasodott. Fiatal korában súlyosan megbetegedett, szülei a
Szent Szűz oltalmába ajánlva
egyházi szolgálatra szánták. Nevét Vojtechet-et bérmálásakor
Adalbertre cserélte fel. A prágai
püspök halála után őt választották a tisztségre. Daliás alakja, főnemesi származása, képzettsége
megfelelő ajánlólevél volt, otthon
azonban feszültséget érzett népében. Nem volt felkészülve a határozottság küzdelmére. Sok erőre
lett volna szüksége a pogányság
maradványaihoz: varázslás, erkölcsi elvadultság, rabszolga kereskedés stb. rendbetételéhez.
Lelkipásztori sikertelensége aggódással töltötte el. Rómába
ment a pápához engedélyért egy
Jeruzsálemi zarándokútra. Nem
kapta meg. Ezért Rómából 12 barátot vitt magával a Cseh fővárosba és megalapított egy Bencésrendi apátságot. Téríteni jártak.
Adalbert Magyarországra jött.
Adalbertnek egész életén át lelkipásztori fáradozásában nem
voltak sikerei. Az eredménytelenség miatt befelé forduló emberré
vált, de Krisztus követőjeként képességeinek maradéktalan bevetésével. Életének csekély sikereit
messze túlragyogja eleven példája, a Bencés rend utólagos hatása
Európában és vértanúhalála. Hithirdető útján áldozatbemutatása
közben a pogányok lándzsadöfésekkel oltották ki negyvenegy
éves életét. Csontjait 1039-ben
Prágába vitték örök tiszteletadásra.
F.D.-né

Krisztamami

Rejtvény

A
szülő-gyerek
kapcsolat
nem
mellérendelt viszony, hanem természetes hierarchia. A szülő a
gondoskodó, akié
a vezetés felelőssége, a gyerek
pedig az elfogadó, aki bizalomból
követ. A gyerek természeténél
fogva engedelmeskedik annak,
akihez kötődik, és ellenáll annak,
akihez nem kötődik.
A szeretet feltétel nélküli: nem
lehet elveszíteni, és nem kell kiérdemelni!
A tekintély ellensúlya a gyermek emberi méltóságának tisztelete.

Az április 10-i rejtvény megfejtése: kereszténység. A játék nyertese: Kereszti Gáborné. Minden
sikeres megfejtőnek gratulálunk!
E heti rejtvényünk:

Üdvözöl:

Krisztamami

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Ádám, Pesti Csaba
és Móri Eszter gyermeke a keresztség szentségében részesült
templomunkban 2016. április 16án.
Esküvő: Lőrincz Csaba János és
Harmath Márta a házasság
szentségében részesült templomunkban 2016. április 16‑án.
Temetés: +Tribli Imrénét sz.:
Csonka Ilonát életének 88. évében 2016. április 6-án utolsó útjára kísértük.
Nyugodjék békességben!
Bérmálás: Deli Alen, Gyuris Ágnes, Kasza Máté, Marschall Olivér Péter, Ricart Pellicer Thais
Tímea, Szabó Tamara Lídia, Tajti
Luca és Turzó Gábor a bérmálás
szentségében részesültek templomunkban 2016. április 10-én.
A szentséget Dr. Kiss-Rigó László
megyéspüspök szolgáltatta ki.
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: Szent Vencel volt. Csehország fejedelme, aki már áttért a
keresztény hitre, amikor az alattvalói többsége a pogány isteneknek hódolt. Nevéhez fűződik a
kereszténység mint új hitvallás,
valamint a latin rítusok használatának elterjesztése. Sírja a prágai Szent Vitus székesegyházban
található.
Új kérdésünk: Ki mondta magáról, hogy ő Krisztus szolgája, meghívott apostol, akit Isten kiválasztott evangéliumának hirdetésére?
1. János apostol?
2. Lukács apostol?
3. Jakab apostol?
4. Pál apostol?
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 8-i számban közöljük. A Jeremiással kapcsolatos rejtvény nyertese: Veres Imréné.
M.L.

Böjte Csaba
gondolatai

Hirdetések

Az a mérhetetlen arrogáns pazarlás, amelyet az emberiség ma
elkövet, bűnösen feléli a Föld
készleteit, nagyon félek, hogy hetedíziglen túl is sújtani fogja gyermekeinket. Az lenne jó, ha döntéseinknek pozitív következményei
lennének, szép életünkkel, jó tetteinkkel, példánkkal hetedíziglen
áldanák leszármazottaink azt a
vonalat, azt az erőt, amellyel elindítottuk a családunkat.
M.T.É.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

1. A mi égi édesanyánk
2. A harmadik isteni személy
3. A szentlélek kiáradásának az
ünnepe
4. Jézus nagymamája, Szűz Mária édesanyja
5. Az Úr imádsága
6. Golgota más szóval
7. Itt feszítették keresztre Jézust
8. Ő jövendölte meg Máriának
Jézus szenvedését
9. Jézus más szóval
10. Itt nevelkedett Jézus
11. A gonosz lélek
A megfejtést 2016. április 29-ig
juttasd el neveddel és címeddel
ellátva a plébánia postaládájába.
A nyertes nevét a 2016. május 8-i
számban közöljük.
M.T.É.

 A következő vasár-



nap első vasárnap, a délelőtti
mise végén szentségimádást
tartunk, énekeljük a Jézus Szíve litániát. Este a szentmise
végén kezdődik a hagyományos
májusi litánia.
Május hónapban a hétköznapi
szentmisék este 6-kor kezdődnek, melynek végén énekeljük
a Lorettói litániát.
P.Gy.
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