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Evangélium
...”a Szentlélek megtanít benneteket mindenre”…(Jn 14,26)
Szent Ágoston, János evangéliumáról szóló értekezésében úgy
fogalmaz: „amikor a Fiú beszél,
felfogjuk szavait, amikor a Szentlélek tanít, akkor meg megértjük
azokat.”
Aranyszájú Szent János, amikor
azt hallotta a mai evangélium
felolvasásában, hogy „Jézus nevében vigasztalót küld az
Atya” (26.v.), jelképesen, mint
valami iskolás gyermek felnyújtotta a kezét és kérdezte: hogyan
lehet elküldeni valakit, a Szentlelket, aki mindenhol jelen van?
Mit értünk az elküldés alatt? A
válasz pedig ez, előkészítést, melyet az Atya és Jézus végez bennünk a Szentlélek fogadására.
Felhívja a figyelmünket, hogy
érkezik. Megtanít bennünket figyelni a szavak igazi jelentésére.
Hittanórán a tíz parancsolatot
magyarázták, annak is a harmadik mondatát: „az Úr napját szenteld meg”. Felrajzoltak a táblára
egy templomot és az oda igyekvő
híveket. Van, aki gyalog, autóval,
vagy busszal érkezik a szentmisére, ezek is szerepeltek a rajzon.
Az egyik gyermek azt mondta,
hogy a képen valamelyik parkoló
autó ablaküvege félig leengedve
maradt. Micsoda megfigyelés?!
Micsoda távolság a lényegestől.
Ezek vagyunk mi. Sok mindent
észreveszünk, közben elsiklunk a
legfontosabb mellett. Erre tanít
bennünket a Szentlélek, hogy a
jót lássuk, jól lássuk, a fontos dolgokra figyeljünk.
„Az Úristen lelke rajtam” (Iz
61,1). Így kezdi Jézus nyilvános
működését a názáreti zsinagógában. Számos csodát tesz, ami nem
fontos, de hogy ezeket a lélekben
műveli, ami rajta van, az nagyon

fontos. A kánai menyegzőn Jézus
a vizet borrá változtatta. Megtörténik a csoda. És tanít bennünket
a Szentlélek, hogy ez mellékes
dolog. Az igazi csoda, hogy tanítványai hittek benne. Hogy ami
megváltozott, az nem a víz volt,
hanem a közömbösségük, ami
hitté vált.
Szé pen írj a Ady Endre
(Imádság úrvacsora előtt – részlet):
„Add nekem azt a holt hitet,
Istenem,
Hogy nem kell ám fenékig inni
S kelyhed szent borából, elég
Egy korty: hinni”.
Elég, hogy akarod. Elég vagy, a
legtöbb vagy te magad.
G.F.
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Sienai Szent
Katalin
Sz.:1347, Siena
†: 1380, Róma
Életének több vonását homály
fedi. Vonzódott az egyházi élethez. Belépett a domonkosok harmad rendjébe. Hazáját folyamatos veszély fenyegette, a pápa udvarával ezért Avignonban élt. Katalinban élt egy reménysugár élményekkel és Krisztusi szeretettel az egyházért. Misztikus élményben részesülve Krisztus jegyese lett. Sokat levelezett, gondolatait diktálta, melyekben fogadatlan prókátorként igyekezett a
rossz dolgokat és szemléletet jóra
fordítani. XI. Gergely pápához írt
levelében ostorozza, térjen vissza
Rómába. „Ne legyen félénk csecsemő, legyen férfi, szilárd és rendíthetetlen”. Fogadalmat nem
tett. Nem volt ő kolostori életre
teremtve. Létesített ugyan egyet,
de maga ritkán tartózkodott ott.
Továbbra is diktálta dialógusait a
misztikus életről: „A lázongó világ felett Krisztus a híd.” Vándorútra kelt a békét hirdetve. „Pace,
pace” volt jelszava. Rómában a
Szent Péter bazilikában összeesett és kevés idő múlva barátai
körében halt meg. Engesztelni
akart minden bűnért és emellett
élt benne egy rémisztő fájdalom,
hogy ő a részese minden szerencsétlenségnek.
F.D.-né

Májusi időjóslás

Léleklétra
Te minden erőnél erősebb erő: anyai szeretet! Te emberi testbe
öltözött napfény! Te
Isten szívéből leszállott szent
láng, haláltól nem félő, erős gyöngeség!
(Gárdonyi Géza)
Sz.J.

Szent Fülöp és Jakab - egymással
hajba kap.
12. A Pongrác napi eső jó a mezőnek – de árt a szőlőnek.
Ha Úrnapján esik – a dió megbetegszik.
25. Ha Orbán nevet – a szőlő sír.
A májusi csendes eső – aranyat
ér.
F.D.-né

Krisztamami

Rejtvény

Kisgyerekként
mind
impulzívak
vagyunk.
Csak az integrációs képességgel
rendelkező
embernek vannak belső
vívódásai, mert ő az, aki
egyszerre látja a kincset is, meg a
kincset őrző sárkányt is. A kisgyerek, és az éretlen felnőtt vagy csak a
kincset, vagy csak a sárkányt látja.
Az integráció megjelenése hatalmas
előrelépés a személyiségfejlődésben.
De a gyerek ilyenkor a varázslatba vetett hitét is elveszíti.
A varázslat ugyanis arról szól,
hogy az ember egy dolognak egyszerre csak az egyik oldalát látja.
Az ötéves egyrészt hallja, hogy a
húsvéti nyuszi tojja a nyuszitojást,
másrészt pedig látja, hogy milyen
egy igazi nyuszi, ráadásul előző nap
együtt festettük a tojásokat… és
nem talál benne semmi ellentmondást. Mi a gond?
– Anya, kaphatok még joghurtot?
– Sajnálom, nincs több.
– Anya, kérek még joghurtot!
– Sajnálom, nincs több.
– Anya! Kérek még jog-hur-tot!
Nem fér a fejébe! Mi a gond? Az,
hogy elfogyott a joghurt, nem jelenti
azt, hogy Anya ne tudna adni még
egy kicsit többet. Ha a gyereked
még hisz a varázslatban, akkor tudhatod, hogy még nem képes az integratív gondolkodásra, – nem tud
különböző szempontokat mérlegelni.
Üdvözöl:

A április 17-i rejtvény megfejtése:
lelkiismeret. A játék nyertese:
Nyerges Gábor. Minden sikeres
megfejtőnek gratulálunk!
E heti rejtvényünk:

Krisztamami

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Pál apostol volt, akit a
damaszkuszi úton szólított meg
a föltámadt Jézus. Őt választotta
evangéliumának terjesztésére.
Egész életét ennek a feladatnak
szentelte.
Új kérdésünk: Melyik Karmelita szent mondta: „Nekem az
a mennyország, hogy jót tehetek a földön.”
1.
2.
3.
4.

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 15-i számban közöljük. A Szent Vencellel kapcsolatos rejtvény nyertese: Barta
Andrásné.
M.L.

Hirdetések
 A héten lesz első

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: András, Liker András
és Balla Katalin gyermeke a keresztség szentségében részesült
templomunkban 2016. április 24-én.
Temetés: +Barna Mihályt, életének
80. évében, 2016. április 20-án,
+Nemcsók Imréné sz.: Rabi Ilonát,
életének 80. évében, 2016. április 21
-én, +Gyuris Ferencné sz.: Müller
Máriát, életének 78. évében, 2016.
április 22-én utolsó útjukra
kísértük.
Nyugodjanak békességben!

Lisieux- i Szent Teréz?
Goretti Szent Mária?
Cabríni Szent Franciska?
Labouré Szent Katalin?





péntek és első
szombat. első pénteken délelőtt
a betegeket látogatjuk, majd az
esti mise végén énekeljük a
Jézus Szíve litániát.
Május 8-án a Katolikus Kör
tartja találkozóját a közösségi
házban, délután 16:00 órai kezdettel.
Május hónapban a hétköznapi
szentmisék este 6-kor kezdődnek, melynek végén énekeljük
a Lorettói litániát.
P.Gy.

P.Gy.
A plébánia elérhetőségei:
6791 Szeged-Kiskundorozsma,
Szent János tér 6.
tel.: (62) 461-228 és (20) 82-32159

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

1. Szentmisén használt kis kancsó;
2. Négyzet alakú fehér vászonterítő, szentmisén használják, oltár
közepén van; 3. lapos tányérka,
ezen ajánlják fel a kenyeret és az
átváltoztatás után is ezen tartják
Krisztus testét; 4. milyen bűnt töröl le rólunk a keresztség; 5. a
„kegyelemmel teljes”; 6. mélyebb
tányérka ebbe helyezik a kenyeret
mely a szentmise alatt krisztus
testévé változik; 7. Jézus, Mária,
József; 8. az élet, a remény színe; 9.
a tisztaság, az ártatlanság színe;
10. erre törekszik minden keresztény ember; 11. első és legfontosabb szentség; 12. vértanúk ünnepének színe; 13. egy szentelmény
amikor a pap fekete színű ruhát
vesz fel; 14. Isten láthatatlan világának részei.
A megfejtést 2016. május 6-ig
juttasd el neveddel és címeddel
ellátva a plébánia postaládájába. A
nyertes nevét a 2016. május 15-i
számban közöljük.

M.T.É.

Derűs pillanat
Férj és feleség egymás között:
- Drágám! Mi a véleményed arról,
hogy Isten a férfit teremtette meg
először?
- Igen! A mesterek remekműveik
előtt előbb vázlatot készítenek.
F.D.-né

Számlaszámok:
OTP- Plébánia: 11735036-20051895
OTP- Ligeti stációk: 1173503520053952
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