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Evangélium
…”kivezette őket
Betánia közelébe”…
(Lk 24,50)
Tiszteletreméltó Béda úgy gondolja, hogy „az egyházat az olajfák hegyén alapították:
Betániában, melynek jelentése „az
engedelmesség háza. Jézus lejön a
földre, megszületve testet ölt az
emberi bűn (engedetlenség) miatt,
majd felmegy a mennybe a hívek
engedelmességének köszönhetően.”
Úgy látszik ő azért jött, hogy
megtanítsa nekünk az engedelmességet, mint új ima- és áldozati formát.
Érdekes megfigyelni, hogyan
alakul át lassan az ószövetségi
gondolkodásmód az újszövetségire. Hogyan lesz az áldozatból,
mint anyagból lélek. Lukács
evangéliuma a templomban kezdődik Zakariás pap áldozatával
és Betániában, az engedelmesség
házában fejeződik be. Az engedelmesség (Betánia) felváltotta a
véres áldozatok templomi helyét.
Innentől kezdve az áldozatok már
nem állatok, hanem az emberi
fejhajtás alázatos mozdulata az
Isten előtt. Engedelmesség. Isten
akaratának teljesítése.
Egyébként a mennybemenetel
egyik neve görögül „episozomene”,
vagyis „Krisztus elvégezte megváltásunk művét”. Engedelmeskedett az Atyának.
Aztán a mennybemenetel másik
neve ascensio (latin), mennybemenetel, de mondják ascensianak is, az utolsó betű, o-ról, a-ra
változtatásával, miszerint Jézus
a saját erejéből ment fel a mennybe. Mert oda való.
Szent Ágoston ezt hangsúlyozza, amikor írja „azzal, hogy Jézus
testi formában fölment a mennybe, isteni és emberi természetét
többé nem lehet szétválasztani.”
Mint a vas, ami mágnes közelébe
ér, rögtön tudja, hová tartozik.
Jézus is tudja, „hová húz”. A tanítványok is tudják, hová tartoz-

nak, a közösségbe (templom) és
ezért oda húznak.
Megható a Pál utcai fiúkban,
Nemecsek alázatosságának leírása. „Talán nem is kell mondani,
hogy a grundon az egyetlen közlegény Nemecsek volt, a kis szőke
Nemecsek. A kapitányok, főhadnagyok és hadnagyok csak úgy
kedélyesen szalutáltak egymásnak, még ha százszor is találkoztak egymással egy délután. Úgy
kutyafuttában emelték a kezüket
a sapkájukhoz, és azt mondták
egymásnak: Szervusz! Csak szegény Nemecseknek kellett magát
minduntalan haptákba vágnia és
némán és mereven szalutálni. És
aki csak elsétált előtte, mind rákiáltott: Hogy állasz! Össze a sarkad! Ki a mellett, be a hasat!
Hapták! és Nemecsek boldogan
engedelmeskedett mindenkinek.
Olyan fiúk is vannak, akiknek
öröm az: szépen engedelmeskedni,
de a legtöbb fiú mégis parancsolni
szeret. Ilyenek az emberek. És
ezért volt természetes dolog az,
hogy a grundon mindenki tiszt
volt, csak éppen Nemecsek volt a
közlegény.”
Jézus engedelmes szolga volt
mindhalálig. Olyat vállalt, ami
senki nem szeret lenni.
G.F.
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Boldog Gizella
királyné
Sz: 980 körül
† 1059 Passau
A Magyarok első koronás királynéja. Apja Henrik bajor herceg,
anyja Gizella burgundiai hercegnő
volt. Amikor elérte a férjhez menendő kort, Géza fejedelem kérte
meg kezét fia, István (Vazul) számára. Apácafőnöknő nagynénje
helytelenítette férjhezmenetelét,
mert a kérő szerinte egy „barbár
herceg”. Gizella a szemlélődő hajlamú vallásos leány mégis beleegyezett a frigybe. A házasságkötés
szertartása Bajorországban volt.
Végleges lakóhelyük Veszprém lett.
Ettől fogva volt a mindenkori
veszprémi püspök a királynék
gyóontatója. Itt tették fejükre a koronát, István fejére, amit a pápától
kapott, Gizellának a magyarok készíttették. Székesegyházat és apácazárdát épített. A zárda apácáival,
bajor és magyar udvarhölgyeivel az
ország templomainak hímeztek és
varrtak negyven éven át. István
törvénye szerint a templomok liturgikus könyveit és kelyheit a püspöknek volt tiszte beszerezni, míg a
miseruhákat, gyolcsokat, kehelytakarókat a királyi udvarnak kellett
elkészíteni. Az öt liturgikus színből
a kisebb templomoknak egyetkettőt ajándékozott, míg a nagyobb
templomoknak, székesegyházaknak minden liturgikus színből és
felszerelésből jóval többet juttatott.
István koronázási palástja is Gizella keze munkáját dicséri. Példás,
tapintatos feleség volt. Gyermekei
halála, főként Imre elvesztése után
egyre inkább visszavonult, István
halála után pedig már csak Istennek élt. A trónviszály miatt Péter
és Aba Sámuel megvádolták azzal
is, hogy túl bőkezű volt a szegényekhez. Megtört lelkiállapotban
visszaköltözött hazájába. Passauban belépett a Bencés nővérek kolostorába.
Holttestét
a
niedernburgi templom kriptájában
helyezték örök nyugalomra. Relikviái máig ott nyugszanak.
F.D.-né

Krisztamami

Rejtvény

A harmonikusan fejlődő
kisgyerek életének harmadik évében a szeretetet összetartozásként
kezdi megélni. A közelség keresése a 2-3 éves
számára azt jelenti,
hogy birtokolni próbál
ugyan, de mindenben
egyetért veled, és a végletekig lojális. Életében először teljes kis szívéből azt akarja tenni, amit Anya helyesel. A ragaszkodó hároméves a
nyomodban jár, mert hozzád tartozik. Most jelenik meg benne először
a belülről fakadó, önkéntes és természetes engedelmesség – szándék
szintjén legalábbis.
A kapcsolatkészség kialakulásána
k következő szintjén a gyökerek
mélyebbre hatolnak, és a gyerek
számára ekkor már az jelenti a jó
kapcsolatot, hogy fontosak vagyunk egymásnak. Ekkor kezd
arra törekedni, hogy megfeleljen az
elvárásaidnak. Már nemcsak puszta törzsi lojalitásból, az összetartozás miatt akarja azt tenni, amit
jónak tartasz. A négyéves már az
arcodat fürkészi, olvasni tanul az
apró jelzéseidből, mert szeretné
látni rajtad, hogy elégedett vagy
vele. Később pedig, legkorábban 6
évesen, egyszer csak arra kezd törekedni, hogy leplezetlenül állhasson
előtted. Azt akarja, hogy mindent
tudj róla, mert úgy érzi, hogy akkor
lehet hozzád a lehető legközelebb,
ha nincsenek titkai előtted.
Üdvözöl:

A április 24-i rejtvény megfejtése:
mennyország. A játék nyertese:
Atlasz Márk. Minden sikeres megfejtőnek gratulálunk!

Krisztamami

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Viktória Ramóna,
Gémes István és Gődér Veronika,
Benjamin Imre, Bordás László és
Nyári Bettina gyermeke a keresztség szentségében részesültek templomunkban 2016. május 1-jén.
Temetés: +Perecz Mártonnét, sz.:
Gyulai Ilonát életének 86. évében
2016. április 28-án utolsó útjára
kísértük.

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: Lisieux-i Szent Teréz,
akit Kis Szent Terézként is ismerünk. 1888. május 9-én Teréz átléphette a lisieux-i Kármel kapuját, azért hogy ,,lelkeket mentsen,
és elsősorban a papokért imádkozzék”.
Új kérdésünk: Melyik tanítványának mondta Jézus: „Te
kishitű, miért kételkedtél?”
1. Jánosnak?
2. Lukácsnak?
3. Péternek?
4. Jakabnak?
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 22-i számban közöljük.
A Pál apostollal kapcsolatos
rejtvény nyertese: Tóth Lászlóné.
M.L.

Hirdetések
 Ma, május 8-án a
Katolikus Kör tartja találkozóját a közösségi házban délután
16:00 órai kezdettel.
 Május 10-én, kedden egész napos szentségimádás lesz a közösségi házban reggel 8 órától
az esti szentmise kezdetéig.
 Fatimai imaóra lesz május 13án, pénteken délután 16 órai
kezdettel a közösségi házban.
 Május hónapban a hétköznapi
szentmisék este 6 órakor kezdődnek, melynek végén énekeljük a Lorettói litániát.
P.Gy.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

E heti rejtvényünk:

1. Az egyház látható feje
2. A mennyország más szóval
3. Itt feszítették Jézust keresztre
4. Jézus ezt csinálta a gyermekekkel
5. Isten
6. Ha szívből sajnáljuk bűneinket, ez van a szívünkben
7. Itt született Jézus
8. Első szentség
9. Mindenben a legfontosabb
10. A főapostol
11. Ezt csináljuk ha Istennel beszélgetünk
A megfejtést 2016. május 13-ig
juttasd el neveddel és címeddel
ellátva a plébánia postaládájába.
A nyertes nevét a 2016. május 22i számban közöljük.
M.T.É.

Derűs pillanat
- Gizikém! Miért csak az apámat dicséred a családom tagjai
közül? - kérdezi a férj.
- Azért mert ő volt az egyedüli,
aki ellenezte, hogy hozzád menjek feleségül.
F.D.-né

Léleklétra
Bár mi nem kerestük Istent, Ő
keresett bennünket, hogy mi is
kereshessük Őt. (Szent Ágoston)
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), Szalkai Attila (tördelés)

A kiadvány elektronikusan is elérhető a http://dorozsmaiplebania.hu/hetilap címen.

