KIÁLTÓ SZÓ
A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

4. évfolyam, 2. szám

Evangélium

Üzenet

Szent Rajmund

Kit kereszteljünk
meg?

A látogatás

áldozópap

Gárdonyi felhívja a
figyelmünket, hogy „a háború
időnként kell. A háború éppoly
szükséges mint a zivatar. Akármennyi a zivatar rombolása, utána
erősebb, tisztább a tenyészet. Minden megújhodik, újraszületik. A
természet tűzben és vízben születik újra. Az emberiség vérben és
könnyben.”
Ezért választottam ezt a gondolatot, mert írónk világossá teszi,
hogy az emberiség vérben és
könnyben születik újjá, de megkeresztelni vízben vagy tűzben az
embert nem lehet, csak az emberi
természetet. Tehát az ember belső részét. Ezek szerint nem történik meg a keresztelés, amikor a
fejünkre vizet öntenek. Csak akkor, ha az emberi természetünk
megváltozik. Ha megtéréssel párosul. Ha egy új természetet, isteni romlatlan természetet mondhatunk magunkénak.
Jézus születésében
ben, ez az Istennel
tes természet, ami
zel, Szentlélekkel,
embereknek.

és földi életémegélt együttele van tűztűnik fel az

Nazianzi Szent Gergely azt
mondja: Krisztus megszületett,
akinek a Szentlélek volt az előfutára. Megkeresztelkedett, és a
Szentlélek tanúságot tett mellette. Megkísértették, oda is a Lélek
vezette őt. Csodákat tett, melyeket a Lélek erejében cselekedte.
Fölment a mennybe és a Lélek
elfoglalta helyét.
Itt kezdődik a pünkösd, Jézus
születésével, akinek minden lépését a Szentlélek kíséri, és ami
pünkösdkor lesz teljessé és mindenkié.
G.F.

Egy fiatalember minden nap délben bekukkantott a templom ajtaján és pár másodperccel később
már ment is tovább.
Kockás inget és szakadt farmert
viselt, mint a többi maga korabeli
fiatal. Papírzacskóban hozta az
ebédre szánt két zsömléjét. A plébános gyanakvóan kérdezte, hogy
miért jött, mivel manapság már a
templomban is lopnak.
–Imádkozni jövök – válaszolta a
fiatalember.
–Imádkozni..? Hogy tudsz ilyen
gyorsan imádkozni?
–Hát… - mindennap benézek a
templomba és csak annyit mondok: ”Jézus, Józsi vagyok”, aztán
elmegyek. Rövid imádság, az
igaz, de remélem, az Úr meghallgat.
Néhány nap múlva egy munkahelyi baleset következtében a fiatalembert fájdalmas törésekkel szállították kórházba.
Többen voltak egy szobában. Érkezése teljesen átalakította az
osztályt. Nemsokára az ő szobája
lett a folyosó összes betegének
találkozóhelye. Fiatalok és idősek
ültek az ágya mellett és ő mindenkire rámosolygott, mindenkihez volt egy kedves szava.
A plébános is eljött meglátogatni
és egy nővér kíséretében odament
a fiatalember ágyához.
– Azt mondták, hogy nagyon öszsze vagy törve, mégis vigaszt
nyújtasz a többiek számára. Hogy
vagy képes erre?
– Annak az embernek köszönhetem ezt, aki minden nap délben
eljön hozzám.
Az ápolónő félbeszakította:
– De hisz délben soha nem jön
senki!
– Ó, dehogyisnem. Mindennap
eljön, benéz az ajtón és azt mondja:
- Józsi, Jézus vagyok –, és elmegy.
M.T.É.

2016. január 10.

1175-1275
Ünnepe: Január 7.
Katalóniában született, Barcelónában tanult. Húsz évesen már filozófiát tanított gratis, ezért nagy tisztelet övezte. Mindemellett tovább
tanult Bolognában, magiszteri címet kapott de tovább tanított szintén javadalmazás nélkül. Híres
munkája a Summa iuris—„A jog
summázata.” Hamarosan belépett a
Domonkosok rendjébe. Ismét könyvet írt Summa Rajmund című munkát, mely jogi és gyóontatói példázatokat gyűjtött egybe. 1230-ban IX.
Gergely pápa Rómába hívta, ahol a
Szentatya gyóontatója is lett, de
mindamellett megbízást kapott a
XII. és XIII. századi egyházfők rendelettárának megírására, melyen
három évig dolgozott. A gyűjteményes írás, hosszú századokra egyházjogi anyag volt. A későbbiekben
felajánlott megtiszteltetések elől kitért. Spanyolországi Domonkos testvéreit bíztatta, hogy tanítsanak
arab és héber nyelvet kolostoraikban. Aquinói Szent Tamást pedig
felkérte, hogy írja meg a „Pogányok
elleni summa” című teológiai munkáját. Halálos ágyánál megjelent
Alfonz, Kastilia királya és Hódító
Jakab, Aragónia királya, akinek
Rajmund gyóontatója is volt. Közel
száz esztendős életét az elhárított
ragyogó ajánlatok, az egyszerűség
és a szeretet megélése tették példaértékűvé.
F.D-né

Létige
10. v.: Iz 42,1-4. 6-7 v. Iz 40,1-5. 911; ApCsel 10,34-38 v. Tit
2,11-14. 3,4-7; Lk 3, 15-16. 2122
11. h.: 1Sám 1,18; Mk 1,14-20
12. k.: 1Sám 1,9-20; Mk 1,21-28
13. sz.: 1Sám 3,1-10.19-20;
Mk 1,29-39
14. cs.: 1Sám 4,1-11; Mk 1,40-45
15. p.: 1Sám 8,4-7. 10-22a; Mk 2,112
16. sz.: 1Sám 9,1-4. 17-19; 10,1a;
Mk 2,13-17
17. v.: Iz 62,1-5; 1Kor 12,4-11;
Jn 2,1-11

Krisztamami

Anyakönyvi hírek

A logikus következmény elve szerint a gyerek felelős saját viselkedéséért, övé a döntés
joga és felelőssége,
és neki kell vállalnia a következményeket. A fegyelmező eszközként
használt
„logikus
következmény” olyan büntetés, amely a gyereket sújtó szankciókat, kedves tárgyai vagy kiváltságai elveszítését a
gyerek tettei következményeként
állítja be. A gyerek dönti el, hogyan
viselkedik, a következmények pedig
választásának függvényében alakulnak. A szülő közli a gyerekkel az akaratát, és ismerteti vele a rossz döntéssel
járó
következményeket
(szobába küldés, munkavégzés, egy
játék, vagy kiváltság megvonása). Ez
szerintem szabad választásnak álcázott büntetés, mert nem a tett természetes következménye következik be
természetes úton, hanem a felnőtt
által kitalált és végrehajtott szankció. A szankciók kilátásba helyezése
ráadásul arról árulkodik, hogy a felnőtt már eleve a rossz magatartásra
számít, különben nem hangoznának
el előre a várható következmények. A
rendszer csak látszatválasztást ajánl
a gyereknek, mert mindig az jár kellemetlen következményekkel, ami
más, mint a felnőtt által előnyben
részesített választás. Őszinte dolog
azt a látszatot kelteni, mintha a kellemetlen következményt a gyerek
saját szabad akaratából választotta
volna?
Üdvözöl:

Temetés: Máté Ferencné, született: Patik Erzsébetet, életének
86. évében, 2015. december 29-én
utolsó útjára kísértük.
Nyugodjék békességben!

Krisztamami

Derűs pillanat
A csodatevő pénz
A vaknak álcázott koldus így szól:
- Bocsánat asszonyom, ez a pénz
már érvénytelen!
- Fogja csak jóember és hallgasson. Ez csodatévő pénz - hiszen
egy pillanatra visszaadta a látását!

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Bosco Szent János, aki
Torinóban élt 1840 körül. Az utcákat járva, megdöbbenve látta,
milyen sok fiú csatangol szerte a
városban céltalanul. Ekkor kezdődött az ,,oratorium'', Don Bosco
műve. Előbb csak néhány fiú, de
hamarosan már harminc kallódó
hallgatta a mise után Don Bosco
tanítását, s utána is vele maradtak. Ma már sok iskola működik
az ő tanítási elvei alapján. Új kérdésünk: Kiről mondta Jézus:
„Lám, egy igaz izraelita, akiben nincs semmi álnokság.” (János 1,47)
1.
Nikodémusról?
2.
Natanaelről?
3.
Gájuszról?
4.
Demetriuszról?
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 január 24-i számban
közöljük. A Szettel kapcsolatos
rejtvény nyertese: Tóth Istvánné.
M.L.

Hirdetések

P.Gy.

Rejtvény
E heti rejtvényünk:
A hit meghatározása a Bibliában

1. Istenfélő emberek mindennap gyakorolják 2. Isten így gondoskodott az
emberi család megváltásáról 3. Isten
beszéde 4. Vetéskor kerül a földbe 5.
Megnyeri a csatát 6. Amiből az embereknek mindig kevés van 7. A döntések és az érzelem központja a Biblia
szerint 8. Nehéz munkához kell 9.
Ilyennek érezte János apostol a szájában azt a könyvet, amit meg kellett
ennie 10. Minden, ami a bűnnel öszszeköttetésben marad, ez lesz a végső
sorsa 11. A Szentlélek kiárasztásának jelképe.
A megfejtést 2016. január 15-ig juttasd el neveddel és címeddel ellátva a
plébánia postaládájába. A nyertes
nevét a 2016. január 24-i számban
közöljük.
M.T.É.

- Ma, január 10-én,
a Katolikus Kör
tartja találkozóját a közösségi
házban, 15 órai kezdettel.
- Január 13-án, Fatimai imaóra
lesz a közösségi házban, 15 órai
kezdettel.
- Katolikus Bál lesz január 23-án,
18 órakor a Sportcsarnokban,
jegyek a plébánia hivatalában
vásárolhatók.
P.Gy.

Léleklétra
Hagyjátok Isten kegyelmét működni lelketekben azáltal, hogy
elfogadjátok, amit csak ad nektek,
és odaadjátok, amit csak elvesz
tőletek.
Az igazi életszentség abban áll,
hogy mosolyogva tesszük Isten
akaratát.
(Teréz Anya)

Irénke néni

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

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
(tördelés), Maróti László (M. L.), Moróné Tapody Éva (M. T. É.), Nagyné Nyírő Katalin (N.-né), Pócsai György (P. Gy.), Szabó József (tördelés), Szabóné
Lality Karla (Sz. L. K.)

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

