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A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

Evangélium
…”Nem vagytok képesek hordozni”…
(Jn 16,12)
mondja Jézus, pedig még sok
mondanivalóm volna. És azért
nem vagytok képesek, mert nem
értitek a tanítást vagy, mert félreértitek.
Számos bűnt elkövettem, amit
mai eszemmel már nem tennék.
Például jó szándékkal korábbi
helyeimen szóvá tettem, hogy aki
elkésik a szentmiséről – mert
ilyen akarva, nem akarva megtörténik – az ne vonuljon végig a
templomon, hogy az első padba
beülhessen. Maradjon hátul, ott
foglaljon helyet.
Sajnálom azt is, amikor a kisgyermekes szülők figyelmét felhívtam, ne üljenek az első padokba, mert természetes az, hogy
gyermekük felsír, hiszen mozgásra van szüksége. Ajtó közelben
legyenek, hogy többször kivihessék, sétáljanak vele, lassan szoktassák hozzá a templomi magatartáshoz.
Bánom azt is, hogy kértem a híveket, keresztvetésük ne hadonászás legyen, vagy legyezés, térdelésük ne rúgózás, hanem méltóságteljes, a Szentháromságot
megillető mozdulatok. És hogy a
szentmise elejét ne beszéljék tele
mindenféle világi pletykáikkal,
mert ez templom, aminek csendjét az Oltáriszentségben jelenlévő
Isten szenteli meg. És folytathatnám.
Én naiv, azt hittem, hogy az emberek ezt megértik. Értették, de
nem voltak képesek hordozni,
vagyis elviselni a kioktatást. Elsősorban nem intést és szerető
tanítást láttak benne, hanem
megalázást és sértést. Ezért a
legtöbb esetben az volt a válaszuk: amíg ez a pap itt lesz, én

addig többet nem megyek a misére.
Amikor a Szentlélek eljön, - és az
nem Pünkösd, hanem minden
megértett és megvilágosodott pillanat az életünkben, - akkor ő
megtanít minket arra, hogy
mindazt, amit kritikának, bántásnak érzünk, nem leleplezés és
megszégyenítés akar lenni, hanem jó szándékú felébresztés és
felhívás az önvizsgálatra, magunkba szállásra.
Az emberek összegyűltek Apt rabbi körül hogy tanítását hallgassák. A rabbi így kiáltott: „nehogy
azt gondoljátok, mert ide jöttetek
ez segít rajtatok.” Nem! Azok,
akik ezt meg akarják hallani, bármilyen távol vannak, meghallják.
És azok, akik nem akarják meghallani, bármennyire közel vannak is nem fogják meghallani.
(Martin Buber: Tales of the
Hasidim)
A Szentlélek kiáradása, képessé
tesz minket a terheket hordozni
azáltal, hogy megérteti velünk:
minden értünk, a mi épülésünkre
és üdvösségünkre történik.
G.F.

Létige
22. v.(Szentháromságvasárnap):
Péld 8,22-31; Zs 8; Róm 5,1-5;
Jn 16,12-15
23. h.: 1Pét 1,3-9; Zs 110; Mk 10,17
-27
24. k.: 1Pét 1,10-16; Zs 97; Mk
10,28-31
25. sz.: 1Pét 1,18-25; Zs 147; Mk
10,32-45
26. cs.: 1Pét 2,2-5.9-12; Zs 99; Mk
10,46-52
27. p.: 1Pét 4,7-13; Zs 95; Mk 11,11
-26
28. sz.: Júd 17.20b-25; Zs 62; Mk
11,27-33
29. v. (Úrnapja): Ter 14,18-20; Zs
109; 1Kor 11,23-26; Lk 9,11b17

2016. május 22.

Szent Béda
Venerábilis
egyháztanító
Sz: 672,
† 735, Jarrow kolostorában
Ünnepe: május 26.
Így ír magáról: „Hét éves voltam, amikor családom tisztelendő
Benedek apátúrnak adott, hogy
neveljenek és tanítsanak. A szabály megszabta fegyelem keretében éltem napról-napra.” Élete
egy kolostorban élő tudósé volt.
Életfeladata: tanítani és írni! Írt
nyelvtankönyvet és egyet a rímek
művészetéről tanítványai számára. Azon kívül feladatául kapta
tanítványait fölkészíteni a papi
hivatásra. Olvasottsága széleskörű volt. Rendelkezésére állt Benedek apát választékos könyvtára.
Megírta hazája, Anglia történetét
Julius Caesartól saját koráig.
Életéből közel harminc évet
Szentírás magyarázattal és fordítással töltött. Kitűnően tudott latinul, görögül és héberül. Béda
olyan történelmet írt, amit ma tudományos történetírásnak mondanánk. Korát, melyben élt, egy
új keresztény rend kezdetei határozták meg. Életének utolsó napján Szent János evangéliumának
fordításán dolgozott. Áldozócsütörtökön az Úr menybemenetele
napján szállt lelke az Úrhoz.
Szent Bonifác mondta róla: „Fény
volt ő az egész egyház javára, melyet maga a Szentlélek gyújtott.”
Halála után vált neve ismertté az
egész Nyugati Kereszténységben.
Kora legnagyobb tanítója volt.
F.D.-né

Léleklétra
Amikor megtudod,
mennyire szeret téged
Isten, akkor tudsz csak úgy
élni, hogy az életed sugározza
azt a szeretetet. (Teréz anya)
Sz.J.

Krisztamami

Rejtvény

Ne azonnal, a tett
színhelyén próbáljunk leckét tanítani,
tanulságot levonni,
nevelni. Ne az incidens kellős közepén akarjuk megvalósítani a nevelési céljainkat!
Az a döntő kérdés, hogy akar-e a
gyerekünk úgy viselkedni (a hozzánk fűződő kapcsolata miatt),
ahogy tanítottuk. Ha akar (ha él
benne a jó szándék), akkor minél
érettebb lesz, a tettei annál inkább összhangban lesznek a
szándékával. Az a dolgunk, hogy
a biztonságos kapcsolat fenntartásával folyamatosan őrizzük a
szívét a megkeményedéstől. Amíg
a szíve hozzánk kötődik és képlékeny „jó talaj”, addig befogadja,
amit tőlük lát, tanul és tapasztal;
elfogadja azt is, amikor kijavítjuk. De a szívéhez csak olyankor
jut el bármi, ami tőlünk jön, amikor nyitott, azaz nem védekezik a
sebezhetőség ellen.
Fontos,
hogy a viselkedési problémákat
ott kezeljük, ahonnan jönnek: a
szív mélyén, az indítékok szintjén, a gyökereknél. A nevelés
hosszú távú feladat. A problémás viselkedést nem az incidens közben alkalmazott gyors
fogások oldják meg!
Üdvözöl:

A május 8-i rejtvény megfejtése:
Példabeszéd. A játék nyertese:
Atlasz Henrikné.
Minden sikeres megfejtőnek gratulálunk!

Krisztamami

Derűs pillanat
Az órán a tanár lelkesen magyaráz, mígnem észreveszi, hogy
az utolsó padban ülő kamaszok
kártyáznak. Odamegy az egyik
kártyázóhoz és hatalmas pofont
kever le neki.
- Remélem, fiacskám – szól a
csattanás után, tudod, hogy ezt
miért kaptad?
- Hogyne tudnám! Én marha,
elfelejtettem bemondani a piros
ultimót.
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

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Constantinus, vagy más
néven Nagy Konstantin császár
volt, aki 313-ban a „milánói ediktumban” engedélyezte a keresztény vallást. Halálos ágyán ő is
felvette a kereszténységet, megtért.
Új kérdésünk: Melyik bibliai
alak álmodott egy égig érő
létráról, melyen Isten angyalai járkáltak le és fel?
1. Ézsaú?
2. Izsák?
3. Jákob?
4. Medián?
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 június 5-i számban közöljük.
A Péterrel kapcsolatos rejtvény nyertese: Kasza Lajosné.
M.L.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés:
Zsófia, Zádori Gábor és Gémes
Andrea; Bence István, Varga István és Szodrai Mária gyermeke a
keresztség szentségében részesültek templomunkban 2016. május
14-én.
Temetés:
+Csukonyi Józsefet életének 94.
évében, 2016. május 12-én a Szeged–Belvárosi temetőben, +Alpár
Tibor Mátyást életének 82. évében, 2016. május 13-án utolsó
útjukra kísértük. Nyugodjanak
békességben!
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 születésének az
ünnepe
2. Napkeleti bölcsek látogatása
3. Jordánban történt
4. Jézus testének és vérének ünnepe
5. Oltáriszentség alapításának
ünnepe nagy……..
6. Az évközi utolsó vasárnapon
Jézust………….ünnepeljük
7. Jézus végtelen szeretetének az
ünnepe
8. Szűz Mária mennybevételének
ünnepe
9. Húsvét, új élet
10. Jézus kereszthalálának ünnepe nagy……
A megfejtést 2016. május 27-ig
juttasd el neveddel és címeddel
ellátva a plébánia postaládájába.
A nyertes nevét a 2016. június 5-i
számban közöljük.
M.T.É.

Hirdetések
Május hónapban a
hétköznapi szentmisék este 6 órakor kezdődnek, melynek végén
énekeljük a Lorettói litániát.
P.Gy.

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.

