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A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

Evangélium
…”csodálatos kenyérszaporítás”… (Lk 9,11
-17)
Jézus gondoskodik rólunk, apostolai segítségével. Ő csodát tesz, megszaporítja a kenyeret,
az apostolok pedig kiosztják a tömegnek. Átváltozik a szentmise
úrfelmutatásában testté és vérré,
a papok pedig az áldozáskor kiosztják, jóllakatják Vele a népet.
Az élet különböző helyzeteiben
mindig ott van mellettünk az Isten. Különösen a nehéz pillanatokban, az átmeneti időszakokban. Ez
is egy ilyen helyzet. Változik a
hely és változik az idő. Hiszen azt
halljuk az evangéli umban,
hogy „elvonult velük egy csöndes tájékra” (10.v.) majd pedig „A
nap
már
hanyatlóban
volt” (12.v.). Alfred Plummer angol biblia magyarázó jegyzi meg,
hogy talán az sem véletlen, hogy a
kenyérszaporítás Betszaida környékén történik. A Betszaida öszszetett szó második tagja, a
szaida, gondoskodást jelent, az
egész pedig a gondoskodás háza.
Ámbár a történet azt a kitalált
címet viseli, hogy csodálatos kenyérszaporítás, megkérdezhetnénk, kinek csodálatos ez? Nem
csodálkozik itt senki! Egyszerűen
csak esznek, jól laknak és a maradékot összeszedik.
A csodák esetében megszokott,
hogy a résztvevő tömeg megdöbben, elámul a történteken, talán
hangot is ad ennek. Ilyet még nem
láttunk sohasem! Vagy, nagy próféta támadt köztünk, Isten meglátogatta népét! A kenyérszaporítás
történetében az ilyen vagy hasonló
rácsodálkozás hiányzik. Furcsa az
is, hogy itt senki sem imádkozik,
nem ad hálát, nem köszöni meg,
amit kapott.
A tömeg a megszaporított menynyei kenyeret eszi, az égi kenyeret,
de ezt nem tudja. Ők abban a hitben vannak, hogy ebédelnek. Csak
aki teremtette, csak aki tudja,
honnan van, az ad hálát. Csak az
tud imádkozni. Amikor az asztalhoz ülünk, mindenki másképp

imádkozik. Mert vannak, akik
tudják, honnan és miből van, amit
esznek, és vannak, akik csak utánozzák a többieket. A gyermekek
nem tudnak hálát adni, hiszen
olyan természetes a terített az
asztal és az étkezések egymásutánja. De nem baj, hadd mondják
az imát, majd idővel megértik.
Hálát adni az tud, aki megdolgozik érte. Akinek ez áldozatába kerül.
A bencés rend alapítója Szent
Benedek apát mondja: „a föld, a
fa, a kő, amelyet megmunkálnak
vagy szerszámmá alakítanak a
szerzetesek, a munka által megszentelődik”.
Magyarul, a munkából születik
az ima. A munka nélkül végzett
imádság félrebeszélés, mellébeszélés. Levegőben lógó, alaptalan,
tartalmatlan mondatok. A munka
és az ima egymásra épül.
Így a legszebb imádságok egyike,
a lelkiismeretesen elvégzett munka utáni „Istennek legyen hála”
szívből jövő köszönete.
G.F.

Létige
29. v. (Úrnapja): Ter 14,18-20; Zs
109; 1Kor 11,23-26; Lk 9,11b17
30. h.: 2Pét 1,2-7; Zs 90; Mk 12,1-12
31. k.: 2Pét 3,12-15a.17-18; Zs 89;
Mk 12,13-17
1. sz.: 2Tim 1,1-3.6-12; Zs 122; Mk
12,18-27
2. cs.: 2Tim 2,8-15; Zs 24; Mk
12,28b-34
3. p.: Ez 34,11-16; Zs 22; Róm 5,511; Lk 15,3-7
4. sz.: 2Tim 4,1-8; Zs 70; Mk 12,3844
5. v.: 1Kir 17,17-24; Zs 29; Gal 1,1119; Lk 7,11-17

Derűs pillanat
- Béla mi volt ez a lövés? - kérdi
Manci a férjét.
- A szomszéd állam uralkodója
érkezett.
- Jó és mi volt a második lövés?
- Elsőre biztosan nem találták el.
F.D.-né

2016. május 29.

Boldog Apor
Vilmos püspök
Sz: 1892, Segesvár
† 1945, Győr
Arisztokrata családból származott. Gimnáziumi éveit Ausztriában
és Kalocsán végezte. Papi hívatása
egyre erősödött lelkében, ezért a
győri püspöknél jelentkezett felvételre, aki Vilmost Innsbruckba
küldte teológiára. Az Alpok csúcsaitól körülvett város, ideális volt lelki
elmélyülésre. Szentelése után Gyulán, majd Nagyváradon lett káplán.
Azután ismét Gyulán, de már mint
plébános. Ekkor 26 éves volt. Magyarország az I. Világháború idejét
élte és Ő zarándoklatra merte vinni
híveit Máriaradnára. A határok áthelyezése után pedig Mátraverebély
– Szentkútra. Gyuláról a mai napig
is oda járnak a hívek. 1941 a II. Világháború. XII. Pius pápa Győrbe
helyezte a püspöki székbe. Jelmondata: „A kereszt erősíti a gyengét és
szelídíti az erőset.” 1945-ben a Vörös Hadsereg elérte Győrt. A püspök atya a Püspökvárban adott menedéket a rászorulóknak. Végső tanúságtételének ideje a Nagyhét
lett. Ekkorra már megtelt a Püspökvár pincéje menekültekkel. A
szovjet katonák egyre gyakrabban
jelentek meg követelődzve. Az aszszonyokat és lányokat akarták elvinni krumlipucolás címén. Ő megakadályozta, és ekkor eldördült a
pisztoly. Több lövés hallatszott egymás után. Egy golyó a püspök halántékát, egy a falról visszapattant
golyó a kezét, az utolsó golyó a hasüregbe fúródott. Így fohászkodott:
„Köszönöm Istennek, hogy ilyen
szép Nagypénteket adott.” Húsvét
napján meggyóont, felvette a betegek szentségét és Húsvéthétfő hajnalán csendesen elhunyt. Olyan
volt temetése is, mint a halála:
csendes, egyszerű. A kormány nem
engedett méltó temetést. 1948-ban
a Székesegyházban kívánták elhelyezni tetemét, ezt sem engedték.
Csak 1986-ban került sor másodszori temetésére szigorúan csendben, zárt ajtók mögött. Nyugodjék
békében!

F.D.-né

Krisztamami

Rejtvény

Elképesztő nyomás nehezedik ma a tizenévesekre. Honnan tudhatja a kamaszod,
hogy amit teszel, azt
őmiatta, és nem magad miatt
teszed? Abból, ahogy beszélgetsz
vele, ez is minden másnál világosabban kiderül! Juttasd kifejezésre sokféleképpen, hogy szeretsz vele lenni,
élvezed a társaságát! Szeresd okosan, amikor nehéz vele! Vádló kijelentések helyett kérdéseket tegyél fel neki! Elgondolkodtató, a
fantáziáját beindító kérdéseket, ahol
nem „igen”, vagy „nem” a válasz,
hanem kifejtheti, amit gondol; és
ahol nincs „jó”, vagy „rossz” válasz!
Ez azt jelenti, hogy ne javítsd ki,
ne oktasd ki, ne szállj vele vitába, ha olyat mond, amivel nem
értesz egyet! Magvas kijelentések
helyett kérdésekkel kezdeményezz
tartalmas beszélgetéseket, és kíváncsian hallgasd végig, hogy kifejtse a
mondanivalóját; előbb-utóbb ő is
eltanulja ezt a stílust. Talán egyszer
eljön annak is az ideje, amikor a
kamaszod is képes lesz kíváncsian
meghallhatni a te véleményedet!
Üdvözöl:

A május 15-i rejtvény megfejtése:
Szentháromság. A játék nyertese:
Atlasz Henrikné.
Minden sikeres megfejtőnek gratulálunk!

Krisztamami

Anyakönyvi hírek
Keresztelés:
Noel, Molnár Béla és Ábrahám Anita gyermeke a keresztség szentségében részesült templomunkban 2016.
május 22-én.
Temetés:
+Dudás Józsefnét, született Gyuris
Margitot életének 88. évében, 2016.
május 17-én a kiskundorozsmai temetőben, +Szűcs Istvánt életének
81. évében, 2016. május 18-án a Szeged-Belvárosi temetőben utolsó útjukra kísértük. Nyugodjanak békességben!
Esküvő:
Mayer István és Borsos Gabriella a
házasság szentségében részesült
templomunkban 2016. május 21‑én.
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: Jákob volt, aki Háránba
menvén éjszaka egy kövön aludva
álmot látott: „Íme egy létra volt a
földre állítva s a hegye az eget érte.
S lám Isten angyalai le- és feljártak
rajta. Íme az Úr fölötte állt” és szólt
Jákobhoz.
Új kérdésünk:
Ki volt az a pálos szerzetes, aki
az 1660-as években kiemelkedő
szerepet játszott a protestánsok
visszatérítésében?
1. Pallotti Szent Vince?
2. Vianey Szent János?
3. Liguri Szent Alfonz?
4.Tiszteletreméltó Csepelényi
György?
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
12-i számban közöljük.
A Constantínusszal kapcsolatos
rejtvény nyertese: Kéri Györgyné.

M.L.
Elsőáldozók:
Andrási Balázs, Balogh Bettina,
Bálint Zsombor, Börcsök Nóra, Börcsök Zsolt, Darázs Dorka, Gregus
Jázmin, Horváth Richárd Attila,
Jenei Patrik, Keszi Petra Kitti, Keszi Réka Kinga, Kordás Barnabás,
Kolompár Bianka, Kurucz Hunor,
Lőrincz Lajos István, Lőrincz László Antal, Maróti József, Marschall
Kristóf, Mező Levente, Nagy Bettina, Nyerges Bálint, Pósa Panka
Diána, Rékasi Ivett, Siket Máté,
Szabó Jana, Szalai Málna Nikolett,
Szalkai Attila, Szaniszló Martin
Noel, Tanács Kinga, Topor Zsanett,
Tremmel Máté, Vincze Kincső, Varga Máté, Zádori Eszter Panna,
Szodrai Bence, Szőnyi Noémi
2016. május 15-én Pünkösd vasárnap először járultak a bűnbánat és az Oltári szentséghez.

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. Jézus tanítványai
2. az egyház Krisztus …...
3. aki bűnösen járul szentáldozáshoz, ….. követ el
4. Jézus parancsa az utolsó vacsorán „ezt …… az én emlékezetemre.”
5. az Oltáriszentség ünnepe
6. Jézus ……adott apostolainak
7. ide vezet minket Jézus jó életünk után
8. amikor Istennel beszélgetünk
akkor ……
9. hogyan szabad csak szentáldozáshoz járulni
10.legelső találkozásunk az Oltáriszentségben köztünk lévő
Jézussal
A megfejtést 2016. június 3-ig
juttasd el neveddel és címeddel
ellátva a plébánia postaládájába.
A nyertes nevét a 2016. június 12
-i számban közöljük.
M.T.É.

Hirdetések
A héten első péntek és
első vasárnap, pénteken a reggeli
szentmise után, vasárnap a 9
órási szentmise végén Jézus szíve
litániát végzünk.
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.

