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Evangélium
…” az Emberfiának
sokat kell szenvednie”… (Lk 9,22)
Miért kell Jézusnak sokat szenvednie?
Leonardo da Vinci a 15. század
ezermestere válaszol. „Ahol több az
érzés, több a szenvedés is.” A szerelmesek szenvednek a legtöbbet és
azok, akik nagyon szeretik egymást. Jézus nem véletlenül szenved. Hanem mert el akarják szakítani az Atyától. Vigyázat, mi azt
hisszük azért szenvedünk, mert ez
a sorsunk. Kinek több, kinek kevesebb szenvedés jár. Jézus pedig
önként szenved. Engedelmességből.
Azért kell szenvednie, mert nagyon
szeret.
Ez az engedelmesség és szenvedés nem gyengeség, hanem erő. Azt
mondja Rousseau a felvilágosodás
korának svájci filozófusa: „Minél
gyengébb a test, annál többet parancsol: minél erősebb, annál engedelmesebb.”
A gyenge ugyanis kénytelen ráakaszkodni az erősre és belőle meríteni erőt, mert önállóan képtelen
élni. Az erős azonban nem követelőzik. Van ereje. Sok. Arra is jut
belőle, hogy engedelmes legyen.
Valaki azt mondta (Riggenbach):
Jézus annyira engedelmes volt a
mennyei Atyának, hogy amikor
kinyilatkoztatja önmagát, rögtön el
is titkolja, hogy ki Ő. „Az Isten Fölkentje vagy.” Rájuk parancsolt,
hogy ezt ne mondják el senkinek„ (20-21.vers). Mint egy pillanatkép, úgy villan fel előttük Jézus
arca és nagysága, és már el is tűnik.
Nagyon veszélyes ez! Látni Jézust, de bele nem látni. Tudni a
nevét, de nem tudni, hogy ez mivel
jár.
Egy vállalat vezetőjével készítettek riportot, akit mint a magán cég
alapítóját, igazgatóját mutattak be.
Igen, én vagyok az – mondta a főnök – aki hajnalban, mikor még
egy dolgozó sincs bent a munkahelyen, már itt vagyok és körbenézem
a területet. Én vagyok az is, amikor
befejeződik a napi munka, szintén
ellenőrzést tartok. Én vagyok az is,
aki a személyi ügyekkel foglalko-

zik, ki beteg, ki egészséges, ki van
táppénzen, ki nyugdíjas stb. Én
vagyok az is, akinek fáj a feje, ha
valami embert próbáló feladat előtt
áll. Én vagyok az, aki mindenért
felel.
Hogy hívnak? Isten fölkentje. Ez
a név. Jézus azonban nem a névről
beszél, hanem a feladatról
„Emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, főpapok és írástudók
nem ismerik el, megölik, de harmadnap feltámad” (22.vers).
Isten fölkentjének lenni, igazgatónak lenni, apának és anyának
lenni nemcsak cím, valami menynyei vagy földi beosztás, hanem
munka is, szenvedés is, kereszthordozás is, az elmondhatatlanul sok
öröm között.
G.F.

Létige
19. v.: Zak 12,10-11; Zs 62; Gal
3,26-29; Lk 9,18-24
20. h.: 2Kir 17,5-8.13-15a.18; Zs 59;
Mt 7,1-5
21. k.: 2Kir 19,9b-11.14-21.3135a.36; Zs 47; Mt 7,6.12-14
22. sz.: 2Kir 22,8-13; 23,1-3; Zs
118,33-40; Mt 7,15-20
23. cs.: 2Kir 24,8-17; Zs 78; Mt 7,21
-29
24. p.: Iz 49,1-6; Zs 138; ApCsel
13,22-26; Lk 1,57-66.80
25. sz.: Siral 2,2.10-14.18-19; Zs 73;
Mt 8,5-17
26. v.: 1Kir 19,16b.19-21; Zs 15;
Gal 5,1.13-18; Lk 9,51-62

Tűzifa
Néhány hónappal ezelőtt egy magát megnevezni nem akaró jótevőnktől 400 mázsa tűzifát kaptunk,
melyet ő maga vágattatott, rakodott
és szállíttatott a plébánia udvarára.
Az egyháztanács néhány tagjával
és több segítővel egy szombat délelőtt ennek kisebbik része a helyére
került.
Köszönöm a munkás segítséget a
fa hordásánál és pakolásánál. Adományozónknak ez alkalommal is
hálával tartozunk, hogy már nem
először gondol egyházközségünkre,
és most is eszébe jutottunk.
Isten segítse meg őt és családját!

G.F.

2016. június 19.

Árpádházi
Boldog Jolán
Sz: Prága 1235 v. 1239
† 1298, Gnienzo
Ünnepe: június 15.
Királyi és szent család sarja. Apja IV. Béla, anyja Laszkarisz Mária. A család szentjei: Árpádházi
szent Erzsébet, boldog Ágnes, boldog Kinga, Árpádházi szent Margit. Jolán feleségül ment a lengyel
„jámbor” Boleszlávhoz. Úgy engedelmeskedett férjének, akárcsak
az Úrnak. Feleség volt és három
gyermek anyja. Minden elfoglaltsága mellett az ima és jócselekedetek voltak vezérelvei. Szent Erzsébet példáját követve élt. Férje egy
csatából sebesülten tért haza, és
hamarosan meg is halt. Jolán felosztotta vagyonát és Krakkóba
ment Kinga testvéréhez. Kinga is
megözvegyült, és közös elhatározással az Ó‑Szandeci kolostorba
vonultak Istennek szentelve további életüket. Kinga halála után
Jolán visszatért a férje által alapított gnieznói kolostorba rejtetten
viselt szenvedésével. Tisztelete halála után azonnal elkezdődött. Sokan nyertek sírjánál rendkívüli
kegyelmet.
F.D.-né

Meghívó
A Sztriha Kálmán Közhasznú
Alapítvány Szeretettel meghívja
Önt a Kiskundorozsmai Keresztelő
Szent János templomba 2016. június 25-én (szombat) 19 órára a
GRÁCIA
hegedűtrió

koncertjére.
Belépődíj nincs!
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!

Krisztamami

Rejtvény

Mókás látvány, amikor egy videofelvételt
nézvén megnyomjuk
a „vissza” gombot, és
mindenki hátrafelé
mozog. Amikor egy
meggondolatlan mondat kiszalad a
számon, milyen jó volna, ha kapnék még egy lehetőséget, és valami
meggondoltabbat mondhatnék helyette! A kicsiknek erre még nálunk is nagyobb szükségük van.
Ahhoz, hogy értse, miről van szó,
játsszatok visszaforgatást! Egy-egy
rövid jelenetet játsszatok el visszafelé, és aztán megint az eredeti
sorrendben! Vigyázat! Csak akkor
fog működni, ha a beavatott nagyobbak hajlandóak jókedvűen
együttműködni a móka kedvéért.
Apa betrappolt a cipőjével a szőnyegre? Semmi baj; visszaforgatjuk a jelenetet! Megrázza kezétlábát, és szépen kihátrál az előszobába, leveszi a cipőjét, és immár
cipő nélkül jön be ugyanúgy, mint
az előbb!
Tegyük fel, hogy a két háromévesed kérdezés nélkül elveszi a testvére játékát. Mondd ki a
varázsszót: „visszaforgatás!” Abbahagyja, amit csinált, megrázza kezét-lábát, és visszahátrál. Utána
pedig megismétli a jelenetet, de
ezúttal a jobb forgatókönyv szerint.
Üdvözöl:

A június 5-i rejtvény megfejtése: A
szentmise A játék nyertese: Kereszti Gáborné. Minden sikeres
megfejtőnek gratulálunk! E heti
rejtvényünk:

Krisztamami

Derűs pillanat
- Hál’ Istennek, amióta a feleségem is dolgozik, anyagilag teljesen
rendbe jöttünk.
- Miért? Mit csinál az asszony
- Fél munkaidőben vigyáz a takarítónőnk két gyerekére.
F.D.-né

Hirdetések
A Ligeti kápolnába vasárnaponként szeretettel várnak minden érdeklődőt és
imádkozót, délután 4 órától.
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: Boldog Romzsa Teodor
volt, aki amikor a vörös hadsereg
megszállta Kárpátalját, és megkezdődött a katolikusok üldöztetése - a görög katolikus egyházmegyét meg akarták semmisíteni - Ő
híveivel hősiesen ellenállt. Szovjet
Ukrajna kommunista vezetője,
Hruscsov az MKVD-vel Romzsa
Teodor püspököt 1947 november 1
-én meggyilkoltatta.
Új kérdésünk: Kinek mondta a
két angyal: „Ne tekints hátra,
menekülj a hegyekbe, nehogy
elpusztulj!” (Ter19,17)
1. Ábrahámnak?
2. Seláknak?
3. Jáfetnek?
4. Lótnak?
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 július 3-i számban közöljük.
A Péterrel kapcsolatos rejtvény
nyertese: Veres Imréné.
M.L.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés:
Dániel Puskás
Krisztián és Gyömrei Edina, Kitti Fábián Zoltán Gábor és Tóth
Ágota gyermekei a keresztség
szentségében részesültek templomunkban 2016. június 12-én.
Esküvő: Szögi János és Nagy
Andrea a házasság szentségében
részesült templomunkban, 2016.
június 11-én.
Temetés: +Fekete Istvánt életének 64. évében 2016. június 7-én,
+Szekeres Mátyást életének 84.
évében 2016. június 10-én utolsó
útjukra kísértük.
P.Gy.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

1. Ekkor vonult be Jézus Jeruzsálembe
2. Így is szenvedett értünk Jézus
………………. verejtékezett
3. Szenvedés helye
4. Az Oltáriszentség
5. Isten egyik tulajdonsága, azt
akarja, hogy mi is ilyenek legyünk
6. Jézus paradicsomot ígért neki
7. Ilyen áldozat Jézus kereszthalála
8. Mennyei Atyánk
9. Így is szenvedett értünk Jézus
10. Jézus szavaival és tetteivel
hirdette Isten …………….
11. Így nevezték Jézust a tanítványai
12. Jézus jelenlétét jelzi templomainkban
13. Húsvétkor ünnepeljük Jézus …
14. Itt mutatkozott meg Jézus isteni dicsősége színeváltozásakor
15. „Jézus ………………… lett értünk mindhalálig, mégpedig a
kereszthalálig”
16. Ma számunkra itt jelenik meg
Jézus áldozata
A megfejtést 2016. június 24-ig
juttasd el neveddel és címeddel
ellátva a plébánia postaládájába. A
nyertes nevét a 2016. július 3-i
számban közöljük.
M.T.É.

Számlaszámok:
OTP- Plébánia: 11735036-20051895
OTP- Irgalmasság Oltára: 1173503620053952
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.

