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A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

Evangélium
…”különös jelek tűnnek fel az égen”… (Lk
21,11)
Az anyaszentegyház 5 parancsa
közül a harmadik úgy szól,
„évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozzál”! Ez a parancs, vagy akár a tíz parancsolat
közül bármelyik azoknak lehet
érdekes, furcsa vagy különös,
akik soha nem hallották ezt, vagy
nem vallásgyakorlók.
Van, akinek különös jel, hogy
áldozni kell egy évben legalább
egyszer. Nekünk nem, mert mi
minden nap vagy vasárnap ezt
tesszük. Van, aki megdöbben
azon, hogy gyónni kell. Itt Kiskundorozsmán történt, bérmálási
felkészülés alkalmával. Egy gyermek, aki rendszeresen, szívesen
járt előkészítő oktatásra, megdöbbent, amikor azt hallotta, hogy a
bérmálás előtt ajánlott, hogy elvégezzük a szentgyónásunkat. Ha
gyónni kell – mondta – akkor ő
nem fog bérmálkozó lenni. Nem is
lett. Hitünk tanításai és gyakorlása különös jel egyik-másik embernek.
Temetések alkalmával néha úgy
fogalmaznak a hozzátartozók,
hogy nem gondoltuk, váratlanul
ért bennünket ez a haláleset. A
keresztény embert nem, mert ismeri Pál apostol tanítását, „az Úr
napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj” (1Tessz 5,2). Bármikor meghalhatunk, nem kell hozzá még
betegnek sem lennünk.
Hívek tömegei boldogan számoltak be egy olyan csodáról, hogy az
Úrfelmutatás alkalmával a szentostyában megjelent Jézus arca.
Megdöbbentek! Elég baj. Én
ugyanis az arc nélkül is hiszem,
hogy az ostyában benne van Jézus arca, sőt az az ő egész teste.
Ezekről a mélyen hívő csodavárókról azonban kiderült, hogy
egyik sem hisz Krisztus testében,
csak ha csodát lát. Csoda nélkül
nem hisz. Érdemes odafigyelni a
lelkünk mélyén megbújó jelekre.

Ott mi van? Nem káosz? Nem
hitetlenség? Nem félelem? Mitől
félek?
Egyik írónk jegyzi le emlékezéseiben: „orvosunk azt ajánlotta,
hogy ne képzelődjek: a kutyamarás csak akkor mérgezi meg az
idegeket, ha a nyál belejutott a
sebbe. Bizton remélhetjük, hogy
nem jutott be, mert hiszen a kettős
ruha felfoghatta. Jobban csak a
családom megnyugtatására oltassam be magamat. Mégis – kérdezem, hát mik az első jelek. Nem
mondom meg – felelte-, mert akkor magára képzeli”.
Mi a betegség? A kutyaharapás?
Hol van a betegség? Kívül, vagy
belül! A sokszor rendezetlen életünkben, gondolatainkban, a ki
nem mondott félelmeinkben, vagy
titkainkban? Magunkra képzelünk valamit. Nem véletlenül.
Mert tudjuk, hogy amiket elkövettünk, azért előbb utóbb büntetés jár.
A mindig irgalmas Isten nem
ítélni jön, hanem segítő kezét
nyújtja a megtérő és töredelmes
bűnös felé. Ne képzelődjünk magunk bűnösségéről, inkább szorítsuk meg erősen ezt a kezet.
G.F.
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Nagy Szent Leó
pápa
Sz: 390 körül; †: Róma, 461
Ünnepe: november 10.
Leó gondos nevelésben részesült
toscanai családjában, mely kihatással volt egész életére. Alapos
teológiai képzettsége, elmélkedésre való hajlama, gyors reagáló képessége tette a római Szentszék
és Isten szolgálata díszének. III.
Sixtus pápa halála után őt választották meg egyházfővé. Miután elfoglalta Szent Péter székét,
minden évfordulón összehívta az
egyház vezetőit és a hívő népet
szentbeszédjére. Mérlegelte
mindazok gondját, baját, melyeket mindannyiuknak együtt kell
viselniük, akik Szent Péter székéhez menekültek. Még alig lépett
Péter trónjára, amikor a
machineusok szektája ellen kellett küzdenie. Nem volt megtalálható körükben sem a tisztesség,
sem a szégyenkezés, sem a becsület. Törvényük a hazugság, vallásuk az ördög és áldozatuk a gyalázat. 451-ben lett kihirdetve a
niceai zsinat, melyen Leó pápa
felolvasta dogmatikus levelét,
melyet a résztvevők örömmel fogadtak. Az ezt követő évek sem
voltak könnyebbek. Attila királyunk hun népével kívánta megszerezni Itáliát. Leó eléje ment,
és el is érte, hogy Attila nomád
hun népével visszaforduljon. Nehéz eldönteni, hogy a pápa volt-e
hatással Attilára, vagy azok a nehézségek, melyek a lovasságot
sújtották volna a középolaszországi hegyvidéken. Leó pápa nagyságának alapja céltudatossága, ahogy azt lépésről – lépésre építette. A cél jogos volt, a
hozzá vezető út pedig göröngyös.
Életében szentként tisztelték,
akinek ékesszólása, bölcsessége
hosszú időre megalapozta a pápaság tekintélyét.
F.D.-né

Szoboravatás —
Ünnepségsorozat

Rejtvény

(folytatás)
Majd Vass József előadásában
hallhattuk Tamási Lajos: Piros a
vér a pesti utcán című versét. Ezt
követően Sándor János a Szegedi
Nemzeti Színház nyugalmazott
főrendezője méltatta a szobrot,
melyet Popovics Lőrinc szobrászművész Pesti Ferenc kőfaragó segítségével készített el a dorozsmaiak számára. A következő szavak hangzottak el beszédéből:
„Szent földön, hősök földjén áll
nemzeti kálváriánknak ez a stációja, hogy azokra a hétköznapi hősökre emlékeztessen, akik legyőzve a félelmet, életüket adták legnagyobb kincsükért – a szabadságért. Mert tudták, érezték, amit
Bibó István mondott ki helyettük:
„A szabadság ott kezdődik, ahol
megszűnik a félelem.” Meghallották és hitték a Teremtő szavát:
„Ne féljetek!” Mentek és meghaltak. Helyettünk és értünk is.” Ezt
követően Gordos Ferdinánd atya
megszentelte a szobrot. Szentelése alkalmával a megemlékezés és
a megbékélés szimbólumaként áldotta meg a műalkotást. Végezetül Blumenstein Gábor trombitaművész előadásában hallhattuk
az Il Silenzio című darabot. A
megemlékezés koszorúját az öszszetartozás jelképeként Lauer
István és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők helyezték el.
Az 1956-os megemlékezés békében és egyetértésben zajlott le.
Úgy vélem csak akkor tudjuk
méltón áldozatunkat kifejezni
gyermekeink és őseink előtt, ha
nem az ellenségeskedés és indulat lesz úrrá rajtunk, - akár, ha
hozzátartozónk is ott van a mártírok között, ahogyan nekem is,hanem ha a lyukas zászlót szeretettünkkel befoltozva emlékezünk a hőseinkre.
Drávainé Kovács Ágnes

Te kit választanál?

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

Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Mózes és Áron volt. Így ír
erről a Biblia: „Az Úr így szólt Mózeshez és Áronhoz: Ha a Fáraó
felszólít benneteket, hogy mutassatok csodajelet, akkor mondd
Áronnak…” Miután a fáraó nem
hitt saját szemének, elmondták
neki, milyen csapások érik Egyiptomot, ha nem engedi szabadon a
zsidó népet.
Új kérdésünk: Melyik szent
mentette meg Gubbió városát
egy vérszomjas farkas támadásaitól?
1.
Szent György?
2.
Szent Antal?
3.
Szent Vince?
4.
Szent Ferenc?
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 november 27-i számban közöljük.
A Nursiai Szent Benedekkel
kapcsolatos rejtvény nyertese:
Csábi Fanni.
M.L.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Márton, Ördögh
Attila és Kasza Ivetta; Ivetta, Kasza István és Tóth Ágnes gyermeke 2016. november 6-án a keresztség szentségében részesült.
P.Gy.

Derűs pillanat
Arisztid felesége hazajön a vásárlásból és így szól:
- A kalaposnő azt mondta, hogy
ez a kalap legalább tíz évvel megfiatalít.
- Akkor mindjárt miért nem vettél már hármat? - feleli Arisztid
F.D.-né

Az október 30-i rejtvény megfejtése: Az emberfia azért jött,
hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett.
A játék nyertese: Nyerges Gábor. Minden sikeres megfejtőnek
gratulálunk!
M.T.É.

Gázkazán
Néhány héttel ezelőtt került
beszerelésre és beüzemelésre egy
új gázkazán. A plébánia lakórészében, a vegyes tüzelésű kazánház illetve a konyha mellett található mosdó fülke falára lett elhelyezve a Baxi olasz márkájú kondenzációs gázkazán. Lényege,
hogy ez a fajta fűtőtest az égéstermékben lévő hőt is hasznosítja, így kevesebb energia és meleg
távozik a szabad levegőre. A gázkazán, illetve a korábban megvásárolt vegyes tüzelésű kazán egymásra vannak kapcsolva, így
mindkettőt egymással és egymástól függetlenül is lehet használni.
Nagy Zoltán vállalkozó és társa
végezte el a kivitelezést, melynek
anyag- és munkadíj költsége öszszesen 540 ezer forint volt. Nekik
munkájukat, a híveknek pedig
támogatásukat és adományaikat
nagyon köszönöm.
G.F.

Hirdetések
 November 13-án a
Katolikus
Kör
tartja találkozóját a közösségi
házban, délután 15:00-i
kezdettel.
 November 13-án imaóra lesz
16:00-kor a templomban.
 November 20-án délután fél
háromkor a Jézus Szíve családok szentmiséje lesz, utána
szentségimádás.
P.Gy.

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.

