KIÁLTÓ SZÓ

4. évfolyam, 49. szám

A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

Evangélium
…”elérkezett a menynyek országa”… (Mt 3,2)
A festészet világában Keresztelő
János és Jézus találkozását gyakran úgy vitték vászonra, hogy
János mutató ujját a közeledő
Krisztus felé emeli. Ez nemcsak
azt jelenti bibliai alapokon, hogy
neki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem, vagy íme, az
Isten báránya, aki elveszi a világ
bűneit, hanem azt is, már nincs
miről beszélni. Ezért rövid a Jánosi igehirdetés. Ő egy jelzőtábla. Csak mutat. A mennyek országa megérkezett. Itt van.
Bizonyítja ezt János, aki nemcsak prédikál, hanem már a
mennyek országa alatt és a
mennyek országából él. Abból él,
amit az ég, a mennyek országa
ad. Sáska, vadméz, teveszőr. Róla
a mennyek országa, az Isten gondoskodik.
Hogy az ország megérkezett,
azt Jeruzsálem lakói is igazolják. Eddig parancsba kellett adni,
és mindenkit nyakon fogva húzni
a templomba és zsinagógába,
hogy imádkozzon. Most a népet
nem kell kényszeríteni, parancscsal kötelezni, hanem magától
megy, mégpedig az egész város a
pusztába. Ezek is az ország megérkezésének látható bizonyítékai.
Szó szerint vonzó a mennyek országa.
Továbbá a hely, a pusztaság.
Az ősi időkben a megváltás, megszabadulás idejét egy előkészítő
szakasz előzte meg a pusztában.
Izrael is 40 évig vonul. Vonul, és
közben tisztul. Mert meg kell
tisztulni ahhoz, hogy az ígéret
földjére beléphessünk. De nem
csak oda, hanem a tisztaszobába
is. Sárosan, piszkosan nem lehet
bemenni se egyikbe, se másikba.
Jánossal mi is most a pusztában
vagyunk, készülünk a második
ígéret földjére bevonulni.

Keresztelő János a Jordán és a
Holt-tenger közelében prédikál,
az egykori Szodoma és Gomora
települési környékén, ahol az
ószövetségi példa szerint mivel
lakói nem tartottak bűnbánatot,
elvesztek.
„Tartsatok bűnbánatot”
(Mt
3,2)! Tartott az ószövetség is. „Az
egyik rabbit megkérdezték: engesztelés napján, amikor a bűneinket
felsoroljuk, miért kell azt ábécés
sorrendben tenni? Azt válaszolta:
Ha ez másként volna, nem tudnánk, mikor kell megállni, vagy
abbahagyni. Mert a bűneinknek
se vége se hossza. Az ábécének
azonban van.” Ez is találkozás
volt az Istennel, a parancsok felsorolásán keresztül.
„Tartsatok bűnbánatot”
(Mt
3,2)! Tart az újszövetség is. Francois Mauriac francia író azt
mondja: „Simon Péter szemtől
szemben találkozott az Istennel és
az első kegyelem, amit Tőle kapott, a megvilágosodás kegyelme
volt. Ezért kiáltott Simon így:
menj el tőlem uram, mert bűnös
ember vagyok”.
Mindig a találkozás közelsége és
személyessége dönti el a bűnbánat mélységét.
G.F.

Derűs pillanat
Atyafiak beszélgetése:
Egy vasárnap délután arról elmélkedett két atyafi, vajon a régi
világ volt-e rosszabb, vagy a mostani? Így érvelt az egyik:
- Mai világunk bizonyára jobb a
réginél, különben Isten ránk is
özönvizet bocsátana.
A másik atyafi tagadólag rázta a
fejét.
- Nem jól okoskodik kend, koma.
Isten nem azért zúdítana ránk
még egy özönvizet, mintha elégedett volna a világ mai állapotával, hanem mert látta, hogy az
első sem használt semmit.
F.D.-né

2016. december 4.

Damaszkuszi
Szent János
egyháztanító, áldozópap
Sz: Damaszkusz, 650 körül
†: Jeruzsálem, 750 körül
Ünnepe: december 4.
Damaszkuszban született, Mohamed halála után 20 évvel. A
város a kalifák székhelye volt, innen irányították az iszlám vallási
és szellemi életét. János, amikor
elérte a férfikort, a kalifátus
pénzügyminisztere lett. Rangos
beosztás, különösen egy keresztény férfi számára. Az iszlám
egyre erősödő fanatikus uralma
miatt, féltestvérével Jeruzsálembe ment, a Mar Szabbász kolostorba. Ott is szentelték pappá. A
4. és 5. században a keresztény
egyház a lángelmék korának számított. János fellelhető írásaikat
szenvedélyesen gyűjtötte, őrizte,
rendszerezte, tevékenységét a
„Megismerés munkája” címmel
írott könyvben jellemezte. Gyűjteményét hihetetlen szorgalommal állította össze. Ekkor váratlan gyorsasággal III. Leó császár
rendelete alapján elkezdődött a
képrombolás, mely óriási vihart
kavart a keleti kereszténység
kultúrkörében. Szobraik és képeik miatt bálványimádóknak kiáltották ki őket, mert meggyőződésük volt, hogy Isten haragját vonja rájuk. János a képek tisztelete
mellett foglalt állást, és félelem
nélkül szállt harcba az Úr ügyéért. Öregemberként halt meg Jeruzsálemben.
F.D.-né

Létige
4. v. (Advent II.): Iz 11,1-10; Zs 71;
Róm 15,4-9; Mt 3,1-12
5. h.: Iz 35,1-10; Zs 84; Lk 5,17-26
6. k.: Iz 40,1-11; Zs 95; Mt 18,12-14
7. sz.: Iz 40,25-31; Zs 102; Mt 11,28-30
8. cs.: Ter 3,9-15.20; Zs 97; Ef 1,3-6.1112; Lk 1,26-38
9. p.: Iz 48,17-19; Zs 1; Mt 11,16-19
10. sz.: Sir 48,1-4.9-11; Zs 79; Mt 17,1013
11. v. (Advent III.): Iz 35,1-6a.10; Zs
145; Jak 5,7-10; Mt 11,2-11

Krisztamami

Öröm Másokban

A gyerek tetteiért
mindig az a felnőtt a felelős, akinek a gondjaira
van bízva! Felelőtlen dolog az
éretlen gyerekre hárítani a felelősséget! Zsákutcába vezet, ha őt
teszem felelőssé még a saját
felelőtlenségéért is! Nem azért
vagyok mellette, mert még nem
tud vigyázni magára? Nem ezért
van minden kicsi gyerek felnőttekre bízva? Mi volnánk azok,
akik gondoskodunk róla! A gondoskodáshoz az is hozzátartozik,
hogy távol tartjuk a bajtól. Ha a
gyerekem nem tudja felmérni a
várható következményeket, vagy
nem tudja figyelembe venni mások szempontjait, ha nem képes
felfogni a figyelmeztető jelzéseket
és nem tudja távol tartani magát
a bajtól, akkor mi a dolgom? Mi
az érte felelős felnőtt dolga? Nem
neki kell mindent ezerszer elmondanom, hanem magamnak
kell feltennem a kérdést: mit
tegyek, hogy távol tartsam a bajtól ezt a gyereket?
Ha a megfelelő kérdést teszem
fel, rendkívül találékony tudok
lenni! Csak nem azt kellene kérdeznem, hogy hogyan érjem el,
hogy a gyerek ne keresse a bajt,
hanem azt, hogy mit tehetek én,
hogy távol tartsam a bajtól?
Mindjárt lesznek használható
ötleteim. Minden más ebből következik.
Üdvözöl:

Szeretnek

Krisztamami

Hirdetések
 Advent hétköznapjain a szentmisék
reggel 06:00-kor kezdődnek.
 December 11-én a Katolikus
Kör tarja találkozóját a közösségi házban du.: 15:00-i kezdettel.
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: Szent Vendel ír–skót
származású remete volt. A legenda szerint Vendel mindig a legjobb legelőt kereste a juhoknak,
szíve pedig szüntelenül remetecellája után vágyott. Ez a vágya
oly kedves volt Isten előtt, hogy
angyalok jöttek, és nyájával
együtt fölemelték és elvitték a
cellájához.
Új kérdésünk: Kik szerettek
volna Jézus mellett ülni a dicsőség országában? (Márk 10,
35)
1.
Péter és Júdás?
2.
Jakab és János?
3.
Mátyás és Márk?
4.
Lukács és Pál?
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 december 18-i számban
közöljük. A Józsuéval kapcsolatos
rejtvény nyertese: Kéri Györgyné.
M.L.

Decemberi időjóslás
Advent első hetével, beköszönt az
idő téllel.
…
Szeszélyes lesz telünk, mint a
fehér népség,
Az olvadást sokszor felváltja
majd a jég,
S akit a napsugár kicsal a szobából
Meg nem menekül az, a lázas
náthától.
…
Hideg december, korai tavaszodás.
…
Fekete Karácsony, fehér Húsvét,
Fehér Karácsony, fekete Húsvét.
F.D.-né
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

Nem veszed észre? Ezért vagy
szomorú. Könnyen elkeseredsz.
Van, aki kétségbeesik. Csak
azért, mert nem veszi észre, hogy
szeretik.
Szeretnek.
Van bölcselet, amely állítja,
hogy a Mindenség alapszövete a
szeretet. Hogy vagy, létezel, a
Mindenség egyetlen szála vagy:
szeretet. Mindegy, hogy ez gyertyalángnyi fény vagy csillagtűzözön, nem lehet nem látni.
Látni kell, mert vonzza a szemet
s a szívet.
Ember vagy. Lényeged a szeretet. A szeretet azzal, hogy van,
már vonz, hat. Akár akarod, akár
nem, valakit vonzol, másokra hatással vagy. Van, aki keres. Pont
téged. Mert csak te vagy elég neki. Van valaki, aki a szeretetnek
arra az árnyalatára született,
amely te vagy. Szeret. Szeretnek.
Vedd észre.
Nézz Körül! Szíved tapogassa
ki. Érezze meg. A családban. Ismerőseid körében. Munkatársaid.
Barátaid. Senkid nincs? Nem lehet. Nyisd ki a szíved. Nyisd ki. A
virág, amely nem tárja szét szirmait, annak mézét a méhecske
meg nem találja.
Szeretnek. Cserépben a virág,
amelyet öntözöl. A cicád, amely
lábadnál dorombol. A nap, amely
melenget. A szél, amint kuszálja
a hajad. Az eladó, aki rád mosolyog. Aki írja neked e sorokat.
Szeretnek.
Fogadd el. Az öröm lesz a tiéd.
(Mácz István: Örülj Velem!)
N.-né

Anyakönyvi hírek
Temetés: +Kálmán Zoltánt életének 60. évében 2016. november
23-án; +Vőneki János Antalt életének 81. évében 2016. november
25-én utolsó útjukra kísértük.
P.Gy.
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OTP- Plébánia: 11735036-20051895
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