KIÁLTÓ SZÓ

4. évfolyam, 50. szám

A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

Evangélium
…”Te vagy az eljövendő vagy mást várjunk?”…(Mt 11,3)
Szent Jeromos szerint „János
nem azért teszi fel ezt a kérdést,
mert bizonytalan Jézus kiléte felől, hanem így akarja tanítványait elvezetni és megismertetni Jézussal”. Ez részéről egy szónoki
fogás. Felkelteni a figyelmet. Feltenni, megfogalmazni olyan kérdéseket, melyek mindenkiben
jelen vannak, megfogalmazatlanul, kimondatlanul, és megkérni
őket a közös gondolkodásra, válasz keresésre.
Én nem hiszek Istenben! Hogyan lehet valami, ha nem látom?
- és hasonló mondatok sokakat
foglakoztatnak. Megdöbbenteni
hatásvadász mondattal, hogy
együtt keressük a választ és a
megoldásokat. Például „Lázár,
Jézus barátja meghal, már negyednapja a sírban fekszik. Amikor Krisztus odaérkezik, mégis azt
kérdezi, „hova temettétek”? (Jn
11,34). Ez nem azt jelenti, hogy
nem tudja, hiszen ő Isten és mindent tud, hanem ezzel a kérdéssel
felszólítja a körülötte állókat,
hogy kísérjék el minél többen, így
tanúi legyenek egy halott feltámasztásának” – mondja Szent
Jeromos.
Igen, Keresztelő János nem
Isten kereső volt, hanem hitvalló,
tanúságtevő,
aki
rámutatott
Krisztusra. Ezért részesült nagy
elismerésben Mesterétől. „Miért
mentetek ki a pusztába? Prófétát
látni? Igen, mondom nektek,
prófétánál is nagyobbat” - mondja
Jézus (Mt 11,9). A próféták csak
„beszéltek”, de Jánosban akkora
erő lakott, hogy le kellett őt
fojtani. Elzárni. Becsukni, mint
egy szellemet a palackba. Már
anyjának, Erzsébetnek méhébe
ZÁRVA „amikor az meghallotta
Mária köszöntését, örömében
megmozdult méhében a gyermek” (Lk 1,41). Ha nincs bezárva,
ki is ugrott volna onnan. János a
pusztában hirdeti a bűnbánatot

és
megtérést,
a
világtól
ELZÁRVA. És életét is így végzi,
Heródes börtönébe ZÁRVA.
Akkora lelke volt Jánosnak,
hogy nem fért bele a testébe.
Szűk volt neki az egész világ,
olyan mint egy börtönben.
„Van Gogh azt mondja egyik
öccséhez szóló levelében, hogy köztünk, vagyis a művészek között
Jézus volt a legnagyobb, mert ő az
emberben dolgozott”. A többiek
mind az emberen, emberről, embernek, emberrel. De mindig csak
külső javításokat végeztek, belsőt
nem nagyon, mert nem tudnak.
Többek között Szűz Mária és
Keresztelő János, Isten alkotásának első példánya. A nagy lelket
hordozó emberek. Az Isten így
készíti Fiának, földi születéséhez
vezető utat a nagy lelkekben és
lelkeken keresztül. Természetesen minket is hív erre a munkára,
különösen most az adventi időben.
G.F.

Derűs pillanat
Az egyirányú utcában a forgalommal szemben halad egy autó. A
szolgálatot teljesítő rendőr megállítja. Észreveszi ám, hogy a felettese ül a volánnál.
- Látja, főkapitány úr, ezek az
ostobák megint fordítva tették ki
a közlekedési táblákat!
F.D.-né

Létige
11. v. (Advent III.): Iz 35,1-6a.10;
Zs 145; Jak 5,7-10; Mt 11,2-11
12. h.: Szám 24,2-7.15-17a; Zs 24;
Mt 21,23-27
13. k.: Szof 3,1-2.9-13; Zs 33; Mt
21,28-32
14. sz.: Iz 45,6b-8.18.21b-25; Zs 84;
Lk 7,18b-23
15. cs.: Iz 54,1-10; Zs 29; Lk 7,2430
16. p.: Iz 56,1-3a.6-8; Zs 66; Jn
5,33-36
17. sz.: Ter 49,2.8-10; Zs 71; Mt 1,1
-17
18. v. (Advent IV.): Iz 7,10-14; Zs
23; Róm 1,1-7; Mt 1,18-24

2016. december 11.

Szent Damazusz pápa
Sz: Róma, 305 körül
†: Róma, 384
Ünnepe: december 11.
Libérius pápa diakónusa volt. A
pápa halála után Damazuszt
emelték Szent Péter székébe. Pápasága idejében zárult le az ariánusokkal folytatott hitvita. Zsinatot hívott össze, ahol fölelevenítette a püspökségek „Péter-féle”
rangsorát, melynek értelmében a
római egyháznak elsősége van az
összes püspökséggel szemben,
azért, mert Rómában halt meg a
két apostolfejedelem: Szent Péter
és Szent Pál. Ettől kezdve honosodott meg az egyház szóhasználatában az „Apostoli Szentszék”
megjelölés. E tevékenysége nagyban hozzájárult tekintélyéhez.
Egy érdeme, hogy fölélesztette a
vértanúk tiszteletét. Felújította a
katakombákat, összegyűjtötte relikviáikat, emléktáblákat állíttatott sírfelirattal, vers formájában.
A katakombákon dolgozó kőfaragó mesternek mondta: „Márványod ragyogó, vésőd pedig mint a
legszebben írók tolla. Ezekkel
hirdesd velem Isten csodálatos
tetteit, melyeket vértanúkban
vitt végbe, amikor szeretetét a
szívükbe véste.” A szentmisében
kötelezővé tette a latin nyelv
használatát. Ezért Szent Jeromost bízta meg a Szentírás fordításával. Szent Jeromos személyi
titkára és lelki barátja volt.
Damazusz pápa energikus, tetterős férfi hírében állt, de ugyanakkor nagyon érzékeny lélek.
Minden erejével harcba tudott
szállni az igazságért, hivatkozással Jézus Péternek tett ígéretére:
„Te Péter vagy és én erre a kősziklára építem Egyházamat” (Mt.16,18)
F.D.-né

Krisztamami
A
nagyszüleink
még tudták, hogy
nincs minden élethelyzetre jó válasz,
amit valahol tud
valaki. Nem faltak könyveket a nevelési módszerekről. Tudták, hogy nem tudják
– de azt is tudták, hogy úgy kell
játszaniuk a szerepüket, mintha tudnák. Ez az alfa dolga. Ettől
mer követni a gyereked. Te
vagy a válasza. Ezt kell eljátszanod, ebbe kell belejönnöd, megtalálnod magadban… hogy te vagy
számára a válasz. Nem azt,
hogy tudod valamire a választ, hanem, hogy te vagy az. Te
vagy a válasz.
Sok szülő olyan sokkos állapotban van, mint az őzike, amelyik
megtorpan és lecövekel a közeledő kocsi fényszórója előtt. Ez
nincs jó hatással a gyerekeinkre. Mi sem éreznénk jól magunkat, ha az orvos vagy a pszichológus, akihez reményteljes bizalommal fordulunk a bajunkkal, azt
válaszolná, hogy „Fogalmam
sincs, ön az első kliensem. Nem
hinném, hogy tudok segíteni.”
Nekünk kell elfoglalni az alfa
szerepet, hogy ne a gyerekeink
kényszerüljenek rá; és el kell játszanunk, mint egy színész, addig
is, amíg bele nem jövünk. A gyerekeinknek az első perctől kezdve
azt kell hallaniuk, hogy „gondoskodom rólad, támaszkodhatsz
rám, én vagyok a válasz, ne félj,
én veled vagyok.”
Üdvözöl:

Krisztamami

Léleklétra
Ha Istennek valamelyik igazságát felismerted, soha ne engedd
elmenni melletted anélkül, hogy
meg ne cselekedd!
(Oswald Chambers)
M.T.É.
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

A fölösleges
könnyek
Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Jakab és János volt,
akik kérdésére Jézus így válaszolt: „A kehelyből, amelyből én
iszom, ti is isztok. De, hogy jobb
és baloldalamon ki üljön, afelől
nem én döntök. Az a hely azokat
illeti, akiknek készült” (Márk
10,40)
Új kérdésünk: Kinek mondta
a filiszteus: „Kutya vagyok
tán, hogy bottal jössz ellenem?” (Sámuel 17,43)
1.
Józsuénak?
2.
Saulnak?
3.
Dávidnak?
4.
Jonatánnak?
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 25-i számban
közöljük. A Szent Vendellel
kapcsolatos rejtvény nyertese:
Tóth Lászlóné.
M.L.

Anyakönyvi hírek
Temetés: +Oláhné Nádasdi Máriát életének 50. évében 2016.
november 28-án a Szeged – Alsóvárosi temetőben utolsó útjára
kísértük.
P.Gy.

Hirdetések
 Advent hétköznapjain a szentmisék
reggel 06:00-kor kezdődnek.
 Ma, december 11-én a Katolikus
Kör tarja találkozóját a közösségi házban du.: 15:00-i kezdettel.
 Fatimai imaóra lesz december
13-án, du.: 15:00-i kezdettel a
közösségi házban
P.Gy.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

Mint igaz történetet olvastam:
Özvegyen maradt édesapa minden boldogsága tíz esztendős kislánya volt. Rajta csüngött minden
szeretetével és a gyermek jelentette életének napsugarát. Elképzelhető tehát az apa rémülete,
amikor a gyermek hirtelen megbetegedett. Minden lehető áldozatot meghozott a kislány életben
tartásáért. A gyermek azonban
meghalt. Az apa szíve teljesen
összetört. Lelkében összeomlott
kettejük boldog kis világa. A szerencsétlen apa visszavonult az
élettől, és bánatának, könnyeinek
szomorú börtönébe zárkózott.
Egyik éjszaka mély álom szállott szemére. Hatalmas, ragyogó,
fehér trónust látott magasságban, amely felé patyolat ingecskében, zsenge szárnyú kis angyalok
végtelen hosszú sora menetelt.
A sugárzó arcú angyalkák
mindegyikének kezében égő gyertya világított.
Amint gyönyörködve nézte a
kedves menetet, egyszerre megakadt a szeme egy sötétben maradt gyertyán. Jobban odanézett
és látta, hogy a kialudt gyertyát
tartó angyalka az ő leánya.
Forró szeretetével odaszaladt a
gyermekéhez, átölelte és gyöngéden megkérdezte tőle: Drága
egyetlen gyermekem – hát a te
gyertyád miért nem ég?
A kislány szomorú tekintettel
ránéz édesapjára:
– Apukám! – Valahányszor újra
meggyújtják a gyertyámat, a te
könnyeid mindig eloltják.
(Szentmihályi-Molnár István: Állj
meg egy szóra)
N.-né
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