KIÁLTÓ SZÓ

4. évfolyam, 7. szám

A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

2016. február 14.

Evangélium

Fejlesztés

Billiart Júlia

…”egy időre elhagyta Jézust”…
(Lk 4,13)

A múlt hónapban egy 138 ezer
forintos új televízió került vásárlásra és beépítésre a plébánia
hittantermébe. Ez a valamivel
több, mint 1 méter átlójú készülék elsősorban nem televízió csatornák befogását és nézését szolgálja, hanem az interneten található oktató, szemléltető, a témák
jobb és gyorsabb megértését elősegítő filmek vetítésére használják hitoktatóink.
Ifj. Mihálffy Béla magán emberként 100 ezer forinttal támogatta
a televízió vásárlását. Ehhez társult Horváth Dezső és felesége,
Nagy Csaba és felesége, továbbá
Peták Istvánné és a Szélmalom
Kábeltelevízió.
Segítségüket nagyon köszönöm!

1751 † 1816 Namur

Figyelemre méltó egy német teológus Conzelmann gondolatmenete. A
harmadik kísértés végén a sátán egy
időre eltávozik Jézustól (4,13), majd
újra megjelenik 18 fejezettel később a
szenvedés történetben (22,3), addig
pihen. Addig sátán mentes időszak
van. De az is érdekes, hogy Lukács
evangélista egész könyvében Jézus
csak kétszer böjtöl. Itt nyilvános
működésének kezdetén és a
szenvedés történetben (22,16).
Egyébként eszik és iszik, átlagemberi
életet él.
Miért van ez így? A nehézségekben,
legyen az éhezés, vagy szenvedés
mindig megjelenik, az addig úgy
tűnik szabadságon lévő sátán. Úgy,
hogy a nehézségre, még nehézséget
rak. Nem elég a problémákból
származó testi szenvedés, igyekszik
elbizonytala nítani ben nünke t.
Homályos, többértelmű mondataival
kísért: a betegség az Istentől, vagy a
sátántól van? A bajban hol van az
Isten? Nem segít rajtad senki? Mivel
bűnt követtél el, Isten büntetéssel,
szenvedéssel sújt. A baj, kiváló
lehetőség a sátán számára hogy Isten
ellen fordítson minket, de az is elég,
ha összezavar. Az is elég, ha elhiteti
veled, hogy szabad vagy és
nyugodtan mondhatod a száddal, ami
éppen a szíveden van.
Szép példát látunk Tolsztojnál az
idegen és a másság tiszteletére.
Borisz „látni szeretné azt a nagy
embert, Napóleonra célozva, akit
mindeddig, akár mások is
valamennyien, csak Bonaparténak
neveznek. Bonapartéról beszél,
kérdezte mosolyogva a tábornok.
Borisz kérdően tekintett tábornokára,
és rögtön tudta, hogy ez tréfás
próbatétel. Én Napóleon császárról
beszélek. A tábornok mosolyogva
megveregette Borisz vállát: Te még
sokra viszed – mondta és maga mellé
vette.”
Sokra, mert egyenes ember vagy,
ugyanolyan tisztelettel beszélsz a
másik háta mögött, mint előtte.
G.F.

G.F.

Böjte Csaba
gondolatai
Sokan foglalkoznak testük, belső
szerveik megtisztításával, méregtelenítésével, ezért különféle kúrákat tartanak, nehéz gyakorlatokat végeznek, táplálkozásukat,
mindennapi életüket átszervezik,
hogy a sok téli salaktól a szervezetüket megszabadítsák. A szeretetből vállalt böjt – amikor a tekintetemmel nem a hiányaimat,
a veszteségemet számolom, ha
felfelé tekintek – felszabadítja az
embert a test kötöttségei alól.
M.T.É.

Léleklétra
Mindnyájan Isten gyermekei vagyunk, ezért fontos, hogy megoszszuk egymással az Ő ajándékait.
Ne aggodalmaskodjunk amiatt,
hogy miért van annyi probléma a
világban – csak az emberek szükségleteire figyeljünk.
(Teréz anya)
Sz.J.

Júlia egyik nagybátyjának elemi iskolájában tanult.
Jámbor, jó eszű gyermek volt,
ezért kiérdemelte, hogy kilenc
évesen elsőáldozáshoz járulhatott.
Pár év múlva családja rosszabbodó anyagi helyzete miatt, mezei
munkára kényszerült, 22 éves korában pedig mindkét lábára megbénult. Türelemmel viselt betegségében vallási élete egyre elmélyültebb lett, s engedéllyel naponként vehette magához az Úr
Szent Testét. Fájdalmait legyőzve
ágya köré gyűjtött gyermekeket
és katekizmusra oktatta őket. Néhány, lelkiekben közeli nőismerősével lakóhelyet változtattak és
hitoktatóként tevékenykedtek. Itt
bontakozott ki tudásuk, egyszerűségük a szegények iránt. Szerettek volna közösséget alapítani, de
mozdulatlanságra ítélt betegsége
miatt a terv csak terv maradt hamvába hullt! – Ám csoda történt. Júlia hűséges imáival ostorozva az eget, Szent Szív ünnepén
kigyógyult bénaságából. Gyógyulása után fogadalmat tettek,
mely hozzásegítette őket egy új,
rendi közösség megalapítására.
Iskolákat nyitottak ingyenes oktatással, árvaházakat, tanerőképzést. Vallási magatartásuk jámbor életre, apostolkodásra irányult. Júlia okos vezetése alatt
ment minden szépen a maga útján, mígnem szabályzatok hiányában „támadás” érte őket. Olyan
feltételeket szabtak volna, melyre
ez idáig semmi szükség nem volt,
melyek szétzilálták volna a most
már szép létszámú közösséget.
Júlia anya és nővérei talán nem
voltak elég erősek megvédeni az
intézményt, ezért felszámolták
évekbe vetett munkájukat és elhagyták lakhelyüket. Billiárt Júlia fájdalmasan küzdelmes élete
végén, szentül halt meg a
Magnifikat szavaival az ajkán.
F.D-né

Krisztamami

Hirdetések

A kicsik és az éretlenek fegyelmezéséhez elengedhetetlen
tudni, hogy azt
kormányozd, ami
a gyerekedet kormányozza! Azon
változtass, amin lehet!
Tegyük fel, hogy kész tortúra
bemenni vele egy üzletbe. Mindent megfog, mindent le akar venni a polcról, és amikor ebben megakadályozod, pillanatok alatt kitör a cirkusz. Te vagy a felnőtt,
valamit tenned kell. Valamin változtatnod kell. De min? Azon,
amin lehet.
A kicsik és az éretlenek viselkedését még az érzelmek és indulatok vezérlik. Változtasd meg az
érzelmeit és indulatait! „Tudnál
segíteni a Maminak?” Bízd meg
egy nagy feladattal! Legyen ő az,
aki valami fontosra vigyáz, amíg
te a többi dolgot összeszeded.
Üdvözöl:

- Nagyböjt péntekjein a keresztút imádkozása reggel ¼ 7-kor kezdődik.
- Ma a Katolikus Kör tartja találkozóját a Közösségi Házban, du.
15:00-i kezdettel.
- Egész napos szentségimádás lesz
február 16-án, kedden a reggeli
szentmise végétől este 18:00-ig a
közösségi házban.

Krisztamami

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Ákos, Kriván Attila
és Pap Katalin, Patrik, Hell Norbert és Pap Katalin, Vanda és Milán, Kiszel Norbert és Kéri Anita
gyermekei a keresztség szentségében részesültek 2016. február 7-én.
Temetés: +Bóka Imrénét sz.: Szécsi Irént életének 65. évében 2016.
február 1-jén, +Bakos Jánosnét sz.:
Dudás Máriát életének 64. évében ,
2016. február 3-án utolsó útjukra
kísértük.
P. Gy.

Gyógyfüvek
Február 16-tól február 29-ig:
MÁJ- ÉS EPETISZTÍTÁSRA
Három naponként egy csésze gyermekláncfűlevél vagy -gyökérből
készült tea. A gyökérteát 2-3 percig
főzni kell.
K.Á.

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: András volt. Keresztelő
János, mikor meglátta a közeledő
Jézust, két tanítványának ezt
mondta: „Nézzétek, az Isten Báránya!” E szavak hallatára a két
tanítvány Jézus nyomába szegődött. A két tanítvány közül az
egyik András volt. (Ján2,40)
Új
kérdésünk:
Ki
mondta: „Jobb dolog és kisebb baj
állathúst enni böjt idején,
mint rágalmazni -- tehát emberhúst enni.”
1. Boldog Piacenzai Jakab?
2. Boldog Temesvári Pelbárt?
3. Boldog Feltrei Bernardin?
4. Boldog Dominici János?
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 február 28-i számban közöljük.
A Padovai Szent Antallal kapcsolatos rejtvény nyertese: Kereszti Gáborné.
M.L.

Létige
14. v. (Nagyböjt 1. vasárnapja):
MTörv 26,4-10; Zsolt 90; Róm
10,8-13; Lk 4,1-13
15. h.: Lev 19,1-2.11-18; Zsolt 18;
Mt 25,31-46
16. k.: Iz 55,10-11; Zsolt 33; Mt
6,7-15
17. sz.: Jón 3,1-10; Zsolt 50; Lk
11,29-32
18. cs.: Esz 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh;
Zsolt 137; Mt 7,7-12
19. p.: Ez 18,21-28; Zsolt 137; Mt
5,20-26
20. sz.: MTörv 26,16-19; Zsolt 137;
Mt 5,43-48
21. v. (Nagyböjt 2. vasárnapja):
Ter 15,5-12.17-18; Zsolt 26
Fil 3,17-4,1; Lk 9,28b-36
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

P.Gy.

Rejtvény
A január 31-i rejtvény megfejtése:
„Szeressétek”. A játék nyertese: Kéri Györgyné. Minden sikeres megfejtőnek gratulálunk!
E heti rejtvényünk:

1. Keresztelő János édesanyja 2.
Krisztus testének közössége 3. Bűnbocsánat szentsége 4. Atya, Fiú,
Szentlélek 5. Neve jelentése: ember
6. Jézus Krisztus áldozata 7. Istennel
való kapcsolatunk 8. A megváltás jele
9. Örömhír 10. Az egyik apostol 11.
Jele a bárány
A megfejtést 2016. február 19-ig juttasd el neveddel és címeddel ellátva a
plébánia postaládájába. A nyertes
nevét a 2016. február 28-i számban
közöljük.
M.T.É.

Derűs pillanat
Évfordulón. Az ezüstlakodalmon
így szól a férj a feleségéhez:
- Tudod, hogy a házasságunk tévedés következménye?
- Hogyhogy?
- Amikor annak idején füttyentettem, csak taxit akartam hívni...
F.D-né

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
(tördelés), Maróti László (M. L.), Moróné Tapody Éva (M. T. É.), Nagyné Nyírő Katalin (N.-né), Pócsai György (P. Gy.), Szabó József (tördelés)

A kiadvány elektronikusan is elérhető a http://dorozsmaiplebania.hu/hetilap címen.

