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Evangélium
…”Látta és hitt”…
(Jn 20,8)
Adrian Plass brit
író azt mondja, „húsvétvasárnap a
kedvenc ünnepem. Úgy tűnik, ezen
a napon minden lehetséges.” Így
igaz. Halál is, élet is.
De vajon nekünk, embereknek „miért érdekesebb egy ember
erőszakos és véres halála, mint egy
másiknak születése?” - teszi fel a
kérdést Karinthy Frigyes.
Talán azért, mert a kettő ugyanaz. Kíváncsiak vagyunk, az erőszakból és vérből, milyen eszközökkel és mennyire sérülten vagy
épülten lehet kijönni. Túl lehet
ezeket a helyzeteket élni? Milyen
módszerekkel? Talán Jézus kereszthalála is ezért foglalkoztat
bennünket, mert érdekel a vérből
és gyengeségből születő új élet.
Jézus feltámadását egyrészt
azért nehéz elfogadni, mert az
elképzeléseinket felülmúlja. Hogyan bújik ki a halott a lepelből,
melybe belecsavarták? Hogyan,
vagy mivel, hiszen a keze és végtagjai is erősen oda vannak rögzítve és kötözve a testéhez. A leesett álla fel van kötve, hogy szépen mutasson halottként is. Aztán, ha valaki meghalt, hogyan
kelhet életre?
Másrészt azért nehéz megérteni
a feltámadást, mert nem is ott
keressük, ahol van. Bennünket,
keresztényeket is megtéveszt a
zsidó főpapok és írástudók aggódása, akik őröket állítanak a sírhoz, mert félnek a feltámadástól.
Ők és mi is azt gondoljuk, hogy a
feltámadás a sírnál és a sírból
történt. Pedig nem, hanem a kereszten.
A mindenkit feloldozó szavakat
mondja Jézus: „Atyám, bocsáss
meg nekik, hisz nem tudják, mit
tesznek” (Lk 23,34). Ebben a pillanatban támad fel Krisztus. Miért?
Mert tovább tudott lépni. Akik
nem bírják elengedni a múltat,
megbocsátani ami történt, azok a
sírban, vagy a kereszten maradnak. Megálltak! Nem tudnak tovább menni. Ezért a zsidó vezetők

a halottak, mert gyűlöletből élnek. Csak a múltat emlegetik és
Jézust szidják. Helyben járnak.
Amikor a kereszt alatt álló százados látta, mi történt, hogyan lehelte ki az Úr a lelkét, - olvassuk
a Szentírásban -, de valójában azt
látta, hogy hogyan támad fel,
megdöbbenve azt mondta: „Ez az
ember valóban az Isten Fia
volt” (Mk 15,39).
Az az érdekes, hogy Jézus sírjánál az emberek és asszonyok bizonytalanok. Feltámadt, vagy elvitték a holttestet? Kertésznek
nézik, vagy szellemnek. Vitatott a
feltámadt Krisztus alakja, megjelenése, beszéde. Jézus halálakor
nincsenek kérdések és kételyek,
csak tények. Jézus szavaival
együtt támad fel a jobb lator és a
pogány százados is. Megtérések,
megvilágosodások történnek a
lelkekben, pedig csak egy mondat
hangzott el. De egyszerre, minden
megváltozott.
János, a szeretett tanítvány benézette a sírba, látott és hitt. De
hogyan?
„A bal szemével tisztán látta a
másik hibáját, a jobb szemével
megbocsátotta azokat – és szívének
középpontjával pedig szerette”. Ez
a teljes háromságos, háromszemű,
megbocsátó látás.
(Müller Péter: Benső mosoly)
G.F.

Hamvazószerdától
Húsvétig
Húsvét magasztos ünnepét előzték meg a szent Negyven naphoz
fűződő ájtatosságok. Az első azonnal Hamvazószerda volt, amikor
az atya szenteltvízzel meghintett
hamuval keresztet rajzolt homlokunkra, mondván: „Porból vagy és
porrá leszel.” Nagyböjt péntekein
reggel 620-kor kezdtük a keresztutat szintén az atya vezetésével, a
kántor úr és a hívek közös éneklésével. A keresztútjárás hagyománya a IV. századig nyúlik vissza.
Jeruzsálemben már menetelve
járták a zarándokok. „A keresztút
végzése az ájtatosságok ájtatossága, mely az első helyen áll az
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imádságok között” XIV. Benedek
szerint. Rómában a Colosseumban, ahol olyan sok keresztény
szenvedett vértanúságot, 1750.
óta áll a keresztút. Járása jámbor
gyakorlat, mely megtanít elmélkedni. Következett március 25.,
Mária „Igen”-je. Nagyböjt fő eleme a lelkigyakorlat volt, melyet
Fazekas Gusztáv atya tartott.
Gyóntatószékénél sokan sorakoztunk. Bűneink kimondásában
nagy segítség volt a Keresztút
végzése. Ki tudtuk tárni szívünk
ajtaját, oda bepillantást engedtünk és mondhattuk: ATYÁM!
Jézus kereszten függő életáldozatából szálljon ránk a szentségek
életet adó jósága! Lelkigyakorlatunk második estéjén, szombaton
volt a betegek szentségének felvétele. Elgondolkodhattunk életünk
elmúlásának utolsó fázisáról. Következett Virágvasárnap, emlékünnep, Jézus bevonulása Jeruzsálembe. A nép pálmaágat lengetett
és hozsannázott akkor, mi most
barkaággal emlékeztünk.
A Nagyhét. Reggelente Jeremiás
siralmai. Nagycsütörtök az Utolsó
Vacsora, Júdás árulása, s ezzel
felgyorsultak az események Jézus
kereszthalálához. A nép, aki Virágvasárnapján hozsannázott,
most azt kiáltotta: „Keresztre vele!” S ezzel megkezdődött Jézus
keresztútja Ponciustól-Pilátusig.
Nagyszombaton reggel Jeremiás
siralmai, és este a főünnep, a feltámadás gyönyörű szertartásaival, a gyertyagyújtás, a húsvéti
örömének, s befejezésként a körmenet. Minden Isten létezésének,
Jézus feltámadásának bizonysága
volt. Hálatelt szívvel tértünk otthonainkba, hogy az újrakezdés
örömével tudjuk folytatni életünk
mindennapjait, hiszen az írás szerint: „BETELJESEDETT”.
F.D.-né

Anyakönyvi hírek
Temetés: +Csongrádi Miklósné
sz.: Soós Margitot életének 92.
évében 2017. április 3-án a kiskundorozsmai temetőben utolsó
útjára kísértük.
P.Gy.

Krisztamami

Rejtvény

A kötődés bizalmas kapcsolat. De
nemcsak csecsemőkorban, hanem
egész életünk során. Az intim kötődés fejlődési fokai megtalálhatók a gyermek életében a csecsemőkortól a felnőtté válásig. Ezek:
egység, hasonlóság, összetartozás, fontosság, érzelmi rajongás,
bizalmas kapcsolat. E lépcsőket
bejárva bontakozik ki a társas
kapcsolódás képessége. Gyereked
jó akar lenni a kedvedért? Őrizd
és tápláld a szándékát! A gyereked akkor vágyik arra, hogy jó
legyen a kedvedért, amikor te
vagy a világítótorony, a tájékozódási pont az életében. Beléd vetett bizalma szabja meg a határaidat; ettől függ, milyen messzire
mehetsz el a nevelésében. Amekkora bizalommal kötődik hozzád,
akkora természetes hatalommal
rendelkezel az életében.

Az április 2 -i rejtvény megfejtése:
Többet ér az engedelmesség az
áldozatnál. A játék nyertese: Tapodi Endréné. Minden sikeres
megfejtőnek gratulálunk!

Üdvözöl:

Krisztamami

Létige
16. v. (Húsvétvasárnap): ApCsel
10,34a.37-43; Zsolt 117; Kol
3,1-4 vagy 1Kor 5,6b-8; Jn
20,1-9 este: Lk 24,13-35
17. h.: ApCsel 2,14.22-33; Zsolt
15; Mt 28,8-15
18. k.: ApCsel 2,36-41; Zsolt 32;
Jn 20,11-18
19. sz.: ApCsel 3,1-10; Zsolt 104;
Lk 24,13-35
20. cs.: ApCsel 3,11-26; Zsolt 8;
Lk 24,35-48
21. p.: ApCsel 4,1-12; Zsolt 117;
Jn 21,1-14
22. sz.: ApCsel 4,13-21; Zsolt 117;
Mk 16,9-15
23. v.: ApCsel 2,42-47; Zsolt 117;
1Pét 1,3-9; Jn 20,19-31

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: Bileám volt, akit Balak,
Moáb királya arra kért, hogy átkozza meg a zsidó népet. Szamárháton indult, de az Úr angyala
kivont karddal útjukat állta. Az
angyalt csak a szamár látta, és
gazdája hiába ütötte, nem mozdult. (Innen a szólás: Áll, mint
Bálám szamara”) (Számok 22, 22)
Új kérdésünk: Ki volt az a
szent, aki 326-ban, Jeruzsálemben megtalálta Krisztus
keresztjét?
1.
Szent Paula?
2.
Szent Borbála?
3.
Szent Ilona?
4.
Szent Erzsébet
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 az április 30-i számban
közöljük. A Szent Jánossal kapcsolatos rejtvény nyertese: Barta
Andrásné.
M.L.

E heti rejtvényünk:
1. Erre kellett feltekinteni hogy
megmeneküljenek
2. Isten választott népe
3. Ezen a tengeren kelt át Mózes
4. Mózes segítője
5. Isten tápláléka a vándorlás
alatt
6. 40 évig itt vándoroltak
7. Mózes vizet fakasztott belőle
8. Ígéret földje
9. Itt jelent meg Isten Mózesnek.
A megfejtést 2017. április 21-ig
juttasd el neveddel és címeddel ellátva a plébánia postaládájába. A
nyertes nevét a 2017. április 30-i
számban közöljük.
M.T.É.

Derűs pillanat

Hirdetések

Egy kezdő pilóta repülőgépe zuhanni kezd. Reszketve kér utasítást a központtól.
- Nyomja meg a piros gombot!
Megnyomja és a gép működésbe
lép.
- Most nyomja meg az ejtőernyő
kioldógombját!
- Nem működik—kiált ijedten a
pilóta.
- A biztonsági kioldó sem?
- Az sem!
Néhány percig döbbent csend,
majd a központos áhítatos hangja
szól a rádióból:
- Mondja utánam: „Teljes szívemből bánom minden bűnömet…”
F.D.-né

• Holnap, húsvéthétfőn reggel 7
és délelőtt 9-kor lesznek szentmisék.
• Április 23-án, Irgalmasság vasárnapján, az irgalmasság mellékoltárának oltárképét a délelőtti szentmisében szenteljük
fel, du.: ½ 3-kor a Jézus Szíve
Családok szentmiséje lesz.
• A bérmálás szentségének kiszolgáltatása templomunkban, április 23-án, este 6-kor lesz a szentmise keretében.
Minden kedves kiskundorozsmai testvérünknek áldott, békés húsvéti ünnepeket
kívánunk!
P.Gy.

Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

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.

