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A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

Evangélium
…”Atyám házában sok
lakóhely van”… (Jn 14,2)
Ez elképzelhető. Mert a világmindenség, a kozmosz sokszorta
hatalmasabb, mint a mi apró
földgolyónk. Ott lehet elég sok
hely.
Ezt négyzetméterben adják
meg, vagy hogyan kell érteni? A
lakóhely otthon és állomás is egyben.
Amikor a diákok elmennek kirándulni több napra, általában a
szálláshelyen derül ki, hogy kevés a hely. Elfoglalják a többágyas szobákat, és azt mondják,
itt már nincs hely. Hogyan lehetséges az, hogy 5 ágyas szobában
vannak hárman és nincs több
hely? Úgy, hogy ők barátok és
nem akarják, hogy rajtuk kívül
más is ott legyen. Nincs több hely
azt jelenti, nem akarom, hogy te
is itt legyél. Ennek az ellenkezője
hangzik el Jézus szájából. Atyám
házában sok hely van. Ez nem tér
vagy négyzetméter, hanem igény.
Számítunk rád! Itt a helyed! Fontos vagy nekünk! Akarom, hogy
mellettem legyél.
Az itt használt lakóhely szó
(moné), éjszakai szállás, motel, az
átutazók számára.
Az alexandriai teológus Origenész szerint is több szállásról van
itt szó, ahol meg-meg állunk, pihenésként az Isten felé vezető
úton. Ez az életút. Az állomások
pedig, keresztelők és esküvők,
érettségi, válás és barátságok,
különböző életkorok. Mind-mind
megállók. Hasonló volt a gnosztikus eretnekek felfogása, miszerint a léleknek különböző állomásokon kell áthaladni, fokozatosan
megszabadulva a világi és anyagi
gondoktól, hogy eljuthasson az
Istenhez.
Állomások, próbatételek. Íme,
egy.
Isten megátkozta a paradicsomban a kígyót. Hasadon csúszol és port eszel. Erre több gondolkodó ember azt mondta, ez

nem átok, hanem áldás. Mert por
mindenhol van. Isten aztán azt
mondta az embernek és az aszszonynak: izzadtsággal keresed
kenyeredet. Az asszonynak pedig:
fájdalmak között szülöd meg
gyermekedet. Erre többen úgy
reagáltak, amit az ember kapott,
az nem átok, hanem áldás. Hogyan kell ezt érteni?
A kígyónak mindent megadott,
amit csak kívánt. Úgy tűnik megáldotta, de igazából megátkozta
ezt az állatot, még pedig nagy
bőséggel és gazdagsággal. Az átok
pedig az, hogy Isten nélkül fogsz
élni. Mindened meg lesz, ezért
soha nem kell imádkoznod. Nem
lesz szükséged az Istenre. Ez a
legnagyobb átok. Az embert pedig
megáldotta, szegénységgel, betegséggel és bajokkal. Ebben az az
áldás, hogy van kihez mennünk
gazdagságot, egészséget, békességet kérni. Hogy van Istenünk, ez
az áldás.
Valóban szeret minket az Isten.
Lakóhellyel, otthonnal, haza vár.
G.F.

Létige
21. v.: ApCsel 8,5-8; Zs 65; 1Pét
3,15-18; Jn 14,15-21
22. h.: ApCsel 16,11-15; Zs 149;
Jn 15,26 - 16,4
23. k.: ApCsel 16,22-34; Zs 137;
Jn 16,5-11
24. sz.: ApCsel 17,15.22 - 18,1; Zs
148; Jn 16,12-15
25. cs.: ApCsel 18,1-8; Zs 97; Jn
16,16-20
26. p.: ApCsel 18,9-18; Zs 46; Jn
16,20-23a
27. sz.: ApCsel 18,23-28; Zs 46; Jn
16,23b-28
28. v.: ApCsel 1,1-11; Zs 46; Ef
1,17-23; Mt 28,16-20

Alternatív hirdetés - 1%
Szeretettel felhívjuk a kedves hívek
figyelmét, lehetőségük van arra,
hogy idejük 1%-át a Jóistennek
ajánlják fel ( ez napi ¼ órát jelent).
Továbbá rendelkezhetnek idejük
újabb 1%-áról, amit a helyi egyház
építésére ajánlhatnak fel (ez heti 1 és
fél órát jelent).

2017. május 21.

Kegyhelyek
Szany
Győr-Sopron megyében, a csornai járásban, a Rábaközben található kisebb település.
Határában álló kegykápolna a tatár-török időkben is imahely volt
a Sándor-patak mellett. 1750-ben
a pestis-járvány réme fenyegette
a vidéket. Közös elhatározással a
hívek kápolna építéséhez kezdtek. Körmenetben puszta kezükben vitték az első építőanyagokat. El is készült a ma is álló
szentély. Vörösrézlemezre festették Szent Anna képét, mely a kápolna titulusa lett. Ezen a vidéken igen régóta él Szent Anna
tisztelete. Sok asszony és lány viseli is a nevet. E kápolna mellett
van a Szentkút. Olyan forrás ez,
melyhez messze vidékről is jönnek zarándokok vizéért. Búcsúk
előestéjén a szentségi körmenet a
nyitánya Krisztus-hordozásuknak, melyet nagyszámú szentáldozás követ. Késő éjszakáig sorakoznak a gyóntatószékek előtt,
lelki tisztulásuk kútjához. Egyegy szentmise közben szerte a füvön földi táplálékot vesznek magukhoz, mondván: Jézus telepíti
le ma is Isten áldott népét a Rábaközben. A Szent Anna kegykápolna századok óta hívja-várja az
idős anyák, nagyszülők jelenlétét,
imáikkal esedeznek a mai fiatalok hitéért. A XVIII. században
épült püspöki kastélya ma iskola.
Hosszú ideig tartott népviselete
mára már eltűnőben van. A szomszédos Szil, Sobor és Rábaszentandrás népdalából született az ismert ének: „Szili kút, szanyi kút,
szentandrási sobri-kút”.
F.D.-né
A nagylelkű1 adakozó2 szereti a
Jóistent3!
1nagylelkű:
akiben a nagybetűs
Lélek lakik
2adakozó: aki azért tud adni, mert
kapta
3Jóisten: akitől kapta

M.T.É.

Krisztamami

Rejtvény

Van-e kiborítóbb azoknál a perceknél a gyereknevelés során, mint
amikor a csemete teli
torokból üvöltve eldobja
magát a szupermarket
közepén, és a ránk szegeződő, megrökönyödött pillantások közepette leadja az éppen aktuális hiszti műsorát? Az első és
legfontosabb módszer, ha lélekben
és fejben felkészülünk rá és tudatosítjuk magunkban, hogy ez is
csak egy fejlődési szakasz,
amin a gyerekeknek át kell
esni. Ez a tudatosság támasz lehet akkor, amikor mindent elsöprő érzelmekkel és váratlanul tör
elő a gyerekből a hiszti – akár egy
intenzív és harsány dühroham
képében, akár úgy, hogy elkeseredésében a földre vetődve megállíthatatlanul zokog. Ez ugyanis a
két leggyakoribb típusa a dackorszak hisztijeinek. Sok minden
állhat a háttérben a figyelemfelkeltéstől kezdve az akarat kinyilvánításáig a frusztrációk levezetésén át, de szóba jöhet a féltékenység, a fáradtság, éhség, az
idegen környezet miatti szorongás
is. A legjobb, ha megpróbálunk
hideg fejjel, érzelemmentesen közelíteni a dologhoz, és igyekszünk
kitalálni, mi is a valódi a sok lehetséges ok közül az adott helyzetben. Ez a racionális elemzés
segít abban, hogy ne váljunk
rossz értelembe véve partnerré a
játszmában, és ne kavarja fel az
érzelmeinket és idegeinket – mert
ha ez megtörténik, elvesztünk.
Üdvözöl:

A május 7-i rejtvény megfejtése:
Vétkeinket saját testében fölvitte a keresztfára, hogy meghaljunk a bűnöknek, és az
igazságnak éljünk.
A játék nyertese: Csábi Fanni.
Minden sikeres megfejtőnek gratulálunk!
E heti rejtvényünk:
Indulj el lólépésben valamelyik sarokból, hogy megkapd a megfejtést. (Lólépés: egyet vízszintesen
és kettőt függőlegesen, vagy fordítva.)
A megfejtést május 26-ig juttasd
el neveddel és címeddel ellátva a
plébánia postaládájába. A nyertes nevét a június 4-i számban
közöljük.
M.T.É.

Krisztamami

Derűs pillanat
- Hányan dolgoznak az irodában?
- A főnökkel együtt tizenegyen.
- Tehát a főnök nélkül tízen?
- Nem, mert ha a főnök nincs itt,
akkor senki sem dolgozik.
F.D.-né
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 Miklós volt. Miklós püspökről elbeszéli a legenda,
hogy amikor megtudta, hogy az
egyik szomszéd nagy szegénysége
miatt nyilvánosházba akarja adni
három lányát, úgy segített rajtuk,
hogy éjnek idején a nyitott ablakon át bedobott egy erszény
pénzt, és így először a legidősebb,
majd hasonló, ,,égből jött'' segítségek után a másik két lány is
tisztességgel férjhez mehetett.
Új kérdésünk: Kit szólít meg
az Apostolok Cselekedeteinek
előszava? (Apcsel 1,1)
1.
Bertalant?
2.
Teofilt?
3.
Jusztuszt?
4.
Annást?
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 június 4-i számban közöljük. A Salamonnal kapcsolatos rejtvény nyertese: Kereszti
Gáborné.
M.L.

Hirdetések
• Május hónapban a hétköznapi
szentmisék este 6 órakor kezdődnek, a misék végén imádkozzuk a lorettói litániát.
• Május 24-én, du. 3 órakor
szentmise lesz a Márta kápolnában.
• Május 26-án és 27-én, (péntek
és szombat), lesz a templomunk
nagytakarítása. Kérjük a kedves hívek önzetlen segítségét.
P.Gy.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

Anyakönyvi hírek
Keresztelés:
Laura Fanni - Szécsi Imre János és Bódi Éva Mária;
Viktória - Jenei András és Kószó Anikó gyermeke 2017. május
12-én,
Szilárd Áron - Nagy Szilárd és
Révész Éva gyermeke 2017. május 14-én a keresztség szentségében részesült.
Esküvő:
Szabó Zsolt és Borbély Melinda
2017. május 6-án, Bálint Norbert
és Gyuris Adrienn 2017. május
13-án a házasság szentségében
részesültek.
Temetés:
† Tóth Józsefnét sz.: Kovács
Margitot életének 95. évében
2017. május 8-án a kiskundorozsmai temetőben utolsó útjára
kísértük.
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.

