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Evangélium
…”aki megvall engem
az emberek előtt”… (Mt 10,32)
Minden Krisztusról tett tanúságtétel, legyen az szavakban
elmondva, vagy cselekedetekben
megélve, útmutató jelentőséggel
bír. Az a hívő vagy kereső ember,
aki ezt hallgatja, vagy ezen az
úton jár, előbb-utóbb szimatot
kap, és keresése során megtalálja
célját.
Ilyen volt Párizs 2007-ben elhunyt bíborosa, Jean-Marie Lustiger, aki lengyel zsidó családból
származott. Szülei, a második
világháború faji üldözése idején,
hogy gyermeküket megmenthessék egy katolikus családhoz küldték Franciaországba, Orleans-ba.
Azok szeretettel fogadták és nem
érezték kényelmetlennek, hogy
egy más vallású fiatalember, tiszta katolikus családban és környezetben él közöttük. Tették, amit
és ahogyan eddig tettek, példaértékű mindennapi munkájukat.
Lustiger-re nagy hatással volt a
család összetartó, egymást-értő
összhangja. Életüket figyelve
kezdte el tovább olvasni az Ószövetséget, és látta be, hogy Jézus
Krisztus személye az, akivel minden ígéret és prófécia értelmet
nyert.
Nagycsütörtökön a családdal
együtt ő is elment a templomba,
de nem tudta mi történik ott.
Másnap, nagypénteken is visszament és megtapasztalta azt az
ürességet, melyet Krisztus is,
Atyjától elhagyatva ugyanazon a
napon élt át, kifeszítve ég és föld
között. 1940-et írtak, amikor azt
mondta szüleinek, hogy meg akar
keresztelkedni.
Elviselhetetlen fájdalom volt ez
számukra – írja. Elmondta nekik,
hogy ő nem tagadja meg zsidó
vallását, hanem azt megtartva,
közben megismerte annak igazi
jelentését Krisztusban, akit követni akar.

A hitvallás, útmutatás. Vannak
olyanok, akik azért nem szeretik
a tanúságtevők lelkes beszédeit,
mert nem éreznek bennük mélységet, csak szereplésvágyat. Ezek
olyan természetesen tudnak Istenről és Krisztusról beszélni,
mint a töltött káposzta receptjéről. Akiben van mélység, akinek
megengedték, hogy a titokba egy
rövid időre bepillanthasson, az
megakad, keresi a szavakat,
küszköd. Mert tudja, hogy egy
olyan élmény megosztását kérik
tőle, amit nem lehet emberi szavakra lefordítani.
A tanúságtétel és bármi más
igazságát nem onnan ismerhetjük
fel, hogy azt egy pap vagy a pápa
vagy maga az Isten mondta. Hanem abból a meghökkentő felismerésből, hogy én ugyanazt gondolom és hiszem, mint a másik
ember, csak eddig még nem gondolkodtam róla és nem fogalmaztam meg úgy, ahogyan ő tette. Az
igazságot magunkban ismerjük
fel, mások csak felismertetik velünk, az addig szunnyadót felébresztik bennünk.
Anonymus arra tanít bennünket, hogy „a gyökér épségét és
egészségességét onnan ismerhetjük fel, hogy az ágak és a levelek
szépek. Ha ezek a külső látványos
nyújtózkodások elszáradtak, akkor a gyökér is halott. Így van ez
az emberi lélekkel is. Ha a szív
egészséges, akkor a nyelv örömmel
megvallja az Istent. De ha hiányzik a szavakban elmondható tanúságtétel, akkor a szív mélyén,
száradó félben vannak az életet
adó gyökerek”.
G.F.

Derűs pillanat
Gyuszi: Papa! Mi volt az embereknek rádió és televízió helyett,
amíg nem volt se rádió, se TV?
Papa: Nyugalmuk, fiam! Nyugalmuk!
F.D.-né

2017. július 2.

Kegyhelyek
Doroszló
A szentkút Bácskának igen látogatott búcsújáróhelye. Kiépített, szép környezetben, árnyas
fák, szép templom, keresztút. Az
Árpádok korában Bajkút volt a
község neve. Nagy Lajos király a
budai apácáknak adományozta. A
török időkben elpusztult az egész
falu, de a kút megmaradt. 1792ben egy János nevű fiatalember
mindkét szemevilágát elveszítette, bár már előtte is nagy tisztelője volt a Szent Szűznek. Minden
szerdán és szombati napon böjtölt. Álmában megjelent neki Szűz
Mária, s mondta, hogy menjen
Bajkúthoz és mosogassa a szemét. Édesanyja kézenfogva vezette gyermekét. A fiú mosogatta a
szemét, s egyszercsak felkiáltott:
„Édesanyám, látom Kendet!” E
csodás gyógyulásnak híre ment.
Az első kápolnát 1796-ban kezdték építeni, melyet még utána háromszor, mindig kicsit nagyobbra
bővítették. Jelenünkben a szép
szabadtéri oltár a keresztúttal
csendet és áhítatos imát vált ki a
lelkekből. A kút működése talány. Oly érdekes a kézzelhúzhatósága, melyet nem is szabad
újabbra váltani. Doroszló búcsúünnepén nagyon sokan jönnek
népviseletben, asszonyok - lányok. A Szűzanya kútjának vizéért, a gyógyulásért messze földről
is érkeznek a zarándokok. Búcsúja szeptember 8.
F.D.-né

Rejtvény
A június 11-i rejtvény megfejtése: Buzdítsátok egymást, éljetek egyetértésben és békében!
A játék nyertese: Kéri Györgyné.
A június 18-i rejtvény megfejtése: Mannával táplált. A játék
nyertese: Veres Imréné.
Minden sikeres megfejtőnek
gratulálunk!
M.T.É.

Az 52. Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus
meghirdetése — II. rész
1938-ban a nagy világégés küszöbén könyörögtünk a Szentségi
Jézushoz. Ma a józan emberség, a
tudomány vívmányait szeretettel
és felelősen alkalmazó bölcsesség,
a kiengesztelődésre kész testvéri
szeretet adományát, a világunk és
életünk értelmét megvilágító hit
fényét kérjük Istentől, hogy népünk és az egész emberiség lelkileg megújulva nézhessen szembe a
mai idők kihívásaival.
A Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszusnak Budapest ad otthont. De a nagy esemény alkalom
a missziós és lelkipásztori megújulásra hazánk minden egyházmegyéjében, a szerzetes közösségekben, a lelkiségi mozgalmakban, sőt határainkon túl egész
régiónkban és szerte a világon.
Pünkösd után megkezdődik a lelkipásztori előkészítés. Egyházmegyei felelősök irányítják a munkát. Missziós megbízottak fognak
felkeresni számos plébániát, hogy
a helyi közösségek is bekapcsolódjanak ebbe a folyamatba. A plébánosok vezetésével a missziós megbízottak elősegíthetik közösségeinkben az Oltáriszentség tiszteletének, a szentmise ünneplésének
és a szentségimádás végzésének
megújulását. A szent edények, a
ruhák, az oltárok felszerelése, az
imádságok és énekek megújulása
a lelki megerősödést segíti. Ha
pedig az egyházközségi karitász
csoportok és az önkéntes segítők
jobban át tudják tekinteni, hogy
kinek van szüksége idős kora, betegsége, szegénysége, magányossága miatt különleges segítségre,
ez az egész hívő közösség megújulását eredményezheti. Hiszen
nemcsak az azonos hit, a közös
gondolkodás és az együttes liturgikus ünneplés kapcsolja össze
helyi közösségeinket, hanem egymás megismerése és készséges
segítése is az élet minden területén. Ehhez pedig szükséges, hogy
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

ismerjük azt az emberi közösséget, amely a plébánia területén
lakik, tudjuk, kik a katolikusok,
kik azok, akik készek bekapcsolódni a hit megismerésébe, a
szentségi életbe és a közösség
mindennapi munkájába.
Erdő Péter
bíboros, prímás, Esztergom-budapesti
érsek,
az 52. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus elnöke
Veres András
Győri megyéspüspök,
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke

(Folytatjuk)

Hirdetések
• Július 4-én, kedden egész napos
szentségimádás lesz a közösségi
házban a reggeli mise végétől
este 6 óráig.
• A héten július 7-én elsőpéntek
lesz, a reggeli mise végén imádkozzuk a Jézus Szíve litániát,
majd délelőtt a betegeket látogatjuk.
• Mindazoknak, akik az Úrnapi
és a templombúcsúi ünnep
előkészítésében segédkeztek,
hálásan köszönjük.
P.Gy.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés:
Gergő - Fodor Zsolt és Kómár
Zsuzsanna gyermeke a keresztség szentségében részesült 2017.
június 24 -én, templomunkban.
Esküvő:
Ruszkai Balázs és Turner Viktória a házasság szentségében
részesült templomunkban 2017.
június 24-én.
Temetés:
† Hajnal Ferencnét sz.: Széll
Ágnest, életének 55. évében;
† Varga Csabánét sz.: Juhász
Erikát életének 49. évében 2017.
június 23-án a kiskundorozsmai
temetőben utolsó útjára kísértük.
P.Gy.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Zsuzsanna volt. Amikor
az ártatlan Zsuzsannát a vének
megrágalmazták, és halálra ítélték, imával fordult Istenhez. Az
Úr felszította egy Dániel nevű
egészen fiatal fiúban a szent lelket. Ekkor hangzott el a szájából
az idézett mondat. Az emberek új
ítéletet követeltek. Így kiderült
Zsuzsanna ártatlansága. (Dániel
13,50)
Új kérdésünk: Ki volt az első
vértanú, akinek halálát Szent
Lukács leírta az Apostolok
Cselekedeteiben? Ap.Csel.7,54)
1.
Theofil?
2.
Mátyás?
3.
István?
4.
Timóteus?
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 július 16-i számban közöljük. A Szent Tamás apostollal kapcsolatos játék nyertese:
Tóth Istvánné.
M.L.

Létige
2. v.: 2Kir 4,8-11.14-16a; Zs 88,219; Róm 6,3-4.8-11; Mt 10,3742
3. h.: Ef 2,19-22; Zs 116; Jn 20,2429
4. k.: Ter 19,15-29; Zs 25; Mt 8,2327
5. sz.: Ter 21,5.8-20; Zs 33; Mt 8,28
-34
6. cs.: Ter 22,1-19; Zs 114; Mt 9,1-8
7. p.: Ter 23,1-4.19; 24,1-8.62-67;
Zs 105,1-5; Mt 9,9-13
8. sz.: Ter 27,1-5.15-29; Zs 134; Mt
9,14-17
9. v.: Zak 9,9-10; Zs 144; Róm
8,9.11-13; Mt 11,25-30
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