KIÁLTÓ SZÓ

5. évfolyam, 34. szám

A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

Evangélium
…”Péter nehéz
(Mt 14,30)”...
Fülöp Cezáreájának vidékén
Péter vallomást tesz Jézus mellett (Mt 16,13-20) „Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia”. Erre Jézus
is megnevezi Simont, „te Péter
vagy, erre a sziklára építem egyházamat”. De hogy Péter ki, és
milyen kőszikla, az a vízen járás
történetében derül ki. Akkor,
amikor elmerül. Ebből láthatjuk,
hogy a kő, nem való a vízbe, mert
nehéz. Csak akkor nem süllyed
el, ha valaki tartja.
Péter megtanulta a vízen járva,
hogy az más segítségével sikerült.
A hit adott neki olyan erőt, melyet emberi képességeivel nem
tudott volna végrehajtani. Ez az
egyház ereje. Mert valaki a tenyerén tart, azért élek. Isten nélkül a
saját súlyom a mélybe rántana.
Isten nélkül csak az idő telne fáradtsággal és munkával, de kevés
eredménnyel.
A negyedik őrváltás ideje az
utolsó és a legsötétebb időszaka
az éjszakának hajnal 3 órától reggel 6 óráig. Eszerint a tanítványok egyedül küzdenek egész éjszaka, Jézus pedig nem segít rögtön, hanem húzza az időt. Aranyszájú Szent János szerint azért,
hogy alkalmat adjon nekik, hogy
kipróbálhassák magukat, mire
képesek tudásukban, ügyességükben.
Rájönnek, hogy hitetlenek, tehetetlenek, ámbár halászok, de nem
ismerik a tengert. Nem tudnak
mit kezdeni és kezelni a különböző széljárásokat. Pedig ebből a
megküzdésből sokat lehet tanulni. Azt írja valaki, „amikor bizonytalankodsz és tehetetlen vagy,
nem mindig értik a többiek. Ilyenkor társaid, a hozzád tartozók
megijedhetnek, hogy már nem
hiszel abban, amit megkezdtél,
hogy fel akarod adni vagy el
akarsz válni. Pedig kérdéseid
csak annak jelei, hogy komolyan
veszed azt, amit csinálsz”. A süly-

lyedés is tanulás.
Péter egy kicsit megmosdott a
vízben és megtisztult. Eddig határozottan kilépett a csónakból és
járt a vízen. Most, – így fejeződik
be az evangéliumi szakasz – térdet hajtottak előtte és hittek.
Meg van a módja, hogyan kell
viselkedésünkben közeledni az
Istenhez. Térden. Ebből a testtartásból általában jó válaszok születnek.
Hol van az Isten? Hol a hitem?
Hol a helyem a világban, a családban? A térdelésből jó, az állásból fölényes válaszok születnek.
A térdelés még mélyebbre visz
abba, amiben vagyunk. Az állás,
menekülni akar onnan, ahol van.
„Ha valaki jól elmélkedik, és jól
térdel, és közben kinyitja a szemét: ugyanott marad, ahol volt –
csak az egészet másképp látja”.
Például tudja azt, aki hisz az
Istenben az nem tesz fel elaprózott kérdéseket, kételkedve abban, tud-e a vízen járni vagy sem.
Hiszen az Istent szeretőknek
minden – ami azt jelenti, hogy
minden rossz is – a javukra válik.
G.F.

Létige
20. v.: Péld 4,10-15.18-27; Zs 65; Ef
4,17-24; Mt 7, 24-29
21. h.: Bír 2,11-19; Zs 105,34-44; Mt
19,16-22
22. k.: Bír 6,11-24a; Zs 84; Mt 19,23
-30
23. sz.: Bír 9,6-15; Zs 20; Mt 20,116a
24. cs.: Jel 21,9b-14; Zs 144; Jn 1,45
-51
25. p.: Rut 1,1.3-6.14b-16.22; Zs
145; Mt 22,34-40
26. sz.: Rut 2,1-3.8-11; 4,13-17; Zs
127; Mt 23,1-12
27. v.: Iz 22,19-23; Zs 137; Róm
11,33-36; Mt 16,13-20

Hirdetések
 Szeretetláng fesztivál lesz 2017.
augusztus 26-án szombaton Máriaremetén. Érdeklődni és jelentkezni Ferencsik Jánosnénál
lehet.
P.Gy.

2017. augusztus 20.

A Szent Korona
A korona két részből áll: az alsó
abroncsból és a két felső keresztpántból. Az alsó a Corona Graeca
zománclemezekkel, drágakövekkel
és igazgyöngyökkel díszített arany
diadém. A bizánci császári palota
ötvösműhelyének csodálatos szépségű alkotása. Elöl félkör alakú és
háromszögletű lemezek váltakozó
díszítésein szentek ábrázolása látható. A homlokzománc-lemez két
oldalát egyre kisebbedő alakban
ametiszt, zafír és igazgyöngy ékesíti. Középen, az abroncs tetején pedig Krisztus, a Pantokrátor ülő
alakja látható. A diadém alsó szélének két oldalán négy-négy, hátul
pedig egy aranylánc /pendília/
csüng, végeiken hármas drágakővel. Ezek csengettyűként szolgálnak, és az égiek üzenetét küldik
hordozójának szólásra. Az abroncs
alsó és felső széleit igazgyöngysor
keretezi.
A korona felső része a Corona
Latina. A rajta lévő latin betűs felírásokból eredeztetve nevezik
„Corona Latinának”. Anyagában és
díszítésében is különbözik az alsó
diadémtól. Ez keresztpántokból
áll. A pántok találkozásánál négyzet alakú zománcképpel díszített
aranylemez van, Krisztust ábrázolja. A korona tetején lévő kereszt
rátevése későbbi gondolat volt,
nem eredeti szándék szerint történt. Sietősen is, mert a kereszt
számára fúrt lyuk megsértette a
zománcképet, kelleténél tágabb is
lett, ezért billen el jobbra. A korona keresztpánt zománcképei apostolokat ábrázolnak, melyeket filigrán díszítés és sáv keretez igazgyöngyökkel és almandinnal gránát-csepp alakjában. A korona drága anyaggal bélelt, melyet minden
koronázáskor megújítanak. A koronát 12 ékkő, 24 borsó nagyságú
igazgyöngy és 250 kicsiny igazgyöngy mellett, a zománclemezek,
ametiszt, zafír, almandin és korund díszíti. A sokszínű gyöngyöknek, valamint a zöldes oromzatnak
köszönhető, hogy megvilágításban
egyszerre a legkülönbözőbb színekben ragyog fel.
(Folytatjuk)

Léleklétra
ÉN: Uram, kérdezhetek Tőled valamit?
ISTEN: Természetesen.
ÉN: Ígérd meg, hogy nem leszel mérges rám…
ISTEN: Ígérem.
ÉN: Miért zúdítottál ma annyi mindent a fejemre?
ISTEN: Ezt hogy érted?
ÉN: Hát, reggel elaludtam.
ISTEN: Igen…
ÉN: Egy örökkévalóságig tartott, míg
beindult az autóm.
ISTEN: Aha…
ÉN: Ebédre nem olyan szendvicset
kaptam, amilyet rendeltem - így várnom kellett.
ISTEN: És?
ÉN: Hazafelé lemerült a mobilom,
épp mikor valaki hívott…
ISTEN: Értem.
ÉN: És mintha ez még nem lett volna
elég, mikor hazaértem és pihenni
szerettem volna, beleültem az új
masszázsfotelomba az pedig nem
akart bekapcsolni. Ma nem jött össze
semmi! Miért engedted, hogy minden
így alakuljon?
ISTEN: Engedd meg, hogy megmagyarázzam: hajnalban a Halál Angyala állt ágyad mellett én pedig
egyik angyalom küldtem, hogy küzdjön meg vele az életedért. Hagytalak
aludni ez idő alatt.
ÉN: (szégyenkezve) Áh…
ISTEN: Azért nem engedtem, hogy
az autód beinduljon, mert ha elindulsz, épp egy részeg sofőrrel találkozol utadon, aki belédhajtott volna.
ÉN: (megalázkodva) Ó…
ISTEN: Az, aki a szedvicsed készítette beteg volt, így nem akartam, hogy
tőle kapd az ebéded. Tudtam, hogy
nem késhetsz munkából.
ÉN: (zavarban) Aha…
ISTEN: A telefonod pedig azért merült le, mert az a személy, aki hívott,
csak hazugságokkal tömte volna a
fejed és Te hittél volna neki. Így védtelek meg tőle.
ÉN: Értem, Uram.
ISTEN: Ó, és az a masszázsfotel pedig hibás volt és tönkretette volna az
áramellátást a házadban.
ÉN: Úgy sajnálom, Uram...
ISTEN: Ne sajnálkozz, csak tanulj
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meg bízni bennem! Jóban és rosszban egyaránt.
ÉN: Bízni fogok benned, Uram!
ISTEN: És ne kételkedj. Mindig
jobb lesz az általam tervezett nap
számodra, mint amilyen a tiéd lenne.
ÉN: Nem fogok kételkedni. Engedd
meg, hogy megköszönjek mindent,
amit értem tettél.
ISTEN: Nincs mit megköszönnöd,
gyermekem. Ez csak egy újabb nap
volt, hogy Istened voltam és nagyon
szívesen törődöm a gyermekeimmel.

M.T.É.

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Szent Jusztin volt, aki a
maga igazságát kereste folyamatosan és végül a kereszténységben
találta ezt meg. Saját szavaival:
„Az egyedül megbízható és igaz
filozófia”. A prefektus felszólította
őt, hogy tegyen hitet a római istenekre és kövesse a császári parancsokat. Ő azonban társaival nem
volt hajlandó a hitüket megtagadni, állhatatosan kitartottak hitükben és még az ítélet után is dicsőítették Istent. A tárgyalás után
halálra ítélték őket, majd lefejezték Jusztinuszt és társait.
Új kérdésünk: Ki volt az a bibliai alak, aki csak láthatta, de
nem léphetett be az ígéret földjére?
(M.Törv.32,52)
1.
Zebulon?
2.
Efraim?
3.
Mózes?
4.
Áron?
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
szeptember 3-i számban közöljük. Az Izajás profétával kapcsolatos játék nyertese:
Horváth
Márton.
M.L.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

Krisztamami
Az újszülöttnél, a
csecsemőnél a legelső kötődési forma az
érintés, a testi kontaktus. A születés
után, amikor a baba
elhagyja a biztonságot jelentő, harminchat fokos anyai testet, és a külvilágba érkezik, óriási stressz éri.
Eltűnik az anya szívhangja, megszűnik a meleg, elvész a biztonságérzet Nem véletlen hát, hogy amikor a babát az édesanyja testére
helyezik, azonnal megnyugszik. A
csecsemő és a kisgyermek is még
sokáig szinte egy test az édesanyjával. Különös szimbiózisban élnek, hiszen tőle kapja a biztonságérzetet. Az anya ölelése, simogatása oldja a stresszt ő segíti az ezzel
való megküzdést, ő csökkenti a
veszélyérzetet. Az érintés az egészen piciknek olyan „szer”, amely
szükséges a normális fejlődéshez,
és a legjobb immunerősítő az
anyatej mellett.
Üdvözöl:

Krisztamami

Rejtvény
Az augusztus 6-i rejtvény megfejtése: Salamon. A rejtvény nyertese: Kereszti Gáborné.
Minden sikeres megfejtőnek gratulálunk!
E heti rejtvényünkben az oszlopokat helyes sorrendbe rakva Szent
Pált idézzük:

A megfejtést augusztus 25 - ig
juttasd el neveddel és címeddel
ellátva a plébánia postaládájába.
A nyertes nevét a szeptember 3-i
számban közöljük.
M.T.É.
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