KIÁLTÓ SZÓ

5. évfolyam, 35. szám

A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

Evangélium
Jézus hasonlítása
(Mt 7,24)
Aki megtartja Jézus szavait, és
aki nem, az hasonló lesz, vagy
pontosabban hasonlóvá fogja tenni az Isten az okos, illetve a balga
emberhez. A hangsúly nem csak a
párhuzamon, hanem a jövő időn
is van. Nem most derül ki, hogy
valaki okosan vagy balgán cselekedett, hanem majd később.
Mindenki, nem azt mondom
lelkiismerete, inkább belátása
szerint cselekszik. Az egyiknek a
pénz jelenti a sziklát. A másik
ember a családban látja a biztonságot. A harmadik a vallásra esküszik és másról nem is akar hallani. Mindenki abban a hiszemben cselekszik, hogy jó lóra tett,
jó befektetést csinált, jó alapra
épített.
Az evangélium életszerű, amikor arról beszél, hogy az okos és a
balga egyaránt dolgozik, mind a
kettő szorgalmas, mind a kettő
épít, mind a kettő erőlködik. Itt a
különbség nem a hogyanban, hanem a hol-ban van. Az egyik sziklára, a másik homokra emelte
házát. A jövőben fog kiderülni,
hogy az egyik építkezésnek semmi értelme nem volt.
Szent Pál, a korintusiakhoz írt
első
levelében
azt
mondja
(3,11) „a lerakott alapon kívül,
amely Jézus Krisztus, mást senki
nem rakhat”. Ez az egy alap, ami
megmarad örökre.
Nagy hatást tett rám, sok évvel
ezelőtt egy középkorú fiatalember
esete, aki munkát keresett. A
mindenhol ugyanúgy ismétlődő
bemutatkozások, helyet foglalások és első mondatok után eddigi
munkahelyeire, személyi adataira, okmányai után érdeklődtem.
Lakcím kártya, adókártya, Tb
kártya és a többi. Egy kétrét haj-

tott nagyalakú papírt nyújtott át,
halotti anyakönyvi kivonat volt
ráírva. Valamit félreérthettem: ez
az ember temetést jött intézni és
én munkába akarom állítani.
Nem tévedek – szólalt meg –, ő
ezzel a papírral jött munkát keresni. Ez az ő halotti anyakönyvi
kivonata. Csicsikov jutott eszembe, aki Gogol regényében holt lelkeket vásárol fel. Én is egy halottat készülök alkalmazni a plébánián. Nem mindennapi helyzet
ez, így kíváncsi voltam, és kerestem, hogyan fejezzem ki magam,
hogy ne legyek bántó. Mondja,
kérem, milyen halottnak lenni, és
egyébiránt ön hogyan halt meg?
Rövid életrajzi bevezetés után
elmondta, édesapja egy évvel ezelőtt elhunyt. Sem haláláról sem
temetéséről nem tudott, mindezt
valószínűleg bátyja rendezte. Ő
ebben az időszakban hajléktalanként élt. Nem tudni miért, de
nem szerepelt a nyilvántartásban. Nem tudták hol keressék, ha
egyáltalán keresték. Így testvére
lett az egyedüli örökös, de csak a
szülői vagyon felére. A másik felével várni kell, ki tudja meddig és
még az is elképzelhető, hogy az
állam tulajdonába száll. Az nagyon veszélyes, ha valaki eltűnik,
mert mi van, ha egyszer mégis
megjelenik és kéri a maga részét.
Jó pénzért, jó ügyvédek felvilágosították, le kell papírozni testvére
halálát. Testvérét halottnak kell
nyilvánítani, és ha már halotti
anyakönyvi kivonat lesz, akkor
minden az ő tulajdonába kerül.
A történetet folytassa gondolatban mindenki saját maga.
Minden elképzelhető megtörténhet és meg is történik. Ilyenkor
az jut eszembe, hogy mi Mária
országa vagyunk. Mi meg nem
történik ott, ahol Szent István
királyunk krisztusi alapokra épített jelent és jövőt. De, hogy mi
mit építünk tovább és az mennyit
ér, az idő fogja eldönteni. Kiálljae a vihar érkezését, amit tettünk,
vagy sem? Majd kiderül.
G.F.
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A Szent Korona

2.rész
Géza fejedelem halálával utódlás
jogán fia, István lépett atyja örökébe. Vasakarattal, fiatalos lendülettel vitte előre Géza megkezdett munkáját. Évente egyszer
„törvényt ült” Fehérváron, és várta az ország vezetőit beszámolóra.
Jótetteit ma is hirdetik felépített
templomok, kolostorok, a külföldön létesített zarándokházak. A
fehérvári templomnak harang
alakú miseruhát készítettek a
görög apácák Veszprémben Gizella vezetésével. Olvasható rajta a
hímzés: „István király és Gizella
királyné ajándéka a fehérvári
Szűz Mária egyháznak 1031-ben.
István negyvenegy esztendei uralkodása alatt Isten kegyes volt
hozzá, mert véghezvihette mindazt, amit országa és népe boldogulásáért maga elé célul tűzött.
Utolsó éveit a Szűzanya tisztelete
és a befeléfordulás jellemezte.
Nagyboldogasszony napján szólította magához a Mennyei Atya.
Ezt különös könyörgéssel kérte,
koronáját és a népét oltalmába
ajánlva. 69 éves volt. Testét a fehérvári templom közepén lévő
márványkoporsóba temették.
Napok múlva már csodás gyógyulások sora vette kezdetét. Szent
István király halála után trónviszályos, zűrzavaros idők következtek. Ekkor a fehérvári káptalan, féltve a bebalzsamozott és
mumifikálódott holttestet a megszentségtelenítéstől, kiemelte a
bazilika közepén álló márványszarkofágból, és a bazilika alatt
lévő sírkamrában rejtette el. Ekkor történt, hogy az épségben
megmaradt jobb kezet leválasztották, mivel csodás erőt tulajdonítottak neki, és a bazilika kincstárába vitték. A többi testrészt
fehér gyolcsba téve a padlószint
alatti koporsóba tették. 1083-ban
Szent László VII. Gergely pápa
jóváhagyásával három testet
„emelt fel”: először Gellértet, aztán Istvánt, majd Imrét a pápai
legátus jelenlétében. Karcsontjának nagyobbik részét Lemberg-

ben, a kisebbiket Bécsben a Szent
István Dómban tisztelik. Kézfeje
a Szent Jobb, itthon Magyarországon látható, melynek míves,
kápolna formájú arany ereklyetartót készítettek. A Szent Jobbnak is, miként a Szent Koronának
is, hányattatott életútja volt
„Szent István személyisége,
bölcsessége, Péter széke iránti
ragaszkodása, főként pedig
Isten anyja iránti gyermeki
szeretete legyen számotokra
példa és vígasztalás!” / II. János Pál pápa 1987. november 13./
A még mindig tartó kutatások
ellenére engedtessék meg nekünk, hogy őseink hitével kérjük
segítségét népünkre, Hazánkra!
F.D.-né

Anyakönyvi hírek
Keresztelés:
Dominik - Császár Benjamin és
Miklós Alexandra;
Karola - Czimber Krisztián és
Rekett Nagy Szilvia;
Zétény - Tasi László és Kókai
Edit;
Olivér - Orosz Balázs és Szalóky
Jenni gyermeke augusztus 13-án,
Balázs - Kálmán Dezső és Gémes Eszter;
Tihamér - Judik Ádám és Laczkó Vivien;
Martin - Borza János és Zombori
Erika gyermeke a keresztség
szentségében részesült augusztus
20-án.
Temetés:
† Berta Gézánét sz. Pintér Jolánt életének 76. évében augusztus 15-én;
† Jójárt Dezsőt életének 88. évében;
† Oláh Ernőt életének 89. évében augusztus 18-án, utolsó útjára kísértük.
P.Gy.

Rejtvény
Az augusztus 13-i rejtvény megfejtése: Ne féljetek! A játék
nyertese: Kasza Lajosné.
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
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Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Mózes volt, akihez így
szólt az Úr: „Menj fel az Abarim
hegységbe és nézd meg Kánaán
földjét, utána meghalsz… csak
szemközt láthatod az országot, de
nem léphetsz be a földre, amelyet
Izrael fiainak adok.” (MTörv
32,52)
Új kérdésünk: Ki volt az a 19.
századi szent, aki kilenc éves
korában, álmában azt a parancsot kapta: „Állj a fiúk élére!”
1.
Pucci Szent Antal?
2.
Cafasso Szent József?
3.
Viannei Szent János?
4.
Bosco Szent 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 szeptember 10-i számban közöljük. A Szent Jusztinnal kapcsolatos játék nyertese:
Veres Imréné.
M.L.

Létige
27. v.: Iz 22,19-23; Zs 137; Róm
11,33-36; Mt 16,13-20
28. h.: 1Tessz 1,2b-5.8b-10; Zs
149; Mt 23,13-22
29. k.: Jer 1,17-19; Zs 70,1-17;
Mk 6,17-29
30. sz.: 1Tessz 2,9-13; Zs 138,712; Mt 23,27-32
31. cs.: 1Tessz 3,7-13; Zs 89; Mt
24,42-51
1. p.: 1Tessz 4,1-8; Zs 96; Mt 25,1
-13
2. sz.: 1Tessz 4,9-12; Zs 97; Mt
25,14-30
3. v.: Jer 20,7-9; Zs 62; Róm 12,12; Mt 16,21-27

Amikor hajózol, és
próbálod tartani az
útirányt. De hirtelen a hullámok óriási nagyok lesznek, és kitör a vihar, megváltozott a fontossági
sorrend. Újratervezés: más van
napirenden. Amikor tombol a vihar,
nem
tanácsos
foggalkörömmel ragaszkodni kitűzött
céljainkhoz. Mi szokott lenni a
cél? Többnyire az, hogy a gyereknek megtanítsuk a leckét. Ez a
kikötő, amerre a hajóval haladunk. Ha akár esik, akár fúj, mi
változatlanul törekszünk a cél
felé, akkor olyasmit kockáztatunk,
amit nem érdemes.
Néha sikerül különösebb veszteség nélkül átvészelni a vihart, de
nem ez a jellemző. Ki kell dobálni
a hajóból minden fölösleges terhet, ami a bizalmas kapcsolatot, a
szeretet gyakorlását akadályozhatja. A viharban a kármentés a
feladat – ne olyankor próbálj előrelépni, leckét tanítani, tanulságot levonni, nevelni. Ne a viharban, ne az incidens alkalmával
próbálj a nevelési célod felé haladni! Szabadulj meg minden tehertől, ami kevésbé fontos, és mentsd
a kapcsolatot! Ha ezt teszed, óriási tehertől szabadítod meg magadat is, és a gyerekeidet is. Van
időd. A nevelésre alkalmas idő és
közeg a jó kapcsolat, nem a vihar.
Üdvözöl:
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Hirdetések
• Egész napos szentségimádás lesz
augusztus 29-én, kedden a reggeli mise végétől este 6-ig a plébánia közösségi házában.
• A héten lesz első péntek, a reggeli mise végén imádkozzuk a Jézus Szíve litániát, majd délelőtt a
betegeket látogatjuk.
• Vasárnap első vasárnap, a délelőtti mise végén imádkozzuk a
Jézus Szíve litániát.
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.

