KIÁLTÓ SZÓ

5. évfolyam, 37. szám

A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

Evangélium
…”takarodj tőlem sátán”…
(Mt 16,23)
Múlt vasárnap, Jézus és Péter,
az egyház „asszonyának” házasságkötéséről volt szó. Ma a házaséletről hallunk a szent szövegben.
Ahogyan Dávid és más bibliai
hősök, úgy Péter apostol viselkedése is figyelmeztető példa. Az
isteni kiválasztottság nem véd
meg semmiféle kísértéstől. A
múlt héten Péter volt a kőszikla,
a kiszemelt, akire az egyházát
építette. Egyik pillanatról a másikra ő lett a sátán, aki el akarja
tántorítani mesterét az üdvösség
útjáról. Aztán néhány verssel később a nagy szidás után olvassuk
(17. fejezet), hogy Jézus maga
mellé vette Pétert, Jakabot és
Jánost, és színében elváltozott
előttük a Tábor hegyén. Újra
szent a béke. Mint az életben.
Egyszer fent, egyszer lent.
Ugyanis a kereszténység nem
egy iskola, amit jár az ember és
befejez, hanem egy életforma,
életszerű forma, ahol állandóan,
mint a hétköznapokban kiszámíthatatlan helyzetek követik egymást. Egyetértés és harag, sírás
és nevetés, botrány és kibékülés.
Hideg és meleg. Amikor arról beszélünk, hogy a kereszténység
élet, akkor az nem azt jelenti,
hogy mindenki szereti a másikat.
Ugyanolyan rosszakarat és indulatok százai hangzanak el naprólnapra a keresztény ember mindennapjaiban, mint a vallástalanok Isten nélküli világában. Azzal a különbséggel, hogy a keresztény a megoldást a felállásban,
szentgyónásban és a szentáldozásban keresi és találja meg.
Folyamatos alakulásban, fejlődésben vagyunk. Ezért amikor a
családtagok szemben állnak egy-

mással, azt is mondhatjuk, kiabálnak és veszekednek, de az a
fogalmazás sem helytelen és talán kifejezőbb hogy csiszolódnak
a másikhoz. Tanulják egymást. A
másik sokszor nehéz, elviselhetetlen természetét. Mi is bátran eltudjuk mondani Ady Endrével:
„Együtt kacagnánk végső búcsút
intve,
Meghalnánk együtt, egymást
istenítve.
Meghalnánk, mondván:
„Bűn és szenny az élet,
Ketten voltunk csak tiszták, hófehérek.”
(Az én menyasszonyom… részlet)
Mennyire igaz, hogy az élet tele
van bűnnel és szennyel és nem
önteltség azt mondani, hogy ezekben a helyzetekben csak ketten
voltunk tiszták. Vagyis ezek a
bűnök nem piszkoltak be minket
és nem fértek hozzá a kapcsolatunkhoz. Annyira szeretlek, hogy
amikor megbántasz is rád gondolok és veled akarok élni. Mi azért
maradtunk tiszták és szentek,
mert mindig csak egymás kezét
fogva kerestük és találtuk meg a
továbblépéshez szükséges megoldást.
G.F.

Létige
10. v.: Ez 33,7-9; Zs 94; Róm 13,8
-10; Mt 18,15-20
11. h.: Kol 1,24 - 2,3; Zs 61; Lk
6,6-11
12. k.: Kol 2,6-15; Zs 144; Lk 6,12
-19
13. sz.: Kol 3,1-11; Zs 144; Lk
6,20-26
14. cs.: Szám 21,4-9 vagy Fil 2,611 Zs 77,1-38 Jn 3,13-17
15. p.: Zsid 5,7-9; Zs 30; Jn 19,2527 vagy Lk 2,33-35
16. sz.: 1Tim 1,15-17; Zs 112; Lk
6,43-49
17. v.: Sir 27,33 - 28,9; Zs
102; Róm 14,7-9; Mt 18,21-35

2017. szeptember 10.

A kolera
1831
A kolera-járvány 1831 augusztus 4-től szeptember 8-ig tartott.
A ragály Ázsia belsejéből indult.
Nagyon gyors lefolyású volt és
iszonyú kínokkal járt. Az első halott egy 27 éves fiatalasszony, és
utána óráról órára növekedett a
halottak száma. Már harangozni
sem mertek. Aki tehette, a templomba ment kérni az Egek Urát,
szüntesse meg ezt a hatalmas isteni fenyítéket, és akkor hálából
a temetőben /ma a Liget/ kápolnát építenek. Az iszonyú kór a
negyvenedik napon, Kisboldogasszony utáni vasárnapon váratlanul megszűnt. Ígéretükkel várniuk kellett, mivel a szalma és
zsindelytetős házaikat a hatóság
felégette, mondván, hogy az lehet
a kolera fészke. Így egész életüket újra kellett kezdeni. Ígéretüket huszonhét évvel később beváltották. A kápolna felépült. Tetejére három keresztet készíttettek Lippán, a középsőt Krisztus
Uruknak, lábánál a hétfájdalmú
Szűzanya szobrával, s a két szélsőt a két latornak. Oltárnak a ma
is látható gyönyörű, fából faragott Pietát a templomból vitték
oda. Ma is ékessége a kápolnának. A 39 nap alatt 317-en haltak
meg a járványban. Viszonyításul
az első világháborúhoz, ahol négy
év alatt haltak meg 560-an Hatalmas a különbség. A temető
parkírozásakor tiszteletből 560
fát ültettek el a Ligetben, az ott
porladó halottak fölé.
Kápolnai búcsúnk ünnepe: a
Kisboldogasszony utáni vasárnapon van.
F.D.-né

Léleklétra
Ha Isten teljesíti kérésünket,
szeretetből teszi azt, de ha nem
teljesíti, az is szeretetből történik. (O.Hallesby)
M.T.É.

Krisztamami

Rejtvény

A gyerek halad
valamerre, akar
valamit és JÓK A
SZÁNDÉKAI. A
jó szándék ebben
az összefüggésben
azt jelenti, hogy
magában a gyerekben is megvan
valahol a vágy, az akarat, a szándék, amely a kívánt irányba indítja. A kívánt irány szinte bármi
lehet, amire éppen törekszünk:
ne bántsa a nővérét, tanuljon,
tartsa rendben a szobáját, vagy
legyen tekintettel másokra is. A
cél eléréséhez először azt kell valahogy elérnünk, hogy a saját
szándéka indítsa belülről az
adott cél irányába. A belülről fakadó szándék kialakulása tehát
az első cél. Először azt kell elérnünk, hogy a gyerek fogja meg a
saját kormányát, és ő maga fordítsa saját szabad választása
alapján a kívánt irányba. Amikor
a neveléssel a látható viselkedés
helyett a nem látható belső szándékot vesszük célba, akkor rögtön
tudjuk, hogy kormányt a gyerek
kezébe kell adnunk. Belső fordulatot az tesz, aki kormányt érez a
kezében. A vezetőülésen ébred fel
benne a cselekvőképesség érzete, ennek nyomán pedig maga
a felelősségérzet. A gyereket a
vezetőülésbe kell engednünk,
ahol kormányozhat; csak így történhet meg, hogy végül a jó cél
felé veszi az irányt.
Üdvözöl:

E heti rejtvényünk: Az Újszövetség egy fontos mondatából kipotyogtak a mássalhangzók. Visszapótolva megkapjuk a megfejtést:

Krisztamami

Hirdetések
• Szeptember 13-án a közösségi
házban Fatimai imaóra lesz
délután 4 órai kezdéssel.
• A következő vasárnap a ligeti
kápolna búcsúja, így a délelőtti
9-es mise ott lesz. Ezen a misén
lesz a gyermekek tanévkezdő
miséje, a Veni Sancte is.

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Cirenei Simon volt.
„Amikor Pilátus kiszolgáltatta
Jézust a zsidóknak, megállítottak
egy cirenei embert, Simont, aki
éppen a mezőről tartott hazafelé.
Vállára adták a keresztet, hogy
vigye Jézus után.” (Lk 23,26)
Új kérdésünk:
Ki volt az első ismert keresztény remete, a sivatagi atyák
egyike?
1.
Hallgatag Szent János?
2.
Remete Szent Antal?
3.
Flunei Szent Miklós?
4.
Cafacco Szent József?
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 24-i számban közöljük. A Bosco Szent Jánossal kapcsolatos játék nyertese:
Tóth Lászlóné.
M.L.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés:
Zsombor - Ballai Attila és Fábián Nikolett;
Nóra - Gyovai László és Madarász Éva gyermeke a keresztség
szentségében részesült 2017.
szeptember 3-án.
Temetés:
† Tóth Nándornét sz. Jójárt Piroskát életének 85. évében 2017.
augusztus 28-án utolsó útjára
kísértük.
P.Gy.

P.Gy.
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

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

Ő.e.ő.e, őá..a.a, é. őé.e .a. .i..e.,
ö.é a .i..ő.é. .i..ö.ö..é
A megfejtést szeptember 15-ig
juttasd el neveddel és címeddel
ellátva a plébánia postaládájába.
A nyertes nevét a szeptember 24i számban közöljük.
M.T.É.

Arsenius sivatagi
atya mondásai
Egyszer valaki így szólt áldott
Arseniushoz:
- Hogy van az, hogy mi a széles
tudásunkkal és műveltségünkkel
nem jutunk semmire, míg ezek
az egyiptomi földművelők olyan
erényes emberek?
Arsenius így válaszolt:
- Valójában a világi nevelés
nem tanított meg minket semmire. Ezek az egyiptomi földművelők is nehéz fizikai munkával
tettek szert az erényekre.
G.F.

Derűs pillanat
Szibériában a szesztilalom idején
két ember kunyhót épít. Ásás
közben Szergej talál egy üveg
vodkát:
- Komám! Gyere gyorsan! - kiált
oda Igornak. - Nézd, mit találtam!
- Ne ordíts, te őrült! Száműznek
bennünket!
- Innen? Hova?
F.D.-né

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.

