KIÁLTÓ SZÓ

5. évfolyam, 41. szám

A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

Evangélium
Milyen az Isten országa?
János evangélista és apostol
gyakran adja Jézus szájába azt a
mondatot, hogy Isten a szeretet
(1Jn 4,16). Viszont olyat soha nem
hallunk Jézustól, hogy magáról
azt mondaná, én vagyok a szeretet. Pedig Jézusra nézve, ez nem
lenne tévedés. Helyette úgy fogalmaz, hogy én vagyok az út, az
igazság és az élet. Az igazi szeretet
soha nem mondja magáról, hogy ő
a szeretet. Mert ha ilyeneket vagy
hasonlókat mondana, az már nem
lenne szeretet, hanem hivalkodás
és dicsekvés. Viszont ahelyett,
hogy mondaná, inkább teszi a szeretetet.
A mai örömhírben, az apa, a
mennyei apa, a gyermekek pedig
az ő gyermekei. Isten fiai, vagyis
mi. Ha arra lennénk kíváncsiak,
hogyan élnek az Isten országában,
akkor a történetben szereplők viselkedéséből képet alkothatunk
erről.
Nézzünk egyet. – Egy embernek
volt két fia – kezdődik a példabeszéd – Odament az elsőhöz” (Mt
21,28). Az apa, a tekintély, a családfő megy oda a gyermekhez.
Nem alázkodik meg, csak egyenlő
félként tekint a család minden
tagjára. Itt fontos az egymás iránti
tisztelet. Az apa tiszteli gyermekeit, és azok viszont szüleiket. Az
apa odamegy gyermekéhez és nem
üzengetve odahívja, és nem parancsolgatva odarendeli, mert a gyermek neki nem rabszolgája és cselédje, hanem a fia. Lehet, hogy
kisebb, de nem értéktelenebb. Az
Isten országában a másik tisztelete nagyon fontos.
Aztán ennek az országnak egy
másik jellemzője, az első gyermek
tagadó válasza. Azt mondja apja
azon kérésére, menjen ki a szőlőbe, hogy nem akarok. Itt olyan
szabadságban és boldogságban
élnek az emberek, hogy lehet nemet mondani. Nem vernek meg, nem
sértődnek meg, nem büntetnek
meg érte. Nem elvárás az, hogy
mindig jól kell viselkedni. De az

igen, hogy igyekezz önmagad lenni, az, aki vagy.
És végül a jó nevelés termése, a
kicsit megkésve is, de helyesen
működő lelkiismeret. Ez az, ami a
hirtelen tagadásra bánatot ébreszt. A fiú meggondolja, amit
mondott és kimegy a szőlőbe.
A múlt században élt erdélyi katolikus pap, író Nyírő József, valahol azt írta, „az anyanyelv azért
anyanyelv, mert ezt csak az anya
tudja átörökíteni. Erre nem képes
sem a férfi, sem az apa, sem az iskola, sem más közösség. Ez a lélek
teste, és az édesanyával egylényegű.” Azért csak az anya tudja átörökíteni, mert ez az anyaméhben
születik meg. A biztonság érzését
adó testmelegből születik meg. Ez
a lelkiismeret nyelve. Ez a lélek
nyelve. Ez minden mondatunkat,
cselekedetünket,
tagadásunkat
felülvizsgálja, és ha valamit helytelennek talál, azonnal kijavítja.
G.F.

Létige
8. v.: Sir 24,23-31; Jud 13,23-25;
Gal 4,4-7; Lk 1,26-28
9. h.: Jón 1,1 - 2,1.11; Jón 2,2-8;
Lk 10,25-37
10. k.: Jón 3,1-10; Zs 129; Lk
10,38-42
11. sz.: Jón 4,1-11; Zs 85; Lk 11,1
-4
12. cs.: Mal 3,13-20a; Zs 1; Lk
11,5-13
13. p.: Joel 1,13-15; 2,1-2; Zs 9,29; Lk 11,15-26
14. sz.: Joel 4,12-21; Zs 96; Lk
11,27-28
15. v.: Iz 25,6-10a; Zs 22; Fil 4,12
-14; Mt 22,1-14

Derűs pillanat
- Olyan számítógépet találtam föl,
amely igazán emberi vonásokat
mutat—dicsekszik a tudós kollégájának.
- Úgy érted, hogy gondolkodni is
tud?
- Azt nem, de ha hibát követ el,
azonnal másra keni.
F.D.-né

2017. október 8.

Czestochowa
A világ legnagyobb kegyhelyei
közé tartozik. Ott dobog Lengyelország szíve. Virágzásának kezdetét magyar föld ihlette. Nagy
becsben tartott Fekete Madonnáját Nagy Lajos idejében kapta és
a Jasna Górán – Fényes Hegyen
építettek templomot a tiszteletére. Ugyanezen időben Magyarországról hat pálos rendi szerzetest
hívtak meg. Ezt követően fejedelmi uralkodók is és az egészen
egyszerű hívek is gazdag fogadalmi ajándékokkal gazdagították a
kegyhelyet. Az imameghallgatások száma felmérhetetlen. A Fekete Mária szüntelenül mentette
és menti ma is népét és templomát különféle veszedelmektől. A
templom mellé az idők folyamán
bazilika épült. Zarándokok milliói
veszik körül az ősi szent helyet. A
II. Világháború elején a lengyelek
szívük egész szeretetével és imáikkal ajánlották országukat A
Kép előtt Jézus Szent Szívének,
1966-ban pedig, a lengyel nép
megkeresztelkedésének ezredik
évfordulóján is a Szűzanya képe
előtt ünnepeltek. A háború alatt
és után is a sokat szenvedett ország a sok csapás ellenére is nem
lett úgy leigázva, mint mi, magyarok. Az imák – ha egész szívünkből jön, a kérés meghallgatásra talál, csak türelmesen,
csöndesen ki kell várni és figyelni
rá. A pálos atyák jelenléte kezdetektől fogva állandó. Sok magyar
pap teljesített már ott szolgálatot, de a lengyelek is egészen jól
beszélik nyelvünket. Nekünk pedig most az a feladatunk, hogy
kérjük erősen az Egek Urát új oltárunk mielőbbi felállításáért és
a kegyelem kiáradásáért.
F.D.-né

Krisztamami
Sokan azt gondolják, hogy a kisbaba
érkezésekor
megmunkálnivaló
nyersanyagot kapunk, akiből a mi
dolgunk embert faragni. Pedig
még a mi magyar szavunk is valami egész mást sejtet: a nevelés a
növekedéshez járul hozzá valahogyan. Az Újszövetségben szereplő
görög szó (EKTREFO) jelentése:
táplál, gondoz, a másik jóllétét
biztosítja, a növekedés feltételeiről
gondoskodik. Egy gyereket felnevelni azt jelenti, hogy teljes érettségre juttatni. Úgy gondoskodni
róla, hogy fel is nőhessen azzá az
érett felnőtté, akinek a lehetősége
benne van. A kisgyerekek fő jellegzetessége, hogy fejlődésben vannak. A kisbaba személyében nem
gyerekanyagot kapunk, hanem élő
személyt; egy saját személyiséggel
rendelkező, fejlődésben lévő, és
még éretlen embert. Az érett felnőtt lehetősége minden kisbabában benne van, mégsem lesz mindenkiből érett felnőtt. A fejlődés
nem olyan program, ami automatikusan mindenkiben lefut. Mindenki idősebb lesz, de nem mindenki
nő fel. Sokan túlkoros óvodásként
élik le az egész életüket.
Nem az tehát a feladatunk, hogy
embert faragjuk a gyerekünkből,
mert már az. Arról kellene gondoskodnunk, hogy érettségre jusson,
mire felnő. Üdvözöl:

Krisztamami

Hirdetések
- Ma, október 8-án a Katolikus
Kör tartja találkozóját a közösségi
házban, du. 4 órai kezdettel.
- Október hétköznapjain a szentmisék este 6-kor kezdődnek, előtte
a hívek imádkozzák a rózsafüzért.
- Október 13-án, pénteken fatimai imaóra lesz a közösségi házban, délután 3 órai kezdettel.
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

Tanuljunk Szent
Ágostontól!
Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Jairus volt. „Amikor Jézus visszaérkezett, tömeg várta.
Akkor odament hozzá egy Jairus
nevű férfi, a zsinagóga feje. Lába
elé borult, úgy kérte”: menjen el
hozzá, mert kislánya haldoklik.
(Lukács 8,41)
Új kérdésünk: Ki volt az a
szent, aki hat évet töltött el
egy barlangban, ahol vadon
termő gyümölcsökkel és gyökerekkel táplálkozott?
1. Fluei Szent Miklós?
2. Aranyszájú Szent Péter?
3. Hallgatag Szent János?
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 az október 22-i számban
közöljük. A Lisieaux-i Szent Terézzel kapcsolatos játék nyertes:
Boros Margit.
M.L

Anyakönyvi hírek
Esküvő: Kucska Krisztián és
Kozma Lilla Iwona a házasság
szentségében részesültek 2017.
szeptember 30-án.
Temetés:
† Szunyog Imrénét sz. Csonka
Ilonát életének 77. évében 2017.
szeptember 29-én utolsó útjára
kísértük.
P.Gy.

Rejtvény
A szeptember 24-i rejtvény megfejtése: Bertalan. A játék nyertese: Barta Andrásné.
Minden sikeres megfejtőnek gratulálunk!
M.T.É.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

Az alamizsnának kétféle formája van: adni és megbocsátani. Elajándékozni azt a jót amit birtokba vettél, megbocsátani azt a gonoszat, amit elszenvedtél.
Ahol szeretet van, ott nem teher
a munka. De ha terhes is lenne,
kedvessé teszi a szeretet.
Akinek a szíve tele van szeretettel, annak mindig van valami
ajándékoznivalója.
Isten az igaz dolgokban, mint
segítő és védelmező, a becstelen
dolgokban mint félelem és rettegés van jelen.
Tedd meg ami telik tőled és
kérd azt, amihez gyenge vagy.
Bosszút akarsz állni ellenségeden? Tekints előbb a megfeszített
Krisztusra és hallgasd meg, kikért imádkozik!
N.-né

Terményoltár
Az idei, október első vasárnapján, a kilenc órai szentmise keretében a terményoltáron megszentelt zöldségeket, gyümölcsöket és
egyéb jó szívvel adott élelmiszereket, 10 kiskundorozsmai rászoruló család kapta
Az Orczy István Általános Iskola intézmény vezetője, Kádár Mihályné által készített felmérés
szerint ezek a következők: Csatai
Pál 1. o., Bozóki Ábel 1. o., Gyuris
Laura 2. o., Gurdics Nikolett 2. o.,
Sinka Gergő 3. o., Guzsik Henrietta 4. o., Olajos Boglárka 4. o.,
Gálfi Ilona 5. o., Kasza Petra 6.
o., Zombori Tünde 7. o.
Az ő nevükben is megköszönöm
azoknak, akik mindegy hogy
mennyivel, de örömmel járultak
hozzá az ünnep szépségéhez és az
oltár gazdagságához.
G.F.

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.

