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A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

Evangélium
…”a bűnbánat keresztségének hirdetése”…
(Mk 1,4)
Keresztelő János bűnbánatot és
megtérést hirdetett. Elég baj! Ezt
egy jól működő egészséges lelkiismeretnek nem hirdetni kellene,
hanem magától tudnia. Nem tudja,
mert már nincs lelkiismerete sem.
Isten elküldi Keresztelő Jánost a
pusztába, ő a kiáltó szó. Ő az emberek lelkiismerete. Azt olvassuk,
„kivonult hozzá egész Júdea vidéke
és Jeruzsálem minden lakója (Mk
1,5)”. János megmozdított bennük
valami hozzájuk tartozót, de belőlük hiányzót. Mi Keresztelő János
munkaköre?
A testnek, ha már magát nem
tudja egészségessé tenni, előbb
utóbb orvoshoz kell mennie. Így
van a lélekkel is. Keresztelő János,
Isten orvosa. A receptet nem papírra írja, hanem minden fülnek odakiáltja. A recepten pedig a következő gyógyszerek állnak: imádság, a
szentségek, zarándoklatok, a szentmiséken való részvétel, lelkigyakorlatok. Komolyan kell venni ezeket az orvosságokat, hogy a gyógyulás valódi és teljes legyen.
A rendszerváltáshoz közeledve,
vagy annak idején felvetődött a
kommunista országok egyházi vezetőiben az a kérdés, az államot
kiszolgáló, besúgó béke papok sorsa
mi legyen? Az egyes országok különböző módon próbálták megoldani ezt a kínos helyzetet. Például
Csehországban határozottan úgy
döntött a püspöki kar, hogy minden
áruló béke papot fel kell függeszteni papi hivatásának gyakorlása
alól. Soha többet lelkipásztori munkát nem végezhetnek. Magyarországi Püspöki Kar azt mondta legyünk irgalmasok és bocsássunk
meg szívből egymásnak. Romániában a hetvenes évek végén Márton
Áron püspök lelkigyakorlatra küldte ezeket a papokat. Azt gondolnánk valami eldugott szerzetesrend, ódon falai közé, ahol egy-két
hetet eltöltve, ennyivel megúszva,
egy kis szünet után, másik plébánia vezetésével bízzák meg ahol
még nem ismerik. A szentéletű er-

délyi püspök azonban szembesíteni
akarta ezeket a pásztorokat, hogy
tisztában vannak-e azzal, amit csináltak? Ártatlan dolgoknak tűnhetnek ezek a beszámolók. Elmondani hány hittanosa van a szomszéd plébánosnak, hány elsőáldozója és bérmálkozója. Szabadnapján
hova jár, milyen családokat látogat
meg. Azt a lelkigyakorlatot írta elő
nekik, hogy Medgyestől, Csíksomlyóig gyalog, (140 km) minden plébániára kopogtassanak be és kérjenek bocsánatot az ottani plébánosoktól, azért amit az egyház ellen
és ellenük tettek. Persze különbözőek vagyunk. Az egyik plébános
beszélgetett vele, a másik szemen
köpte. Azok a béke papok, akik erről a „zarándokútról” beszámoltak,
azt mondták: boldog voltam, amikor be sem engedtek a plébániára,
vagy egyenesen elzavartak. A legnehezebb az volt, amikor szeretettel beengedtek, vacsorával vagy
ebéddel kínáltak. Nehéz volt azt a
beszámolót is végig hallgatni, a
helyi atyát, hogyan vitték el éjszakának idején otthonából. Milyen
körülmények között tartották fogva, vagy vallatták. Fájó volt ez az
igaz történetet. Leginkább az fájt
benne, mindez miattam, az áruló
pap miatt történt.
Példának szántam ezt a történetet arra, hogy lelkigyakorlat és lelkigyakorlat között van különbség.
És amikor arról beszél ma advent
2. vasárnapján az evangélium, hogy
Keresztelő János bűnbánatot hirdetett, vagy lelkigyakorlatot, a legfontosabb kérdés, mit értettek alatta.
Mennyire vették komolyan? Lesz
belőle karácsonyi lélek születés
vagy csak egy régi jó szokást ápoltunk ebben az évben is néhány napig.

G.F.

Az ezüstérmes
A Római Katolikus Egyház 36 egyházdoktorának
listáján Szent Ambrus (ünnepe:
december 7.), a második helyen áll.
Ezüstérmes. Csak Nagy Szent Gergely pápa előzi meg a sorban.
Az 58 évet élt, 4. századi milánói
püspök rengeteg gondolata közül, a

2017. december 17.

nekem különösen kedvesekből, egy
csokorra valót válogattam össze és
gondolatébresztésre most átnyújtom Önöknek.
elégedettnek lenni, megtalálni az
igazi szeretetet, ez az, amire
mindannyian vágyunk. Csak az a
kérdés, ha megtaláljuk, fel fogjuk
ismerni, hogy ez az?
amikor Rómában vagy, élj úgy,
mint a Rómaiak. Amikor máshol
jársz, élj úgy, ahogyan ott élnek.
Ha Rómába megyek, szombaton
böjtölök. Ha Milánóban vagyok,
ezt nem teszem. Kövesd te is az
ottaniak szokását, ha nem akarod, hogy megbotránkozz, vagy
megbotránkoztass
(alkalmazkodj!)
senki sem gyógyult még meg attól, hogy másoknak sebeket szerzett.
a gazdag ember, aki a szegénynek
ad, az nem alamizsnát ad, hanem
adósságot törleszt.
vannak olyan esetek, amikor a
csend életveszélyes.
Ha a „Miatyánkban” azt imádkozzuk, hogy a „mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma”, akkor egy évben miért csak egyszer
járul valaki szentáldozáshoz? Miért nem minden nap? Vedd, edd
ezt és gyarapodni fogsz. Élj olyan
életet, hogy méltó legyél mindennap magadhoz venni az Oltáriszentséget. Aki nem méltó, hogy
mindennap részesüljön benne, az
arra sem méltó, hogy egy évben
csak egyszer is az övé legyen.
Mi az, ami lehetetlen az Istennek? Nem az, ami meghaladja
erejét, hanem az, ami természetével ellentétes. (például a harag)
amikor a gonosz kísért, összeomlunk. Amikor az Isten próbára
tesz, koronát kapunk.
az igazi bűnbánat: megszabadulni a bűntől.
Jézus azt mondta Péternek, te
Péter vagy és én erre a kősziklára
építem egyházamat. Ahol Péter
van, ott az egyház. Ahol az egyház, ott nincs halál, csak örök
élet.
ha két ing van a szekrényedben,
az egyik a tiéd, a másik azé, akinek nincs inge.

G.F.

Krisztamami
Hm… mi is
az a családi
otthon?
Azt hiszem,
csak egy védett, biztos hely.
Biztos hely, ahol nem kell támadástól tartanunk.
Olyan hely, ahol biztonságos
kapcsolatokban lehet részünk, és
némi bátorításban is.
Olyan hely, ahol osztozhatunk
egymás örömében és bánatában.
Ahol értjük, de legalábbis őszintén érteni szeretnénk egymást.
Az otthon a kapcsolatok és a
gondoskodás helye.
Otthon nem kell a tökéletesség
álarcát viselnünk… a jól sikerült
díszleteknél többet ér az őszinteség, a szeretet és a biztatás, mert
mind emberek vagyunk: esendő
és sérülékeny emberek.
Üdvözöl:

Krisztamami

Hirdetések
 Adventi lelkigyakorlatunk befejező része ma, vasárnap este a 6
órakor kezdődő szentmise keretében lesz. Ezen a misén a betegek szentségét is kiszolgáltatjuk.
 Egész napos szentségimádás
lesz december 19-én, kedden a
hajnali mise végétől este 6 óráig
a közösségi házban.
 December 24. Advent 4. vasárnapja, egyben szenteste napja
is. Ezen a napon 7-kor és 9-kor
lesznek misék, délután 4 órakor
gyermekek karácsonyi műsora
lesz a templomban. Éjszaka,
éjfélkor a hagyományos éjféli
szentmise kezdődik.
 Karácsony napján, 25-én vasárnapi miserendet tartunk, 26-án
csak délelőtt lesznek szentmisék.
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

Rejtvény
Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Jakab és János volt. Így
ír erről a Szentírás: Zebedeus fiai,
Jakab és János Jézus elé járultak
s megszólították: „Mester, szeretnénk, ha teljesítenéd egy kérésünket.” „Mit tegyek nektek?”
kérdezte. Ekkor hangzott el a
kérés, hogy mellette szeretnének
ülni a Mennyben. (Márk10,37)
Új kérdésünk: Ki volt az a
szent, akit Nagy Lajos magyar
király lányaként a lengyelek
királynőjükké választottak?
1. Szent Apollónia?
2. Szent Margit?
3. Szent Orsolya?
4. Szent Hedvig?
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 december 31-i számban
közöljük. A Szent Kelemen pápával kapcsolatos játék nyertese:
Barta Andrásné.
M.L.

Létige
17. v. (Advent 3. vasárnapja): Iz
61,1-2a.10-11; Lk 1,46-54;
1Tessz 5,16-24; Jn 1,6-8.19-28
18. h.: Jer 23,5-8; Zs 71; Mt 1,1824
19. k.: Bír 13,2-7.24-25a; Zs 70; Lk
1,5-25
20. sz.: Iz 7,10-14; Zs 23; Lk 1,2638
21. cs.: Én 2,8-14 vagy Szof 3,1418a Zs 32 Lk 1,39-45
22. p.: 1Sám 1,24-28; 1Sám 2,1.48; Lk 1,46-56
23. sz.: Mal 3,1-4.23-24; Zs 24; Lk
1,57-66
24. v. (Advent 4. vasárnapja):
2Sám 7,1-5.8b-11.16; Zs 88,229; Róm 16,25-27; Lk 1,26-38
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

A december 3-i rejtvény megfejtése: Őrangyal. A játék nyertese:
Kéri Györgyné.
Minden sikeres megfejtőnek gratulálunk!
E heti rejtvényünk:

1.Noé fia
2.Túlvilági boldogság
3.Isten beavatkozása hozza létre
4.A templom központja
5.Állandóan égő lámpás
6.Tamási Áron szülőfaluja
7.Kis harang
A megfejtést december 22-ig juttasd el neveddel és címeddel ellátva a plébánia postaládájába. A
nyertes nevét az december 31-i
számban közöljük.
M.T.É.

Anyakönyvi hírek
Temetés:
† Dancsók Józsefnét sz.: Balla
Katalint életének 76. évében
2017. december 4-én;
† Veres Józsefet életének 72.
évében;
† Veres Csaba Attilát életének
58. évében 2017. december 5-én;
† Nagy Jánost életének 74. évében 2017. december 7-én utolsó
útjára kísértük.
P.Gy.

Léleklétra
Az evangélium az örök szeretet
oklevele, az örök haza záloga.
(Kornmann)
N.-né

Számlaszámok:
OTP- Plébánia: 11735036-20051895
OTP- Irgalmasság Oltára: 1173503620053952
Sztriha Kálmán Alapítvány: 1173500520545747

A szerkesztőbizottság tagjai: Gordos Ferdinánd (G. F. - felelős kiadó), 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.

