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Evangélium
…”juhaimat
vezetnem
kell”… (Jn 10,16)
Az európai pásztorok a nyáj mögött mennek. Figyelmükkel és
kutyáikkal egybetartják a juhokat. A közel-keleti pásztor viszont
a nyáj előtt megy. Vezeti és mutatja nekik a helyes utat. Ebből
nem szabad messze menő következtetéseket levonni. Például
olyat, hogy a jó pásztor mindig
elől megy és nem követi, hanem
vezeti a rábízottakat. Ugyanis,
hogy a pásztor hol megy, elől
vagy hátul, az nem erkölcsi kérdés, hanem földrajzi. A Szentföldön kő és homok borít majdnem
mindent. Ott azért megy elől a
pásztor, mert egyedül csak ő tudja, hol van a zöld mező. Nem mindenhol van. Ezért azt keresni
kell. Oda is kell vezetni a juhokat, mert maguktól nem találják
meg.
Nem sokkal húsvét előtt készült
el a szentsír fölött látható boltíves kép. Ábrahám feláldozni készül fiát, Izsákot. Krisztus keresztáldozatának ez az ószövetségi előképe. Ábrahám feláldozza
egyetlen fiát, akit szeret. Isten is
feláldozza egyszülött fiát, Jézus
Krisztust a kereszten. A kép nagy
részét a fekete háttér uralja. A
sötétség. Ábrahám 100 éves volt,
amikor Izsák nevű fia született.
Miért ilyen idős korában? Ez sötétség. Isten miért gondolta meg
magát és kéri az apától gyermeke
életét? Ez sem világos. Útközben
Izsák érdeklődik apjától, van fa,
van tűz, de hol az áldozat? Ábrahám azt válaszolja: Isten gondoskodik magának áldozatról. A héber szó szerint azt mondja, Isten
látja az áldozatot. Ezért fekete az
alakok mögött minden. Mert itt
Istenen kívül senki nem lát semmit. Teljes sötétség van. A történet végén Ábrahám elnevezte a
helyet Jahweh yireh-nek, vagyis
Isten lát.

Amikor hullámok csapnak össze
a fejünk fölött, - mondjuk, minden összejött. Nem látunk megoldást, és kiutat. Ilyenkor jó, ha
tudjuk, ha mi sötétségben is vagyunk, az Isten azért lát. Lát,
gondoskodik, vezet. Mint a jó
pásztor.
A királyi menyegzőről szóló példabeszédet úgy fejezi be Jézus,
„kötözzétek meg kezét-lábát, s dobjátok ki a külső sötétségre. Ott
sírás és fogcsikorgatás lesz” (Mt
22,13).
„Azért nevezi az Írás a sötétséget
külső sötétségnek – mert ha az
ember önfényét nem leli, kívül
keresi, s ott nincsen. Aki nem önmaga lámpása: sötétben jár.”
Ha mindenhol, kívül és belül is
sötétség van. Az a teljes vakság,
az örök kárhozat.
Páduai Szent Antal ünnepi beszédében úgy fogalmazott, Jézus
mondja, „én vagyok a jó pásztor.
Jól mondja, én vagyok. Mert számára nincs múlt és jövő, csak
mindenben jelen.”
Ma és most is vezet bennünket!
G.F.

Sóhajok hídja
Szent Adalbert püspökről
(ünnepe: április 23.) kapta nevét
az Ószeminárium, Nagyszeminárium, az esztergomi bazilika
szomszédságában. Az épületben
eredetileg papnevelő intézet működött, ami 1865. október 8-án
nyitotta meg kapuit.
Az ószeminárium több, mint 80
méter hosszú, az északi és déli
homlokzata közti szintkülönbség
10 méter, amit egy kétszintes alépítmény egyenlít ki. Érdekessége, hogy a déli – bazilikára néző –
homlokzata klasszicista, míg
északi homlokzata romantikus
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stílusban készült.
A déli homlokzaton, – a főbejárat felett olvasható – felirat: Pietati et Scientiis (jámborságnak
és a tudománynak). Teljes alapterülete 2 hektár, hasznos területe
12 000 négyzetméter. Ez volt a
Dunántúl legnagyobb középülete.
Átlagos belmagassága 4,5 méter.
A második emeletet közvetlenül
meg lehet közelíteni a Várhegyről
is az öntöttvasból készült, úgynevezett Sóhajok hídján. Nevét onnan kapta, hogy hajdani szigorúságáról híres intézmény leendő
papjai belépés előtt még egy nagyot sóhajtottak. Így aztán az
esztergomiak a hidat – valószínű
a velencei minta alapján – elnevezték Sóhajok hídjának.
A második világháború alatt katonai menedéknek használták.
Államosítása után, 1953-tól katonai nevelőintézet működött az
épületben, majd 1955-től a Szovjet Hadsereg vette át, és katonai
kórházat rendezett be benne. Az
1956-os forradalom esztergomi
eseményeinek fő helyszíne volt.
Az épületet egészen 1990. január
18-ig használta a hadsereg, aminek következtében állaga jelentősen leromlott.
Az egyház 1993-ban kapta viszsza, de a felújítások megkezdésére még tíz évet kellett várni. Az
épület mellé, Szentgyörgymező
irányába egy száz fő elszállásolására alkalmas vendégházat építettek. A felújításra közel 3 milliárd forintot fordított az Esztergom – budapesti főegyházmegye,
ebből 755 millió forintot az Esztergomi Hittudományi Főiskola
adott. A teljes felújítás 2006 nyarára, a Bazilika felszentelésének
150. évfordulójára készült el. A
szemináriumot Erdő Péter újra
felszentelte. A ceremóniát megelőző szentmisén Scitovszky János prímás miseruháját és Oláh
Miklós pásztorbotját viselte, amit
máskor a Keresztény Múzeumban őriznek.
G.F.

Krisztamami
Mi
után
sóvárgunk?
Valami
után,
ami
öszsze tudna kapcsolni minket létünk és
emberségünk gyökereivel. Mire vágyunk?
Valamire, ami össze tudná kötni létezésünk titkát a nagyobb
valósággal. Mit keresünk?
Valamit, ami épségben meg tudná őrizni a gyerekeink lelkét, és
ami összetört szívünk darabjait is
összeforrasztaná.
Az emberségünket keressük. Azt
a valamit, ami emberivé tesz, az
életünket pedig emberi életté. Sejtjük, hogy ez a valami csak
Valaki lehet. Emberségünk a szeretet körül forog, mert az élő Isten
maga a szeretet. Üdvözöl:

Krisztamami

Anyakönyvi hírek
Keresztelés:
Olivér - Agócsi Richárd és Kormány Dóra; Zsófia és Róza - Illés
László és Erdődi Tímea gyermekei a keresztség szentségében
részesültek április 22-én templomunkban.
Temetés:
† Ézsiás Istvánt életének 61. évében április 16-án;
† Széll Sándornét sz.: Lovai Gizellát életének 86. évében április
20-án utolsó útjukra kísértük.
P.Gy.

Tűzifa
Néhány hete, egy önmagát megnevezni nem akaró testvérünk,
körülbelül 100 mázsa tűzifát szállított a plébániára. Konyhakész,
méretre vágott akác és nyárfa.Támogatását hálásan köszönöm, de azt is, hogy évről évre
soha nem feledkezik meg rólunk.
Isten tartsa meg és fizesse meg
jóságát!
G.F.
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

Nyílászárók
Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Timóteus volt. Szent Pál
a korintusiaknak írt első levelében így ír: „Elküldtem hozzátok
Timóteust, aki kedves, hűséges
fiam az Úrban.” (Kor 4,17)
Új kérdésünk: Melyik bibliai
alak mondta: „a te lelkedet is
tőr járja át”? (Luk.2,35)
1.
Zakariás?
2.
Jeremiás?
3.
Simeon?
4.
Malakiás?
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 május 13-i számban közöljük. A Légióval kapcsolatos
játék nyertese: Tóth Lászlóné.
M.L.

Létige
29. v.: ApCsel 9,26-31; Zs 21,2632; 1Jn 3,18-24; Jn 15,1-8
30. h.: ApCsel 14,5-18; Zs
113B; Jn 14,21-26
1. k.: ApCsel 14,19-28; Zs 144; Jn
14,27-31a
2. sz.: ApCsel 15,1-6; Zs 121; Jn
15,1-8
3. cs.: 1Kor 15,1-8; Zs 18A; Jn
14,6-14
4. p.: ApCsel 15,22-31; Zs 56; Jn
15,12-17
5. sz.: ApCsel 16,1-10; Zs 99; Jn
15,18-21
6. v.: ApCsel 10,25-26.34-35.4448; Zs 97; 1Jn 4,7-10; Jn 15,917

Már korában elkészültek, de
Húsvét hetében lettek beépítve
templomunk új ablakai és ajtói.
Három ajtó és két ablak.
A sekrestye két ablaka fenyőből
készült, és hőszigetelt üveg található bennük. A kórus feljáró ajtajának anyaga szintén fenyőfa. A
sekrestye és a torony ajtói tölgyfából készült hőszigetelt időtálló
nyílászárók.
Petrov András és fiai asztalos
mesterek műhelyéből kerültek ki
ezek a darabok, melyek anyag és
munkadíja összesen 860 ezer forintba került. Képviselőink: Lauer István és Mihálffy Béla 400
ezer forinttal támogatták ezt a
kezdeményezést, melyet az egyházközség 460 ezer forinttal egészített ki.
Az asztalos mestereknek
igényes munkájukat, képviselőinknek nagyvonalú támogatásukat, híveimnek pedig
nagylelkű adományaikat ismételten hálásan köszönöm.
G.F.

Hirdetések
• Ma imádkozást végzünk a jó
termésért. („Búzaszentelő”)
• Május hétköznapjain a szentmisék este 6 órakor kezdődnek,
majd a misék végén imádkozzuk
a Lorettói litániát.
• A héten lesz első péntek. Délelőtt a betegeket látogatjuk, az
esti mise végén a Jézus Szíve
litániát énekeljük.
• A következő vasárnap elsővasárnap, a délelőtti mise végén
imádkozzuk a Jézus Szíve litániát.
P.Gy.

Léleklétra
„A meghallgatott imádság nem mindig azt jelenti, hogy megkapok Istentől mindent, amit kérek, hanem azt, hogy megkapok mindent, amire valójában szükségem van.” (Molnár Róbert)
N.-né
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), 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.

