KIÁLTÓ SZÓ

6. évfolyam, 2. szám

A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

Evangélium

Az egyik összetevő, az oliva olaj,
mint kenőcs gyógyítja a belső izmokat, erősíti a lelket. A balzsam illatozik, megvéd a romlástól és a
pusztulás szagától. Ez a keresztény erények jelképe ami szétterjed
és jó illatot, jó légkört teremt. Ahol
lehet élni.
Azt olvassuk egy helyen János
evangéliumában, hogy „Mária vett
egy font valódi nárduszból készült,
drága olajat, megkente vele Jézus
lábát és megtörölte a hajával, a
ház betelt az olaj illatával. Az
egyik tanítvány, az iskarióti Júdás,
aki elárulta, méltatlankodott miatta: „Miért nem adták el inkább az
olajat 300 dénárért, s miért nem
osztották szét a szegények közt?”
De nem azért beszélt így, mintha a
szegényekre lett volna gondja,
hanem mert tolvaj volt: ő kezelte a
pénzt és eltulajdonította, amit
rábíztak” (Jn 12, 3-6). A ház betelt
az olaj illatával, betelt a
Szentlélekkel.
Ünnepi szentmiséken gyakran
használjuk a füstölőt. Parázsra
k evés tömjént szórunk és
kifejezzük hódolatunkat az
Oltáriszentség előtt. Olyan, mint
az imádságunk. A füst is felfelé
száll, mint a szavunk, de milyen
illata van? Nem büdös? Ha bűzlik,
akkor az az önzéstől van, az énnel
kezdődő mondatok orrfacsaró
szagától. Ilyen a krizma is, mint a
jó tömjénfüst, mint az igazi
imádság, aminek nem szaga,
hanem illata van. A Szentlélek van
benne, az tölti el, állandó hálaadással, dicsőítéssel. Pontosan
egy ilyen dicsőítő, szentlelkes mondatot hallunk ma az evangélium
végén „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem” (Mk
1,11). (G.F.)

…”Szentlélekben
keresztel”… (Mk 1,8)
János vízzel (vízben) keresztel,
Jézus pedig Szentlélekben. A víz és
a Lélek eszközt is jelent, amivel a
keresztelés történik. De szó szerinti is igaz. Vízben és Szentlélekben
keresztelni. Mind a kettő folyadék.
A Szentlélek ugyanis olaj. Pontosabban krizma.
Az ősegyház életében, felnőttek
keresztelésekor, egyszerre három,
úgynevezett beavató szentséget
vettek föl a jelöltek. Keresztséget,
bérmálást, és az Oltáriszentséget.
Más szóval az Atya újjá teremt
bennünket, hogy Isten gyermekei
lehessünk a víz által a keresztségben. A Szentlélek a bérmálásban betölt bennünket a szent olaj
illatával. A Fiú, Jézus Krisztus
táplál és velünk van a szentostya
(eukarisztia) színe alatt. Egyszóval
a beavató szentségekben a
Szentháromságot vesszük magunkhoz.
Ez történik a mai evangéliumban
is. „Jézusra a Lélek galamb alakjában leszáll. Szózat is hallatszott
az égből: „Te vagy az én szeretett
Fiam, benned telik kedvem” (Mk
1,10-11).
Szentlélek a galamb, a hang az
Atya, a keresztelkedő pedig Jézus.
Együtt a Szentháromság. Egész
nyugodtan azt a címet is
adhatnánk az említett 3
szentségnek, hogy bevezetés a
Szentháromság életébe.
Nagycsütörtökön az olajszentelési misében 3 olaj kerül
megáldásra. Keresztelendők, betegek olaja és a krizma. A három
közül egyedül a krizma, ami több
alkotó részből áll. Oliva olajból és
balzsamból. Egyedül ennek az
olajnak van illata, a balzsam miatt. A keleti egyházban 40 vagy 43
különböző fűszerből és növényből
készítik el a krizmát. Ez a
Szentlélek. A benne levő sok
összetevő pedig a Szentlélek ajándékai. A legtöbb alkalommal,
legyen az keresztelés, bérmálás,
papszentelés, oltár és templomszentelés, ezt az illatos krizmát használjuk.

Keresztelő Kút
(Urunk megkeresztelkedése, ünnepe: január 7)
Egyházi előírás, hogy a keresztelő kút kőből, fából vagy fémből készüljön.
Az apostolok idejében még nem
voltak keresztelő kutak vagy medencék, a folyók partján, patakok
mellett vagy tavaknál történt a
szentség kiszolgáltatása. Például
Tertullianus említést tesz Szent

2018. január 14.

Péter megkeresztelkedéséről, ami
Rómában a Tiberis folyóban volt.
A keleti ortodox egyházban mai
napig megmaradt a kutak és medencék használata. Olyan nagy és
mély fürdők ezek, ahová az ember
kényelmesen, egész testével elmerülhet. A görög szó kalymbethra és
ennek latin megfelelője
a natatorium, ilyen úszómedencét
jelent.
A legrégebbi keresztelő kutak a
római katakombák földalatti temetkező helyein találhatók, melyet
a kápolna padlójának könnyen faragható tufa kőzetébe vágtak.
A negyedik századtól számos
templom építése kezdődik meg, így
a keresztelő kút is egy külön helyre, kápolnába kerül. Ennek a kútnak szintén medence formája van.
Földbe mélyítik, esetleges díszes
párkányát kiemelik. Fontos és jelképszerű a kút mélysége, ahová az
újonnan megkeresztelkedő lemegy
(meghal) mint ember, és feljön onnan, mint Isten gyermeke
(feltámad).
A kutak formája kerek, nyolcszögletű, hatszögletű vagy négyzet
alakú. Van néhány kereszt-forma
is, de ez inkább a keleti egyházban
jellemző. Alkalmanként találkozunk kőkoporsó (szarkofág) formával, ami utal Szent Pál apostol rómaiakhoz írt levelére „a keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele
együtt a halálba, hogy miként
Krisztus az Atya dicsősége által feltámadt a halálból, úgy mi is az élet
újdonságában járjunk” (4.v.).
A 13. századtól kezdve a kút formája egyszerűsödik. Olyan lesz,
ahogyan ma is kinéz. Kisebb, nem
mély és egy vagy több oszlopon áll.
A keresztelő kutat meg kell áldani, anélkül abban nem lehet keresztelni. Ez húsvét vagy pünkösd
előestéjén a liturgia keretében történik. Lényege a Szentlélek lehívása, akit kérünk, hogy a víznek termékenyítő erőt adjon. Eközben a
szertartást végző pap különböző
szimbolikus mozdulatokat tesz.
Megáldja a vizet, azzal megszenteli
a négy égtájat, rálehel a vízre,
hogy abból kiűzze a gonoszt, és háromszor belemártja, majd kiemeli
a húsvéti gyertyát (Krisztus három
nap a sírban feküdt, majd feltámadt). (G.F.)

Sokkezes karácsony

Rejtvény

Hálásan köszönöm mindazoknak,
akik idén is jó szívvel, örömmel
vettek részt az adventi előkészület
és Urunk születésének karácsonyi
feladataiban. Az adventi koszorú
igényessége Gyuris Gáborné Erzsike ügyes kezének műve. A Krisztus világosságát és melegségét jelképező négy gyertyát ebben az évben is, hasonlóan az előzőekhez,
egy magát megnevezni nem akaró
jótevőnk ajándékozta.
A szentélyt majdnem betöltő két
fenyőfa Oláh Józsefné, Október 6.
utcai lakos felajánlása. Gyönyörűek! Nem kis feladatot vállaltak,
akik ennek kivágásában, elszállításában és felállításában közreműködtek: Nyári Imre, ifj. Mihálffy
Béla, ifj. Mihálffy Tibor, Molnár
László, Kartali László, Szunyogh
Mihály, Turner Tibor, Pócsai
György, Pócsai Máté, Kósa Bence,
Gyuris István, Gallai Károly. És a
lelkes és segítő asszonyokat se
hagyjuk ki: Németh Istvánné, Kasza Lajosné, Kéri Györgyné. A
fenyők közül az egyiket az Orczy
István általános iskola diákjai és
tanárai, másikat a Jerney általános iskola diákjai díszítették. Kádár Mihályné és Lázár Zoltán igazgatók együttműködését kiemelten
köszönöm. Utolsó díszként az izzók
kerültek felhelyezésre, mely Ferencsik Tibor, Ferencsik Katalin, Ferencsik Gergő és Tóth Károly munkájának eredménye.
Évek óta Csányi Józseftől és Kókai Gézától kapjuk a karácsonyi és
más ünnepekre szánt virágokat.
Nekik, családjaiknak és mindenkinek, akik idén is örömmel segítettek, köszönet és hála a sok-sok jóért. (G.F.)

A december 31-i rejtvény megfejtése: Szentatya. A játék nyertese: Kéri Györgyné. Minden sikeres megfejtőnek gratulálunk!
M.T.É.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Anna, Turner Balázs és Mohai Anett; Zsófia és Réka, Dr. Fekete Zoltán és
Ruszkai Márta gyermekei a keresztség szentségében részesültek 2017. december 30-án.
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

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Lévi volt. Így ír erről a
Szentírás: Jézus „ezek után kiment és meglátott egy Lévi nevű
vámost, amint a vámnál ült. Felszólította: „Kövess engem!”. Az
felállt és mindenét otthagyva követte őt. A farizeusok zúgolódására így felelt: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra,
hanem a betegeknek!” (Lukács
5,27)
Új kérdésünk: Ki volt az a
szent, filozófus, vértanú, aki
így írt a kereszténységről: „Az
egyedül megbízható és igaz
filozófia.”?
1 Szent Miklós?
2 Szent Jusztinusz?
3 Szent Cirill?
4 Szent Vencel?
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
január 28-i számban közöljük. A
Szent Sebesténnel kapcsolatos
játék nyertese: Nyerges Józsefné.
ML

Létige
14. v.: 1Sám 3,3b-10.19; Zsolt 39;
1Kor 6,13c-15a.17-20; Jn 1,35-42
15. h.: 1Sám 15,16-23; Zs 49; Mk 2,18
-22
16. k.: 1Sám 16,1-13; Zs 88,20-28; Mk
2,23-28
17. sz.: 1Sám 17,32-33.37.40-51; Zs
143; Mk 3,1-6
18. cs.: 2Kor 10,17 - 11,2; Zs 44; Mt
25,1-13
19. p.: 1Sám 24,3-21; Zs 56; Mk 3,1319
20. sz.: 2Sám 1,1-4.11-12.19.23-27; Zs
79; Mk 3,20-21
21. v.: Jón 3,1-5.10; Zs 24; 1Kor 7,2931; Mk 1,14-20
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

A beszélgetésről
Szókratészről maradt fenn ez az
anekdota.
- Hallottad, ó Szókratész…
- Egy pillanatra, barátom – szólt
a bölcs – biztos vagy abban, hogy
amit mondani akarsz nekem, az
igaz?
- Nem tudom, csak másoktól hallottam.
- Vagy úgy! Akkor kár vele törődnünk, ha csak nem valami jó.
- Nem hiszem, hogy jó. Inkább az
ellenkezője.
- Lehet, hogy valami fontos, amivel elkerülhetjük, hogy valaki bajba kerüljön?
- Egyáltalában nem az.
- Nos, kedves barátom, – szólt
Szókratész – akkor hagyjuk az egészet! Az életben annyi szép és érdekes dolog van, amiről beszélgetni
lehet! Miért pocsékoljuk az időt
olyanra, ami sem nem igaz, sem
nem jó, sem nem fontos?
N.-né

Hirdetések
• Ma, vasárnap a katolikus kör
tartja találkozóját délután 3
órai kezdettel a közösségi házban.
• Január 27-én szombaton egyházközségi bált rendezünk a
sportcsarnokban. Az este 6 órakor kezdődő farsangozásra a
belépő felnőtteknek 4 ezer, 6
éves kortól 12 éves korig 2 ezer
forintba kerül. Jegyek már vásárolhatók a plébánián hivatali
időben.
• Akik házszentelést kérnek, jelezzék a plébánián vagy a sekrestyében.
P.Gy.

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