KIÁLTÓ SZÓ

6. évfolyam, 32. szám

A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

Evangélium
…”az Isten kenyere”… (Jn 6,33)
Az az Isten kenyere, ami lejön
az égből. Ebben a hatodik fejezetben hétszer hangzik el a kifejezés: „ami lejön az égből”. Ezt úgy
is lehet fordítani, hogy nem AMI,
hanem AKI lejön az égből (ho
katabainón ek tou ouranou). Tehát nem tárgy, ami, hanem személy. Aki. A 40 éves pusztai vándorlás idején az Isten mannával
táplálta a népet. Ez az eledel úgy
néz ki, mint a vattacukor. A manna pedig egy kérdést jelent magyarul: mi ez? Az igazi fordítása,
a „mi ez?”-nek így hangzik: csak
ennyi. Krisztust magát adja az
áldozáskor, egy ötven forint nagyságú és vastagságú kenyérben.
Csak ennyi?
Franz Werfel sikerkönyve Jeremiás próféta életéről, magyarul
„Halljátok az igét” címmel jelent
meg. Az egyik tanulságos és megható része a történetnek, amikor
a babiloni király be akar lépni a
jeruzsálemi templom szentek
szentjébe. Oda, ahová csak a főpap, és ő is csak egy évben egyszer tehette be a lábát.
„Mindenki jól tudta, hogy
Nebukadnezár nemcsak hatalmas
városépítő volt, de egyben szenvedélyes gyűjtője és szakértője mindenféle régiségnek. Otthon, Babilóniában, Esagilla templomvárosában külön palotát épített és ebbe
hordta össze az Úr, Akkád és
Asszúr ősrégi képeit, szobrait és
írott emlékeit. Szakértő hunyorgással szemlélte a réztengert, s
rövid ujjú, ideges keze szinte elérzékenyülten simogatta meg a roppant rézbikák szügyét. Az agg főpap eközben szüntelenül ott járt a
sarkában, mintha akadályozó,
fütyülő lélegzetével meg tudná
akadályozni a legnagyobb veszélyt. Amikor azonban a Nagyúr
elgondolkozó becsüspillantása az
előcsarnok, majd a gránátalmákkal és liliomokkal túldíszített két
furcsa rézoszlop felé fordult, váratlan dolog történt. A főpap töré-

keny teste egyszerre megtelt ifjúi
erővel és gyorsasággal. Olyan sebesen szaladt fel az előcsarnok tíz
lépcsőfokán, hogy a ruhája szegélyén függő kis ezüstharangok és
apró gránátalmák hangosan csilingelni kezdtek, aztán keresztbefeküdt a szentély küszöbén, hogy
olyan módon saját testével akadályozza meg egy tisztátlan csillagimádó behatolását a legszentebb
szentélybe. Nebukadnezárt azonban az ünnepi ruhákba burkolt s
kinyúlva fekvő nagytekintélyű test
egyáltalán nem zavarta: sárgásszürke köpenyét kissé feljebb emelve, egyszerűen átlépett Izrael főpapján s benyitott a szentély belsejébe. Száz meg száz pap torkából feltörő panaszos kiáltás kísérte ezt a szentségtörést. Csak néhány pillanatig maradt odabenn.
Amikor kilépett a szentély belsejéből, erőteljes arcán elgondolkodó
mosoly ült. A tíz lépcsőfokról közben eltűntek a papok, - Nebukadnezár megállt a lépcső közepén és
ezt az egy szót mondta: Semmi!”
A nép ettől éhes. Attól, hogy
személytelenül és megvetően kérdez, mi ez. Akkor lenne jóllakott,
ha hittel eltelve azt kérdezné, ki
ez? Nebukadnezár hitetlenül lépett be a szentek szentjébe, ezért
nem talált ott semmit.
Az egyház feltételezi rólunk és
hiszi, hogy mi hívők vagyunk. Mi
nem kenyeret, hanem Istent látunk a szentostyában. A keresztényüldözések végén, 325-ben a
niceai zsinaton ezért került bele a
hiszekegy szövegébe az a mondat:
értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből.
Vagyis ez a manna nem kenyér,
hanem személy, maga Krisztus.
G.F.

Hogyan lesz a
magból
kenyér
Az 50 évet élt ravennai püspök,
kitűnő egyháztanító és hitszónok,
Aranyszavú Szent Péter (ünnepe:
július 30.) a Miatyánkról ezt
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mondta egyik beszédében:
,,Krisztus azért tanított meg röviden imádkozni, mert gyorsan
meg akarja adni, amit kérünk...
Menjünk hát, gyermekeim, ahova
az irgalom szólít, a szeretet vonz,
a vágy hív! Istent, az Atyát érezze a szív, mondja a nyelv, szólítsa
a lélek és minden, ami bennünk
van, legyen nyitva kegyelmének,
s ne a félelemnek, mert a bíró
Atyává változott, s nem azt akarja, hogy féljük, hanem hogy szeressük.”
Amikor a napkeleti bölcsek megérkeztek Betlehembe, elteltek félelemmel mindattól, amit láttak.
Az ég a földön volt, a föld az
égen. Az ember az Istenben és Isten az emberben. Láthatták egy
bepólyált kis testben Azt, akit az
egész világ be nem fogadhat.
Jézus a kenyér, melyet magként
elvetettek a Szűz méhébe. Ez
megnőtt, megszületett és testté
lett. Megdagasztották a szenvedésben, kisütötték a kemencében,
ami a sír, majd feltették az oltárra. Azóta ezt fogyasszák a hívek
minden szentmisében, mint
Krisztus testét, a szentostyát.
Hallgassátok, mit mond az Úr:
jöjjetek, térjetek vissza hozzám!
Tudjátok meg, én vagyok a ti
Uratok Istenetek, aki jóval fizet
a rosszért, szeretettel a sértésért
és határtalan irgalommal a bántó sebekért.
A Teremtő saját képére alkotott
téged. Ezért te a láthatatlan Isten képviselője vagy, bárhol is
jársz. Az ő követe vagy. Így van
jelen bennünk és általunk az
egész hatalmas nagyvilágon az
Isten.
A szegény kinyújtotta kezét, és
az Isten elvette, ami benne volt.
A hazatért tékozló fiúval ezt
mondatta: ,,Mindent elveszítettem, amit csak egy fiú elveszíthet, de az Atya abból, ami őt
Atyává teszi, semmit nem veszített el.”
Az év végi népünnepélyek túlkapásai ellen így emelt szót: ,,Aki
az ördöggel mulat, az nem ünnepelhet Jézus Krisztussal.”
G.F.

Szobor

Anyakönyvi hírek

Nem régen lett vásárolva és
talán egy héttel ezelőtt felszentelve pietrelcinai Szent Pió atya
szobra.
A Szent Anna oltár jobb oldalára, – ahol eddig a szomorú Krisztus szobrát láthattuk – helyeztük
ezt a 140 cm magas, festett, műgyantából készült szobrot.
Híveink kilencedet végeztek a
Szent tiszteletére, melynek befejező napján megáldásra került a
kegytárgy.
A szobrot Fődi Matild és kedves
családja adományozta az egyházközségnek, ami 140 ezer forintba
került.
A kőoszlop feliratát ifjú Pesti
Ferenc kőfaragó mester végezte
25 ezer forintért. Az adományozóknak nagylelkűségüket, ifjú
Pesti Ferencnek munkáját, híveimnek pedig buzgó imáját most is
nagyon köszönöm.
G.F.

Esküvő:
Hódi Péter és Kiri Andrea augusztus 4-én a házasság szentségében részesült.
Keresztelés:
Dominik - Varga Norbert és
Makra Renáta;
Bendegúz Regő - Ungi Attila és
Pogonyi Ildikó gyermeke a keresztség szentségében részesült
augusztus 5-én.
Temetés:
† Sziveri Ferencnét sz. Ocskó
Gizellát életének 92. évében július 30-án; † Tóth Istvánnét sz.
Gyuris Juliannát életének 79.
évében július 31-én; † Jernei Ferencnét sz. Turzó Anna Máriát
életének 73. évében augusztus 1én utolsó útjukra kísértük..
P.Gy.

Perselyek
Az eddigi két fali persely mellé
egy harmadikat is vásároltunk.
Ezek a biztonsági perselyek a
régi bádogból készültek helyére
kerültek. Egyik a páduai Szent
Antal, másik a Szent Család mellékoltár boltíveinek bal oldalán
volt elhelyezve. Jelenleg mindkettő Deli Albin tájházában megtekinthető. A harmadik új persely a
legújabb mellékoltár, az irgalmasság-oltár adományozóinak
táblája fölé került.
Ezért a három perselyért összesen 100 ezer forintot fizettem. A
kedves híveknek ezúton is köszönöm támogatásukat és segítségüket.
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

Hirdetések
 Augusztus 13-án Fatimai imaóra lesz a közösségi házban délután 4 órai kezdettel.
 Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén reggel és este
lesznek szentmisék.
P.Gy.

Létige
12. v.: 1Kir 19,4-8; Zs 33; Ef 4,30
- 5,2; Jn 6,41-51
13. h.: Ez 1,2-5.24-28c; Zs
148; Mt 17,22-27
14. k.: Ez 2,8 - 3,4; Zs 118,14131; Mt 18,1-5.10.12-14
15. sz.: Jel 11,19a; 12,16a.10ab; Zs 44; 1Kor 15,2026; Lk 1,39-56
16. cs.: Ez 12,1-12; Zs 77, 5662; Mt 18,21 - 19,1
17. p.: Ez 16,1-15.60.63; Iz 12, 26; Mt 19,3-12
18. sz.: Ez 18,1-10.13b.30-32; Zs
50; Mt 19,13-15
19. v.: Péld 9,1-6; Zs 33; Ef 5,1520; Jn 6,51-58
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Antiochia volt. Barnabás ezért elment Tarzusba, hogy
felkeresse Sault. Magával vitte
Antiochiába. Egy egész évig ott
maradtak az egyházban és rengeteg embert tanítottak. Először
Antiochiában nevezték el a tanítványokat keresztényeknek.
(Apcsel 11,26)
Új kérdésünk: Ki volt az a
szent, aki elsők között szenvedett vértanúságot, és lefejezése után, rózsát küldött egy
gúnyolójának, aki ennek láttán megtért?
1.
Szent Dorottya?
2.
Szent Erzsébet?
3.
Szent Margit?
4.
Szent Johanna?
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 augusztus 26-i számban
közöljük. A Mózessel kapcsolatos
játék nyertese: Tapodi Endréné
volt.
M.L.

Léleklétra
A mindennapi életben többnyire
nem vagyunk tudatában annak,
hogy sokkal többet kapunk, mint
adunk. Akkor gazdagszik igazán
az életünk, ha tudunk hálásak
lenni. Könnyen túlbecsüljük saját
tetteinket,
tevékenységünket,
holott sokkal jelentősebb volt számunkra az, amivel mások formáltak minket.”
(Dietrich Bonhoeffer)
N.-né
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