KIÁLTÓ SZÓ

6. évfolyam, 52. szám

A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

Evangélium
…”lelkem ujjong megváltó
Istenemben”… (Lk 1,47)
Négy kantikumot, éneket olvashatunk Lukács evangélistánál.
Karácsony éjjelén az angyalok
Isten dicsőségét és az embereknek békét hirdető himnuszát. Aztán
Mária
örömtől
hangos
magnificat-ját. Keresztelő János
édesapjának, Zakariásnak áldott
az úr imádságát, és az öreg Simeon búcsúimáját. Ezek között van
egy kétszeresen is kakukktojás.
Az angyalok éjszakai éneke. Ezt
ugyanis nem egyvalaki, hanem
angyalok sokasága énekli. Nem
emberek, hanem égi lények.
Zakariás énekében a közösség
szól Istenhez „áldott az Úr atyáink Istene” (1,68). Simeon esti
imájában egy személyben történik az ima elmondása „most bocsásd el uram szolgádat (2,29).
Mária éneke, a Magnificat két
versszakból áll, ami Zakariás és
Simeon énekeinek előadásmódját
egyesíti. Első versszak egyes
számban, a második többes számban hangzik el Mária szájából.
A latin nyelvű kéziratok szerint
ezt az imát Erzsébet mondja, hiszen eddig is ő beszélt. A görög
nyelvű kéziratok pedig Máriát
tartják előadónak. Őszinte legyek, én egyiket sem. A Szentlélek az, aki itt énekel. Mindegy,
hogy kinek a szájából, de itt a
harmadik isteni személy a főszereplő.
Origenész a következőket mondta. Magasztalja lelkem (psykhé)
az Urat, és lelkem (pneuma, a
bennem levő Szentlélek) ujjong
megváltó Istenemben. Mind a
kettő lélek. Nem szívem ujjong
megváltó Istenemben, hanem
lelkem ujjong benne. Az egyik
lélek én vagyok, saját magam, aki
dolgozok, beszélek, gondolkodom,
végzem a mindennapi feladataim.
A másik lélek, ami bennem van
az isteni, annak az a munkája,
hogy ujjongjon. Kétféle imádság
ez. Az egyiket én végzem, a másikat a bennem lakó Szentlélek. Én

felsorolom, elszámolom mindazt a
jót és rosszat, ami velem történt.
A Szentlélek másként imádkozik.
Dicsőít, ujjong.
Erre hozta találó példának
Szent Ágoston a farizeus és a vámos imáját (Lk 18, 9-14). A farizeus felsorol „nem vagyok olyan,
mint a többi ember, rabló, igazságtalan, házasságtörő” (11.vers).
Ez az én lelkem. A vámos nem
emeli fel a fejét. Mert nem fejből
mondja bűneit. Nem fejből, mert
nem ő beszél, hanem a Szentlélek
végzi benne a gyónást. Ha ezt
ember beszélné, sorolna, szabadkozna, védekezne, végül ígérgetne, hogy megváltozik. A Szentlélek nem beszél, inkább lát. Megmutatja nekünk bűneink súlyát
és annak következményét. Erre a
látványra az ember csak annyit
tud mondani: „irgalmazz nekem,
bűnösnek” (14.vers).
Ezért állunk meg minden szentmise elején a lelkiismeret vizsgálat közben. Hátha meglátjuk Istent. Akkor könnyebben és hitelesebben tudjuk mondani: Gyónom
a mindenható Istennek…
Dorothee Sölle szerint Mária,
nemcsak Isten mindenek feletti
győzelmének jelképe, hanem a
bizalomé és a szabadságé. A Máriáéhoz hasonló asszonyok üres
arca, mind ugyanazt várta Názáretben. Istenanyák akartak lenni.
A Szűzanya imája az én egyes
számából átvált többes számba.
Vele mit tett, és Atyáinknak mit
ígért. Velem és velünk. Ez az első
mozdulat a szabadság felé. Kilépni magunk zárt ketrecéből a másik irányába, a közösség szolgálatába.
Máriát kiválasztotta az Isten,
hogy mindenkié legyen.
G.F.

32 késszúrás
Szemtanúk
elmondása
szerint 1957. december 14-én
nagy jövés-menés volt Szentgotthárdon. A tanácstagok részére
baráti estet rendeztek, és ezzel
egy időben volt a rendőrségi bál
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is. A rábakethelyi sírásó, miközben a másnapi fiatal halott temetésére készítette a sírhelyet, egy
bőrkabátos csoportot látott a
templom és a temető körül. A plébános pedig Farkasfára ment, karácsonyi gyóntatásra. Az éjszakát
egy családnál töltötte, mert másnap reggel ő misézett ott.
Éjfél körül egy tizenhét éves fiatalember zörgetett be a plébániára, azzal a kéréssel, hogy súlyos
beteg nagybátyját kellene ellátni
a szentségekkel. Brenner János
áldozópap (ünnepe: december 15)
átment a templomba, nyakába
akasztotta betegellátó tarsolyát,
amelyben az Oltáriszentséget vitte, és kísérőjével a dombtetőn keresztül vezető koromsötét gyalogúton elindult Zsida felé. Útközben többször megtámadták, de sikerült elfutnia. Végül a feltételezett beteg háza közelében kapták
el. Ez is azt bizonyítja, gyilkosai
tudták: Brenner János komolyan
veszi hivatását. Ezért várták a
megadott címen. És ott, nyakában az Oltáriszentséggel, harminckét késszúrással megölték.
A boncolási jegyzőkönyvből azt is
tudjuk, hogy a nyelvcsont és a gégeporc szarvainak többszörös törése volt látható a holttesten. Ezt
fojtogatással nem lehet előidézni,
a sérülés úgy keletkezett, hogy
ráléptek a nyakára, megtaposták.
A reverendához tartozó fehér papi galléron talajnyomok voltak, és
egy cipőtalp körvonala is kirajzolódott rajta. Tehát nemcsak megölni, hanem meggyalázni is akarták.
Az egyik hívő így emlékezik a
szent életű káplánra: „Volt egy bizonyos kisugárzása, amit nem is
lehet szóban elmondani. Szerették
az emberek, és igyekeztek odamenni, ahol ő volt, és hallgatni a szavát. Valami volt benne, ami vonzotta az embereket. Ez volt az ő fő
bűne: szerették a fiatalok, szerették az öregek. Nagyon sok embert
szerzett meg a hitnek, az egyháznak. Ő nem tudott elmenni ember
mellett úgy, hogy meg ne állt volna, és akár csak két szót ne szólt
(Folytatás a 2. oldalon)

volna hozzá. Az az örökös kedves
mosoly az arcán... Komolyan hirdette Isten igéjét, tanúságot tett
minden pillanatban a hitről. Jó
volt nála gyónni, mert tudott adni
útravalót.”
G.F.

Krisztamami
− Azért kapsz ki,
mert szeretlek…
Keresztény családokban
nem
ritka ez a gyakorlat. Amikor a
szülő egy ideig ezt a gyakorlatot
folytatta (mint én is, anyaságom
kezdetén), rájön, hogy ez a gyakorlat nem is biblikus, nem is
egészséges,
és
elhagyja
a
„szeretete jeléül” adagolt megszokott büntetést (ami általában a
testi fenyítés valamilyen formája), a gyerek szorongani kezd, és
minden rosszaságot elkövet, hogy
kiprovokálja a szülői szeretet jelét. Ez nem azt jelenti, hogy a
gyereknek a verés hiányzik,
hanem azt, hogy a biztonságát
jelentő szülői szeretet elveszítésétől fél! Ha váltasz, és az új
rend tartósnak és stabilnak bizonyul, egy átmeneti nehéz időszakot követően meg fognak nyugodni a gyerekeid. Az a fontos, hogy
addig ne bizonytalanodj el, akkor
sem, ha eleinte minden rosszabb
lesz, mint volt, és csak hosszabb
idő elteltével kezded tapasztalni
a pozitív változás jeleit. Addig is
jót tesz, ha bőségesen kifejezed a
biztonságot nyújtó, feltétel nélküli szeretetedet is!
Üdvözöl:

Krisztamami

Anyakönyvi hírek
Temetés:
† Kolompár Jánost életének 61.
évében december 18-án a
kiskundorozsmai temetőben utolsó útjára kísértük.
P.Gy.
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Szent jelek, jelképek
Szentmise - 3. rész

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Salamon volt, aki elhatározta, hogy templomot épít az Úr
nevének, és palotát királyi udvara számára.
(2Krón 1,18)
Új kérdésünk: Melyik apostol
kérte Jézust, hogy mutassa
meg az Atyát? (János 14,8)
1.
Jakab?
2.
Péter?
3.
Máté?
4.
Fülöp?
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 13 -i számban közöljük. A Józseffel kapcsolatos
játék nyertese: Kéri Györgyné
volt.
M.L.

Létige
30. v.: 1Sám 1,20-22.24-28; Zs 83;
1Jn 3,1-2.21-24; Lk 2,41-52
31. h.: 1Jn 2,18-21; Zs 95; Jn 1,118
1. k.: Szám 6,22-27; Zsolt 66; Gal
4,4-7; Lk 2,16-21
2. sz.: 1Jn 2,22-28; Zsolt 97; Jn
1,19-28
3. cs.: 1Jn 2,29-3,6; Zsolt 97; Jn
1,29-34
4. p.: 1Jn 3,7-10; Zsolt 97; Jn 1,35
-42
5. sz.: 1Jn 3,11-21; Zsolt 99; Jn
1,43-51
6. v.: Iz 60,1-6; Zsolt 71; Ef 3,23a.5-6; Mt 2,1-12

Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

A szentmise részei
A szentmise a keresztény élet
forrása és csúcspontja, mert ez
jeleníti meg leginkább a tanító és
megváltó Jézus Krisztust. A
szentmise az Ige liturgiájából és
az Eukarisztia liturgiájából áll.
Az Ige liturgiájában az Egyház
elénk tárja Isten üzenetét és mi
hittel válaszolunk rá. Az Eukarisztiát Jézus az utolsó vacsorán
alapította, ezekkel a szavakkal:
„Ez az én testem, ez az én vérem.” – átváltoztatta a kenyeret
és a bort az Ő testévé és vérévé.
A püspökök és a papok ezt ismétlik meg minden egyes szentmisében. Az Eukarisztia liturgiájában
a kenyér és a bor színében Jézus
jelenvalóvá teszi keresztáldozatát, testével és vérével táplál
minket.
A hívek a szentmisén befogadják Isten igéjét, áldozatul felajánlják magukat Jézus Krisztussal az Atyának és lehetőleg áldozáshoz járulnak.
(K.L.-né, N.-né)

Hirdetések
 December 31-én, hétfőn az esti
mise keretében lesz az év végi
hálaadás.
 Január 1-én (Újév) Szűz Mária
Isten Anyja ünnepe. Szentmisék a vasárnapi miserend szerint lesznek megtartva.
 Pénteken, január 4-én első péntek lesz, a reggeli mise végén
imádkozzuk a Jézus Szíve litániát, majd délelőtt a betegeket
látogatjuk.
 Január 6. Vízkereszt ünnepe, s
egyben első vasárnap is. A délelőtti mise végén szentségimádást tartunk, s énekeljük a Jézus Szíve litániát.
P.Gy.
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