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Evangélium
…”mikor láttunk éhesen?... (Mt 25,37)
A 2000-es évek elején a Magyar
Katolikus Egyház óriásplakátokon üzent az embereknek. Jót
tenni jó. A testvéri szeretetet jelképező képeken kenyeret megosztó kislány volt látható, mögötte
Rembrandt Irgalmas szamaritánus című alkotása, amely felhívta
a figyelmet a katolikus egyházra
és annak különböző programjaira.
Jót tenni jó, tehát jóért teszem a
jót, nem pénzért. Nem érdekből,
hanem mert szeretem és örömömet lelem benne.
A tudatlanságnak nagyon fontos szerepe van a jótékonykodásban és szeretetben. A tudatlanságon érdek és haszon nélküliséget
értek. Nem a mennyországért,
lakásáért, pénzéért segítek valakin, hanem mert szeretnek segíteni. Az evangéliumi példában
szereplő emberek nem is tudták,
hogy ők Krisztusnak adtak inni
és enni. Meglepődnek. Azon is
meglepődtek, hogy ők enni és inni
adtak valakinek. Leginkább azon
lepődtek meg, hogy ezt valaki
észbe tartja és emlékezik rá. Nekik nem jutott eszükbe, mikor,
kin és miben segítettek.
„Uram, mikor láttunk éhesen,
hogy enned adtunk volna, vagy
szomjasan, hogy innod adtunk
volna? Mikor láttunk idegenként,
hogy befogadtunk volna? Mikor
láttunk betegen vagy börtönben,
hogy
meglátogathattunk
volna?” (Mt 25,37-39).
Mert aki emlékezik minden tettére, az nem szeret, hanem jegyzőkönyvet készít. Napra pontosan
vezetett leltárt, ahol valamennyi
munkája és áldozatos szeretete le
van írva, és ha kell meg is tudja
mutatni, hogy ő nem hibás, mert
mindent megtett és megadott.
Mindent megtett és megadott,
számon tartott, hogy megvédhesse magát, bárki felelősségre akarná vonni.

Jót tenni jó, és jól. Ingyen,
örömmel, elfelejtve.
A héber elnevezés gemilut hassadim, magyarul az irgalmasság
cselekedeteit jelenti. Például táplálni az éhezőt, meglátogatni a
beteget, eltemetni a halottat stb.
A zsidók hétköznapjaiban ez egy
parancs, melynek lényege, hogy
ezekért a jótettekért semmiféle
hálát és viszonzást elfogadni nem
szabad.
Szerintük az irgalmasság fontosabb, mint a jótékonykodás. Három dolog miatt: általában a szegényekkel jótékonykodunk, de az
irgalmasság több, azt szegénynek, gazdagnak egyaránt adhatjuk. Aztán jótékonykodni az élőkkel szoktunk, irgalmasságot gyakorolni a halottal is lehet. Végül a
jótékonykodásban pénzzel szoktunk segíteni valakit, míg az irgalmasság a pénz mellett szolgálattal is támogatja a másikat.
A legmagasabb szintű irgalmassági cselekedet a halottak eltemetése. Azért mert a halott már
nem tudja ezt viszonozni. Az első
ilyen jócselekedetet, mint példát,
maga az Isten mutatta meg, amikor Mózest, szolgáját eltemette
Moáb földjén, Baal Peor-ral szemben (MTörv 34,6).
„Az igazi embert nem foglalkoztatja a nyerés vagy a vesztés gondolata, vagy a jutalom. Az ellenfelet
fogva tartja a győzelem éhsége és
a vesztéstől való halálos rettegése
- de őneki ezek közül nem kell
semmi: ő szabad.”
G.F.

Az olajszentelő
Aki hazájában szeretné felkeresni Szent Miklós (december 6.) püspököt, annak Törökországba kell utaznia. Budapesttől,
mintegy 1500 km távolságra, fapados légi járatok szállítják a turistákat és zarándokokat a 2 és
fél órára található Antalya nemzetközi repülőtérre. A tengerparti
hőségtől megizzadva, festői tája-
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kon, át a Taurus hegységen, de
végig a tengerpart közelében még
két óra szellősebb és üdítőbb autóút áll előttünk, hogy Míra városába, a mai Demre nevet viselő
helységbe érkezzünk. Ennek a
városnak volt püspöke Mikulás,
Szent Miklós püspök.
Az egész évben nyitva tartó, 5
euró belépőjegy fejében látogatható egy hajós templom sok titkot
rejt. Számos freskó meséli el
Szent Miklós jótékonykodó és segítő csodáit. Például miként ajándékozta meg egy szegény ember
három lányát arannyal teli erszénnyel, hogy ne kelljen szégyenkezniük, és tisztességesen
férjhez mehessenek.
Főleg Oroszországból érkeznek
ide zarándokok, hiszen köztudott,
hogy Szent Miklós, Szent Oroszország védőszentje is egyben. A
templom déli kapuján belépve
egy kőkoporsót találunk, mely a
hiedelem szerint a Mikulás testi
maradványait őrzi. A kőlap tetejére két lukat fúrtak melyen olajat öntenek be, hogy az a szent
csontjain átszivárogva megszentelődjön és a zarándokok összegyűjtve szétoszthassák maguk
kötött, mint ereklyét. Szent Miklós, ha nem is él, de éltetik. Van
igény rá, ma is dolgozzon, ma is
adjon. Ha nem piros színű csomagba rejtett arany diót és mogyorót, szép színű masnival megkötött virgácsot, de jó példát.
Akik meglátogatják, azokat megszenteli, akik a távolból csak emlékeznek rá, azokat pedig lelkesíti, hogy névtelenül és titokban
igyekezzenek minél több jót tenni.
És végül egy - két érdekesség:
ez a templom azon kevesek közé
tartozik Törökországban, amelyet
nem alakítottak át mecsetté.
Nem messze, mintegy 2 kilométerre innen egy színház is található a városban, ami a római birodalom idején a második században épült. A nézőtéren kényelmesen 11.500 ember foglalhatott helyet és élvezhette az előadást.
G.F.

Krisztamami

Rejtvény

Fontos kérdés, hogy
az vagy-e a gyereked életében, akihez a haladási irányát igazítja. Ha
tájékozódási pont vagy, akkor
nincs elveszve, amikor veled van.
Ha egy idegen városban nem találod az utat és bosszankodsz, ő
nyugodtan ül mögötted a kocsiban, mert úgy érzi: „szegény
Anya most nem találja az utat, én
viszont nem vagyok elveszve,
mert Anya velem van”. Jó helyen
tudja magát nálad, otthon érzi
magát
veled.
Rólad akarja
„lenézni”, hogy mikor mit kell
csinálni, és tőled várja az irányítást. De itt is van egy bökkenő: tájékozódási pont nem úgy
lesz az ember, hogy önmagát jelöli. A tájékozódási pont szerepét a
kapcsolat osztja az egyik tagjára. Nem az, hogy te vagy az okosabb. A felnőttet a gyerek kötődése avatja tájékozódási
ponttá.
A gyerek személyes kötődése
révén lesz a szülő (a pedagógus, a
nevelőszülő, a nagyszülő vagy
a tanár) tájékozódási pont, akitől
a gyerek vezetést vár, és akire
hallgat. Üdvözöl:

E heti rejtvényünk:
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Létige
3. v. (Advent 1. vasárnapja): Iz
63,16b-17.19b; 64,2b-7; Zs 79;
1Kor 1,3-9; Mk 13,33-37
4. h.: Iz 2,1-5; Zs 121; Mt 8,5-11
5. k.: Iz 11,1-10; Zs 71; Lk 10,21-24
6. sz.: Iz 25,6-10a; Zs 22; Mt 15,2937
7. cs.: Iz 26,1-6; Zs 117; Mt 7,21.2427
8. p.: Ter 3,9-15.20; Zs 97; Ef 1,36.11-12; Lk 1,26-38
9. sz.: Iz 30,18-21.23-26; Zs 146; Mt
9,35 - 10,1.6-8
10. v. (Advent 2. vasárnapja): Iz
40,1-5.9-11; Zs 84; 2Pét 3,8-14;
Mk 1,1-8
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: Ananiás volt, aki feleségével együtt eladta az egyik földjét. Az árából, felesége tudtával,
egyrészt megtartott magának, és
csak egy másik részt vitt el és
tett oda az apostolok lába elé.
ekkor mondta Péter: nem embereknek hazudtál, hanem Istennek!
Új kérdésünk: Ki volt az a
szent, aki élete utolsó szakaszát a
Krimben, egy márványbányában töltötte, és
ahol imájával vizet fakasztott
a szomjazó társainak?
1.
Szent Kornél pápa?
2.
Szent Kelemen pápa?
3.
Szent Callistus pápa?
4.
Szent Fábián pápa?
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 17-i számban
közöljük. A Szent Bertalannal
kapcsolatos játék nyertese: Kéri
Györgyné.
M.L.

1.Ez jelzi a szertartás kezdetét
2.A gonoszság megszemélyesítője
3.Róma püspöke
4.Főangyal
5.Lehajló jóság
6.Az Úr imádsága
7.Úgy legyen!
8.Hiba nélkül való
A megfejtést december 8-ig juttasd el neveddel és címeddel ellátva a plébánia postaládájába. A
nyertes nevét az december 17 -i
számban közöljük.
M.T.É.

Anyakönyvi hírek
Temetés:
†Ónozó Antalt életének 88. évében, 2017. november 21-én,
†Szögi Andrásné sz.: Horváth Juliannát életének 85. évében,
2017. november 22-én utolsó útjára kísértük.
P.Gy.

Ne késlekedj!
Egy napon egy huszonkét év
körüli fiatalember jött a paphoz.
- Atyám, szeretném megváltoztatni az életemet, szeretnék jobb
emberré lenni, de nem tudom,
hogyan szabaduljak meg a rossz
barátaimtól.
A pap mosolyogva válaszolt.
- Ez a legkönnyebb! Kezdd el a
jó életet és a rossz barátaid maguktól elmaradnak!
N.-né

Hirdetések
• Ma Advent első vasárnapja van,
egyben első vasárnap is. A délelőtti mise végén szentségimádást tartunk.
• Következő vasárnap, december
10-én, a Katolikus Kör tartja
találkozóját a közösségi házban,
du. 15:00-i kezdettel.
• Advent hétköznapjain a reggeli
misék 06:00-kor kezdődnek.
P.Gy.

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), 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.

