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Evangélium
…a nyelv és a torony…
Az Olvasmányban az eddig egy
gondolkodású, egységben élő nép
nyelvét összezavarja az Isten. A
második olvasmányban, a Szentleckében ennek ellenkezőjéről
hallunk, különböző nyelveken
társalgó emberek értik egymást.
Milyen nyelvet kell tanulni,
hogy megértessük magunkat a
másikkal? Angolt, németet, spanyolt, olaszt? Fogalmazzak úgy
elcsépelten, hogy a szeretet nyelvét.
Külföldön járt gyermekeink,
barátaink nagy lelkesen szoktak
beszámolni arról, mennyire egyszerűen, a nyelvet nem is beszélve és nem értve a másikat, hogyan tudtak társalogni egymással. Mindent értettek. Miért?
Mert figyeltek a másikra. Az
egyik el akart mondani valamit, a
másik a figyelmével segített neki,
hogy elmondhassa. És nyelvtan,
és szavak ismerete nélkül történt
mindez.
A bábeli torony építői egy nyelvet beszéltek és érdekes módon
nem értették egymást, mert nem
figyeltek a másikra. Csalódott
férfiak és nők panaszkodnak arról, hogy élettársuk, férjük feleségük szereti őket, kedves, tisztelettudó. Mégsem lehet velük együtt
élni, mert semmit nem csinálnak,
semmiben nem segítenek. Csak
magukra figyelnek. Pedig azt hinnénk, akik egy nyelvet beszélnek,
azok értik is egymást.
És itt van Pünkösd ünnepe,
ahol a sok különböző nyelvet beszélők, tudják, mit mond a másik.
Nem nyelvzsenik. Csak figyelnek
a másikra.
Bábelben tornyot építettek az
emberek. Ez nem tetszett az Istennek. Miért baj, ha valaki kő-

ből, téglából, anyagból, valamit
épít? Mert Isten szemében ez nem
építés, hanem rombolás. Nekem
több van, jobb van, nagyobb van.
Ez nem építi az embereket, hanem elválasztja. Kasztokra, osztályokra. Ez nem kapcsolatot
épít, hanem gőgöt. Az egységet
bontja meg. Pünkösdkor semmit
nem csinálnak az összegyűltek,
csak hallgatnak. Meghallgatják a
másik embert. És érdekes módon
így is épül valami. Nem torony,
hanem híd az emberek között.
Barátságok és közösségek. A
Szentlélek
összekapcsolja
az
egyik embert a másikkal.
A vadonban éppen lovat törtek
be, melyet egy indián „harcos lassan közelített meg. Ló nyelven beszél hozzá. Hogy mit mond ilyenkor, kettőjük titka, csak annyit
hallani belőle, hogy hóóóó…hóóóó.
A gondolat a lényeg, nem a szó.
Hóóóó….. hóóóó… mondja az indián mély torokhangon. Hóóóó
….. hóóóóó. Embernyelven ez nem
jelent semmit. De a ló érti.”
Mi ne csak szépen beszéljünk,
hanem gondoljunk hozzá ugyanolyan szépeket is!
G.F.

Szent László
király
Sz: 1046, Lengyelország
†: 1095, Nyitra
2017-ben Szent László szenttéavatásának 825. évfordulóját ünnepeljük.
I. Géza halála után öccsét, Lászlót választották közös akarattal
az ország kormányzására. Öntudatosan tengeri politikát folytatott. A tenger felé való terjeszkedését azért látta fontosnak, mert
a magyarság erősen megfogyatkozott, különösen Szlavóniában.
Magyarország ekkor már Délkelet-Európa legerősebb állama
volt. Nem koronáztatta meg magát azért, hogy majd visszaadhas-

2017. június 11.

sa Salamonnak az országot. A
maga számára: „Csak békességet
kívánt”.
Az elnéptelenedett területekre
új telepeseket hozott, és kiépítette a 72 vármegyét. Új püspökségeket alapított. A székesegyházakat birtokokkal gazdagította. A
már megkezdett templomépítéseket befejezte. A harcokban rettenthetetlen hős, szentéletű férfi
a nemzetnek példaképévé vált.
Elevenen testesült meg benne az
az ideál, amely vonzóvá tudta
tenni a kereszténységet a magyarok szemében. A nép szeretete
szebbnél szebb legendákkal övezte alakját. „Minden ítéletében
Isten félelmét tartotta szem előtt,
aki kardja élén hordja az életét.” /Sík Sándor/
Kegyes volt, bőkezű és szeretetteljes. A megrendült vagyonbiztonság érdekében hozott törvénye
szigorúbb volt, mint az emberölés
bűntette, mert aki egy tyúk értékénél többet lopott, azt fölakasztották. László megvédte az országunkat a külső támadásokkal
szemben, és új területekkel növelte. Nővérének hívására benyomult Szlavóniába, Horvátországba, egészen az Adriai tengerig.
Szent Lászlót lengyel édesanyja
nevelte olyan izzó, magyar érzésű
lovaggá, akinél magyarabbul nem
érezhet senki. 1083-ban sírjaikból
felemelte Istvánt, Imrét és Gellértet, és ezzel a cselekedetével
szent példaképeket adott saját
nemzetének. 1095-ben, amikor
meghalt, erős, rendezett államot
hagyott fiú gyermek hiányában
unokaöccsére, Kálmánra a
„Kegyes Király”.
F.D.-né

Derűs pillanat
Egy, a szentszékhez újonnan akkreditált diplomata bemutatkozó
látogatása alkalmával megkérdezte a pápát, hogy hány személy
dolgozik a Vatikánban. XXIII.
János némi iróniával válaszolt:
- A fele!
F.D.-né

Krisztamami

Rejtvény

Egy anyuka mesélte, hogy kisfia
hetek óta nem
készített
házi
feladatot. Azzal
büntette,
hogy
nem nézhetett tévét. Erre elkezdte a telefonját nyomkodni. Elvette tőle, de aztán visszaadta, mert
fontos volt, hogy nappal elérje.
Tehetetlennek érezte magát, mit
lehetne még kitalálni?
A büntetés nélküli gyereknevelés nem azt jelenti, hogy nincsenek korlátok. Ellenkezőleg arra
próbáljuk felhívni a gyerek figyelmét, hogy cselekedeteinek meg
vannak a következményei. Amikor valaki nem csinálja meg a
házi feladatát, annak nem az a
következménye, hogy nem nézhet
tévét, hanem, hogy nem teljesít
jól az iskolában. A tévé megvonás
személye ellen szóló büntetés,
nem pedig következmény. A legtöbb esetben, ha ilyen eszközökhöz folyamodunk, ahogy elmúlik
a mérgünk, már nem tudjuk tartani magunkat saját szankcióinkhoz, a gyerek azt látja, hogy a
szabályok rugalmasak, csak ki
kell várni, amíg a szülők meghátrálnak.
Üdvözöl:

A május 28-i rejtvény megfejtése: Mennybemenetel
A játék nyertese: Nyerges
Józsefné.
Minden sikeres megfejtőnek
gratulálunk!
E heti rejtvényünk: A szótagokat helyes sorrendbe rakva, balról jobbra, „varróöltéssel” a mai
Szentlecke egy gondolatát kapjuk.

Krisztamami

Hirdetések
• Ma, június 11-én, vasárnap délután 4-kor a Katolikus Kör tartja találkozóját a közösségi házban.
• Június 13-án, kedden fatimai
imaóra lesz a közösségi házban,
délután 4 órától.
• Akik az Egyházközség búcsújának napján (június 25, délelőtt
9 óra) szeretnék megáldatni
házasságukat, függetlenül attól,
hogy hány éves házasok, legyenek szívesek jelezzék a plébánián.
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: Szent Anna volt. Az újszövetségi szent könyvek semmit
nem mondanak a Boldogságos
Szűz Mária szüleiről. Néhány
névvel találkozunk a rokonságból: Erzsébet és Zakariás, Szalóme és Zebedeus, de e két szülő
nevét nem tudjuk. Egy 2. századi
apokrif könyv mondja, hogy Mária édesanyját Annának, apját
Joachimnak hívták, és a két név
jelentése figyelmet érdemel, mert
Anna annyit jelent: kegyelemmel
áldott, Joachim pedig: Isten megvigasztal.
Új kérdésünk: Jézus melyik
tanítványának lázasan fekvő
rokonát gyógyította meg?
(Márk 1,30)
1.
Máté apját?
2.
Jakab fiát?
3.
Simon anyósát?
4.
János feleségét?
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 június 25-i számban közöljük. A Sárával kapcsolatos
rejtvény nyertese: Barta Andrásné.
M.L.

Anyakönyvi hírek
Esküvő:
Nagy Róbert Richárd és Virgoncz Andrea 2017. június 3-án a
házasság szentségében részesültek.
Temetés:
† Forrai Kálmánt életének 72.
évében 2017. május 30-án a kiskundorozsmai temetőben utolsó
útjára kísértük.
P.Gy.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

A megfejtést június 16- ig
juttasd el neveddel és címeddel
ellátva a plébánia postaládájába.
A nyertes nevét a június 25-i
számban közöljük.
M.T.É.

Létige
11. v.: Kiv 34,4b-6.8-9; Dán 3,5256; 2Kor 13,11-13; Jn 3,16-18
12. h.: 2Kor 1,1-7; Zs 33; Mt 5,112
13. k.: 2Kor 1,18-22; Zs 118,129135; Mt 5,13-16
14. sz.: 2Kor 3,4-11; Zs 98; Mt
5,17-19
15. cs.: 2Kor 3,15 - 4,1.3-6; Zs 84;
Mt 5,20-26
16. p.: 2Kor4,7-15; Zs 115; Mt
5,27-32
17. sz.: 2Kor 5,14-21; Zs 102; Mt
5,33-37
18. v.: MTörv 8,2-3.14b-16a; Zs
147; 1Kor 10,16-17; Jn 6,5158

Léleklétra
A világ a tiéd, de felelős vagy
minden emberért, aki veled él,
és el kell számolnod minden
örömmel, amit magadnak tartottál meg. (Hamvas Béla)
M.T.É.

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

A szerkesztőbizottság tagjai: Gordos Ferdinánd (G. F. - felelős kiadó), Farkas Dezsőné (F. D.), 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.

