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Evangélium
…”aki jobban szeret
mást, mint az Istent,
az nem méltó hozzá...”
(Mt 10,37)
Ezzel a kijelentéssel Jézus a
világ teremtésének pillanatát
idézi fel, amikor még csak Isten
volt és ember a világon. Nem voltak még szülők és testvérek sem.
Egy apa volt, az Isten, annak egy
gyermeke, az ember és közöttük a
szeretet, mint életet adó levegő.
Ezt úgy fogalmazta meg József
Attila, „A világ teremtése” című
versében,
„Nem volt még hal se, de halat
akart,
Nem volt még dal se, de dalolni
akart,
Asszony se volt még, isten se volt
még,
…
Társat akart és csak szeretet
volt.”
Semmi és senki nem volt, csak
az Isten.
Ezért mondja az evangélium,
aki jobban szeret apát, anyát,
mint a saját Apját, aki a legközelebb áll hozzá, az nem méltó hozzám. Az eredeti szövegben nincs
birtokos névmás. Nem úgy szerepel, hogy aki jobban szereti apját,
anyját, testvérét, hanem személytelenül: aki jobban szeret apát,
anyát, testvért. Mint idegeneket
sorolja fel őket Jézus. A legközelebbi és legmélyebb kapcsolatban
ugyanis a teremtő Istennel vagyunk, aki nem csak életet adott,
hanem az élettel együtt az örök
életet is. A leghitelesebben csak
Őt szólíthatjuk úgy, enyém, miénk. Az Istent, akihez így imádkozunk, miénk, Miatyánk.
Szent Ágoston szavai szerint, „egy apa és egy anya, jogosan

mondja, hogy szeress engem fiam,
vagy lányom. Hiszen vissza kell
adnunk valamit a szüleinknek
abból, amit kaptunk tőlük. Kérésükre, hogy szeressük őket, ezt
válaszoljátok: én szeretlek téged
Krisztusban de nem Krisztus helyett. Én szívesen veled leszek
Benne, de nem akarok veled lenni
Nélküle”.
Ismerem a határokat és a korlátokat. Kinek mi és mennyi jár.
Fejet hajtok a szüleim előtt, de
nem hajtok térdet előttük. Beszélgetek velük, de nem imádkozok
hozzájuk, esetleg értük. Ismerem
a fokozatokat, tudom, hogy ki kicsoda.
800 évvel ezelőtt azt prédikálta
Páduai Szent Antal, „a Babilon,
Bábel névről, hogy az tulajdont
jelent: enyém, tiéd. Krisztus, amikor elérkezett, lerombolta apostolaiban nemcsak a Babilon nevet,
hanem mindent, ami az övék volt.
Minden álmot, ami megszületett
bennük, és azt a gondolatot is,
hogy egyáltalán valamire szükségük van”.
Valószínűleg ezt abból a megfontolásból tette, hogy akinek Istene van, annak minden meg van.
G.F.

Létige
9. v.: Zak 9,9-10; Zs 144; Róm
8,9.11-13; Mt 11,25-30
10. h.: Ter 28,10-22a; Zs 90; Mt
9,18-26
11. k.: Péld 2,1-9; Zs 33; Mt 19,27
-29
12. sz.: Ter 41,55-57; 42,5-7a.1724a; Zs 32; Mt 10,1-7
13. cs.: Ter 44,18-21.23b-29; 45,15; Zs 104,16-21; Mt 10,7-15
14. p.: Ter 46,1-7.28-30; Zs 36; Mt
10,16-23
15. sz.: Ter 49,29-33; 50,15-24; Zs
104,1-7; Mt 10,24-33
16. v.: Iz 55,10-11; Zs 64; Róm
8,18-23; Mt 13,1-23

2017. július 9.

Kegyhelyek
Máriaradna
Erdély zarándokhelye Arad megyében. A Maros mellett fekszik,
éppen Lippával szemben. 1552ben, amikor a törökök Lippát elfoglalták, a ferences barátok Radnára települtek. Ott kis fakápolnát építettek. Oltárképe egy szép
Szűzanya kép, melyet egy bosnyák férfi ajándékozott a kápolnának. A törökök villongásainak
áldozatul esett a kápolna. Felgyújtották, egyedül a Szűzanya
kép maradt meg épségben. Már
akkor Erdély népe a megmenekülés csodáját látta benne. A leégett
fakápolna helyére 1756-ban kezdték építeni a mai kéttornyú barokk templomot a kolostorral. A
kép, amely megmenekült a tűzvészben, Romandini olasz festő
műhelyéből került ki. Ottléte óta
csodás gyógyulások sokasága tanúsítható. Híres búcsújáróhely.
Dorozsmáról is mentek zarándokok Máriaradnára 1851-ben.
(Historia Domus). A kolostort a
román állam vette birtokba
„Aggok Háza” címmel. Visszakapták ugyan a ferencesrendi szerzetesek, de túlságosan lelakott állapota nagy anyagi teherrel jár nekik. II. János Pál pápa a kegytemplomot 1992. augusztus 28-án
„Basilika Minor” rangra emelte.
F.D.-né

Arsenius sivatagi
atya mondásai
Arsenius atya, amikor még a
palotában élt, így imádkozott Istenhez:
- Uram, vezess az üdvösség útjára! A hang így válaszolt:
- Arsenius, kerüld el az embereket és üdvözülni fogsz!
Visszavonulva a magányba újra
az Úrhoz imádkozott és hallotta,
hogy egy hang azt mondja:
- Arsenius menekülj, légy csendben, mindig imádkozz, mert ez a
bűntelenség forrása!
G.F.

Az 52. Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus
meghirdetése — III. rész
Az Eucharisztikus Világkongresszus előkészítésében újabban
nagy szerepe van egy-egy szimbolikus tárgy országjárásának.
Ilyen kiváló jelkép a 2007-es budapesti Városmisszió keresztje,
amely a magyar szentek ereklyéit
tartalmazza. Amikor majd ez a
kereszt országjárásra indul, megérkezését az egyes városokban
lelkipásztori programok fogják
kísérni. De már addig is sokat
tehetünk ezért a megújulásért.
Kezdjük el már most a Legméltóságosabb Oltáriszentség ünnepétől, vagyis Úrnapjától fogva a
közös imádságot a Kongresszus
sikeréért! Mondjuk el minden vasárnapi szentmise végén, a záró
könyörgés után, de az áldás előtt,
ősztől pedig minden hittanóra
végén is, a következő imádságot:
Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az
önmagát értünk feláldozó és az
Oltáriszentségben velünk levő
Krisztust felismerjük és egyre
jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk
és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és
örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az
Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk,
fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Amen.
Budapest, 2017. május 20-án
A Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus elnöksége és
A Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia
Információk: Az 52. Nemzetközi
Eucharisztikus
Kongresszus
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

2020. szeptember 13-20-ig, Budapesten kerül megrendezésre.
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkársága: NEK Titkárság - 1064
Budapest, Vörösmarty utca 40. titkarsag@iec2020.hu
A Kongresszus honlapja: http://
www.iec2020.hu//

Krisztamami
Biztosítsunk
a
gyerekeinknek
valódi szabadidőt
–
szabadítsuk
meg őket magunktól, hagyjuk őket szabadon
játszani, és oldozzuk le a pórázt a
nyakukról akkor is, amikor iskolába mennek. Segítsünk nekik jól
érezni magukat a szabad játékban, mert ez azt is jelenti, hogy
kreativitásra, vállalkozó kedvre
neveljük őket. Segítsük őket, hogy
a saját érdekeiket tudják képviselni. Ehhez az kell, hogy elfogadjuk őket olyannak, amilyenek. Ha
közel akarjuk tartani őket magunkhoz, el kell engedni a kezüket. Akkor leszünk jó szülők, ha a
magunk életét is tudjuk élni, és
ha szembe tudunk szállni a többi
felnőttel a versenyre edző divatőrületek leküzdésében.
Üdvözöl:

Krisztamami

Hirdetések
• Fatimai imaóra lesz július 13án, du.: 16:00-i kezdettel a közösségi házban.
P.Gy.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Benett, Czirok Csaba és Fodor Fiorella, Boglárka,
Farkas Péter és Farkas Krisztina,
Márk, Dancsik Péter és Hódi
Márta gyermekei a keresztség
szentségében részesültek 2017.
július 2-án, templomunkban.
P.Gy.
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: István, volt, aki kegyelemmel eltelve csodákat és jeleket művelt a nép körében. De a
zsinagógában ellene támadtak,
rárontottak és a főtanács elé cipelték. Fogukat vicsorgatták ellene. Ő azonban felkiáltott: „Látom,
hogy nyitva az ég és az Emberfia
ott áll Isten jobbján”. Erre ordítozni kezdtek, rárontottak, kivonszolták a városból és megkövezték. Utolsó szavai ezek voltak:
„Uram, ne ródd fel nekik bűnül!” (ApCsel 7,54)
Új kérdésünk: Kit szólított
meg az Úr angyala: „Küldj embereket
Joppéba,
Péterhez!” (ApCsel 10,3)
1.
Barnabást?
2.
Kornéliuszt?
3.
Teofilt?
4.
Gemáelt?
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 július 23-i számban közöljük. A Zsuzsannával kapcsolatos játék nyertese: Atlasz Henrikné.
M.L.

Derűs pillanat
A főnök gondolkodik, hogyan
mondja meg az alkalmazottjának,
hogy el akarja bocsátani.
Hívatja:
– Nem tudom, hogyan leszünk
meg maga nélkül — mondja sóhajtva – de elsejétől megpróbáljuk…
F.D.-né

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.

