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Evangélium
…”édes iga”...
(Mt 11,30)
A spanyol jezsuita, Maldonat
szerint a kereszténység 4 dolog
miatt könnyebb, mint a zsidó vallás:
- a zsidó törvények száma, túl
sok
- ha valaki megszegte azokat,
büntetés járt érte, ami a félelemre
és szolgaságra nevelte a lelket
- az ószövetségi törvény kényszerítette az embert, míg a szeretet
szabadon választ és cselekszik
- a Szentlélek még nem volt jelen az Ószövetségben.
Attól is édes ez az iga, hogy nem
parancsokkal akar terhelni, hanem eszközt ad, segítséget a mindennapi élet feladataihoz. Ilyen
édes iga és eszköz a szeretet, ami
néha megjátszott, erőltetett, de
sokszor igazi és őszinte, és ami
sok bajban talán az egyetlen megoldási lehetőség. Ezért mondja
Hippó püspöke: „bármennyire
nehezet is kérnek tőlünk, a szeretet mindent könnyűvé tesz”. Szép
példája ennek Jákob udvarlása,
aki az Ószövetség szerint 7 évig
szolgált Ráhelért, „de ez a hét év
olyannak tűnt szemében, mint egy
nap, mert annyira szerette” (Ter
29,20).
Vannak olyan biblia tudósok,
(Hunter) akik szerint az itt elhangzó ritmusos, párhuzamos
mondatok (én igám édes, én terhem könnyű) eredetileg egy himnusz részei voltak, melyet a
szentmise, vagy a keresztelés
szertartása alatt énekeltek. A
keresztelés szertartásának mozdulatai (olajjal való megkenés,
vízzel való leöntés, fehér ruha,
gyertya átadása) hasonlítanak az
igához, melyet az állat nyakába
akasztanak. Itt a szülők és a
gyermek nyakába. Édes iga, édes
szentségek, édes parancsolatok,
melyek könnyebbé teszik az élet
terheinek elfogadását és elviselését.

Az igát nem csak állatok nyakába akasztották. Igának nevezték
azt a deszkát is, ami a csónak két
oldalát kötötte össze, és aminek
közepére a hajós leült. Innen, középről egyensúlyozva evezett és
irányította a csónakot.
Ahogyan a példákból kiderült,
ez az iga olyan teher, aminek
csak a neve az. Olyan teher, amitől könnyebb lesz az élet.
Azt mondta egy szent, (Páduai
Szent Antal) „amikor a mennyek
országába jutunk, - nagy reményekkel - néhány bűnünk még
meg fog maradni. Ez az alázat
miatt szükséges. Akinek ugyanis
még van bűne, az nem lesz egyhamar büszke”.
A szeretet és alázat és minden
más erény eszköz egy boldog, szép
élethez.
G.F.

„Köszönöm,
Uram, hogy
hívtál”
Wagner Viktória
védőnő és apáca
1907-1994
Wagner Viktória apáca volt elsősorban, s mint apáca lett védőnő.
1923-ban Slachta Margit által
alapított Szociális Testvérek Társasága rendjének volt tagja. Ebben a rendben az apácák szociális
munkát vállaltak: anya-, gyermek
- és nővédelem volt életvitelük
célja. Viktória néni 1930-ban kapta meg a Zöldkeresztes képesítést,
s ekként tevékenykedett nyugdíjazásáig (1986). Mindazonáltal őt
nem lehetett nyugdíjasnak mondani, hiszen egész élete tevékeny
volt. Finom szavú, bölcs teremtménye volt az Istennek. Minden
megpróbáltatásában—ami igencsak kijutott neki—hitbéli elhatározása szerint cselekedett. Szuggesztív erő hatotta át. Józan, női
érzékével harcolt a tudatlanság, a
bűn és a nyomor ellen. Sokat
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imádkozott a papokért. Keményen szerette őket, emiatt sok fájdalom és bántás érte őt, de nem
csüggedt el. Ezt kérdezte magától: „Tudsz-e azért szenvedni, aki
miatt szenvedsz?” 1989-ben készült róla egy film: „KÖSZÖNÖM,
URAM, HOGY HÍVTÁL”. Ez volt
szerzetesi választott jelmondata,
a gyűrűjébe is ez volt beírva, s ez
áll a fejfáján is. Ebben a filmben
vallott életútjáról. A rengeteg
küzdelemről és szegénységükről,
melyben ők is éltek. Hatan voltak
testvérek: 5 lány és egy fiú. A fiú
és egy leány nagykorukban meghaltak. A négy lány pedig mind
ugyanannak a rendnek lett tagja.
Hozzánk, Dorozsmára 1958. november 1-én küldte a rendje mint
Zöldkeresztes nővért. Egyszem
ablaka mindig befogadóképes
volt, akár panaszra, akár örömre.
Mennyire értett az emberek lelkéhez! Testi szenvedései nem csorbították szeretetét. A mindennapok
szegénységében élt, puritán egyszerűségben. Élete teljes volt és
boldog. Lakásának egyszerű berendezése a 48-as utca 30. szám
alatt kapott elhelyezést hat éven
át, amíg szülőfalujába nem került
mint kiállítási anyag 2000-ben.
Utolsó hónapjait a Teleki utcai
Krízishelyzet-megoldó Intézetben
élte. Itt már sokat volt szomorkás, de öniróniájával győzött.
Akik ismertük és szerettük őt,
vesztesek vagyunk. Nem sajátítottuk el eléggé tőle, hogyan kell
átvenni és alkalmazni azt a stafétabotot, melyet ő faragott, csiszolt, nemesített és használt —
alázatosságból, szelídségből, tudásból és mindenekfeletti szeretetéből. Mécses volt, példa volt, földi
méreteinél ezerszer nagyobb.
F.D.-né

Derűs pillanat
- Mekkora sebességgel halad a
fény? - kérdezi a tanár a gyerektől.
- Azt nem tudom — feleli Pistike de az egészen biztos, hogy reggelente túl gyorsan ér ide!
F.D.-né

12 VÉGZETES TANÁCS
A SZÜLŐKNEK

Krisztamami
Kisgyerekes
szülőkkel
sokszor előfordul, hogy
a kicsi reggel
nem
akar
bölcsödébe, óvodába menni. A
felnőttek ilyenkor kiabálnak, könyörögnek, büntetéseket helyeznek kilátásba teljesen eredménytelenül. Sok esetben segít, ha
megnézzük a helyzetet az ő oldalukról is. Egy anyuka mesélte,
hogy a folyamatos kiabálás és
sürgetés helyett befeküdt a kislánya mellé az ágyba, és azt mondta neki, hogy milyen jó lenne, ha
nem kellene menni sehová. Lélekben felkészült arra, hogy
egész nap ott fognak feküdni. A
gyerek két perc múlva felpattant,
és kijelentette, hogy ideje indulni, mert őt várják az óvodában.
Nincs persze minden helyzetre
egyetlen tökéletes megoldás,
minden szülőnek magának kell
kikísérleteznie, hogy mi válik be.
Alapvető szemléletbeli különbség, hogy nem irányítani akarjuk
a gyerekeinket, hanem együttműködni velük.
Üdvözöl:

Krisztamami

ha gyermekeiket bűnözővé akarják
nevelni

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Kornéliusz volt. Így ír a
Szentírás: Cezáreában élt egy
Kornéliusz nevű férfi, az itáliai
zászlóalj századosa. Vallásos és
istenfélő volt egész háza népével
együtt. Egy nap látomása volt.
megjelent az Úr angyala, és ekkor
hangzott el a feladott mondat.
Amint az angyal eltűnt, hívatott
két szolgát és elküldte őket Joppéba.
(ApCsel 10,1)
Új kérdésünk: Ki volt Csanád
egyházmegye első püspöke,
akit Szent László idejében
avattak szentté?
1.
Szent Adalbert?
2.
Szent Benedek?
3.
Szent Gellért?
4.
Szent Marcell?
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 30-i számban közöljük.
Az Istvánnal kapcsolatos játék
nyertese: Kasza Lajosné.

M.L.

Rejtvény

Létige
16. v.: Iz 55,10-11; Zs 64; Róm
8,18-23; Mt 13,1-23
17. h.: Kiv 1,8-14.22; Zs 123; Mt
10,34 - 11,1
18. k.: Kiv 2,1-15a; Zs 68,3-34;
Mt 11,20-24
19. sz.: Kiv 3,1-6.9-12; Zs 102; Mt
11,25-27
20. cs.: Kiv 3,13-20; Zs 104,1-27;
Mt 11,28-30
21. p.: Kiv 11,10 - 12,14; Zs 115;
Mt 12,1-8
22. sz.: Én 3,1-4a vagy 2Kor 5,1417 Zs 62 Jn 20,1-2.11-18
23. v.: Bölcs 12,13.16-19; Zs 85;
Róm 8,26-27; Mt 13,24-43
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

E heti rejtvényünk megfejtése a
mai válaszos zsoltárhoz kapcsolódik, az ábrából lólépésben olvasható ki.

A megfejtést július 21-ig juttasd el
neveddel és címeddel ellátva a
plébánia postaládájába. A nyertes
nevét a július 30-i számban közöljük.
M.T.É.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

(Brémában a fiatalkorúak ügyeivel
foglalkozó törvényszéken jelent meg
az alábbi plakát. Érdemes elgondolkozni rajta.)
• Adj meg gyermekednek mindent,
amit csak akar, így arra a meggyőződésre jut majd, hogy övé az
egész világ.
• Ha gyermeked trágár, ízléstelen
kifejezésekkel él, csak nevess
rajta, hogy annál érdekesebbnek
tartsa magát.
• Semmiféle vallásos nevelésben
ne részesítsd! 18 éves korában
majd ő maga választhat, miben
higgyen!
• Sose mondd gyermekednek: „nem
jó”, „nem helyes”! Ezáltal esetleg
még bűntudata támadna.
• Minden hibáját, hazugságát igyekezz helyette elrendezni! Így biztos lesz abban, hogy a saját vétségéért is mások felelősek.
• Olvasson, amit csak akar! Evőeszközét viszont gondosan fertőtlenítsd!
• Házassági perpatvaraitoknak
legyen tanúja! Ha majd elváltok,
legalább nem csodálkozik.
• Bármit megkívánna, adj neki
pénzt rá, nehogy valaha is rádöbbenjen, hogy a pénzért meg kell
dolgozni.
• Gondoskodj arról, hogy minden
lehetséges ételt, italt, luxust
megkapjon. Különben a reklámok
láttán esetleg depresszióba esik.
• Adj neki mindig igazat! Hiszen a
szomszédok, a tanárok és mindenki más is csak bosszantják és
kárát akarják.
• Ha végül haszontalan csibész
lesz belőle, mondd el mindenkinek, nem tehetsz róla, hiszen
mindent megtettél érte.
• Készülj fel időben a rögös, tövises életre. Ha a fentieket megtartod, mindenképpen lesz részed benne.
M.T.É.

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

