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Evangélium

münket: „Nézzétek, az Isten Báránya! Ő veszi el a világ bűneit” (Jn
1,29).
A II. vatikáni zsinat egyik dokumentuma a szent liturgiáról
(Sacrosanctum Concilium) ugyanazt teszi, mint Keresztelő János.
Rámutat a szentmisére, ahol
négyféle módon jön közénk az
Isten. De milyen nehéz Őt ezekben a megjelenésekben felismerni! A Szentírásban, az áldozásban, a hívek közössége és a lelkipásztor személyében. A Bibliából
nehéz felismerni Jézust, mert 2-3
ezer éves más kultúrából származó szövegeket tartunk a kezünkben. Az áldozásban szintén nehéz
meglátni az ostya mögött a testet
és vért, az egész Istenembert. A
hívek közössége is akadály lehet
az Istennel való találkozásban,
mert mindennél jobban ismerjük,
és érdekel is embertársaink gyengéje, hibája. És az áldozatot bemutató papról is több rosszat tudunk, mint jót. Ezek mind a felismerést hátráltató tényezők.
De mi felemelkedni akarunk a
magasztos felé. Légiessé, lelkivé,
szellemivé válni. Teljes emberré,
aki, míg él remél, és mindig
keres.
G.F.

…”nézzétek (Jn 1,29)”…
Albert Einstein mondta valamikor, „a természet azért rejti el titkait, mert magasztos, nem pedig
azért, mert szélhámos”.
Ezért a természetet és annak a
Teremtőjét keresni, és azt megérteni, magasztos hivatás. Elhivatottság és hit kell hozzá. Odaemelkedni ahhoz, akihez tartozom.
Kétszer hangzik el a mai evangéliumban (Jn 1,31.33) Keresztelő János szájából, hogy „én nem
ismertem Őt”. De keresi és igyekszik felismerni.
Egy bölcs embert megkérdeztek
arról, miért választotta Isten a
csipkebokrot, hogy abban jelenjen
meg Mózesnek? Azt válaszolta:
ha az Isten tölgyfában vagy mogyorófában jelent volna meg, akkor ugyanezt kérdeznétek. Mégis
adok a sok lehetséges válasz közül egyet, hogy üres kézzel ne
engedjelek el benneteket. Az Úr
azért választotta ezt az alázatos
bokrot jelenésének eszközéül,
hogy megtanítsa, nincs olyan hely
a földön, ahol Ő ne lenne jelen.
Még egy egyszerű gazban, vagy
használhatatlannak látszó bokorban is ott van.
Mert Jézus annyira belesimult
átlag-emberként a tömegbe, hogy
nem lehetett megkülönböztetni,
vagy felismerni. A mennyei Atya
mutatja meg Jánosnak, ki Jézus,
és János tovább mutatja Őt a farizeusoknak. Ezért olvassuk Izaiás prófétánál: „úgy nőtt fel előttünk, mint a hajtás, és mint a
gyökér a szomjas földből. Nem
volt sem szép, sem ékes [hiszen
láttuk], a külsejére nézve nem volt
vonzó. Megvetett volt, utolsó az
emberek között, a fájdalmak
férfia, aki tudta, mi a szenvedés;
olyan, aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat, megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra”. (Iz
53,2-3)
Mi sem látnánk meg, ha Keresztelő János nem hívná fel a figyel-
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Egyiptomi Szent
Makariosz szerzetes
pap
Sz: Felső-Egyiptom, 300 körül
†: Szketisz, 390 körül
Ünnepe: január 15.
Felső-Egyiptomban ma is áll a
Makariosz kolostor, melytől nem
messze töltötte hosszú életét az
egyiptomi „nagy” Makariosz. Ebben az időszakban, a 4. században
hódította meg az Egyház a Római
Birodalmat és a szerzetesség elmélyülését. Már fiatal korában is
szerette a magányt, a cellai életmódot. Ott érezte magához egészen közel az Istent. Szketisz
pusztája volt az a hely, mely lelkének nyugalmát biztosította. A
maga vájta barlangban érezte azt,
hogy az ég lehajol hozzá. Ne lássa
őt senki, ne hallja őt senki. Szentírást olvasott, elmélkedett, figyelt
a belső hangra, mely csak a
csendben adatik meg. S ha ezt
megtalálja, akkor tudja magát
teljesen átadni Istennek. Elvonulása nem maradt titok. Testvérek
gyűltek köréje. Elfogadták őt és
tanítását. Egyiptom ezen részén
sok kilométeren át nem volt
templom. Szentmiséért 60–70 kilométereket tettek meg az emberek. Makariosz szeretettel fogadta
a jövevényeket, ellátta őket étellel, itallal. Számos pogányt térített meg. Dicsérettel halmozta el
őket. Egyik ilyen alkalommal az
egyik vándor megkérdezte tőle:
„Mi jót látsz rajtam, hogy ilyen jó
vagy hozzám?” „Láttam, hogy dolgoztál, csak nem jól, mert ütlegeltél egy embert.” Imádkozzál. Az
imádsághoz nem kell sok szó.
Mondd: „Uram, te ismersz, könyörülj rajtam”. Ő érteni fogja.
Makariosz önmagát nem gondolta
többre senkinél. Ha valaki dicsérni kezdte, szófukar és elutasító
volt. Szent Cassianus írta róla:
„Ahogy Isten oltalmazza a világot,
Makariosz úgy fedte le a bűnöket,
úgy nézte, mintha nem látná, és
úgy hallgatta, mintha nem hallaná őket”
F.D.-né

Krisztamami
A KÉK nevelés „Kapcsolatra Épülő Következetes” nevelés. Ha a nevelés
nem a kapcsolatra épül,
hiába következetes. Ahhoz, hogy célba érjenek a szavaid,
befogadó lelkületre, feléd nyitott
fülekre, hozzád ragaszkodó szívre
van szükség. Ha azt akarod, hogy
hallgasson rád a gyereked, akkor
először arra kell törekedned, hogy
rád hallgasson, és te legyél az, aki
felé nyitott a füle és a szíve.
„Gyermekek!
Engedelmeskedjetek
szüleiteknek az Úrban, mert ez a
helyes. Tiszteld apádat és anyádat…” Efezus 6:1-2
Amikor ezt olvassuk, a két szó,
amit észre szoktunk venni:
„engedelmeskedjetek”, és „tiszteljétek”! Isten eredeti terve szerint
az a nevelés előfeltétele, hogy a
gyerekeink így nézzenek ránk: engedelmes lelkülettel, és őszinte
tisztelettel. Nem véletlen azonban,
hogy a Biblia ezt a gyerekeknek
címzi, és nem a szülőket szólítja fel
arra, hogy neveljék a gyerekeket
engedelmességre és tiszteletre. Miért? Azért, mert erről Isten már
gondoskodott azzal, hogy veleszületett kötődő (ragaszkodó-követő)
ösztönnel látta el a gyerekeinket. A
fenti idézetben Pál nem a puszta
engedelmességre és tiszteletre inti
a gyerekeket, hanem arra, hogy a
szüleiknek engedelmeskedjenek,
és őket tiszteljék. A nevelés egész
kimenetele azon múlik, hogy kinek
engedelmeskednek, és kit tisztelnek a gyerekek.
Üdvözöl:

Krisztamami

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Áron és Ádám
Kispéter Gábor és Zádori Judit
gyermekei a keresztség szentségében részesültek 2017. január 8-án.
Temetés: +Faragó Ferencnét sz.:
Ocskó Magdolnát életének 85. évében 2017. január 6-án utolsó útjára
kísértük.
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

Újévi fogadalmak
Ferenc pápa listája

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Simon volt. „Jézus a zsinagógából egyenesen Simon és
András házába ment. Simon
anyósa lázas betegen feküdt.
Mindjárt szóltak is neki. Odament hát hozzá, s kézen fogva
fölsegítette. Erre megszűnt a láza
és szolgált nekik.” (Márk 1,29)
Új kérdésünk: Ki volt az a vértanú pápa, akit Traianus császár parancsára tengerbe fojtottak?
1. Szent I. Kelemen pápa?
2. Szent II. Szixtusz pápa?
3. Szent I. Szilveszter pápa?
4. Szent Damazusz 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 január 29-i számban
közöljük.
A Dáriusszal kapcsolatos rejtvény nyertese: Tóth Istvánné.
M.L.

Fenyőtalpak
Több hetes gondos munka után,
karácsonyra készültek el a több
méteres fenyőket megnyugtató
biztonságban tartó fenyőtalpak.
Turner Tibor munkáját dicséri
ez a masszív, u-vasból hegesztett,
szétszedhető, tárolható, mozgatható, a talpak végén a fa magasságát is állítható szerkezet.
Ennek vasanyagát egy ismeretlen jótevőtől kaptuk, az elvégzett
munka pedig Tibor adománya.
Ő nevét dicséri a betlehemi jelenetet tartó 6 faláb kicserélése
vasállványra.
Munkáját, hozzáállását az egyházközség nevében nagyon köszönöm.
G.F.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

1.
2.
3.
4.
5.

Ne pletykálkodj.
Ne pazarolj.
Szentelj időt másokra.
Ne költs feleslegesen.
Találkozz a szegényekkel
testközelből.
6. Ne ítélkezz mások felett.
7. Barátkozz azokkal, akikkel
nem értesz egyet.
8. Köteleződj el.
9. Tedd szokásoddá, hogy kérj
az Úrtól.
10. Légy vidám.
G.F.

Hirdetések
 Egész
napos
sze ntsé g imádás
lesz január 17-én, kedden a
reggeli mise végétől este 18
óráig a közösségi házban.
 Egyházközségi bál lesz január
28-án, este 18 órától. Jegyek a
plébánia irodájában, hivatali
időben vásárolhatók. Felnőtt
4000Ft, diák 2000Ft. Zene:
Lajkó Vilmos, vacsora: Szélmalom Vendéglő.
P.Gy.

Derűs pillanat
Tudós „keresztelő”
Szentestén így szól egy vegyésztudós a feleségéhez:
– Drágám, elérkezett az idő, hogy
felfedjem előtted karácsonyra
szánt ajándékomat.
A feleség boldogan mosolyog.
– Nagyon örülök, drágám, hogy
ilyen kedves és figyelmes vagy.
És mi az ajándék?
– A legutóbb felfedezett vírust
rólad neveztem el.
F.D.-né
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