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Evangélium

rozás és szándék fontosabb, mint
a gazdagság. Elsősorban nem a
vagyont, a bárkákat, hálókat, a
mindennapi keresetet és a hozzájuk szegődött szolgákat hagyták el
az apostolok, hanem a vágyat és
sóvárgást.” A hálókról már tudnak személytelenül beszélni, minden kötődés nélkül. A tanító pápa
szerint hiába szegény valaki és
követi Krisztust, ha tele van vágyakkal. Akkor csak testben, de
nem lélekben és gondolkodásban
követi Mesterét. Mint Júdás, aki
lábbal, testtel mindig Jézus mellett volt, de szellemiségében távol
állt a krisztusi tanítástól.
Miről mondjunk le? Például egy
szőrmekabátról.
Úgy tartották egy tanítóról,
hogy „igaz ember, aki szőrmekabátban jár.” Tanítványai
megkérdezték, miért fontos azt
valakiről hangsúlyozni, hogy szőrmekabátja van? Mi a különbség a
között, hogy valaki télen szőrme
kabátot vásárol vagy gyújtóst? Az
egyik csak magát akarja melegíteni, a másik meg a többieket is.”
Persze itt nem a szőrmekabátról
van szó, hanem ami alatta van!
G.F.

…”azonnal otthagyták
a hálókat”… (Mt 4,20)
Ez a meghívás történet egy
sablon. Márk is használ hasonló
mintát, (Mk 2,14) Lévi a vámos
„megszólításánál”. Az ószövetségben pedig Illés próféta (1Kir
19,19-21) ilyen minta szerint hívja meg Elizeust tanítványának.
Lévi a vámnál szedi a pénzt, Elizeus szánt, a tanítványok a hálóikat vetik a tengerbe. Mindenki
folyamatosan dolgozik, és munka
közben lepi meg őket a Szó. És
mintha régóta ki lennének éhezve
ezek az emberek, hogy valaki
megszólítsa őket, azonnal otthagynak mindent, és követik Jézust. Azonnal, mert a munkájukban csak testileg voltak jelen, de
az eszük mindig máshol járt. Talán azon, kellek én valakinek? Itt
van az én helyem? Mennyit érek?
Mi bennem az érték?
Fájóan igaz, amit Mikszáth
Kálmán: A két koldusdiák c. regényében egy idős ember végrendelkezéséről ír. „Pista kezébe vette a
tollat, és írni kezdte, amit az öreg
diktált:
- A lelkemet hagyom a mennybeli istennek.
A szálas férfi helyeslőleg bólintott rá.
- Írjad tovább, diák. A testemet
hagyom az anyaföldnek.
Ezt is nyugodtan vették a jelenlevők. Ez még mind csak az értéktelen holmi.”
Ki vagyok én? Nem ki, hanem
mi. Föld vagyok, ingó és ingatlan
vagyok, bankkártya vagyok. Az
örökösöknek az, amit hagyok, az
Istennek az, amit elviszek magammal. Amit nem hátrahagyok,
hanem elhagyok. A hátrahagyás
tárgy. Az elhagyás: megtisztulás,
gyónás.
Mit hagytak hátra, de inkább el
a tanítványok Jézusért és a
mennyek országáért?
Nagy Szent Gergely pápa felhívja figyelmünket: „a belső elhatá-
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Boldog Özséb
Pálos remete
Sz: 1200 körül Esztergomban
†: 1270 Pilisszentkereszt
Ünnepe: január 20.
Az egyetlen magyar szerzetesrend fűződik nevéhez, a Pálosoké,
akik hazánk kultúrájában jelentős
szerepet játszottak. Esztergomi
kanonokként jutott el a tatárjárás
vérzivataros idején a Pilisbe remetének. Imák, elmélkedések és
hosszas böjtök érlelték hivatását.
Pap lett. Szentmiséit mélységes
áhítattal mutatta be, mellyel megkapta Isten kegyelmét és az emberek tetszését. Életében nem voltak
üres percek. Vágyott a pilisi erdők
vadonába. Ezen időkben többen
éltek már ott remeteként, akik
megtermelt áruikat, munkáikat
Esztergomban adták el, melyek
árából szükségleteikről gondoskodtak. Özsébnek a tatárjárás
késleltette az óhajtott magányba
vonulást, mely a szenvedések keresztútján vezette. 1246-ban vonult a Pilis rengetegébe, hogy leesdje Isten segítő jóságát mostoha
sorsú nemzetünkre. Hármas barlangja alatt a forrás mellé letűzte
a Szent Keresztet. „In Cruce Salus”, Keresztben az üdvösség. Az
utódkereszt ma is ott áll ugyanazon a helyen. Özséb intézményét
ezért hívták a „Szent kereszt testvéreinek”. Csodás látomásban részesült. Az erdő mélyéről aprócska
lángocskák közeledtek, melyek aztán egybeforrtak, fénynyalábban
olvadtak össze. Jel volt ez arra,
hogy egybegyűjtse a szétszórtan
élő remetéket. Aquinói Szent Tamás segítségével megkapta IV.
Orbán pápa jóváhagyását. Pilisszántó közelében kisebb templomot építettek. A rend Remete
Szent Pál oltalma alatt állt. Népies nevük Pálosok. A török pusztítás eltüntette a Pilis összes történeti emlékeit. A fehérruhás Pálosok hozzávetőlegesen háromszázan élnek a világ különböző tájain. Ők a világhírű Czestochowai
kegyhely őrzői.
F.D.-né

Hogyan találkozzunk
a pápával?
Ifjúsági Világtalálkozó
2016
1.rész
Legegyszerűbb, ha elröppen az
ember Rómába és részt vesz egy
pápai misén a Vatikánban. Egy
fokkal bonyolultabb a személyes
találkozó, de előny, ha egy ország
elnöke az ember, vagy csak egy
környezetvédő, Oscar díjas színész. Szent II. János Pál pápának
köszönhetően viszont van egy
program, amire a pápa összehívja
a fiatalokat a világ minden tájáról. Én most erről a találkozóról
mesélnék.
2016-ban egész Lengyelország
fogadta az Ifjúsági Világtalálkozóra érkezőket. A krakkói fő programok előtt ugyanis előtalálkozón
is részt vettünk, mi Radom városában. Kétbusznyi társaságunkat két plébánia önkéntes családjai és fiataljai várták énekelve,
táncolva. Minket is megtáncoltattak, bár a bő félnapi utazást követően nehezen állt rá a lábunk.
Viszont mindig jót szórakoztunk,
amikor megszólaltak ezek a dalok
a fesztivál több pontján, mi pedig
azonnal mozdultunk is rájuk, akkor is, mikor pl. 15 km-es zarándokút előtt álltunk.
A varsói látogatás, a bemutatkozó fellépésünk mellett leginkább az emberekre fogok emlékezni Radomból, ugyanis annyi
szeretetet – és kaját – kaptunk
tőlük, ami nagyban erősítette a
testvéri szeretetet a két nemzet
között. Itt nem csak a vendéglátásra gondolok, hanem hogy véletlenszerűen odajött hozzánk
üdvözölni tizenéves és ötvenes is
a „Lengyel, magyar két jó barát…” kezdetűvel. Együtt vettünk részt programokon befogadó
családjainkkal és a fiatalokkal.
Néhány hasznos magyar szót is
elsajátíttattunk a sráccal, aki
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

vezetett minket, mint a
„Gyertek!” „Magyarok!”, vagy a
„kolbász”. A közös miséken túl
egy téren megrendezett szentségimádás során is megtapasztalhattuk, milyenek a hívő lengyelek:
ha éppen a kocsmából lépnek is
ki, letérdelnek az Oltáriszentség
előtt, mikor bevonultatják a színpadig.
Ezekkel és más élményekkel
telve indultunk el Krakkóba, a
tényleges találkozóra.
Kiss Gergely

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Boglárka Rozgonyi
Tibor és Szűcs Rozália Erika
gyermeke a keresztség szentségében részesült 2017. január 10-én.
Temetés:
+Szalai Mihálynét sz. Gyuris Mária Juliannát életének 80. évében
2017. január 11-én;
+Suhajda Sándornét sz. Németh
Erikát életének 49. évében 2017.
január 11-én a szatymazi temetőben;
+Ocskó Imrét életének 78. évében
2017. január 12-én, +Vetró Péter
Pált életének 85. évében 2017.
január 13-án utolsó útjukra kísértük.
P.Gy.

Derűs pillanat
Bizonyítás
Két rabbi növendék vitatkozik:
–Nem értem, miért ne járhatna
egy jámbor zsidó hajadonfőtt? A
törvényben szó sem esik erről.
–Igaz, hogy szó szerint nincs benne, de határozottan céloz rá. Például, ahol ezt írja: „Jákob kivonult Beer-Sebából és elutazott
Háránba.” El tudod te képzelni,
hogy olyan jámbor zsidó, mint
Jákob, ilyen hosszú útra hajadonfőtt indult el?
F.D.-né
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: Szent I. Kelemen pápa
volt, akit Traianus császár, a
keresztényüldözés során a Krímfélszigetre, száműzött. Kétezer
keresztényt talált ott, akiknek
imájával vizet fakasztott. Kelemen a környék lakóit is megtérítette. Amikor ez a császár tudomására jutott, elrendelte, hogy
kössenek követ Kelemen nyakába
és fojtsák a tengerbe. Végül horgonyt kötöttek a nyakába és a
tengerbe vetették, ezért a horgony lett az attribútuma.
Új kérdésünk: Melyik bibliai
személynek mondta az Úr az
ígéretföldjéről: „Megnézheted
saját szemeddel, de oda nem
jutsz el!”? (M TÖRVÉNY 34,4)
1. Józsuénak?
2. Zebulonnak?
3. Jákobnak?
4. Mózesnek?
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 február 5-i számban közöljük. A Simonnal kapcsolatos
rejtvény nyertese: Kasza Lajosné.
M.L.

Hirdetések
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.
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