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Habemus reliquiam
Van ereklyénk! Ez év október
15-én vasárnap került sor a Szent
II. János Pál pápa vércsepp ereklye átvételére.
Akik 53-an, már péntek hajnalban elindultunk Kiskundorozsmáról, reménykedtünk abban,
hogy a készülő Irgalmasság mellékoltárának korábban megígért
ereklyéjével térünk haza.
Az első napi Zakopane-i majd a
Wadowice-i városlátogatást lelki
és kulturális programok gazdagították. Akár a szentmiséken való
részvétel, vagy a rózsafűzér minden napra kiosztott titkainak elmondása, akár a Magas-Tátra
megmászása siklóval vagy a múzeumok megható tartalma, mindmind felejthetetlen élménnyel
ajándékozták meg érdeklődő nyitottságunkat.
A befejező vasárnapi napon, a
krakkói Isteni Irgalmasság bazilikájának magyar kápolnájában,
délelőtt 9 órakor kezdődött az
ünnepi szentmise. Miután idegen

vezetőnk a lengyel származású,
de magyarul is szépen beszélő
Aranka bemutatta a kápolnát,
meghatottan átnyújtotta az ereklyét és a hozzá tartozó tanúsítványt.
Amikor a Szentatya élete utolsó
napjaiban a római Gemelli kórházban feküdt, több alkalommal
is, laborvizsgálathoz szükséges
vért vettek tőle. Halála után,
iránta való tiszteletből a kémcsövekben megmaradt vér a Vatikánba került, az pedig Krakkónak küldte el.

2017. október 29.

Ennek a vérnek egy cseppjét
tartalmazza, a 4 cm átmérőjű,
egy cm magas, üvegfedelű, réz
tartó közepébe illesztett piciny
szövetdarab. Körben a latin nyelvű szöveg „SZENT II. JÁNOS
PÁL PÁPA VÉRÉBŐL” olvasható. Az A5-ös lapméretű tanúsítvány a krakkói Bíboros Érsek
aláírásával (mellette annak magyar fordítása) igazolja, hogy ez a
lelki ékszer valóban a szent pápa
vérét tartalmazza.
Az Isteni irgalmasság magyar
kápolnájában a szentmise végén
mindenki megérinthette és megtekinthette az ereklyét.
Csak remélni tudok abban,
hogy ez a hamarosan elkészülő és
templomunkban felszentelésre
kerülő cseppnyi „Lengyelország”,
közelebb visz bennünket, Magyarokat a Lengyel nép vallásosságához, hitéhez, és szentéletű pápájához.
G.F.

Evangélium
Kinek a képe vagy?
A Jézusnak megmutatott pénzérme pogány származású
volt. Ezt onnan tudjuk, hogy miután kezébe vette, megkérdezte
tőlük: kinek a képe és felirata ez.
Ugyanis a zsidó pénzeken nem
volt kép, csak írás. Ilyen volt a
Jeruzsálemben használt zsidó
pénz is. Dávid és Salamon volt az
egyik oldalán, Jeruzsálem városa
pedig a másikon. Pontosabban
egyik oldalára Dávid és Salamon
nevét írták, másikra Jeruzsálem
nevét írták.
Milyen pénzt használt Ábrahám
a zsidók ősatyja? Az érme egyik
oldalán egy idős férni és nő
(Ábrahám és felesége Sára) volt, a
másikon egy fiatal férfi és nő
(Izsák és felesége Rebeka). De
csak a nevük, nem a képük vagy
profiljuk.
Az Isten saját képére és hasonlatosságára teremtett meg minket,
olvassuk a Teremtés könyvében
(1,27). Ez a kép nem olyan kép,
ami vonalakból áll, hanem viselkedésből. Tiszteletből, hálából,
imádságból stb. Az embernek
ugyanis az az arca, amit tesz, és
nem az, ahogy kinéz.
Ez alapján a bölcsek azt tanították, hogy angyali és állati tulajdonságok keveréke az ember.
Négy tulajdonságot fentről kaptunk, négyet pedig lentről. A fenti,
angyali, isteni tulajdonságaink,
hogy egyenesen tudunk állni, beszélünk, gondolkodunk és látunk. A látás azért isteni tulajdonság, mert az ember oldalra is lát,
anélkül, hogy arra fordítaná a fejét. Míg az állat ezt nem tudja. A
lentről kapott, állatokhoz hasonlító tulajdonságaink: evés, ivás,
nemzés, a salak anyagok eltávolítása testünkből, és végül a halál.
Az emberben van isteni és van
állati. Fentről és lentről kapott.
Kettős természetet hordozunk
magunkban. Nincs ránk erőltetve
sem az Isten, nincs ránk erőltetve
csak egy természet. Szabadon váA plébánia elérhetőségei:
6791 Szeged-Kiskundorozsma,
Szent János tér 6.
tel.: (62) 461-228 és (20) 82-32-159
email: dorozsmaiplebania@gmail.com
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laszthatunk.
Amikor
bűnben
élünk, állati énünket éljük. Amikor erényes életet folytatunk, fenti tulajdonságainkat használjuk,
Isten képmásai vagyunk.
Az ikon nem egy festmény, hanem Isten gondolatának lemásolása. Az Isten képmása. Amikor Isten belenéz a tükörbe, az az ikon.
El Greco, a krétai születésű festő
azt kérdezte pap tanítójától „miért
nem hasonlít az ég ezen a kis képen az igazi éghez. Az eget ugyanis
hullámvonalak jelzik, amelyek
bizony nem emlékeztetnek semmiféle ismert felhőalakzatra. Azt válaszolta neki, mert a képet egyenesen Isten ihlette, és nekünk, halandóknak nincs jogunk kérdőre vonni az isteni bölcsességet. Isten
másnak látja az eget, mint mi. És
azért másoljuk akkora gonddal az
ikonokat, mert eredetileg Istentől
származnak. Isten alkotásai, Isten
képekbe formált szavai, amiket az
ember soha meg nem változtathat
és kétségbe sem vonhat.”
A keresztények cselekedeteit
világi szemmel nem mindig lehet
megérteni. Ők maguk sem értik
sokszor, mit, miért, és miért így
akarta az Isten, azt, amit tett.
Talán mert Ő másnak látja az
eget. Talán olyannak, ami nem is
hasonlít az égre. De tudja, hogy ez
így jó, így válik javunkra és üdvösségünkre. Aki bízik Benne, az
nem kérdez, csak másol, mert tudja, hogy mindez a jót akaró Istentől van.
G.F.

Hirdetések
• Akik sírszentelést kérnek, jelezzék a plébánia hivatalában.
• November hónapban a hétköznapi szentmisék újból reggel 7 órakor kezdődnek.
• November 1‑én, Mindenszentek
ünnepén reggel 7-kor és este 6kor lesznek szentmisék.
• November 2-án, halottak napján
a reggeli mise a ligeti kápolnában lesz.
• A héten lesz elsőpéntek, a reggeIroda 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 Skolasztika volt.
Egy alkalommal Skolasztikát halálsejtelmek töltötték el. Könyörögve kérte testvérét: „Ne távozz
el tőlem, beszélgessünk a menynyei örömökről!'' Benedek így
szólt: ,,Lehetetlen, hogy az éjszakát a kolostoron kívül töltsem!”
Ekkor Skolasztika Istenhez fordult könyörgő imádságával. Arcát
tenyerébe rejtette, fejét az asztalra hajtotta. Mire fölnézett, az ég
elsötétült.
Felhőszakadásszerű
eső zúdult alá, senki sem kockáztathatta meg, hogy kimerészkedjék az ítéletidőbe.
Új kérdésünk: Kit említ meg
Szent Pál a korintusiaknak írt
első levelének címzésében?
1.
Szilást?
2.
Fesztuszt?
3.
Szosztenészt?
4.
Galliot?
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 november 12-i számban
közöljük. A Simivel kapcsolatos
játék nyertese: Gyuris Zoltánné.
M.L.

li szentmise után imádkozzuk a
Jézus Szíve litániát, majd délelőtt a betegeket látogatjuk.
• Vasárnap elsővasárnap, a délelőtti szentmise után a Jézus
Szíve litániát imádkozzuk.
P.Gy.

Anyakönyvi hírek
Temetés: † Balogh Antalt életének 69. évében 2017. október 17én utolsó útjára kísértük.
P.Gy.
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