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Evangélium
Parancsszóra lehet
szeretni?
A „halld Izrael” kezdetű imádság, amiben a teljes szívvel, lélekkel az ember egész lényével való
egész odaadottság szerepel, a zsidóknál olyan, mint nálunk, keresztényeknél a Hiszek egy. Ebben
minden benne van, ami a zsidó hit
lényege.
Hasonlóság kedvéért, nálunk
Krisztus követőknél, onnan tudták, hogy valaki keresztény, hogy
ismerte a Hiszekegy-et. Ebben
benne van minden, amit a hitről és
Istenről tudnunk kell. Kereszteléskor is ezt kérdezik a szülőktől és
keresztszülőktől: ismeritek az Istent? Ismeritek a Hiszekegy-et? A
pogány uralkodók is a Hiszekegy
megtagadását kérték a keresztényektől. Credo in unum Deum,
Hiszek egy Istenben helyett,
ugyan ezzel a kezdettel azt kellett
vallani credo in caesarem, hiszek a
császárban.
A „halld Izrael” imádságnak a
hivatalos neve a zsidó hagyományban szó szerint a „mennyek országának, mint igának elfogadása”.
Ez azt jelenti, hogy Istennel és
embertársainkkal kapcsolatos kötelességeinket teljesítjük.
Amikor ezt elmondták, rögtön
egy másik imával kellett folytatni.
Előírás szerint, közöttük szünet
nem lehet. Ezek ugyanis szorosan
összetartoznak. Ebben a két imában a király és alattvalói, vagy
Isten és az ő szolgái, hívei beszélgetnek egymással. Az elsőben a
király, vagy az Isten szól, szeresd
Uradat, Istenedet stb. A következő
imában a hívő nyitja ki száját és
megfogadja, – ekkor veszi magára
az igát – hogy ezeket a parancsokat híven be fogja tartani.
Azért fontos ez a zsidó ima, mint
példa, hogy megértsük mi az Isten
- és emberszeretet. Ez egy iga. Tehát nyűg, teher. Amit érzéssel teszek, az szerelem. Amit érzéssel is,
akarattal is, kötelességből is, teherként és nyűgként is, de csinálom, az szeretet. Amikor az ószö-

vetség görög fordítói találkoztak a
„szív” szóval (szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből) azt értelemnek, megértésnek fordították. Miért? Mert tudták, az érzéseknek
nem lehet parancsolni, de az észnek igen.
Minden házasságkötés, teherfölvétel. Megkérdezi a pap, János
nyilatkozzál Isten és az Anyaszentegyház előtt, akarod-e a jelenlévő Ilonát feleségül venni?
Akarom – válaszolja a vőlegény.
Akkor vedd föl az életedbe az igát.
Mondd tehát utánam, Ilona, Isten
szent színe előtt elveszlek és felveszlek minden örömöddel és terheddel együtt.
A 13. stációnál, a halott Jézust,
anyjának karjába fektetik. Megszólal Mária és azt mondja:
„Mikor hűvös szókat mondtál,
Értettem én, hogy mit mondtál.
Mikor mondtad: "Nincsen anyám!”
Úgy értetted: "Tudod, anyám!"
Mondtad: nincsen közöd velem, Megértettem: egy vagy velem.”
Írja Sík Sándor.
A szeretet érti a nyelvet. A durva
nyelvet is. És nem érti durvának.
Nem sértődik meg rajta. Tudja,
hogy nem neki szól. Csak neki
mondják, mert nincs olyan ember,
akinek elmondják. Olyan, aki ezt
meghallgatná és megértené és
szeretettel elviselné.
G.F.
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Templomunk - 3. rész
A II. Vatikáni Zsinat után 1969.
Advent első vasárnapjára készült
el a szembemiséző oltár. Létrejöttéért raktárba került a szentélyből
a baldahin (supellát), a két mellékoltár viszont a szentélybe, a keresztelő kúttal. Az áldoztatórács is
szétszedésre került. A csillárok helyén a mennyezetről három nagyobb átmérőjű sötétzöld lámpa lógott le. A tartó oszlopokon a karzat magasságában neon csövek
voltak bevésve. Úgy éreztük, hogy
ez nem a mi templomunk. A latint
felváltotta saját anyanyelvünk.
Ami jól sikerült, az az akkori
hangerősítő és hangszóró volt, kicsik, az oszlopok sarkán kiugró peremen. Pálos Frigyes plébános
atya mint vendég csinálta meg
nagy szakértelemmel. Az átalakítás előtti esztendőben a hívek létszáma 1968-ban 62752/év, az átalakítás után a következő évben
53608 fő/év volt. Aztán ismét változás, amikor új plébánost kaptunk 1982-83-ban. Ő visszaállította a két mellékoltárt, a keresztelőkutat is régi helyére tétette, ahol
most is van. A mennyezetről lelógók helyett halogén égő lett, megrendelte a harangozó órát is. A
paphiány miatt a vasárnapi szentmiséket kellett összevonni, így délelőtt három, este úgy, mint most
is, egy szentmise volt. Ismét új
plébánost kaptunk. Ő készíttette a
most is meglévő szembeoltárt kissé közelebb a hívekhez, azonban a
két első padot kiiktatták. A falakon lévő fa világítás is az atyára
vár talán. Gordos Ferdinánd atya
nagy igyekezettel törekszik arra,
hogy szép legyen minden. Már a
miseruhák is kívánni valót hagytak maguk után, most már azok is
szépek. Készül az Irgalmasság Oltára. Nem megy minden gyorsan.
Többen, akik részesei voltunk
templomunk kb. hatvan éven át
történő átalakulásának, és látva
az átmenetet abba a szépségbe,
ami az Isten Házát megilleti, öröm
kell hogy eltöltse szívünket, mert
a miénk és kívánom, hogy sokunké
legyen.
F.D.-né

Krisztamami

A jó halálért

A gyerek és a
szülő egyenlőségét
hangoztató
nevelési teóriákat
érdemes
minél
előbb
elfelejteni,
mert
bármennyire szimpatikus is a filozófia, de nem összeegyeztethető a
hús-vér gyerek természetével, és
megtépázza a kezdetben harmonikusnak induló viszonyt. A kötődő
kapcsolatban nem egyenlőség,
hanem természetes hierarchia van:
az egyik fél mindig a gondoskodó,
a másik pedig az, aki gondoskodásra szorul, és azt elfogadja. Felnőttek kapcsolatában váltakozik,
hogy melyikünk gondoskodik, és
melyikünk függ. Amikor az édesanya szül és szoptat, az édesapa
gondoskodására szorul. Amikor
édesapa influenzás, vagy eltöri a
lábát, édesanya gondoskodására
szorul. Egy jó barátságban, amikor egyikünk elesik, a másik felsegíti.
A gyerekeinkkel való kapcsolatunk viszont akkor támogatja a
fejlődésüket, ha mi, felnőttek vállaljuk a gondoskodó szerepet.
Amikor egyenlő partneri viszonyt
erőltetünk a gyerekünkre, mert
nem értjük, hogy ezzel megfosztjuk őt attól, hogy ő legyen a függő
és elfogadó fél a kapcsolatunkban,
akkor nemcsak viselkedési problémákat szabadítunk a nyakunkba,
hanem a gyerek egészséges pszichés fejlődését is letérítjük természetes pályájáról.
Üdvözöl:

Igen, Uram, tudom, Te úgy rendelted
Hogy itt a Földön pályámnak vége lesz,
Ha itt a Földön pályámnak vége lesz…
Legyen utolsó szó ajkamon Neved.

Krisztamami

Derűs pillanat
-Milyen könyvet olvasol kislányom?
- Az a címe: „Mit kell tudni a gyermeknevelésről?”
- Az miért érdekel téged, hiszen
még csak kilenc éves vagy?
- Arra vagyok kíváncsi, hogy te
meg az anyu olvastátok-e!
F.D.-né
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

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Szosztenész volt. Így
kezdődik Szent Pál, a korintusiaknak írt első levele: „Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából
meghívott apostola és Szosztenész testvér…”
Új kérdésünk: Ki volt az a
rendalapító szent, aki azt
mondta: „Mit tanulmányozom
én ezeket a holt pergameneket, miközben az utcán éhségtől esnek össze az emberek?”
1.
Szent Ferdinánd?
2.
Szent Celesztin?
3.
Szent Domonkos?
4.
Szent Rókus?
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 19-i számban
közöljük.
A Szent Skolasztikával kapcsolatos játék nyertese:
Tapodi
Endréné.
M.L.

Hirdetések
• November hónapban a hétköznapi szentmisék reggel 7 órakor
kezdődnek.
• Ma első vasárnap van, a délelőtti mise után a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
• Jövő vasárnap, november 12-én
a Katolikus Kör tartja találkozóját a közösségi házban.
• A templom őszi takarítása november 10. és 11-én lesz. Kérjük
a kedves hívek önzetlen segítségét!
P.Gy.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

Szétszórt, nagy emberszérűdön
Egy csöpp búzaszál vagyok én is,
Csak csöpp búzaszál vagyok én is…
De szent kezedben legyen üdvöm.
Az érésre ért utolsó aratás
Még megéretlen szálnak talál engem,
Ha megéretlen szálnak talál engem…
De megvolt bennem az élni akarás.
Lekaszáltan kévébe kötnek,
Bár kalászom nincs is érve még,
Ha kalászom nincs is érve még…
Ne dobj étkül az éhes földnek.
Ölelj fel engem, s a sok testvérkalász,
Bár terhükre vagyok, mégis elfogad,
Ha terhükre vagyok, mégis elfogad…
Szérűdben egy szállal több búzát találsz.
Jó az, Uram, hisz Te úgy akarod,
Hogy küzdésemnek itt majd vége lesz,
Ha küzdésemnek itt majd vége lesz…
Öleljen fel kéveszedő karod.
F.D.

Csak a szeretet
erősebb
A Talmud írja:
Tíz hatalmas dolog létezik a világon:
A vas erős, de a tűz mégis megolvasztja
A tűz erős, de a víz mégis eloltja
A víz erős, de a felhő mégis magába szívja
A felhők erősek, de a szél mégis
elviszi őket
Az ember erős, de a félelem mégis
legyőzi
A félelem erős, de az álom mégis
elűzi
az álom erős, de a halál erősebb
Csak a szeret és a jóság erősebb a
halálnál is!
N.-né
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