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Evangélium
...”A balgák lámpásukat elvitték, de olajat nem vittek bele”... (Mt 25,3)
Aquinói Szent Tamás szerint az
olaj, ami az okosoknak van, de a
balgáknak nincs, az fűtőolaj, a
Szentlélek. Abban az összefüggésben hangzik el ez Tamás szájából,
hogy lámpatest a keresztény ember. Az, aki a különböző szertartásokon hallgatja az Isten szavát,
magához veszi áldozáskor az Oltáriszentséget, még talán a hitét
is megvallja, de belül nincs benne
semmi. Csak lámpa, olaj nélkül.
Test, Szentlélek, vagyis lelkesedés nélkül. Mi az a lelkesedés?
Valaki azt mondta: ha fel akarnak akasztani, kérj vizet. Bármi
történhet, mire hoznak. Semmi
nem az, aminek látszik. Minden
továbbalakítható, rontható, javítható.
A Valentinust követő 2. századi
eretnekek úgy magyarázták a tíz
szűz példázatát, hogy a szüzeket
nem embereknek tartották, hanem érzékszerveknek és erényeknek. Az öt balga, az öt érzékszerv
(száj, fül, szem, orr, kéz). Ezek
csak szervek, testrészek, anyagok. Az öt okos szűz az erények,
akik ezekbe az érzékszervekbe
életet visznek. Ez az öt erény pedig az értelem, tudomány, engedelmesség, türelem, irgalom. A
száj egy testrész, egy edény, ami
önmagában balga, de ha van benne irgalom, akkor mindenkinek
megbocsát. A kéz is egy edény,
ami szintén balga, de ha van benne a türelemnek olaja, nyugodt
tud maradni és nem rágja a körmét.
Egy edényt, de bármit megtölteni tartalommal, azt jelenti felértékelni. Életet vinni bele. Oscar
Wilde így fogalmazott, „mindenki
a sarat tapossa, csak van, aki közben a csillagokra néz”. Mindenki
ugyanabban a helyzetben van,
csak vannak, akik másként élik

meg. A nyomort is örömnek.
A pusztában élő esszénus közösség liturgikus szövegeiben gyakran szerepel a kifejezés, a „tűz
három nyelve”. A három közül az
első tűz megállapítja, mi történt.
Leégett a ház. A második és a
harmadik tűz már értékel. A második azt mondja, mivel leégett a
ház, tönkrement az életem. A
harmadik azt mondja, mivel
tönkrement a ház, ez lehet egy
figyelmeztetés is, hogy talán többet kellett volna és kellene foglalkozni a ház lakóival a családom
tagjaival, mint magával a házzal.
Egy lehetőséget, jót lát ebben a
katasztrófában, hogy elgondolkozzon és más legyen. Ébredj fel.
Most még, csak a ház égett le és
nem a házasságod, a kapcsolatotok. De lehet, hogy ezután az jön.
Ezek a különböző tüzes nyelvek.
Az első megvilágítja az esetet, a
második úgy ég, hogy pusztít, a
harmadik, mint lámpás világít és
előre mutat. Hogyan tovább, mi a
feladat.
Ez a Szentlélek, aki Karinthy
Frigyesben megszólal, amikor
kiegészíti a közmondást:„Nem
mind arany, ami fénylik. Lehet, kedvező körülmények
közt, gyémánt is”.
G.F.
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Kegyhelyek
Debrőd
Debrőd a történelmi Abaúj vármegyéhez tartozik Kassa térségében. Növénytemplomnak hívott
zarándokhelyét egy erdőtisztás
közepén találjuk a XIII. században épült falmaradványok, finom
vizű forrás ás évszázados fák
gyűrűjében. A temploma annak
idején Szent László tiszteletére
épült. A hely mégis 1952-től vált
népszerűvé. Különös természeti
jelenségeket láttak a szemtanúk.
Az ég felhőiben megjelent a kis
Jézust ölében tartó Mária, egy
hatalmas, készülő zivatar közepette. A második jelenség: a Nap
fehér fényben tündöklő ostyához
lett hasonló és rózsa, sok-sok rózsa hullott körös-körül a határra.
Ezek a rendkívüli események
többször is megismétlődtek. Ezen
különös természeti jelenségek helyén a nép kápolnát építtetett az
erdő közepén. Megindult a búcsújárás, most már nem csak a tiszta
vizű forrás vizéért. Zengett a zarándokok imája, éneke. A „felső
és uralkodó” hatalom a kápolnát
fölégette, és mindent összeromboltatott. De minden beavatkozás
és tilalom ellenére ma is zeng az
ének Máriához a Növénytemplomból egyenesen az egekbe az
Úr elé, hogy tegyen már valamit
a hitetlenek hitéért és az igazi
vallásszabadságért.
F.D.-né

Arsenius atya
mondásai
Egyik alkalommal, mikor Arsenius atya beteg volt, és még egy
darab ruhája sem akadt - vásárolni sem tudott -, mások adtak
neki. Akkor így imádkozott:
- Hálát adok neked Uram, mert
méltónak találtál arra, hogy a Te
nevedért mások megkönyörüljenek rajtam.
G.F.

Új vízóra

Krisztamami
Azokkal a gyerekekkel,
akiknél
az integráló
képesség még nem
alakult
ki,
jó
eredményt
érhetsz el, ha megleped őket.
E téren megint az szokott lenni
a gond, hogy állandóan ott vagy a
gyereked nyomában és nyaggatod. Dirigálsz neki. Mi a baja ennek a gyereknek? Hányszor megmondtam, és még mindig nem
ment bele abba a kemény fejébe,
hogy:
-Nem vesszük meg a cserélhető
hajú Barbit!
Nem tágítasz, újra mondod
ugyanazt, ezerszer. Pedig annyi
is elég volna, hogy:
– Hű! Majdnem elfelejtettem!
– meglepetésszerű intenzitással, miközben a homlokodra
csapsz:
– Még nem néztük meg a
nyuszikat!
Az uralkodó indulat elpárolog, a
dühkitörést mintha elvágták volna! Miért? Mert egyszerre két
indulat nem fér a fejébe! Előnye
is van annak, amikor egy gyerek
még nem tud integrálni! Használd ki! Ha felvillanyozza a nyuszi, kiesik az agyából a cserélhető
hajú Barbi, ami miatt hisztizett!
Közvetlenül még nem tudod irányítani, mivel ő sem tudja magát
irányítani… de hatni tudsz rá az
érzelmein és az indulatain keresztül! Csak lepd meg egy érzelmi váltással! Már jön is utánad
nyuszit nézni. Az érzelmein és
indulatain változtattál – ott idézted elő a fordulatot, ahonnan az
indítékai jönnek… és ennek már
van eredménye.
Üdvözöl:

Krisztamami
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: Noémi volt. A Biblia írja,
hogy a bírák idejében éhínség
tört ki Júdeában. Ezért egy ember elindult a feleségével Moab
földjére. Az embert Elimelechnek
hívták, az asszonyt pedig Noéminek. (Rut 1,2)
Új kérdésünk: Kiről írt Teodor apát: Az apostolok felosztották maguk között a világot,
és neki Örményország jutott.
1. Szent Bertalan apostol?
2. Szent Jakab apostol?
3. Szent Pál apostol?
4. Szent Péter apostol?
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 december 3-i számban
közöljük. A Szent Domonkossal
kapcsolatos játék nyertese: Barta
Andrásné.
M.L.

Anyakönyvi hírek
Temetés:
† Börcsök Zsoltot életének 49.
évében 2017. november 9-én utolsó útjára kísértük.
P.Gy.

Hirdetések
• A következő vasárnap (nov. 26.)
Krisztus Király vasárnapja. Délután ½ 3-kor a Jézus Szíve családok miséje lesz.
• Egésznapos szentségimádás lesz
november 21-én, kedden a reggeli mise végétől este 6 óráig a
közösségi házban.
P.Gy.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

A templom sekrestyéjének vízvezeték rendszere, ami a plébánia
hivatal előtti buszmegállóban található aknából kapta a vizet,
tönkrement. A csőtörés következtében 45 ezer forint értékű víz
folyt el. Mivel ennek a csőlabirintusnak az útját és hosszát nehéz
lett volna felkutatni, felásni, ezért
egy egyszerűbb megoldást választottunk. A közelebb lévő fővezetékre, a kőbárány kút mellett futó
ágra csatlakoztunk rá. Ezt meg
kellett terveztetni, melynek költsége 50 ezer forint volt és egy helyi
lakos Mészáros István végezte.
Miután a vízműtől az engedély
megérkezett, következtek a bontási, ásási, szerelési, szerelvényezési
munkálatok. Ezekre Nagy Zoltán
vállalkozót kértem fel.
Ez az új vízóra, a hozzátartozó
minden munkafolyamattal, anyaggal együtt, 250 ezer forintba került.
G.F.

Világítás
Néhány hete új színbe és fénybe
öltözött templomunk belseje. A
szekkókat, mennyezeti képeket
képenként 4-4 led lámpatest
árassza el fényével. A nagyobb
testű halogén reflektorok párban
figyelnek a boltívek sarkából és a
templom egész terét hivatottak
fényükkel szolgálni. Összesen
negyven reflektort, 20 led és 20
halogén lámpatestet kapott a dorozsmai templom.
Ezek tartó állványait Turner
Tibor készítette, ingyen, melyet
külön köszönök meg így írott formában is neki. Az állványok beállításáról, rögzítéséről, Petrov Tamás gondoskodott. A villanyszerelési munkálatokat Mátyás Attila
és segítőtársa végezte.
Mindezek anyag és munkaköltsége 500 ezer forintba
került. A szakembereknek
munkájukat, a kedves híveknek
támogatásukat, adományaikat
hálásan köszönöm.
G.F.
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