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A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

Evangélium
…”félelmemben elástam a földbe talentumodat”… (Mt 25,25)
Jézus – Máté 25. fejezetében három történetet is mond az utolsó időkről. A hű és a hűtlen szolga példáját, a 10 szűz történetét
és ma a talentumok különböző
felhasználását. Az első két történet az éberségre figyelmeztet, a
mai pedig a felelősségre. Mit csináljunk azzal az adománnyal,
amit kaptunk?
A Kr.u. 1. századi görög - római
világban egy talentum (talanton)
6000 dénárnak felelt meg. Egy
napi kereset egy dénár. A 6000
dénár, egy ember 20 évi keresete.
5 talentum (30 ezer dénár) egy
ember 100 évi munkabére. Két
talentum (12 ezer dénár) egy
munkás 40 évi bére. Ezeknek a
számoknak az ismeretében Máté
kijelentése „minthogy a kevésben
hű voltál, sokat bízok rád” egy
kicsit
nagyvonalú
(Mt
25,
21). Mert ez a kevés elég sok.
100, 40, 20. Ez az ember éveinek a száma? Kinek ennyi, kinek
annyi adatott? Ez az intelligenciánk nagyságát méri százalékban?
Egyiknek kisebb, másiknak nagyobb? Úgy gondolom nem a számok és az összegek a fontosak,
hanem a bánásmód. Én nem
azért vagyok gazdag ember, mert
sok pénzem van, hanem mert jól,
odafigyelve, beosztóan, gondosan
kezelem a keveset.
Drewermann a pszichológus jól
látja a harmadik szolga ellentmondásos viselkedését, aki azért
nem tesz semmit, mert attól fél,
hogy rosszat tesz. Ennek a szolgának nulla százalék esélye van,
hogy jót tegyen. Míg, aki tesz valamit, az 50 százalék eséllyel dolgozik. Vagy sikerül, vagy nem.
Nagy Szent Gergely pápa elgon-

dolása, hogy az 5 talentum az öt
érzékszervet jelenti. A kettő, mindennapi feladataink megvalósítását elméletben és gyakorlatban.
Az egy talentum, csak az elmélet.
Ami önmagában kevés, ha nem
kamatoztatjuk a gyakorlattal párosítva. Egyedül marad, életbe
ültetés nélkül. Az egy talentum,
valakinek saját elgondolására,
fantáziájára, ötleteire való egyedüli hagyatkozás.
Péter apostol ennek egy jó példája. A csodálatos halfogás történetének végén azt mondja Jézusnak, „távozz tőlem Uram, mert
bűnös ember vagyok” (Lk 5,8). Ha
te igazán bűnös ember vagy, akkor nem Isten elől, hanem Istenhez kellene menekülnöd. De te a
saját fantáziádhoz menekülsz.
Ahhoz az elmélethez és hithez,
hogy Isten most biztos haragszik
rám, mert csúnyán viselkedtem.
A bűn elkövetése után megjelenik egy másik, az előzőnél halálosabb bűn. Úgy hívják, szégyen.
Míg az első tett lehet véletlen
vagy szándékos, a második halálos, mert a lelkiismeretre hivatkozva akar teljesen elszakítani
Istentől. A sátán a „rendes ember” álarcába öltözik, és javasolja,
hogy szégyelljük magunkat, azért
amit tettünk. A szégyen szülte
félelem visszatart attól, hogy hetente elmenjek gyónni, mert azt
hiszi a pap, hogy megrögzött bűnös vagyok. A szégyen álarcába
bújt sátán a tapintatra hivatkozva megakadályozza gyónásunkat
mondván, mindig ugyanazt gyónod, nem gondolod, hogy fárasztod vele a papot?
A félelem! Ahogyan a harmadik
szolga tette, bújj el, bújj meg valahol a templom hátuljában, vagy
oldalán. Rejtsd el, amid van, és
aki vagy.
Ébredj ember mély álmodból!
G.F.

2017. november 26.

Kegyhelyek
Mátraverebély
Szentkút
Nevezetessége a Szent László
forrás. László király a kunokkal
vívott harca során, katonáit tikkasztó szomjúság gyötörte. A király Isten segítségét kérve megsarkantyúzta lovát, és a ló patkója
nyomán forrás tört elő. Mátraverebély-Szentkút tizedjegyzékében
1332-ben már létező település
volt, de a mohácsi vész után teljesen elpusztult. 1370 körül épült
ugyan egy páratlan művészi értékű templom, mely másfélszáz
éven át hirdette Isten dicsőségét,
azt is lerombolták. Ezen időkben
már történtek csodás gyógyulások
a Szentkútnál. A mostani templom 1709-től épült a kolostorral
együtt, egészen rövid idő alatt.
Kéttornyú, barokk alkotás. Főoltárának dísze egy XVII. Századi
Mária-kép. Tornyában az egyik
legrégebbi magyar feliratú harang
(1605) hívja a Szűzanya buzgó
tisztelőit. Az első csoda idejét nem
jegyezte fel a krónika, de mint ősi
Szentkutat igen, Mátyás király
idejében történt talán csodás
gyógyulás. Egy csordás ember a
kisfiával, aki néma volt, teheneket
legeltetett. Egyszercsak megpillantottak egy gyönyörű alakot, aki
a forrásra mutatott. A fiúcska
megmosakodott benne, ivott a forrásból, és édesapját szólította és
beszélt hozzá. A MátraverebélySzentkúti kegyhely egyszerre Isten hatalma és a Boldogságos
Szűz közbenjárásának ereje. Mátraverebély-Szentkút templomát a
Szentatya „Basilika Minor” rangra emelte.
F.D.-né

Léleklétra
Aki Isten igéjét készségesen
hallgatja, úgy tekintse azokat,
mint leveleket, amelyeket a
mennyországból, jövendő hazájából kapott. (Szent Ágoston)
N.-né

Krisztamami

Rejtvény

Jó hír: rajtad kívül
senki és semmi
más nem képes a
gyerekednek megadni azt, amire
valóban szüksége
van! Se a kortársak, se a videojátékok, se a sztárok, se a facebook,
se a tanáraik, akik – legyenek
bár nagyszerű pedagógusok –
nem lehetnek pótszülők, amikor
egyszerre 25-30 gyerek van rájuk
bízva. Te sokkal jobban ki tudod
elégíteni a gyerekeid IGAZI szükségleteit! A gyerekközösségekben
könyörtelen hatalmi sorrend van,
be kell illeszkednie, meg kell felelnie, teljesítenie kell… Az érzelmileg éretlen gyerekekből álló
kortársközösség nem képes feltétel nélküli szeretetet adni. TE
VISZONT lehetsz vele olyan természetes
gondoskodó-elfogadó
viszonyban, ami Isten eredeti
terve minden szülő és gyerek
kapcsolatára. Ha szülő vagy, a
képesség is megvan benned arra,
hogy megajándékozd a gyerekedet azzal, amire szüksége van. A
legfontosabbakat senki mástól
nem kaphatja meg úgy, mint a
saját szüleitől. Tőled, tőletek kaphat. Üdvözöl:

E heti rejtvényünk:

Krisztamami

Anyakönyvi hírek
Keresztelés:
Nándor Róbert - Tóth Gábor Lajos és Berta Karolina gyermeke a
keresztség szentségében részesült 2017. november 19-én.
Temetés:
†Horváth Antalnét sz.: Jenei
Juliannát életének 85. évében
2017. november 17-én utolsó útjára kísértük.
P.Gy.

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Szent Bertalan apostol
volt. Theodor apát így beszélt az
apostolokról: ,, felosztották maguk között a világot, és a királyok
Királyának helytartói lettek. Bertalanra Örményország jutott. Ott
látod őt, amint nyelvének ekéjével felszántja a lelkek földjét, elveti Isten igéjének magvát a szívek barázdáiba.”
Új kérdésünk: Kinek mondta
Péter apostol: „Nem embernek hazudtál, hanem Istennek.” (Apcsel 5,3)
1.
Kornéliusznak?
2.
Ananiásnak?
3.
Barnabásnak?
4.
Szilásnak?
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 10-i számban
közöljük. A Noémivel kapcsolatos
játék nyertese: Tapodi Endréné.
M.L.

Hirdetések
• Ma, Krisztus Király vasárnapján délután ½ 3-kor a Jézus
Szíve családok miséje lesz.
• A következő héten, december 1én elsőpéntek lesz, a reggeli mise után imádkozzuk a Jézus Szíve litániát, majd délelőtt a betegeket látogatjuk.
• Jövő vasárnap, december 3-án,
Advent első vasárnapja lesz,
egyben első vasárnap is. A délelőtti mise végén szentségimádást tartunk.
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

Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

1.Egoizmus
2.A bányászok védőszentje
3.Illatáldozat anyaga
4.A szentlélek eljövetelének ünnepe
5.A fölszentelt pap első, ünnepélyes
szentmiséje
6.Az első nyugati szerzetesrend.
7.Római szűz vértanú
8.Alba

A megfejtést december 1-ig juttasd el neveddel és címeddel ellátva a plébánia postaládájába. A
nyertes nevét a december 10-i
számban közöljük.
M.T.É.

Létige
26. v.: Ez 34,11-12.15-17; Zs 22;
1Kor 15,20-26.28; Mt 25,3146
27. h.: Dán 1,1-6.8-20; Dán 3,5256; Lk 21,1-4
28. k.: Dán 2,31-45; Dán3,57-61;
Lk 21,5-11
29. sz.: Dán 5,1-6.13-14.16-17.2328; Dán 3,62-67; Lk 21,12-19
30. cs.: Róm 10,9-18; Zs 18A; Mt
4,18-22
1. p.: Dán 7,2-14; Dán 3,75-81; Lk
21,29-33
2. sz.: Dán 7,15-27; Dán 3,82-87;
Lk 21,34-36
3. v.: Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7; Zs
79; 1Kor 1,3-9; Mk 13,33-37

Számlaszámok:
OTP- Plébánia: 11735036-20051895
OTP- Irgalmasság Oltára: 1173503620053952
Sztriha Kálmán Alapítvány: 1173500520545747

A szerkesztőbizottság tagjai: Gordos Ferdinánd (G. F. - felelős kiadó), Farkas Dezsőné (F. D.), Koczkás Ágnes (K. Á.), Kósa László (K. L.), Kósa Lászlóné,
Maróti László (M. L.), Moróné Tapody Éva (M. T. É.), Nagyné Nyírő Katalin (N.-né), Pócsai György (P. Gy.), Szabó József (tördelés), Szalkai Attila (tördelés)

A kiadvány elektronikusan is elérhető a http://dorozsmaiplebania.hu/hetilap címen.

