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5. évfolyam, 53. szám

Evangélium
…”kegyelemmel
jes”… (Lk 1,28)

tel-

6. századból Egyiptomból származik az a darabokban fennmaradt kézirat, ahol Mária beszélget
Gábor angyallal. Az az angyali
kijelentés, hogy „te gyermeket
fogsz foganni” (Lk 1,31), hiányzik
ebből a szövegből. Eszerint a foganás már korábban, az angyal
megjelenése és Mária beleegyezése nélkül megtörtént. Ez nem furcsa. A szeplőtelen fogantatás hitigazsága ugyanezt mondja. Isten
Máriát nem csak megóvta az eredeti bűn minden szennyétől, hanem eleve arra rendelte, hogy a
megváltó édesanyja legyen. Függetlenül attól, hogy beleegyezik-e
ebbe vagy sem. Ha Mária nem
dönthet, akkor ő nem szabad ember? Nem! Mert Isten őt Magának
teremtette. Kegyelemmel teljes,
egyenlő: Istennel teljes. Nincs
benne más, csak Isten.
Ezt a kiválasztottságot Mária
sejtette, vagy tudatában volt annak, hogy Istennek terve van és
lesz vele.
Gyakran festették meg az angyali üdvözletet úgy, hogy Mária
szerény szobájában térdel, előtte
egy imakönyv. Mit olvasott? Izaiás (7,14) próféta könyvének egyik
részét, melyben az áll, hogy „az
Úr maga ad nektek jelet: Íme, a
szűz fogan, fiút szül, és Immánuelnek nevezi el.”
Az egyházatyák ezzel is erősíteni akarták azt a fejlődőben lévő
dogmát, hogy Mária, már az angyal megjelenése előtt is gondolkodott és olvasott, szűzi élettel az
Istennek akarja szentelni magát.
Aztán a Jakab ősevangélium
úgy állítja be Mária és József házasságát, mint megállapodást.
Azt mondja József: én idős, özvegyember vagyok, vannak gyermekeim, te pedig Mária fiatal
vagy. Melletted maradok, hogy ne
zaklassanak a férfiak és továbbra
is kedved szerint szűzi életet él-

hess. Így lett Mária cölebsz életet
élő szerzetes egészen haláláig. E
szüzességi fogadalom első tanúja
Nüsszai Szent Gergely volt. Így
értelmezte a nyugati egyház is
Szent Ambruson és Szent Ágostonon keresztül a mai napig.
Amikor Nagy Konstantin felszabadította az Egyházat, az addigi
eszményt, ami a vértanúság volt
a keresztény üldözések alatt, az
önmegtagadás és a szerzetesi remete élet váltotta fel. Szűz Mária
rögtön az egyiptomi apácák példaképévé vált.
A názáreti angyali üdvözlet bazilikának liliom formájú kupolája
van. Nem véletlenül. A liliom, a
szüzesség jelképe.
„Amikor a harmat leszállt a
földre, Mária, mint a liliom úgy
kelt ki, melynek gyökere gyógyszer, szára egyenes, virága fehér
és szirma kifelé hajlik. A szüzesség gyökere az alázat. Szára a
világi dolgokról való lemondás és
a mennyei dolgokon elmélkedés.
Virága fehér, a szüzesség ragyogó
színe. Szirma lefelé hajlik, nézi
saját gyökerét és azt mondja: ime
az Úr szolgáló leánya. A liliom
rügyezik, de szüzességét nem veszíti el, amikor megszüli az Isten
fiát. A liliom sem veszíti el virágát, mikor illata elpárolog, így
Mária sem veszítette el szüzességét, mikor világra hozta az élet
szerzőjét.”
G.F.

A református
A reformáció idején voltak, akik
kiléptek az egyházból (Luther
Márton) és voltak, akik még beljebb léptek az egyházba. Ilyen volt
Keresztes Szent János (ünnepe:
december 14.), aki nem hitte el
Luthernek, hogy a legnagyobb baj
az egyház gazdagsága és pénzéhsége. Ő úgy gondolta, hogy az igazi ok nem az aranyozott miseruhákban és magas templomokban a
féltve őrzött kincstárak mélyén található, hanem az emberi lelkekben. Abban a nagy sötétségben,
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melyben az ember nem lát, tehetetlen, elhagyatva érzi magát Istentől és reménytelen. A sötétség
miatt cselekedetei nem építőek,
hanem össze-vissza kapkodásból
állnak. Ezért volt Keresztes Szent
János református, újító, aki meg
akarta és tudta is, hogyan és mit
kell megújítani az egyházban. A
lélekben elvégzendő feladatokról
szólnak alábbi buzdító gondolatai.
 az élet alkonyán nem az alapján
ítél majd minket az Isten, hogy
mennyit gyűjtöttünk és milyen
emberi sikereket értünk el, hanem hogy mennyire szerettünk.
 szeretni azt jelenti, azzá válni,
amit szeretünk. Istent szeretni
tehát átalakulni istenivé.
 soha ne hagyd abba az imádságot, ha száraznak, nehéznek találod, akkor sem. Tarts ki benne!
Mert Isten gyakran kíváncsi arra, milyen szeretet lakik a lelkünkben. És ezt nem az elégedettséggel és könnyebbséggel
vizsgálja meg.
 a csend Isten első nyelve.
 szeresd azokat, akik ellenségesek és nem szeretnek téged.
Mert így szeretetet fogsz szülni
abban a szívben, ahol nincs szeretet.
 a belső csendben, ahová az elmélkedés vezet, a lélek titokban
felkeni a lelket és meggyógyítja
legmélyebb sebeinket.
 aki elkerüli az imádságot, az elkerül mindent, ami jó.
 a lélek, ami a szeretetben él, az
nem fárad, és nem fáraszt másokat.
 gyakran halljuk: Isten mondta,
Isten válaszolt nekem. És mégis
az idő legnagyobb részében saját
magukkal beszélgetnek.
 ha nem tanulod meg megtagadni magadat, nem fogsz előre haladni a tökéletesedés útján.
 szemedet ne vonják el jelző lámpák: gazdagság, vagyon, hírnév.
Légy éber akaratod és vágyaid
fölött, mert azok benned lakó
romboló erők, melyek távol tartanak attól, hogy szabad legyél.
G.F.

Krisztamami

Rejtvény

Miért kell foglalkoznunk a kötődéssel?
Azért,
mert már nem
olyan
világban
élünk, hogy a kötődés törvényszerűségeit nyugodt lélekkel figyelmen kívül hagyhatjuk. A mára
kialakult társadalmi környezet
már nem támogatja a gyerekek és
a szülők természetes kapcsolatát.
Olyan korban élünk, amilyenre a
kötődés szempontjából még soha
nem volt példa – elkoptak és darabokra hullottak a gyerek-szülő
kapcsolatot támogató társadalmi,
gazdasági és kulturális hagyományok. Ha a neveléssel a gyerekeink egészséges fejlődését akarjuk
szolgálni, akkor meg kell találnunk azt az utat, amely az Isten
természetes rendjének megfelelő
kapcsolathoz vezet bennünket
velük. Az a bánásmód, ami Teremtőnk keze munkája bennünk,
a nevelésre is a leginkább gyerekeknek való, az eredeti „megfelelő
mód”. Üdvözöl:

A december 17-i rejtvény megfejtése: Füstölő. A játék nyertese:
Atlasz Ágnes. Minden sikeres
megfejtőnek gratulálunk!
E heti rejtvényünk:

Krisztamami

Hirdetések
 Ma, december 31-én, az év végi
hálaadás az esti szentmise keretében lesz.
 Holnap, hétfőn január 1-jén,
Szűz Mária Isten Anyaságának
ünnepe, egyben a polgári év kezdete is. Templomunkban vasárnapi miserendet tartunk.
 A héten lesz első péntek, a reggeli mise után Jézus Szíve litániát végzünk, majd délelőtt a
betegeket látogatjuk.
 Vasárnap első vasárnap lesz, a
délelőtti mise végén szentségimádást végzünk.
 Január 6-a vízkereszt ünnepe, a
reggeli mise keretében végezzük
a vízszentelést.
 Január 7-én Urunk megkeresztelkedését ünnepeljük.
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

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Jeremiás volt. A próféta
a népéért könyörög az Úrhoz a
siralmakban: „Téríts magadhoz
minket Uram, és mi megtérünk;
fordítsd jóra napjainkat úgy, mint
régen tetted. Vagy tán végleg elvetettél minket, oly annyira haragszol ránk?”
Új kérdésünk: Ki volt az a
szent, aki 288-ban, a keresztényüldözések idején, nyílvesszőkkel átlőve halt vértanúhalált?
1. Szent György?
2 . Szent Pongrác?
3 . Szent Sebestyén?
4 . Szent Lőrinc?
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 január 14-i számban közöljük. A Szent Hedviggel kapcsolatos játék nyertese: Tapodi
Endréné.
M.L.

1.Izráel bírája és prófétája volt.
2.Az elkövetett bűnök jóvátétele
3.Jákób tizedik fia
4.Úrangyala
5.Kisváros a Bibliában
6.A szolgaság és uralkodás jelképe
7.Próféta Dávid korában
8.Isten cselekvésének módja
9.Az embernek Isten színe előtti
helyzetét fejezi ki.
A megfejtést január 5-ig juttasd el
neveddel és címeddel ellátva a
plébánia postaládájába. A nyertes
nevét a január 14-i számban közöljük.
M.T.É.

Létige

Anyakönyvi hírek

31. v.: Ter 15,1-6; 21,1-3; Zs 104,1
-9; Zsid 11,8.11-12.17-19; Lk
2,22-40
1. h.: Szám 6,22-27; Zsolt 66; Gal
4,4-7; Lk 2,16-21
2. k.: 1Jn 2,22-28; Zsolt 97; Jn
1,19-28
3. sz.: 1Jn 2,29-3,6; Zsolt 97; Jn
1,29-34
4. cs.: 1Jn 3,7-10; Zsolt 97; Jn
1,35-42
5. p.: 1Jn 3,11-21; Zsolt 99; Jn
1,43-51
6. sz.: Iz 60,1-6; Zsolt 71; Ef 3,23a.5-6; Mt 2,1-12
7. v.: Iz 42,1-4.6-7 vagy Iz 55,111; Zsolt 28; ApCsel 10,34-38
vagy 1Jn 5,1-9; Mk 1,7-11

Keresztelés: Ábel, Szalai Norbert és Gallai Mária; Ábel, Hegedűs Zsolt és Csáki Katalin gyermeke 2017. december 25-én; Anna, Turner Balázs és Turner Mohai Anett; Zsófia és Réka, Dr.
Fekete Zoltán és Ruszkai Márta
gyermekei a keresztség szentségében részesültek 2017. december 30-án.
Temetés: † ifj. Kolompár Lászlót,
életének 30. évében, 2017. december 21-én; † Farkas Vincéné sz.:
Király Etelkát életének 84. évében, 2017. december 22-én utolsó
útjukra kísértük.
P.Gy.

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

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

A szerkesztőbizottság tagjai: Gordos Ferdinánd (G. F. - felelős kiadó), 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.

