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Evangélium

nem mondanák el neked, hogy
azért engednek meg mindent,
hogy legalább addig sem vagy
itthon a nyakukon. Azért mondom, hogy nem, mert fontos vagy
nekem, figyelek rád, érdekelsz,
aggódom érted.
„Mennyi szépségversenyt rendeznek ebben a csúnya világban!
Jóságversenyt még nem rendeztek
soha”. (Juhász Gyula)
Valószínűleg nem is fognak.
Mert a jóságot nem nézni kell,
hanem csinálni. Jóízűvé, boldoggá tenni magunk és mások életét.
G.F.

…”ti vagytok a föld
sója”… (Mt 5,13)
Platón filozófusként azt nyilatkozta a történetíró Homéroszról,
hogy egész Hellászt ő nevelte.
Hét település versengett, bárcsak
az ő városukban született volna
ez a nagy bölcs. Homérosz só volt
és illat. Érdekes, hogy Szmirnában született, és Iosz szigetén
halt meg. Mind a két helységnév
a legillatosabb növényről kapta
nevét. Talán nem véletlen, hogy
az ide kötődő Homérosz is virág
volt, illat. Ma úgy mondanánk:
eredeti ember, önálló személyiség. Só.
De elveszítheti a só az ízét? Az
egyik Biblia-kutató szerint, mivel
a só abban az időben nagyon értékes volt, ezt egyes leleményes
kereskedők ki is használták:
gipsszel vagy más olcsó adalékanyaggal keverték, de ugyanazon
az áron adták el. Így a só egy idő
után ízét vesztette. Kiderült,
hogy nem csak só.
Elvesztheti az ember az eredetiségét, ízét? Igen, ha másokat utánoz. Ha elvegyül, belesimul az
ételbe és tömegbe, és nem ad többé ízt.
Jól mondta az egyik hittudós
(Luther Márton), hogy a só nem
önmagáért van, hanem másokért.
Önmagában ehetetlen. Másokban
finom.
Mi a só? Ajándék, áldás, kegyelem, szó, tanúságtétel. „Jézus,
még a kereszten sem rejti el arcát
a gúnyolódók elől, hanem tanúságot tesz az élő Isten jelenlétéről” (Alexandriai Szent Atanáz). Só marad. Más marad, mint
a többi.
Az édesapát vagy édesanyát is
megkérdezi a gyermek: elmehetek moziba? Nem! Ez a válasz is
egy só. Azért nem mehetsz el,
mert szeretlek. Ha nem érdekelnél, mindent megengednék. Te
boldog lennél, hogy milyen engedékeny, jó szüleid vannak. De azt

Derűs pillanat
– Hogy lehet az, hogy neked fekete a hajad, a húgodnak meg szőke?
– Azért, mert amikor a húgom
született, a mama már festette a
haját.
F.D.-né

Létige
5. v.: Iz 58,7-10; Zsolt 111; 1Kor
2,1-5; Mt 5,13-16
6. h.: Ter 1,1-19; Zsolt 103; Mk
6,53-56
7. k.: Ter 1,20-2,4a; Zsolt 8; Mk
7,1-13
8. sz.: Ter 2,4b-9.15-17; Zsolt
103; Mk 7,14-23
9. cs.: Ter 2,18-25; Zsolt 127; Mk
7,24-30
10. p.: Ter 3,1-8; Zsolt 31; Mk
7,31-37
11. sz.: Ter 3,9-24; Zsolt 89; Mk
8,1-10
12. v.: Sir 15,15-20; Zsolt 118
1Kor 2,6-10; Mt 5,17-37

Bölcsességek az időről
Minden idő alkalmas arra, hogy
benne
Istennek
szolgáljunk.
Használjuk fel az időt– és az
szent idővé válik.
(Szent Ágoston)
N.-né

2017. február 5.

Szent Oszkár
szerzetes
Sz: Picardia, 801.
†: Bréma, 865.
Ünnepe: február 3.
Szerzetességének végleges elhatározása Nagy Károly császár halálával érlelődött meg, látva a világi hatalom földi elenyészését.
Oszkárt az Úr Dánia megtérítésére rendelte. Ekkor volt huszonöt
éves. A dánok nem fogadták el
igehirdetését. Ekkor kapta kinevezését a missziósok püspökének
Lajos császártól mint egész Skandinávia pápai legátusa. A tizenhárom év alatt sok megpróbáltatásban volt része. A normannok
lerombolták Hamburgot, a dánok
fellázadtak a kereszténység ellen,
a svédek elűzték őt, és ekkor
szinte menekült Brémába. Ott
megkeresztelte Olaf svéd királyt
népével együtt, és így a keresztelés szent kegyelme kiáradt az
egész országra. Oszkár a
misszionálás alatt Isten igazi
harcosává lett. „Izzott Isten ügyének szeretetétől.” Munkássága
során igazi apostol volt, de szívében soha nem szűnt meg szerzetessége. Az isteni Bölcsesség
megtanította, hogyan kell üdvösségre vezetni felebarátait. Soha,
semmit nem hamarkodott el,
megfontolatlan döntéseket sem
hozott, a nehezebb kérdésekre
mindig hosszabb időt szánt. Ő
nem ontotta vérét Krisztusért. A
vértanúságnak két fajtáját ismerjük: a rejtettet, mely a lelki békében adatik, és a nyilvánost, mely
az üldöztetések idején válik tanúságtétellé. Ő az Úrért lelki próbatételt állt ki. Ajándékként bizonyságot kapott az Úrtól, hogy szívének Istenre hallgatása nem süket
csendre, hanem az élő Istenre való figyelés. „S aki ennyi próbatételt állt ki az Úrért, annak vértanúságát nem lehet kétségbe vonni.”
F.D.-né

Krisztamami
A gyerek csak
arra hallgat,
akihez
kötődik. Ha olyanok
parancsolgatnak neki, akikhez nem kötődik,
akkor ellenáll. Isten azért gondoskodott nemcsak a kötődés, hanem az ellenakarat ösztönéről is,
mert a gyerek akkor van biztonságban, ha azoknak engedelmeskedik, és azokat tiszteli, akik felelősek érte és gondoskodnak róla; az illetéktelenül beavatkozókat pedig ösztönösen távol tartja
magától. A kortárs-orientált gyerek azonban a szülei irányítását
érzi illetéktelen beavatkozásnak,
és a szülő-gyerek kapcsolatot védeni hivatott ellenakarat ösztöne
a saját szülei ellen készteti őt
védekező ellenállásra.
A szülő dolga tehát nem az,
hogy engedelmességre és tiszteletre nevelje a gyerekét, mert ez
az, ami a kötődés révén már
adott. Minden gyerek engedelmes
valakinek, és igényli, hogy tisztelhessen valakit… a kérdés
csak az, hogy kinek engedelmeskedik, és kit tisztel! Arról
kell gondoskodnod, hogy a gyereked, miközben cseperedik, továbbra is neked, a szülőnek engedelmeskedjen, és továbbra is téged tiszteljen; ne dugja át a csatlakozóját valaki más konnektorába.
Üdvözöl:

Krisztamami

Hirdetések
 A következő vasárnap, február 12én a Katolikus Kör tartja találkozóját a közösségi házban, du.
3 órai kezdettel.
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

Hogyan találkozzunk
a pápával?
Ifjúsági Világtalálkozó
2016
3. rész Krakkó
Na de mégis, mi folyik egy ilyen
találkozón? A szabad városnézésen,
templom-, múzeumlátogatáson kívül egész templomnyi magyar fiatallal vettünk részt katekéziseken,
amiket Kocsis Fülöp görögkatolikus, Székely János és Erdő
Péter római-katolikus püspökök
tartottak nekünk délelőttönként,
majd este mise, rózsafüzér és közös
virrasztás volt, utóbbi már egy
Campus Misericordiae-nek elnevezett területen. Egyetlen negatívumot itt tudtam megfigyelni, de azt
is kibírtuk valahogy, a kajacsomagok kiszállítását, elosztását itt nem
oldották meg, csapatunk fele, mintegy 50 fő, éjfélkor jutottunk hozzá
az ellátmányunkhoz.
Ennek ellenére gyönyörű esténk
lett, tiszta ég alatt gyertyát gyújtva
imádkozott együtt Ferenc pápával
másfél-két millió ember egy helyen.
Az irgalmasság jegyében hallhattunk tanúságtételeket, amiket színpadi előadássá alakítottak, majd
Ferenc pápa megszólított mindünket, hogy ne legyünk „kanapékeresztények” és hagyjunk nyomot
a történelemben keresztényként,
álmaink megvalósításával. Természetesen éjfélig folytatódott a színpadon a keresztény könnyűzenei
dicsőítés.
Reggel egy szentmisével lezárult a
találkozó és elbúcsúztunk a pápától
és a várostól. Az égiek is megsiratták, hogy véget ért, a szállásra menet, de a busz indulása után is hatalmas esőt kaptunk útravalónak.
Erre a másfél hétre mindig jó lesz
visszagondolni, csodás utazással
áldott meg minket a Jóisten, hiszen
találkozhattunk Vele, a pápával és
milliónyi katolikus fiatallal.
Élményeimet 4 részes videónapló
formájában is megörökítettem, ami
Greg’s Cave nevű Youtube csatornámon megtalálható, vagy a keresőbe
’ivt 1. rész’ beírásával is elérhető.

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Asztrik apát volt. Ezt
írásos dokumentumok bizonyítják. A Pannonhalmi apátság jelenlegi főapátja: Várszegi Asztrik
az alapító névrokona.
Új kérdésünk: Melyik városban támasztotta fel Jézus egy
özvegyasszony egyetlen fiát?
(Lukács 7,11)
1.
Szikár városában?
2.
Naim városában?
3.
Kafarnaum városában?
4.
Jeruzsálem városában?
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 február 19-i számban
közöljük. A Mózessel kapcsolatos rejtvény nyertese: Tóth Istvánné.
M.L.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Janina és Szonja, Csernok Árpád és Zádori –
Fekete Szimonetta gyermekei a
keresztség szentségében részesültek 2017. január 29-én.
Temetés:
+Bönde Szilvesztert életének 93.
évében 2017. január 25-én;
+Árokszállási Józsefnét sz.: TóthPintér Margitot életének 71. évében 2017. január 26-án;
+Gyuris Lajost életének 76. évében 2017. január 27-én utolsó
útjára kísértük.
P.Gy.

Kiss Gergely
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), 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.

