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Evangélium

lönbség. Igaz az egyik csak „jól
megnéz” és gyönyörködik, de
mégis bűn ez. Miért? Mert megváltozott tekintete egyben értékelés is. Házasságtörés? Családi
képtörés. Így hangzik: ő jobb,
mint te.
Elsőáldozásra készülő gyermekeknek el kell mondani, hogy ők
ezt a két parancsot még nem tudják elkövetni, mert ahhoz először
házasságot kell nekik kötni. El
kell mondani azt is, hogy a paráznaság házasságtörést jelent. Amikor véletlenül vagy tudatosan
találunk vagy keresünk meztelen
képeket, filmeket a televízióban
interneten, az nem paráznaság.
Az önkielégítés, vágyakozás, sóvárgás. A gyerekek még nem tudnak paráználkodni.
Ha szemed, kezed bűnbe visz,
vágd le. A szemre vonatkozó figyelmeztetés előbb hangzik el,
mint a kézzel kapcsolatos, mert a
szem közelebb áll az ember lelkéhez és gondolkodásához, mint a
kéz. Minden a szemből indul. Míg
a kéz a későbbi megvalósítás szakaszához tartozik. Persze a felhívást nem kell szó szerint venni,
de helyesen kell érteni. Azt jelenti: fegyelmezd magad, neveld meg
magad. Jézus és az újszövetségi
írók tisztában voltak azzal, hogy
a kéz levágásával, vagy a szem
kiszúrásával az éhező vágy nem
szűnik meg. Mert az mélyebben
van. Nem a szemben és a kézben,
hanem a szívben és a szándékban.
Azt is tudjuk, hogy ezt a szívet
nem tudja kimetszeni csak a sebész szikéje. De megtisztítani
mindenki megtudja, mégpedig a
bűnbánat őszinte fürdőjében.
G.F.

…”ne paráználkodj”…
(Mt 5,27)
A tíz parancs közül a
legérdekesebb és legizgalmasabb,
a hatodik. Ne paráználkodj. Már
a neve sem hétköznapi. Nem is
magyar szó. Rejt ez valamit, ami
szégyen, takargatni való, amiről
még beszélni sem szabad, és ha
tanítjuk, szemlesütve gyorsan át
kell ugrani. Ötödikről a hetedikre. Jobb is, hogy nem értjük, belezavarodnánk, vagy talán lelepleznénk magunkat?
Persze ez a hozzáállás az ördög
módszere. A zavarosban lenni, és
abban is maradni. Nem nevezni
néven, azt, ami van. Nem beszélni róla. Mindenki gondoljon arra,
amire akar. Ez az a parancs,
amin a tinédzser lányok, fiúk
kuncognak és összesúgnak, a felnőttek álszeméremmel titkolóznak, a nyugdíjasok képmutatóan
megbotránkoznak. Én most egyiket sem teszem: beszélek róla.
A nemiségre vonatkozó parancs,
a szexualitás parancsa is, a hatodik. A szex latin szó, egy számot
jelent. Hatos. A hatodik parancsot értik alatta. A szex nemet is
jelent. A kétnyelvű személyigazolványban, vagy útlevélben is ott
áll: szex. Vagyis az irat tulajdonosa milyen nemű, férfi vagy nő. A
paráznaság szó, mint sok más,
egyházi nyelvben használt szavunk a szláv nyelvből ered. A
prázna, parázna, annyit jelent,
üres, tartalmatlan. Vagyis nem
élet és kapcsolatépítő találkozás
ez két ember között, hanem szórakozás, pihenés, üres járat. A
megfáradt ember öröm- és élvezet
keresése a másikban, a másikkal
akkor, ha ez házasságon kívül
történik.
A hatodik parancs: ne paráználkodj, azt jelenti, ne törj házasságot. Hasonló a kilencedik parancshoz, ami azt mondja, mások
feleségét ne kívánd. A hatodik
teszi, a kilencedik csak kívánja de
a kettő között nincs fokozati kü-

Anyakönyvi hírek
Temetés:
+Balázs József Árpádot életének
65. évében a kiskundorozsmai;
+Süki Tibornét sz.: Molnár Ilonát
életének 86. évében a szegedi Belvárosi Temetőben február 3-án
utolsó útjára kísértük.
P.Gy.

2017. február 12.

Szent Skolasztika
szűz
Sz: Nursia, 480 körül
†: Montecassino, 547 körül
Ünnepe: február 10.
Skolasztika a rendalapító Nursiai Szent Benedek nővére volt.
Benedek a szerzetesi életet választotta, Skolasztika pedig az
öregek és betegek szolgálatára
állt. Testvérének a szeretetben
hű társa volt. Amikor Benedek
megalapította a Montecassinoi
kolostort, ő a közelében lévő monostort választotta. Évente egyszer találkozhattak egy egyszerű
házban, mert a kolostorba nő
nem léphetett be. Utolsó találkozásukkor kérte Benedeket: „Ne
távozz el tőlem, ha beáll az éjszaka! Beszélgessünk hajnalhasadtáig a mennyei örömökről!”
„Teljességgel lehetetlen – válaszolta a fivére – hogy az éjszakát
a kolostoron kívül töltsem.” S ekkor iszonyú zivatar tört ki pillanatok alatt, mely valóban visszatartotta a távozástól. Így esett,
hogy a testvérpár reggelig beszélgethetett. Isten meghallgatta a
szűz óhaját. Három nap múlva
jött halálhíre. Abba a sziklasírba
temették, melyet Benedek magának készíttetett.
F.D.-né

Létige
12. v.: Sir 15,15-20; Zsolt 118
1Kor 2,6-10; Mt 5,17-37
13. h.: Ter 4,1-15,25; Zsolt 49; Mk
8,11-13
14. k.: ApCsel 13,46-49; Zsolt
116; Lk 10,1-9
15. sz.: Ter 8,6-13.20-22; Zsolt
115; Mk 8,22-26
16. cs.: Ter 9,1-13; Zsolt 101; Mk
8,27-33
17. p.: Ter 11,1-9; Zsolt 32; Mk
8,34-9,1
18. sz.: Zsid 11,1-7; Zsolt 144; Mk
9,2-13
19. v.: Lev 19,1-2.17-18; Zsolt
102; 1Kor 3,16-23; Mt 5,3848

Krisztamami

Böjte Csaba testvér

Ha el akarod látni az
Isten által rád bízott
szülői feladatodat, az
a legfontosabb dolgod,
hogy csecsemőkortól a
felnőtté válásig tápláld és locsolgasd a
gyerekeiddel való kapcsolatodat.
Meg kell tartanod a szívüket,
mert csak a bizalmas kapcsolat
kontextusában tudsz hatni a gyerekeidre! Azt tudod vezetni, aki
követni akar. Előfordulhat, hogy
minden mást jól csinálsz a nevelésben, és mégis azt tapasztalod,
hogy a gyereked nem hallgat rád
és nem követ. Valószínűleg az a
baj, hogy meglazult, vagy megszűnt köztetek a bizalmas kapcsolat. A gyereked hatalmas erejű
kötődő igénye már nem belőled
táplálkozik, hanem valaki másból.
Következetesen neveled, csak éppen NEM AZT A SZEREPET
TÖLTÖD BE az életében, amire
szüksége volna…
Üdvözöl:

Tíz nagyszerű gondolata

Krisztamami

Derűs pillanat
A városból jött kirándulók autója
éppen az egyik székely falucska
közelében romlott el. Nézegették,
piszkálgatták, tanakodtak fölötte,
de sehogy sem tudtak ráakadni a
hiba okára.
–Itt csak egy szakember segíthet,
szólt a vezető.
Éppen akkor ment el mellettük
egy öreg anyóka, olvasóját
morzsolgatva megszólították:
–Nénike! Tessék megállni egy
pillanatra!
–No, mi a baj, lelkecskéim? fordult feléjük.
–Tessék mondani, lakik-e a
faluban mechanikus?
–Itt? - nézett végig gyanakodva az
idegen társaságon, majd a fejét
ingatva válaszolt:
–Ebben a faluban olyan nincsen.
Itt mindenki katolikus.
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

1. Tudnod kell, hogy sok-sok vázlat
után születik meg a remekmű! Ne
add fel! Egy életed van, egyetlen dobás. Nem érdemes kishitűen, félszegen egy helyben topogni, vagy duzzogva félreülni. Tudj kacagni saját
kudarcaidon, és kezdd elölről.
2. Azt hiszem, akkor lesz egy hegycsúcson igazán szép a kilátás, hogyha gyalog megyünk oda fel, megizzadunk, verejtékezünk és elfáradunk.
3. Legyél azzá, amiért születtél,
merd vállalni önmagad, és boldog
leszel!
4. Olyan játék ez, mint a tenisz: te
elütöd a labdát, a másik visszapattintja. Néha elhibázod, néha elhibázza. De újra szerválsz, míg egyre jobban játszod a szeretet játékát. Az a
legcsodálatosabb, ha megtalálod azt,
akivel egy életen át játszhatod.
5. Az embereket csak szeretve lehet
jobbá tenni.
6. Ha az emberre valaki szeretettel
néz, az olyan, mint a napfény, amely
az alvó magot kihozza a földből. (…)
Télen miért nem virágzik a cseresznyefa? Mert nem látja értelmét a
kibontakozásnak, tudja, hogy a fagy
elpusztítaná a szirmait, nem bízik a
környezetében, érzi, hogy veszélyben
van. Az emberi szívben is megbújik
egy kis bimbó, de ha nincs, aki kedvesen rámosolyogjon, hozzá szóljon,
akkor inkább bezárva marad.
7. Az ember azzá válik, amit tesz. A
tetteink visszahatnak ránk. A jótettek, az erények egyre jobbá tesznek
bennünket, a rossz tettek, a bűnök
lehúznak, beszennyeznek bennünket. Tetteink beépülnek a személyiségünkbe. Nem tudunk úgy jók lenni, hogy ezáltal jóvá ne váljunk. Nem
tudunk úgy törekedni az igazságra,
hogy ne váljunk egyre inkább igaz
emberré. Nem tudunk úgy hazudozni, hogy ne váljunk előbb-utóbb hazuggá. Tetteink meghatároznak minket.
8. Aki nem hisz abban, hogy mennyi
jó ember van, az kezdjen el valami
jót tenni, és meglátja, milyen sokan
odaállnak mellé.
9. A szeretet olyan, mint a gyógyszer,
nem jutalom. Nem annak kell adni,
aki megérdemli, hanem annak, akinek szüksége van rá.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

10. Akkor vagy igazán szabad, ha
azt, amit vállaltál, meg tudod tenni,
és a kudarcok, sérelmek után sem a
gyűlölet, a harag uralkodik a szívedben, hanem az újrakezdés lelkülete, a szeretet és a jóság.

M.T.É.

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Naim városa volt, ahová
Jézus tanítványaival megérkezve
látta, hogy egy özvegyasszony
egyetlen fiát viszik temetni. Megesett rajta a szíve. „Ne sírj!” mondta, megérintette és így szólt: „Ifjú,
mondom neked, kelj föl! A halott
fölült
és
elkezdett
beszélni.” (Lukács 7,11)
Új kérdésünk: Ki volt az a bencés szerzetes, aki 1012-ben halt
meg, és az első magyarországi
szentek egyike lett?
1. Antiochiai Szent Ignác?
2. Világosító Szent Gergely?
3. Noricumi Szent Szeverin?
4. Zoborhegyi Szent Benedek
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 26-i számban közöljük.
Az Asztrik apáttal kapcsolatos
rejtvény nyertese: Kereszti Gáborné.
M.L.

Hirdetések
 Ma, vasárnap, február 12-én a
Katolikus Kör tartja találkozóját
a közösségi házban délután 3 órai
kezdettel.
 Fatimai imaóra lesz hétfőn, február 13-án, a közösségi házban
délután 3 órai kezdettel.
 Egész napos szentségimádás lesz
a közösségi házban február 14én, kedden a reggeli mise végétől
este 6 óráig.
P.Gy.
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