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Evangélium

ad, ami úgy szól, merítsük meg
magunkat az Istenben és az ő
irgalmában. Miért van erre szükség? Mert emberi erőfeszítéssel ez
a parancs teljesíthetetlen.

…”Aki megüti a jobb
arcodat, annak tartsd
oda a másikat is!...” (Mt 5,39)
Két barát gyalogolt a sivatagban, és valami ártatlan dolgon
összevesztek. A vitatkozást egy
hatalmas pofon zárta le. Akit sérelem ért, lehajolt és a homokba
írta ezeket a szavakat: ma a legjobb barátom arcul ütött engem.
Nemsokára egy oázishoz értek,
ahol úgy döntöttek, megfürödnek.
A heves természetű barát azonban fuldokolni kezdett, mikor
társa elkapta remegő kezét és
kimentette a homokos vízből.
Megmenekülve a veszélytől kőbe
véste hálaadását: ma a legjobb
barátom megmentette az életemet.

Ezek szerint a felebarátot nem
is kell szeretnem? Valóban, nem
kell! Minden az Isten szeretet
mértékétől függ. Így a felebarát
szeretete is. Ez pedig így hangzik:
fontos nekem annyira az Isten,
hogy érte, az Ő kedvéért, kész
legyek akár másoknak is
megbocsátani? Mert ha nem,
akkor nemcsak nem bocsátottál
meg másoknak, de bizony az
Isten szeretetedben is komoly
hiányosságok vannak.
G.F

Amikor megbántanak, azt homokba kell írni, hogy az idő és
szél elfújhassa. De ha jót tesznek
velünk, azt jó kőbe vésni, örökre
megmaradjon a nyoma, hogy
mint értéket és példát mindenki
láthassa.

19. v.: Lev 19,1-2.17-18; Zsolt
102; 1Kor 3,16-23; Mt 5,3848
20. h.: Sir 1,1-10; Zsolt 92; Mk
9,14-29
21. k.: Sir 2,1-13; Zsolt 36; Mk
9,30-37
22. sz.: 1Pét 5,1-4; Zsolt 22; Mt
16,13-19
23. cs.: Sir 5,1-10; Zsolt 1; Mk
9,41-50
24. p.: ApCsel 1,15-17.20-26;
Zsolt 112; Jn 15,9-17
25. sz.: Sir 17,1-13; Zsolt 102; Mk
10,13-16
26. v.: Iz 49,14-15; Zsolt 61; 1Kor
4,1-5; Mt 6,24-34

Szép példa, de a valóságban is
így van ez?
A világirodalom „legragyogóbb
lángelméjének” nevezett Tolsztojt
is ez érdekelte, vajon ezt a parancsot szó szerint kell érteni? Mert
ha igen, akkor a kereszténység
nagyon nagy bajban van. Igen
csak le van maradva ugyanis ennek megvalósításában. Vagy jelképesen kell értelmezni, túlzásként? De akkor is bajban vagyunk, mert a megszokott hétköznapiság szintjére száműztünk egy
parancsot, irodalmi eszközzé minősítettük. Az ilyen bánásmóddal
kezelt gondolatok mind ugyanarra a sorsa jutnak. Megsemmisülnek.
XVI. Benedek pápa, „názáreti
Jézus” című könyvében a következőket írja. Jézus új parancsot

Létige

Remete Szent Antal
Néhány testvér elindult Scetisből, hogy találkozzanak Antal
atyával. Amint csónakba szálltak, egy idős ember is csatlakozott hozzájuk, hogy velük menjen. A testvérek nem ismerték. Az
atyák szavairól, a Szentírásról,
mindennapi munkáról folyt a beszéd. Az öreg csak csendben ült.
Amikor kikötöttek, látták, hogy
útitársuk is velük megy Antal

2017. február 19.

Romancon
Szent Bénilde
iskolatestvér
Sz: Thuret, 1805.
†: Saugues, 1862.
Ünnepe: február 20.
Földműves szülei szerény jómódban éltek. Ekkoriban nyitották meg a keresztény iskolatestvérek iskoláikat. Világi neve
Pierre volt. Tetszett neki az iskola, gyenge szervezetét nem vette
igénybe. Belépett a novitiátusok
közé. Első szolgálata után három
évi elkötelezettséget vállalt. Tanított, és mindeközben az intézet
szakácsa is volt. Majd örök fogadalmat tett. Két másik testvérével együtt Sauguesba küldték iskolaalapításra. Szegényes kezdéssel, de nagyon alapos munkával a környék rangos iskolája
lett, a tanulók létszáma egyre
emelkedett. Bénilde szigorú, de
derék oktató volt. A hitoktatást is
magára vállalta. Megbízható keresztényeket nevelt, és számos
papi hivatást ébresztett. A város
vezetőivel kapcsolatai kiválóak
voltak, a nép pedig mélységesen
tisztelte. Túlhajszolt szervezete
hamarosan kimerült, hiszen egy
cseppet sem kímélte magát. A
haldoklók szentségének felvétele
után, halálküzdelem nélkül hirtelen meghalt. A temetésére összesereglett embertömeg imájával
kísérték utolsó útjára. Sírja hamarosan zarándokhellyé vált.
1967-ben avatták szentté.
F.D.-né
atya cellájához. Mikor odaértek, a
szent megkérdezte tőlük: - Jó útitárs volt az öreg? Majd így szólt
az öreghez: - Sok jó testvért hoztál magaddal! Az öreg így válaszolt: - Nem kétséges, hogy jók,
de nincs ajtó a házukon, így bárki
bemehet az istállójukba és eloldhatja a szamarukat. Ez alatt azt
értette, hogy beszédükben nem
válogatták meg a szavaikat.
M.A.

Krisztamami

Egyedüllét ellen

Jó ha tudod! 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
kortársak, ha megfelel az elvárásaiknak, befogadják; ha nem, csúfolják és kiközösítik. Be kell illeszkednie, meg kell felelnie, teljesítenie kell… a gyerekközösségekben könyörtelen hatalmi sorrend van, és szigorú elvárásrendszernek kell megfelelni. Kegyetlen farkastörvények érvényesülnek. 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.
Üdvözöl:

David Seabury, a nagy pszichológus írja:
„Különösnek látszik, milyen
kevés ember tudja, hogy a gyengédség a legjobb gyógyszer az
egyedüllét ellen. Az ember egyedül születik, egyedül hal meg, és
az élet legnagyobb pillanatai sohasem oszthatók meg a maguk
tapasztalatának
mélységében.
Csak a gyengédség érintésében
tudunk teljesen találkozni. Csak
amikor a könyörület kinyitja a
lélek szemeit, akkor látjuk és értjük meg a másik szívének és lényének misztériumát. Ez az, amiért az emberi együttlét minden
szépsége a gyengédségen függ a
maga igazi valójában.”
 A gyengédség a gyűlöletet
szeretettel viszonozza.
 A gyengédség a keserűséget
örömre változtatja.
 A gyengédség a félelemből
óvatosságot teremt.
 A gyengédség az ellenszegülésből együttműködést alakít
ki.
 A gyengédség a bosszankodást áldássá változtatja.
 A gyengédség melegséget
áraszt és szeretetet fakaszt!
N.-né

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Zoborhegyi Szent Benedek, aki Szent István uralkodása idején lett a Nyitra melletti
Zobor hegyi apátság tagja. Egy
remete barlangban élt. Rablók
ölték meg, s a testét a Vág folyóba vetették. A hagyomány szerint
egy sas jelzése által találtak rá
holttestére. Szentté avatása 1083
-ban történt.
Új kérdésünk: Melyik ószövetségi személynek volt a hajában az ereje? (BÍRÁK 16,17)
1.
Jákobnak?
2.
Sámsonnak?
3.
Gedeonnak?
4.
Áronnak?
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 március 5-i számban
közöljük. A Naim városával
kapcsolatos rejtvény nyertese:
Csábi Ferencné.
M.L.

Rejtvény

Arsenius sivatagi
atya mondásai

E heti rejtvényünk:

Krisztamami

Derűs pillanat
Az óbor
Egy alkalommal Herriot elnök
idős urak társaságában megkérdezte a párizsi nunciustól:
–Mit gondol kedves Roncalli,
megjavulunk-e, mire megöregszünk?
–Az attól függ! – válaszolta a
nuncius. – Egyesek valóban
olyanok, mint az óbor: minél
öregebb, annál jobb.
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

A megfejtést 2017. február 24-ig
juttasd el neveddel és címeddel
ellátva a plébánia postaládájába.
A nyertes nevét a március 5-i
számban közöljük.
M.T.É.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

Egy alkalommal Márk atya így
szólt Arseniushoz:
- Miért kerülsz minket? Az így
válaszolt:
- Az Isten tudja, hogy szeretlek
benneteket, de nem tudok egyszerre az Istennel is és az emberekkel is élni. Míg a mennyei seregek ezrei, tízezrei egy akaraton
vannak, addig az embereknek
nagyon sokféle véleményük van.
Nem hagyhatom el az Istent az
emberekért.
G.F.

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.

