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Evangélium

adat. A mammon, a nyereség.
Minden helyzetből sikeresen,
sztárként kikerülni. Az a mammon, aki soha nem tud veszíteni
és második lenni, csak állandóan
első.
Ezért nem baj, sőt érték, ha valaki nem tud mindent. Nem baj,
ha sír és szomorúnak látják. Ez is
én vagyok. Engem a családom így
is szeret.
Az alkimistáról szóló könyvében
Paulo Coelho azt írja, hogy az
alkimista ólomból aranyat próbál
csinálni. De kétféle alkimista
van, egy hamis és egy igaz. A hamis alkimista számára az arany a
fontos, gazdag akar lenni. Erőfeszítése öncélú. Az igaz alkimista
viszont tudatában van annak,
hogy minden erőfeszítésének végén ő maga más emberré válik.
Azáltal, hogy sokat együtt vagyunk, megismerjük egymást,
folyamatosan gazdagodunk. Lassan elfogadóbb, tisztább, csiszoltabb, más emberekké válunk.
Egymástól többek leszünk. A
pénztől többünk lesz.

„…Nem szolgálhattok
az Istennek és a
Mammonnak”… (Mt 6,24)
És aki olyan ügyes, hogy egyszerre tud szolgálni mind a kettőnek? Vagy ha kell nemcsak kettő,
de több szerepet is el tud látni?
Miért ne lehetne az ember mindenhez értő? Aki ilyen hivatásra
vállalkozik, az szolgálni nem tud,
csak kiszolgálni. Egymás után
felmerülő igényeket teljesíteni, de
ez nem szolgálat. Mert a szolgálat
alázatot jelent. Azt az alázatot,
hogy amihez nem értek, azt nem
csinálom, és átadom a helyem és
a lehetőséget másoknak. Tudok
hátul is állni. Nem érzem kellemetlenül magam, ha most mellőznek.
Sok párkapcsolat attól fárad el,
hogy az egyik, rátelepedve, mindene akar lenni a másiknak. És
ebben a nagy igyekezetében, ahol
próbál megfelelni, valóban sok
minden lesz, de legfőképp teher.
Nyűg a másik nyakán.
Minden én akarok lenni. Én
vagyok a férj. Én akarok lenni a
gyereked is. Engem ölelgessél. Én
akarok lenni a barátnőd is. Titkos
dolgaidat is csak velem beszéld
meg. A legjobb barátod is legyek
én! Aki segít rajtad, az is én vagyok. Majd én megmondom, majd
én megcsinálom, majd én elintézem. Itt vagyok készen állva minden feladatra.
Szent Ágoston azt mondja, hogy
mindkettőben, a föníciai és a káld
nyelvben is a mammon nyereséget jelent. Azt, aki jól jár. Akinek
mindenből a haszon kell. Nem
kell mindig jól járni! Mit jelent
ez? Az utolsó szó, fontos, hogy az
enyém legyen. Én nyerjek. Ez is a
mammon. Mindent mindig megmagyarázni. Nem így akartam,
tudom, hogy hogy kell ezt csinálni. Egyébként tökéletes vagyok,
csak valami most elvonta a figyelmem, és azért nem sikerült a fel-

Válasszatok és szolgáljatok!
G.F.
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Boldog Bátori
László
†: Budalőrinc, 1484 körül
Ünnepe: február 27.
Újabb kutatások szerint nyírbátori polgárcsaládból származott.
Itáliában és Franciaországban tanulhatott. Somló birtokosa volt.
Katonáival Hunyadi János oldalán harcolt a törökök ellen.
Egyébként élte a korabeli főurak
életét. A belviszályok hatására
belépett a Pálos rendbe. Huzamosabb ideig élt a Buda környéki
Szent Lőrinc kolostorban. Mátyás
király többször fölkereste a kolostort. A látogatások elől a NagyHárshegy egyik barlangjában lett
remete. Életrendje az imádság,
az elmélkedés és a kétkezi munka volt. Bátori László készítette
az első magyar bibliafordítást,
amely Mátyás király Corvinái közé került egy, a szentek életét
tárgyaló műve mellé. Sajnos
mindkét munkája elkallódott.
Idősen kolostorába visszatért, elmélyült életet élt. A kolostor
templomában temették el. Sírja a
templommal együtt elpusztult a
török időkben. Remeteségére a
Bátori-barlang emlékeztet, melyet 1911-ben nyitottak meg, és
oltárt is emeltek. Ünnepét a pálosok február 27-én tartják.
F.D.-né

Derűs pillanat
A bölcs rabbitól megkérdezik tanítványai:
– Mitől édes a kávé? A cukortól
vagy a kavargatástól?
– A kavargatástól.
– És miért kell beletenni cukrot?
– Hogy legyen mit kavargatni—
hangzik a válasz.
F.D.-né

Krisztamami

A madarak hálája

A gyerekeitek tőletek kapják a feltétel nélküli elfogadó
szeretetet, a stabil
érzelmi támogatást
(menedékhelyet), a
jó beszélgetéseket, együtt töltött
„minőségi” és „mennyiségi” időt, a
megalapozott értékrendet, értelmes útirányt, és az érett felnőttek kincset érő tapasztalatait.
Ezeket sehol máshol nem kapják meg, és óriási szükségük van
rájuk. Teremtsd meg az alapot
arra, hogy célba érjen a következetes nevelésed. Ez az alap a
kapcsolat. Tedd lehetővé, hogy a
szavaid nyitott fülekre találjanak. Ha azt akarod, hogy a gyereked hallgasson rád, ne engedd el
a szívét. Ha már nem a tiéd, hódítsd vissza! A következetes
nevelés előfeltétele, hogy bizalmas kapcsolat legyen köztetek.
Üdvözöl:

Minden nyár elején a Nílusfolyó egész vidékéről összegyűlnek a legkülönbözőbb madarak
hatalmas tömegei. Sokáig köröznek egy sír fölött, azután némán,
szinte szomorúan elrepülnek, de
minden madárraj otthagy egy-egy
madarat „őrként”. Ezeket az őröket csak a következő évi tiszteletadás után váltják le.
Vajon kinek szól ez a tiszteletadás? Sidi at-Tari remetének, aki
1880-ban halt meg és hetven évet
töltött a pusztaságban. Egész életét a madarak gondozásának
szentelte. Ahol élt és ahol végül
eltemették, maga köré gyűjtötte a
madarakat.
A természettudósok állandóan
tanulmányozzák a jelenséget.
Bizony sok titok van még az
életben, ami megfejtésre vár.
N.-né

Krisztamami

Hirdetések
 Március 1-je, hamvazószerda. Megkezdődik a nagyböjti időszak. A
reggeli szentmisében lesz a
hamvazás.
 A héten lesz elsőpéntek, a reggeli mise végén imádkozzuk a
Jézus Szíve litániát. Délelőtt a
betegeket látogatjuk.
 Vasárnap elsővasárnap, a délelőtti mise végén szentségimádás lesz, imádkozzuk a Jézus
Szíve litániát.
 Vasárnap a misék végén lesz a
hamvazás.
 Nagyböjt péntekjein a keresztút
reggel 6:20-kor kezdődik a
templomban.
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: Sámson volt, akinek a
hajában volt az ereje. Delila, a
filiszteus lány elaltatta a térdén
Sámsont, a színlelt kedvesét,
majd egy emberel levágatta mind
a hét hajfürtjét. Ekkor elkezdett
gyengülni és ereje elhagyta.
(BÍRÁK17,19)
Új kérdésünk: Melyik tanítványának
mondta
Jézus:
„Távozz tőlem sátán! Botránkoztatsz!”
(Máté 16,23)
1.
Júdásnak?
2.
Péternek?
3.
Jánosnak?
4.
Pálnak?
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 12-i számban
közöljük. A Zoborhegyi Szent
Benedekkel kapcsolatos rejtvény nyertese: Tóth Istvánné.
M.L.

Rejtvény
E heti rejtvényünk:

A megfejtést 2017. március 3 - ig
juttasd el neveddel és címeddel
ellátva a plébánia postaládájába.
A nyertes nevét a 2017. március
12-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

Elrejtett könnyek
Régi népmese mondja: Az Úr
Isten megsokallta a szegények
panaszait és elrendelte, hogy
minden ember hozza elé a maga
bánatát és szenvedését.
Először jöttek a gazdagok, és
hozták az eddig elrejtett súlyos
szenvedéseiket.
Amikor a szegények ezt látták,
igencsak elámultak. Sokan be is
vallották, nem hitték volna, hogy
a fényes palotákban is ilyen rengeteg könny hullik. Ekkor így
szólt az Úr:
– Most jöjjenek a szegények; de
csak az hozza el a szenvedését,
aki ezeknél többet tud hozni!
A sok panaszkodó közül alig
egypáran jelentek meg.
Hányszor halljuk, hogy „de jól
megy ennek…, de jól megy annak…”, mert nem látják az elrejtett könnyeket.
N.-né
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