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Evangélium
…” a föld magától
terem
(automatikusan)”…(Mk 4,28)
Nem hallunk arról semmit,
hogy a földműves bármilyen előkészületi munkát végezne a vetés
előtt. Gondolok a szántásra, trágyázásra vagy talajlazításra. Figyelmetlenségnek tűnik, hogy
ezek nincsenek megemlítve. Például a vetés módja is elég félvállról történik. Csak úgy szét van
dobálva a mag. Aztán a földműves vet és arat. De nem tudja,
hogy közben mi történik. Alszik
és fölkel.
De talán nem a feledékenység
felelős ezekért a hiányosságokért,
hanem ezek egy náluknál fontosabb részletre akarják irányítani
a figyelmet. Előre tájékoztatnak,
hogy nem a földműves munkájától függ a termés, hanem valami
mástól.
Az a mondat, hogy telnek a napok, azt jelenti, hogy a földműves
csak egy ember. Hogy lefekszik és
fölkel, az alatt azt értjük, hogy
másra nem képes. Sem ereje, sem
képessége nincs arra, hogy a mag
további fejlődését előmozdítsa.
A mag a földműves nélkül nő.
Igen, a földműves mellékszereplő.
Az agronómus és a Tsz elnök,
akik meghízott nyakkal nyilatkoznak a gazda tv-ben, ezek mind
mellékszereplők. Vetnek és aratnak, a háttérmunkát, mint statiszták elvégzik, de a lényegi és
érdemi munka nem az övék.
A „kis herceg” írója mondja el
gyermekkoráról „hogy egy régi
házban laktunk. Ebben a régi
házban a legenda szerint kincs
volt elrejtve. Ezt a kincset persze,
soha senkise találta meg, lehet,
hogy nem is keresték. De ez a
kincs az egész házat varázskörébe
vonta. A házunk titkot őrzött a
szíve mélyén… Mi ez a kincs? Lehet csillag vagy sivatag mindegy,
egy kalapács, de valami olyasmi,
ami szemmel nem látható.”

Ilyen az Isten országa. Jelen
van. Kicsi. Sérülékeny. El van
rejtve. Nem látható.
Több száz év óta jósolják, hogy
megszűnik a vallás, nem lesz
utánpótlás, nem lesznek templomba járó, vallásukat gyakorló
hívek. És mégis, folyamatosan
vannak. Hol többen, hol kevesen,
de mindig vannak. Honnan?
A példabeszéd elmondja, hogy
az Isten országa hasonló a maghoz, ami a saját életét éli. A világban és bennünk is.
Pilinszkytől kérdezték meg valamikor, hogy írásainak van-e
küldetése. Azt válaszolta, „nem
tudom megítélni. Nem is lehet
talán. De hát ki tudja hány ember
ül éjjel a szobájában és hallgat
Bachot szerte a világon? Hogy ez
miket indított el, sosem fogjuk
megtudni. Holott ez volna talán
az emberiség valódi története.” Ez
a mag története.
G.F.

Szent Antal kenyere
Páduai Szent Antal
(ünnepe: június 13.)
tiszteletének az újabb
időkben egy egészen
különös módja kapott
lábra, az úgynevezett szent Antal
kenyere. Mivel ez a szegények ezreire annyira áldásos intézmény,
hazánkban is mind jobban terjed,
röviden elmondjuk eredetét, okát
és módját.
Franciaországban már a tizennegyedik században állott fönn
egy szép szokás, mely lényegében
a „szent Antal kenyerének” intézményéhez hasonlított. Szokásban
volt ugyanis jámbor keresztény
családoknál, hogy ha valamely
gyermekükre Isten különös áldását kérték, szent Antalhoz fordultak és az ő tiszteletére valamely
jótékony intézetnek, annyi súlyú
gabonát adtak, amennyit a gyermek nyomott, s ezt „a gyermekek
súlyszerinti fölajánlásának” nevezték.

2018. június 24.

A szent mondataiból halljunk
néhányat!
 Az alázatos lélek édesebb, mint
a méz. És akik ezzel a mézzel
táplálkoznak, azoknak gyümölcsük is édes.
 A keresztényeknek úgy kell rátámaszkodniuk Krisztus keresztjére, mint a vándoroknak botjukra, amikor hosszú útra indulnak.
 Az imádkozik a legjobban, aki
nem tudja, hogy imádkozik.
 Formál bennünket a környezet,
a kegyelem, a politika, az imádság, az egyház és az elmélkedés.
Isten minden teremtménye azon
van, hogy sok mindenre megtanítson bennünket. Mi elbukunk.
Dadogunk. Felállunk. Felemelnek minket.
 Keress menedéket Szűz Máriában. Ő menedékváros. Tudjuk,
hogy Mózes három ilyen várost
építtetett azoknak, akik véletlenül megölték szomszédjukat. Az
Úr Isten is létrehozott egy várost, irgalmasságnak menedékhelyét, Mária személyében. Akik
bűnt követnek el, Máriánál találnak menedéket és vigasztalást.
 A földi gazdagság hasonló a
nádhoz. Gyökere mélyen lent
van a mocsárban. Kívülről jól
néz ki, de belül üreges. Ha az
ember rátámaszkodik egy ilyen
nádra, az rögtön eltörik és megszúrja a lelkét.
 Bárki, aki arra vágyik, hogy
tisztán éljen Jézus Krisztusban,
nemcsak a vágyaktól kell elmenekülnie, hanem annak illatától is.
G.F.

Léleklétra
„Akármilyen lanyhán imádkozzék is valaki, Isten mindig nagyon sokra becsüli azt, hogy mégis imádkozzék.”
(Avilai Szent Teréz)
N.-né

Krisztamami

Létige

A bizalmas kapcsolatra épülő
következetes
nevelés arra az
alapra
épül,
amit az Újszövetség Isten és az ember kapcsolatáról tanít. Isten és az ember
kapcsolata nem az ember jóságán
és engedelmességén, hanem Isten
kegyelmén múlik. Nagy bajban
lennénk, ha nem így volna. Isten
kegyelme miatt lehet egyáltalán
kapcsolatunk Vele. A mások iránti szeretet olyan felelős cselekedetek sora, amely elősegíti a másik
személy fejlődését, és benne emberi méltóságának, Isten képmásának kifejeződését. A bizalmas
kapcsolat alatt, amire a következetes nevelés épül, három kapcsolatot értek. A gyermekneveléshez
ugyanis akkor jön létre a biztos
és stabil háttér, ha a szülők ismerik Istent, és bíznak benne. Ismerik egymást és bíznak egymásban, és a gyerekeiknek is alkalmat adnak arra, hogy közelről
megismerjék őket, és bízzanak
bennük. Erre a biztos alapra támaszkodva a kezdő szülők is előkészíthetik a talajt gyermekeik
szívében az evangélium magja
számára.
Üdvözöl:

24. v.: Iz 49,1-6; Zs 138; ApCsel
13,22-26; Lk 1,57-66.80
25. h.: 2Kir 17,5-8.13-15a.18; Zs
59; Mt 7,1-5
26. k.: 2Kir 19,9b-11.14-21.3135a.36; Zs 47; Mt 7,6.12-14
27. sz.: Bölcs 10,10-14; Zs
111; Mt 22,34-40
28. cs.: 2Kir 24,8-17; Zs 78; Mt
7,21-29
29. p.: ApCsel 12,1-11; Zs
33; 2Tim 4,6-8.17-18; Mt
16,13-19
30. sz.: Siral 2,2.10-14.18-19; Zs
73; Mt 8,5-17
1. v.: Bölcs 1,13-15; 2,23-24; Zs
29; 2Kor 8,7.9.13-15; Mk
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Hirdetések
• Vasárnap délutánonként 4 órától, a kedves hívek mindenkit
szeretettel várnak a ligeti kápolnába közös imádkozásra.
• A következő vasárnap első vasárnap, a délelőtti mise végén
imádkozzuk a Jézus Szíve litániát.
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: Kain volt. Amikor az Úr
számon kérte rajta a testvérgyilkosságot,
megátkozta
Kaint:
„Ezért átkozott leszel, bujdosni
fogsz a földön, amely megnyitotta
száját, hogy beigya testvéred vérét:” Ekkor mondta Kain a kérdezett mondatot. (Teremtés 4,11)
Új kérdésünk: Ki volt az a bibliai alak, aki fölmászott egy
vadfügefára, csakhogy láthassa Jézust? (Lukács 19,2)
1.
Zakariás?
2.
Nikodémus?
3.
Kornéliusz?
4.
Zakeus?
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 július 8-i számban közöljük. A Szent II. Szixtusz pápával
kapcsolatos játék nyertese: Tóth
Istvánné volt.
M.L.

Anyakönyvi hírek
Esküvő:
Tóth Márton Tamás és Török
Marianna a házasság szentségében részesültek templomunkban
június 16-án.
Keresztelés:
Bence - Mészáros András és Juhász Réka;
Zoé - Nagy Richárd és Végh
Andrea;
Kevin Norbert és Alexa Hanna Horváth Zsolt és Edelényi Judit
gyermekei június 17-én a keresztség szentségében részesültek.
P.Gy.

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

A természet csodája
A mexikói sivatagban él egy
csodálatos kaktusz, amit a nép
nagy tisztelettel vesz körül, mert
az élet, a halál, és a feltámadás
titkát csodálja benne. A sivatagi
éj királynéjának is nevezik, hivatalos neve „Éjjel virító Cereus”. A
növény a legszárazabb, legmostohább, köves sivatagi tájon él.
Egész éven át száraz, barna, szúrós kóróként tengődik, mint amiben semmi élet nincs. Június 24én, Keresztelő Szent János Napjának éjszakáján a növény váratlanul kizöldül, megjelenik bimbója s az emberek szeme láttára
kinyitja csodálatosan szép, húsos
fehér szirmait, és illatával elárasztja a holdfényes sivatagi
éjszakát. Illata még másnap is a
levegőben marad. A hajnal első
fényeinek megjelenésével a szirmok végleg becsukódnak.
A növény virágzása napjára
messzi földről összesereglenek az
emberek, és aki egyszer végignézte a természetnek ezt a gyönyörű
csodáját, az sohasem felejti el.
N.-né

Számlaszámok:
OTP- Plébánia: 11735036-20051895
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)
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