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Evangélium

ról. „Én vallásos neveltetésben
részesültem, és ahogy Simone Weil mondja, egy vallásos embernek
még nehezebb vallásosnak lennie,
mert azt hiszi, hogy az. A megtérése tehát még nehezebb, mint annak, aki nem hisz. Én egy időre
elvesztettem vallásos nevelésemet.
Ez volt az én folyamatom. A háborúba egy csomó könyvet vittem
magammal. Ezeket aztán sorra
kidobáltam a vagonból. Minden
könyv idejét múlttá vált. Az evangélium viszont valami csodálatos
átváltozáson ment keresztül. Azt
merném mondani, nem is könyv
volt, hanem egy hűséges kutya.
Szóval nem nagy tanácsadó, hanem valami meleg hűség. Olyan
emberi volt, amilyen csak egy kutya tud lenni, vagy egy Isten.” A
Biblia egy könyv a polcon, de ha
átváltozik, már nemcsak könyv,
hanem mindennapi kenyér, vagy
egy hűséges kutya.
(Pilinszky János: beszélgetések)

…belső csoda…
Kána több értelemben is fontos
hely. Aki ma Szentföldön Kána
városába látogat, azt először a
kocsmába viszik, utána a templomba. Ott ugyanis ingyen ihatunk egy kis pohárka vörös bort,
aminek az ízétől megittasodva? átitatódva? - átszellemülve? –
elmélyülve? lépünk be a kánai
templom ajtaján. Az élménybeszámolók során Kána a top lista
első helyén áll. Észrevették ezt a
papok is és szóvá tették: eddig
feltűnően, minden helyen először
templomokat néztünk meg, azután pihenésként kávéházakba
ültünk be. Egyedül itt volt fordított a sorrend. Bisztróból templomba. Például ettől is népszerű
lehet Kána.
Aztán attól is fontos, hogy 2001ben II. János Pál pápa új rózsa
fűzér titkokat a világosság titkait
hirdette ki. Ezek közül a második
úgy szól „aki Kánában megmutatta isteni erejét.”
Ez az erő egy új teremtés. Szíriai Ephrém úgy gondolja, az ószövetségi törvény és próféták a víz.
Ez nemesedik meg krisztusi tanítássá, életet nyújtó és szentséget
adó borrá. Mi ez az átalakulás?
Ugyanaz a szöveg, de más lesz az
értelme. Víz és a bor. Mindkettő
folyadék, de más-más az íze.
Karácsony napján a délelőtti
szentmisében János evangélista
szóismétlésekre épülő filozofikus
előszavát olvassuk: „kezdetben
volt az ige, az ige Istennél volt és
Isten volt az ige (Jn 1,1). Vagyis
megszületett, megtestesült a második isteni személy. A görög katolikus egyházban ugyanezt a
szöveget húsvétkor olvassák. De
húsvétkor meghalt és feltámadt
Krisztus, nem megszületett. Igen,
de az egyház húsvétkor értette
meg Jézusról, hogy ő Isten. Így
karácsonykor nem születés történt, hanem annak, aki örökké
van, a megtestesülése.
Azt írta Pilinszky János magá-

A bibliamagyarázó Strathmann,
a szöveget olvasva felfigyelt arra,
hogy a lakodalmas történetben
senki nem köszöni meg Jézusnak,
hogy csodát tett. Az emberek nem
lepődnek meg, csodálkozásnak
hűlt helye van. Jézus semmiféle
tanúságot nem volt le a történtekből, szó nélkül távozik a menyegzőről. Furcsa egy csoda ez.
Nincs benne látványosság.
Itt egy olyan különleges átváltozásról, átalakulásról van szó, ami
nem a külsőben megy végbe. Nem
lelkesedés. Ugyanis az kevés. Erről lehet megkülönböztetni az
amatőröket a profiktól. Az amatőrök elhiszik a könnyebbet. Ígéreteket, édes mondatokat. Hidd el
szívem, tudod, hogy csak téged
szeretlek. Mától más ember leszek, megfogok változni. A profik
is hisznek, de nem a szavaknak,
kizárólag a belső változásnak.
Ahol a víz borrá válik. Ahol a kényelemből akarat lesz. Az ígéretekből tények. A hízelgő mézes
mázas szavakból tett.
G.F.

2019. január 27.

Az igazi munkabér
Tudjuk, hogy Aquinói
Szent Tamás (ünnepe:
január 28.) valahányszor
el akart mélyedni a szellemi világban, a feszülethez vagy
a tabernákulum elé lépett és
megvilágosításért imádkozott. Az
akkori emberek és mi maiak is
hódolattal és tisztelettel állunk
ennek a hittudósnak és szentnek
gigászi teljesítménye előtt, Tamás azonban mindig tudatában
volt saját kicsinységének és szegénységének. A legenda elmondja, hogy egyszer a kereszt előtt
állva az Úr hangját hallotta:
,,Helyesen írtál rólam, Tamás.
Milyen jutalmat szeretnél érte?”
Tamás ezt felelte: ,,Egyedül csak
téged, Uram. Minden, amit írtam,
előttem csak pelyva.”
 „A dolgok, amiket szeretünk, elmondják nekünk, hogy kik vagyunk.”
 „Ha a kapitány legfontosabb
célja az lenne, hogy megmentse
a hajót, akkor sohasem hagyná
el a kikötőt.”
 „Azoknak, akiknek van hitük,
nincs szükségük magyarázatokra. Akiknek nincs hitük, azoknak pedig minden magyarázat
kevés.”
 „A jó tud élni a gonosz nélkül,
míg a gonosz nem tud meglenni
a jó hiányában.”
 „Az ember nem képes öröm nélkül élni. Így amikor elveszik tőle, vagy elveszíti az igazi lelki
örömöket, akkor pótlásként testi
örömökhöz nyúl.”
 „Az erkölcsösség nem szünteti
meg a szenvedélyeket, hanem
megfegyelmezi azokat.”
 „Amikor a tudás elfogy, a szeretet felemel.”
 „Csak egy Egyház van, ahol az
ember üdvözülhet. Noé bárkáján kívül senki sem menekülhet
meg.”
G.F.

Szentmisék az
Egyházközségért

Krisztamami
Fontos, hogy határaink, a „birtokhatárok” eléggé átjárhatóak
legyenek
ahhoz, hogy a jót
beengedjék, ugyanakkor eléggé erősek is legyenek,
hogy a veszélyes dolgokat kívül
tartsák.
Sokak érzelmi intelligenciája
nem valami magas, pedig az érzelmeink jelzik számunkra, hogy
mi történik bennünk és körülöttünk. Örömöt, félelmet, és kényelmetlenséget azért érzünk,
mert a dolgok örömteliek, ijesztőek, vagy kényelmetlenek. Minél
jobban tájékozódunk saját érzésvilágunkban, annál jobban megértjük mások jelzéseit is. Az engedékeny szülő boldog gyereket
akar, de tudjuk, hogy azok érzik
magukat boldognak, akiket érzelmi intelligenciájuk segít a tájékozódásban: megtalálják az örömöt,
elmenekülnek az ijesztőtől, és
vagy elkerülik, vagy megváltoztatják azt, ami kényelmetlen. A
felismerés, hogy valami, vagy
valaki kényelmetlen érzést kelt
bennem, az első jelzés arra, hogy
a határaimat veszély fenyegeti.
Nagyon fontos megtanulnom,
hogy elég nagy teret hagyjak határaim és önmagam között ahhoz,
hogy figyelmeztetni tudjam a potenciális határsértőt, és meg tudjam védeni magam, mielőtt
„birtokhatáraim” megsértésére
ténylegesen sor kerülne.
Üdvözöl:

Krisztamami

Hirdetések
 A héten lesz első péntek és első
vasárnap. Első pénteken a reggeli mise végén imádkozzuk a
Jézus Szíve litániát, majd délelőtt a betegeket látogatjuk.
 Első vasárnap a délelőtti mise
végén lesz szentségimádás.
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: Anna volt, aki 85 éves
prófétaasszonyként a zsinagógában lakott. A kis Jézust látva a
messiásról beszélt az ott lévőknek.
(Lukács 2,36).
Új kérdésünk: Kit tart a hagyomány az utazók, úton levők védőszentjének?
1.
Szent Károlyt?
2.
Szent Fülöpöt?
3.
Szent Egyedet?
4.
Szent Kristófot?
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 10-i számban közöljük. A Jerikóval kapcsolatos
játék nyertese: Pesti Lajosné
volt.
M.L.

Anyakönyvi hírek
Temetés:
† Nádházi Lajost életének 46.
évében január 15-én gyászmise
keretében a templomban;
† Cselenszky Zoltánné sz. Takács Teréziát életének 79. évében
január 16-án;
† Balogh Lajost életének 82.
évében
január
18-án
a
kiskundorozsmai temetőben utolsó útjukra kísértük.
P.Gy.
 Február 2-án, szombaton a reggeli mise keretében lesz a gyertyák megszentelése, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe
alkalmából.
 Február 3-án, vasárnap a szentmisék végén a kedves hívek
Balázs – áldásban részesülnek.
P.Gy.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Péntek: 8:00-12:00

2019-ben a következő időpontokban lesz az egyházközségért
bemutatott 12 szentmise.
Január 1. délelőtt 9 óra – Egyházközség híveiért. Február 3.
délelőtt 9 óra – Egyházközség híveiért. Március 15. délelőtt 9 óra
– Hazánkért, népünkért. Április
21. délelőtt 9 óra – Egyházközség
híveiért. Június 8. reggel 7 óra,
+Mádi György plébánosért. Június 9. délelőtt 9 óra – elsőáldozókért. Június 23. délelőtt 9 óra
(Úrnapja és Búcsú) – Egyházközség híveiért. Augusztus 20. délelőtt 9 óra – hazánkért, népünkért. Szeptember 15. délelőtt 9
óra – Egyházközség híveiért. Október 23. este 6 óra – hazánkért,
népünkért. November 2. reggel 7
óra – (ligeti kápolnában) Kiskundorozsma minden elhunytjáért.
December 24. éjféli mise – Kiskundorozsma minden lakójáért.
G.F.

Létige
27. v.: Neh 8,2-4a.5b.8-10; Zsolt
18; 1Kor 12,12-30 v. 1Kor
12,12-14.27; Lk 1,1-4;4,14-21
28. h.: Zsid 9,15.24-28; Zs 97; Mk
3,22-30
29. k.: Zsid 10,1-10; Zs 39; Mk
3,31-35
30. sz.: Zsid 10,11-18; Zs 109; Mk
4,1-20
31. cs.: Zsid 7,25-8,6; Zsolt
39; Mk 3,7-12
1. p.: Zsid 10,32-39; Zs 36; Mk
4,26-34
2. sz.: Mal 3,1-4 vagy Zsid 2,1418 Zs 23 Zsid 2,14-18 Lk 2,22
-40
3. v.: Jer 1,4-5.17-19; Zs 70; 1Kor
12,31 - 13,13; Lk 4,21-30
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