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Evangélium
…a léha, szabad élet”…
(Lk 15,13)
A tékozló fiú sokszínű története.
Bárhonnan is nyúlunk hozzá,
mindig újabb és újabb fogást enged magán.
Most a fiatalabbik fiú szabadságáról szeretnék néhány mondatot
ejteni. Arról a szabadságról, ami
nincs.
Az iskolában minden órán, más
nyelven mondják el ugyanazt.
Nincs szabadság. Törvények vannak. Elmondják a zene, fizika,
matematika, földrajz nyelvén és
folytathatnám. Elmondják, hogy
nincs szabadság. Hogy a kettő
meg kettő mennyi, azt nem kell
megbeszélni, megvitatni, eldönteni. Az négy. Ez egy törvény. Aki
más eredményt mond, az egyest
kap. Ilyen törvény a tízparancsolat, ilyen a kresz, ahol szintén
nem dönthetek szabadon, mert
szabályok vannak. Aki szabad, az
bűnben él. Ha a kozmosz szabadon mozogna, akkor kelne fel a
nap, amikor akar, a bolygók
olyan pályán vándorolnának, ami
nekik tetszik, az a világ vége lenne. A világmindenség meghatározott pályán és törvények szerint
működik. Egy házasságban nincs
szabadság. Pontosan meg van
határozva, melyik nap mikor hova kell menni, melyik gyermeket
milyen szakkörre vagy délutáni
órára, vagy zeneiskolába vinni.
És a nyolcórás munka után a szülők szabadon bármit választhatnak, de ha van bennük felelősségérzet és lelkiismeret, akkor egymást választják. A családjukat.
Mind a ketten hazudtak. A
francia forradalom is, aki szabadságot, egyenlőséget és testvériséget hirdetett, de Petőfi Sándor is
hazudott, amikor versében a szabadságot és szerelmet ajánlgatta
olvasóinak. Aki szabadságról beszél, bűnre csábít. Aki szabad, az
bűnt követ el.

Nézzük ezt a sokat ígérő és
nagyra tartott szabadságot. Mi
ez? A fiatalabbik fiú, miután megkapta a vagyon neki járó részét,
elment és szabadon szétszórta az
összes pénzt. Ennyi a szabadság.
Ezután következik a valóság.
Ahol minden mondatban kiderül,
hogy nincs szabadság.
Micsoda ellentétek sorozatát
halljuk itt. A szabad ember nélkülözni kezdett. A szabad embernek muszáj volt elmenni dolgozni.
A szabad embernek megmondták,
hogy mit csináljon. Őrizze a disznókat. A szabad embernek nem
adtak enni, még a sertések eledeléből sem. A szabad embernek
magába kellett szállnia. A szabad
embernek szégyenszemre haza
kellett mennie, egyébként éhen
hal. A szabad ember nem mondhatott akármit, kénytelen volt
apjától bocsánatot kérni (14-18
versek). A szabad embernek, mindenki megmondta, hova menjen,
mit csináljon. Ez a fiatalember
csak egyszer volt szabad. Utána
egy életre megtanították neki, mi
az a szabadság.
Honnan tudta az irgalmas apa,
hogy gyermekével mi történt?
Követte, vagy kémekkel figyeltette? Honnan tudta, hogy meghalt,
hogy elveszett, hogy mindenét
elszórta és eltékozolta? Kedves
édesanyák és édesapák, nem kell
gondolatolvasónak lenni! Mert
ahol mindenem megvan: etetnek,
itatnak, szállást adnak, takarítanak, mosnak, vasalnak rám ingyen, onnan bárhová megy az
ember, csak lejjebb lehet kerülni.
Az apai ház nemcsak otthon. Az a
mennyország. Az a minta. Ahhoz
képest minden más csak
koppincs. Másolat, utánzat.
Higgyétek el, jobb tisztességes
rabnak lenni, mint bűnös szabadnak!
G.F.

2019. április 7.

dr.Barsi Balázs:

Elmélkedés
a rózsafüzér
imádkozásba
A keresztvetés
Hogy a keresztények mióta vetnek keresztet, pontosan nem tudjuk, de azt bizonyos, hogy ennek a
csodálatos jelnek alapítója maga
az isteni Magvető, a mi Urunk,
Jézus Krisztus. A Máté- evangéliumot megkoronázza a mennybe
menő Úr utolsó parancsa:
„Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya a Fiú és a
Szentlélek nevében, és tanítsátok
őket mindannak megtartására,
amit parancsoltam nektek. Íme,
veletek vagyok mindennap a világ
végezetéig.” (Mt 28,19-20)
A Szentháromság nevében megkereszteltek kezdettől fogva tudták, hogy az isteni élet részesei
(2Pét 1,4), vagyis új teremtmény
(2Kor 5,17) lettek, és hogy a
Szentháromság egy Isten templomává alakultak, hiszen maga az
Úr ígérte az utolsó vacsorán: „Aki
szeret engem, megtartja tanításomat, Atyám is szeretni fogja őt,
hozzá megyünk és benne fogunk
lakni.” (Jn 14,21) Origenész egyházatyától tudjuk, hogy amikor
még gyermek volt, később vértanúvá lett édesapja csókkal illette
kebelét, mondván, hogy ott benn
lakik a Szentháromság. Urunk,
Jézus Krisztus isteni, benső életét
a húsvéti misztériumban tárta föl.
A kereszten mutatta meg, hogy
milyen az Atya, aki „úgy szerette
a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte” (Jn 3,16), a kereszten mutatta meg, hogy ő az Atya Fiaként
mindvégig szeretett minket, és a
kereszten nyilatkoztatta ki a
Szentlelket is, amikor lehajtván
fejét, utolsó leheletével átadta őt a
kereszt alatt álló Édesanyjának,
Máriának, a szeretett tanítványnak, Szent Jánosnak és általuk
mindazoknak, aki hisznek benne.

A keresztvetés kifejezhetetlen
gazdagságú, csodálatos jel, mely
magába sűríti az Úr halálát és
megdicsőülését, valamint az ő
megváltása által szerzett új, istenfiúi életünket is. Amikor keresztet
vetünk, mindannyiszor megvalljuk a keresztség óta bennünk lakó
Szentháromságot. Ezért is fontos,
hogy szépen vessünk keresztet. A
keleti keresztények a keresztvetéskor a kezükkel a földet érintik,
mi római keresztények bal kezünket a derekunk fölé tesszük (ez a
földet jelképezi), és így vetünk keresztet, kifejezvén megkeresztelt
voltunk teljes misztériumát. Úgy
lépünk a rózsafüzér világába,
mint magába a keresztény létezésbe, és ezután megvalljuk hitünket.

Lobogótartó
Már korábban elkészült, de
csak két hete lett felszerelve a
lobogó tartó állvány. Azok a rudak, amik eddig a betlehemi raktár sarkában egymásra borítva
voltak elhelyezve, most egymás
mellett, tartókban sorakoznak. A
20 kis méretű rúd a raktár ajtajának belső felére épített állványon,
míg a 10 erősebb és nagyobb piros, fehér, zöld színű rudak a raktárajtó fa és tégla falára lettek
felerősítve. A rúdtartók fenyőből
készültek és két részből állnak.
Az alsó deszkán, bemart hengerformák vannak, amibe a rudak
talpát lehet belehelyezni, míg a
felső fésűs, félkör alakú részébe a
rúd teste kerül, ami kis pántokkal egyenként könnyen mozgatható.
A rúdtartók Petrov András és
fiai asztalos mesterek és családjuk adománya az egyházközségnek. A rudakat gondnokunk, Kartali László csiszolta, alapozta,
festette és aranyozta.
A Petrov családnak adományát,
gondnokunknak pedig munkáját
hálásan köszönöm.
G.F.
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

Hirdetések
Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Hallgatag Szent János
volt, aki az ötödik században élt
az örmény Kolona városában, a
város püspökeként. Az üldöztetés
elől a Szentföldre utazott, ahol
élete végéig remeteként élt teljes
magányban egy barlangban.
Új kérdésünk: Ki volt az a bibliai alak aki „egy tál lencséért” eladta az elsőszülöttségi
jogát Jákobnak? (Teremtés
25,29)
1. Ézsau?
2. Izsák?
3. Nachor?
4. Ábrahám?
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 az április 21-i számban közöljük. A szamáriai asszonnyal
kapcsolatos játék nyertese Tóth
Istvánné volt.
M.L.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés:
Ádám Márk - Benes Ádám és
Dr. Vígh Tímea gyermeke a keresztség szentségében részesült
március 31-én.
Temetés:
† Baglyas Istvánt életének 67.
é v é be n m ár ciu s 2 5 - é n a
kiskundorozsmai temetőben utolsó útjára kísértük.
P.Gy.

Léleklétra
A kedvesség az a nyelv, amelyen a süket hallani tud, a vak
pedig látni. (Mark Twain)
Sz.J.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Péntek: 8:00-12:00

 13-án, szombaton fatimai imaóra lesz a közösségi házban délután 4 órakor.
 14-én vasárnap délután a katolikus kör tartja találkozóját a
plébánia hittantermében délután 4 órai kezdettel.
 Április 9-én, kedden egész napos szentségimádás lesz a reggeli szentmise végétől este 6
óráig a plébánia hittantermében.
 Pénteken fájdalmas péntek. A
reggeli szentmise a ligeti kápolnában lesz, előtte a keresztutat
is ott végezzük a szabadtéri
stációknál, a szentmise előtt
negyed 7-től.
 Jövő vasárnap Virágvasárnap.
A délelőtti szentmise előtt barkát szentelünk a Szent János
téren.
 Virágvasárnap este 6 órakor
kezdődik a nagyböjti lelkigyakorlat, melyet Serfőző Levente
püspöki helynök atya tart.
Mindhárom este (vasárnap,
hétfő, kedd) a szentmisék előtt
és alatt gyóntatás van. A befejező harmadik keddi napon a betegek szentségét is kiszolgáltatjuk a lelkigyakorlatos beszéd
végén.
(P.Gy.)

Létige
7. v.: Iz 43,16-21; Zs 125; Fil 3,814; Jn 8,1-11
8. h.: Dán 13,1-9.15-17.19-30.3362; Zs 22; Jn 8,12-20
9. k.: Szám 21,4-9; Zs 101; Jn
8,21-30
10. sz.: Dán 3,14-20.9192.95; Dán 3,52-56; Jn 8,3142
11. cs.: Ter 17,3-9; Zs 104,4-9; Jn
8,51-59
12. p.: Jer 20,10-13; Zs 17,2-7; Jn
10,31-42
13. sz.: Ez 37,21-28; Jer 31,1013; Jn 11,45-56
14. v.: Iz 50,4-7; Zs 21; Fil 2,611; Lk 22,14 - 23,56

Számlaszámok:
OTP- Plébánia: 11735036-20051895
Sztriha Kálmán Alapítvány: 1173500520545747
OTP számla - „Főoltárkép restaurálása” :
11735036-20053952

A szerkesztőbizottság tagjai: Gordos Ferdinánd (G. F. - felelős kiadó), Kósa Lászlóné (K.L.-né), 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.

