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Evangélium
„… elérkezett megváltásotok
ideje …”
(Lk 21,28)
„A földön kétségbeesett rettegés lesz a
népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek
meghalnak a rémülettől, és a világra
zúduló szörnyűségek várásától. Az
egek erői megrendülnek” (Lk 21,2526).
Az nem meglepő, hogy a végidők jeleiről hallunk, de az igen, hogy ez az
egyházi év kezdetén történik. Gyanús
ez! Valóban a végről van itt szó, nem
inkább valaminek a kezdetéről? Nem
a megújulás, a figyelem, a várakozás
és felismerésre hívnak ezek a jelek?
Felismerni, de mit? A mellettünk
élőben az embert és az Istent.
Shakespeare egyik szonettjében (122)
így fogalmaz:
„Eszközzel őrizni emlékedet
Az volna, hogy elfelejtettelek.”
Az élő kapcsolat megszűnésének jele
az eszköz szintre süllyedés. Az Isten
már nem annyira szerető, szelíd és
megbocsátó, halkan érkező, a csendet
nyugalmával betöltő, hanem hangoskodó, rettegnek tőle az emberek, zúgás, háborgás, rettegés, halál formájában fenyeget. Tényleg ilyen az Isten, vagy már annyira el vagyunk
fásulva, hogy csak ezt, és csak ha
ilyen, akkor vesszük észre? A zajban,
mert a rejtett, hangtalan üzenetekre
már süketek vagyunk? Az Istenből
egy szobor marad, az utazásból egy
képeslap, a másikból egy mosatlan
pohár, vagy egy állandósult, sajnálatot ébreszteni akaró éjszakai mentegetőzés: ma is túlóráznom kellett.
Kifejezőek Pilinszky sorai:
Végezetül mindenkit csak zavartál.
Elnehezült bakkancsod ütemes,
szöges zaja, mindig éjfél körül,
hogy hazatértél, ez a bosszúság,
utóljára csak ez maradt belőled.
A fáradtság okozta hidegségből, az
egyház az értékekkel való találkozásra hív. Az Isten és a másik utáni
vágyra hív. Mert több vagy, mint
unalmas szokásaid, több vagy, mint
egy tárgy.
Weöres Sándor, erre a másokban
szunnyadó értékek keresésére buzdít,
amikor azt írja:

„Nem szándékom, hogy kérjelek a
jóra. Perzselő szomjat kelteni a jóra:
ezért jöttem.
Nem szándékom, hogy hívjalak a
jóra. Korgó éhet kelteni a jóra: ezért
jöttem.
Nem szándékom, hogy kérjelek és
hívjalak.(…)”
Nem hívni és kérni akarlak, hanem
vágyni és szomjazni érkezésedre,
jelenlétedre.
G.F.

Advent
Az advent szó
jelentése: eljövetel.
A
karácsonyt
megelőző várakozás az eljövetelben éri el jutalmát.
Régebben
egyes
vidéken
„kisböjtnek”
nevezték ezt az időszakot. Advent a keresztény kultúrkörben a karácsonyt
(december 25-ét) megelőző negyedik
vasárnaptól, - régen Szent Mártontól –
karácsonyig számított időszak. Advent
első vasárnapja egyúttal az egyházi év
kezdetét is jelenti. Advent eredete a 4.
századig nyúlik vissza. VII. Gergely
pápa négyben határozta meg az adventi
vasárnapok számát. Advent első vasárnapja három időszak kezdetét jelenti: a keresztény egyházi év kezdetét - a
karácsonyi ünnepkör kezdetét - és természetesen az adventi időszak kezdetét. A katolikus egyházban advent liturgikus színe a lila (viola), mely a
bűnbánatot, a szent fegyelmet és az
összerendezettséget jelképezi. Advent
harmadik vasárnapján, örömvasárnapon az Úr eljövetelének közelségét ünnepeli, e nap liturgikus színe a rózsaszín. Az egész időszakban dísztelen a
templomi oltár, az orgona szerepe pedig
az énekek kísérésére korlátozódik. Elterjedt szokás az adventi hétköznapokon hajnali misét (rorate) tartani. Adventi koszorút a 19-20. század óta szokás készíteni. Ma az adventi koszorú
általában fenyőágból készített kör alakú koszorú, melyet 4 gyertyával díszítenek. A gyertyák színe katolikus körökben lila, kivéve a harmadik vasárnapra
jutót, amely rózsaszín. A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozóknak ad karácsonykor.
Régen a gyertyák méhviaszból készültek és az adventi időszak az elcsendesedésé volt, nem úgy, mint most: túl sok
mű fénnyel, nagy zajjal.

N-né

2015. november 29.

Szent Borbála
szűz, vértanú
† Nikodémia 306 körül
Apja utazó kereskedő volt. Távollétekor Borbálát a kastély magas tornyába zárta. Egy ilyen időszakban
a távollétet kihasználva keresztény
hitre tért. Tudta, hogy ezért büntetés jár, elmenekült otthonról és egy
barlangba rejtőzött. Egy pásztorfiú
árulta el rejtekhelyét. Apja bíró elé
hurcolta, aki a lány szemeláttára
keresztényeket kínoztatott a legválogatottabb eszközökkel. A kormányzó döntése pedig az volt, hogy
Borbálát teljesen ruhátlanul állítsák pellengérre a piacon. Az ima
segítségére volt. A köd és az égből
leereszkedő felhő teljesen eltakarta
testét. Végül fővesztésre ítélték,
melyet saját édesapja végzett el
mértéktelen haragjában. Borbála
napját gazdag népszokások övezik.
A leggyakoribb a cseresznyeág vázába állítása, mely Karácsonyra kivirágzik. E szép szokás nemcsak
Jessze vesszejére emlékeztet, hanem arra is, hogy a mi szívünkben
is kivirágzik a szeretet, ha Krisztus
bennünk él. Borbála alakja és tisztelete ellenállt minden torzító erőnek, melyek a szentek tiszteletében
oly sokszor zavart okoznak. Ő
Krisztus tiszta tükre volt, mely állandóan tudja sugározni az örök
szentség világosságát.
F.D-né

Létige
29. v. (Advent 1. vasárnapja):
Jer 33,14-16; Zs 24; 1Tessz
3,12 - 4,2; Lk 21,25-28.34-36
30. h.: Róm 10,9-18; Zs 18A;
Mt 4,18-22
1. k.: Iz 11,1-10; Zs 71; Lk 10,2124
2. sz.: Iz 25,6-10a; Zs 22; Mt 15,2937
3. cs.: Iz 26,1-6; Zs 117;
Mt 7,21.24-27
4. p.: Iz 29,17-24; Zs 26; Mt 9,2731
5. sz.: Iz 30,18-21.23-26; Zs 146;
Mt 9,35 - 10,1.6-8
6. v. (Advent 2. vasárnapja):
Bar 5,1-9; Zs 125; Fil 1,4-6.811; Lk 3,1-6

Krisztamami

Hirdetések

Félelemkeltő
eszközök nem maradhatnak a lelkiismeretes
szülő fegyelmező eszköztárában. A fejlődésünk szempontjából
életünk legjobb lehetőségei azok,
amikor nem vezet út előre. Ez a
kihívás, ez a csődhelyzet az, ami az
agy fejlődését előidézi. A zsákutcából ki kell keverednünk, és közben
kénytelenek vagyunk változni.
Amikor tehát egy gyerek akarata
akadályba ütközik, csalódni kényszerül és bánatában sírva fakad,
akkor olyan élményben van része,
ami szükséges az egészséges fejlődéséhez. Ettől fog az agya növekedni, és a személyisége életképesebbé
formálódni. Ma már nem értjük,
hogy a fegyelmezés egészséges,
természetes folyamatának milyen
fontos része az őszinte bánat
(ugyanakkor egyáltalán nem szükséges a félelem, vagy a felfüggesztett kapcsolat). Azt hisszük, hogy
üzletet kell kötni a gyerekkel, érdekeltté kell tenni ahhoz, hogy jó
irányba menjen. Répával és bottal
ösztökéljük a szamarat, jutalmazással és büntetéssel akarjuk rávenni a gyereket, hogy a kijelölt
úton járjon. Mennyire felszínes,
mennyire méltatlan!

- A héten első péntek
és első vasárnap lesz. Pénteken a
reggeli mise végén szentségimádást végzünk, imádkozzuk a Jézus Szíve litániát, majd délelőtt a
betegeket látogatjuk. vasárnap
első vasárnap a 9-es mise végén szentségimádást tartunk.

Üdvözöl:

Krisztamami

Derűs pillanat
A pap bácsi mindent lát
Rosszul viselkedtek a ministránsok a szentmisén. Beszélgettek,
egymást lökdösték. Mise után az
egyik gyermek anyukája megfedte őket, majd megkérdezte:
- Mit gondoltok nem látta a jó
Isten, hogy rendetlenek voltatok?
- Hogy a jó Isten látta-e vagy
sem, azt nem tudjuk - válaszolta
az egyikük, de hogy a plébános
bácsi észrevette az biztos.

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Szalézi Szent Ferenc,
akinek, mint Genf püspökének
elsősorban az emberekkel való
jóságos bánásmódját kell kiemelnünk. Jellemző rá egy ezzel kapcsolatos mondata: „Egy csepp
mézzel több legyet lehet fogni,
mint egy hordó ecettel.'' Vagy
ahogyan De Paul Vince mondta
megismerkedésük után: ,,Milyen
jó lehet az Isten, ha már a genfi
püspök ilyen jó!''
Új kérdésünk: Ki volt az a bibliai alak, aki bizonyította Zsuzsanna ártatlanságát és a vének gonoszságát?
1.
Dániel?
2.
Joel?
3.
Dávid?
4.
Sadrak?
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 december 13-i számban
közöljük. A Mártával kapcsolatos rejtvény nyertese: Kéri Gáborné.
M.L.

Anyakönyvi hírek
Kolompár Istvánt, életének 51.
évében, 2015. november 18-án,
Borbély Ferencné született: Zádori Gizellát, életének 62. évében,
2015. november 19-én, Szabó Piroskát, életének 74. évében, 2015.
november 20-án utolsó útjukra
kísértük.
Nyugodjanak békességben!
P.Gy

Irénke néni

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

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

- Advent hétköznapjain a roráte
misék reggel 6-kor kezdődnek.
P.Gy.

Rejtvény
A november 15-i játék nyertese: Atlasz Henrikné.
M.T.É.

A kutyaszív
A Mátraverebély-Szentkúti plébános kutyájáról hallottam ezt a megható történetet.
A plébános szeretettel ragaszkodott
hűséges kutyájához. A kutya, amikor
csak tehette, gazdája nyomában volt
és éjjel a küszöbén aludt. Amikor a
pap meghalt, fölravatalozták a templomban. Kutyáját, amely nem akart
gazdája holtteste mellől elmozdulni,
még a templomból sem bírták eltávolítani. A ravatal alatt feküdt, ahonnét sem hívásra, sem jó falatokra,
sem fenyegetésre nem mozdult el.
Amikor a temetési menet elindult, a
koporsó után ballagott, s miután elhangzottak az utolsó fohászok és
mindenki eltávozott, a sír oldalán
mélyedést kapart s odafeküdt. Innen
többé el nem mozdult. A neki vitt
ételeket érintetlenül hagyta, s a hívó
szóra sem figyelt, és pár nap múlva
belepusztult mélységes bánatába.
Így viszonozta a kutya szíve gazdája jóságát!
Mi, halhatatlan lelkű emberek,
akik büszkék vagyunk, hogy felsőbbrendűbbek vagyunk, mint az állatok,
tudjuk, hogy az Isten Fia végtelen
jóságában meghalt érettünk a kereszten – és mégis mivel viszonozzuk
ezt a végtelen jóságot?
N-né
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