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Evangélium

December

„… megjelent az Isten
szava …”
(Lk 3,2)
„Nietzsche egyik szép tanulmányában azt magyarázza, hogy
erősen élő, alkotó és látó korok
nem sokat törődnek a történelemmel, az úgynevezett múlttal. Róma művelt osztályai kevesebbet
tudtak közvetlen elődeikről, viszont annál többet önmagukról.”
(Karinthy Frigyes)
Azzal foglalkoztak a legtöbbet,
hogy mi történik most, itt, velünk, bennünk. Lukács is erről ír,
a jelenről, rólunk.
Lukács, a világi hatalmasságok
megnevezésével egy új időszakot
kezd. A nagyok, akikre büszkék
vagyunk előttünk állnak. A császár, a helytartó, a tartományurak, a főpapok. Ezeknek nevük
van, címük, területük és hatalmuk. Őket körülírja az evangélista, jelezve, hogy vannak, míg az
Isten szava élő, átható és működik. Ez a szó megszólítja Jánost
és általa tömegeket vonz a bűnbánatra.
Az elöljárók neveinek felsorolásában van egy érdekesség. Velük
kezdődik a mondat, de a mondatot alkotó és rendező legfőbb részek, a lényeg, az alany, állítmány, a mondat végére került. „megjelent az Isten szava,
Jánosnak, Zakariás fiának a
pusztában” (Lk 3,2). Nem véletlenül, hiszen ezen van a hangsúly.
Ezek szerint a nevek között illetve nevek végén megjelenik egy
láthatatlan szó a pusztában. Így
lép be Isten a világba. Akkor, ha
hallják, ha szeretik, és ha engedelmeskednek neki. Csak aki figyel, az veszi észre.
G.F.

Ez a hónap az ünnep.
Mintha mindig harangoznának, nagyon
messze, a köd és a hó
fátylai mögött.
Gyermekkorunkban e
hónap első napján
árkus papírra, kék és
zöld ceruzával, karácsonyfát rajzoltunk, karácsonyfát,
harmincegy ággal. Minden reggel,
dobogó szívvel, megjelöltük, mintegy
letöröltük e jelképes fa egyik ágát.
Így közeledtünk az ünnep felé. E
módszerrel sikerült a várakozás izgalmát csaknem elviselhetetlenné
fokozni.
A hónap közepe felé, amint közeledett az ünnep, már állandóan lázas
voltam, esténként félrebeszéltem,
hideglelős dadogással meséltem vágyaimról. Mit is akartam? Gőzvasutat és jegylyukasztót. Ezenfelül lengyel kabátkát akartam, továbbá Indiát, Amerikát, Ausztráliát és a Marsot. Mindezt persze selyempapírban,
angyalhajjal tetézve.
Most, hogy az ünnep közeledik, meglepetéssel észlelem, mintha még mindig várnék valamire. Semmiféle
tárgy nem kell már, s ha jól meggondolom, lemondok Indiáról, Ausztráliáról és a Marsról is.
Mégis, valamit várok még.
Néha azt hiszem, a szeretetre várok.
Valószínűleg csillapíthatatlan ez az
éhség: aki egyszer belekóstolt, holtáig ízlelni szeretné. Közben már megtudtam, hogy szeretetet kapni nem
lehet; mindig csak adni kell, ez a
módja. Megtudtam azt is, hogy semmi nem nehezebb, mint a szeretet
kifejezni. A költőknek nem sikerült,
soha, a költőknek, akik az érzelmek
és indulatok minden árnyalatát rögzíteni tudják szavaikban.
A szeretetnek nincs színfoka, mint a
gyöngédségnek, nincs hőfoka, mint a
szerelemnek. Tartalmát nem lehet
szavakban közölni; ha kimondják,
már hazugság. A szeretetben csak
élni lehet, mint a fényben vagy a levegőben. Szerves lény talán nem is
élhet másképp, csak a hőben, a fényben, a levegőben és a szeretetben.
(Márai Sándor)

2015. december 6.

Szent Miklós
püspök
Patara †
Myra 1300 körül
Ünnepe: december 6.
Tiszteletében,
népszerűségében
alig van párja a szentek között.
Életrajzát a XIII. századi legendákból ismerjük leginkább. Kisded korában böjti napokon csak egyszer
szopott. Felnőttkori legismertebb
legendája az elszegényedett család
három leánya, akiket majdnem
rossz útra akartak adni. S hogy ez
meg ne történjék Miklós püspök éjnek idején az ablakukon át pénzzel
teli erszényt dobott be, más-más alkalmakkor háromszor. Ez az „égből
jött” segítség után a lányok tisztességgel férjhez tudtak menni. Myra
városa Miklóst püspökének választotta, és a Niceai Zsinatnak is
résztvevője volt. A szentek életének
kutatói vallják, hogy a legendák élnek, fejlődnek és sokat merítenek
azokból a motívumkincsekből, melyek a nép életével és a természettel kapcsolatosak. Szent Miklós felebaráti szeretetével, bőkezűségével, Karácsony misztériumának
előhírnöke lett. Isten hűséges szolgája volt. A hívő ember számára
Miklós püspök alakja ragyogjon akkor is, ha sokak számára Ő nem
Mikulás, hanem csak egy „Télapó”.
F.D-né

Létige
6. v. (Advent 2. vasárnapja):
Bar 5,1-9; Zs 125; Fil 1,4-6.811; Lk 3,1-6
7. h.: Iz 35,1-10; Zs 84; Lk 5,17-26
8. k.: Ter 3,9-15.20; Zs 97; Ef 1,36.11-12; Lk 1,26-38
9. sz.: Iz 40,25-31; Zs 102;
Mt 11,28-30
10. cs.: Iz 41,13-20; Zs 144,1-13;
Mt 11,11-15
11. p.: Iz 48,17-19; Zs 1; Mt 11,1619
12. sz.: Sir 48,1-4.9-11; Zs 79;
Mt 17,10-13
13. v. (Advent 3. vasárnapja):
Szof 3,14-18a; Iz 12,2-6; Fil 4,4
-7; Lk 3,10-18

Krisztamami

Anyakönyvi hírek

Előfordul, hogy túl
felnőttesen
gondolkodunk, és nem
vesszük
észre,
hogy a gyerekünk
nem azért tett
tönkre
valamit,
mert egy gonosz
kölyök, hanem azért, mert kíváncsi
volt rá, hogy hogyan működik. Bármekkora a tárgyi veszteség, eldönthetjük, hogy azzal, amit csinálunk,
még a kapcsolatunkat is rongáljuk,
és a gyerekünk tudásvágyát is kioltjuk, vagy inkább a javára fordítjuk
a sajnálatos esetet. Tehát: hagyd
abba, amit csinálsz, vegyél mély
levegőt, és próbáld magadban tudatosítani, hogy a gyereked és a jó
kapcsolatotok fontosabb, mint a
dolog, amit tönkretett. Kérdezd
meg, min dolgozik – azzal a szándékkal, hogy valóban tudni akarod,
milyen szándék vezette arra, aminek az eredménye olyan borzasztóan sült el. Ha meggyőződtél róla,
hogy a szándék jó volt, megértéssel
javítsd ki. Mondd meg neki, hogy
miért nem jó ez, amit csinált, és
tereld járható útra! „Mit akartál
csinálni?” – sokkal építőbb kérdés,
mint az, hogy „Hogy jutott eszedbe,
hogy kilyukaszd az egyetlen értékes
vázánkat, ami még a drága Lili néni
ajándéka volt? Hogy voltál képes
súrolószerrel elcsúfítani ezt a bútort? Tűnj el a szemem elől, látni se
bírlak!”
Üdvözöl:

Keresztelés:
Kata Fruzsinát, Rádóczi József és Krizsán
Ildikó gyermekét 2015. november
29-én, a keresztség szentségében
részesítettük.

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Dániel volt. Amikor Zsuzsannát halálra vitték, az Úr felszította egy Dániel nevű, egészen
fiatal fiúban a szent lelket, úgyhogy hangosan felkiáltott: „Én
ártatlan vagyok ennek az aszszonynak a vére dolgában!” A nép
kérdőre vonta, de ő bebizonyította Zsuzsanna ártatlanságát.
Új kérdésünk: Ki volt az a canterburyi érsek, aki a halált is
vállalva, szembe mert szállni
Henrikkel, Jézus nevéért, az
egyház védelméért?
1. Magdeburgi Szent Norbert?
2. Bingeni Szent Hildegard?
3. Becket Szent Tamás?
4. Grenoblei Szent Hugó?
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 20-i számban
közöljük. A Szalézi Szent Ferenccel kapcsolatos rejtvény nyertese:
Barta Andrásné.
M.L.

Hirdetések

Krisztamami

Derűs pillanat
A nagyothalló anyóka
Egy városban borzalmas robbanás történt. Az egyik házban egy
öreg anyóka, aki már húsz éve
nem hall, így szól a lányához:
- A hallásom szemlátomást javul.
Most például egészen jól hallottam, hogy valaki kopogott az ajtón.

- Jövő vasárnap, december 13-án
Fatimai Imaóra lesz a Közösségi
Házban, délután 4 órai kezdettel.
- Ma a Katolikus Kör tartja találkozóját a közösségi házban, délután 3 órai kezdettel.
- Advent hétköznapjain, a roráte
misék reggel 6 órakor kezdődnek.
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

P.Gy.

Rejtvény
A november 22-i játék nyertese: Kereszti Gáborné.
M.T.É.

Mária énekek
József arca felragyog, József arca
felragyog
Mily nagy jó hírt hallott; mily nagy jó
hírt hallott
Szűz méhében Máriának élet mozdul,
csoda támad
Isten égi jelt adott, József arca felragyog
Megváltóra vár a föld, Isten fia testet
ölt
Mária az édesanyja, magzatának ő
fogadja
Vígadnak az angyalok, József arca
felragyog.
(Szentegyháza, Erdély)
N-né

Léggömb
Egy néger kisfiú nézte a léggömbárust a vásárban. Az árus jó üzletember lévén eloldozott egy piros
lufit, amely felszállt a magasba, és
egy sereg reménybeli fiatal vásárlót vonzott oda. Aztán felengedett
egy kéket, majd egy sárgát és végül
egy fehéret is. Egymás után felszálltak a magasba, mígnem eltűntek a szem elő1. A kis néger fiú egy
darabig álldogált egy fekete léggömb előtt, majd megkérdezte:
- Uram, ha elengedné a feketét is,
az is felszállna olyan magasra mint
a többi? A léggömbárus megértően
mosolygott rá. Eloldotta a fekete
lufi zsinegét, és miközben az felszállt a magasba, így szólt: - Kisfiam, nem a színe, hanem ami belül
van, az emeli a magasba.
(Anthony de Mello)

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

Számlaszámok:
OTP- Plébánia: 11735036-20051895
OTP- Ligeti stációk: 11735035-20053952
Sztriha Kálmán Alapítvány: 1173500520545747

A szerkesztőbizottság tagjai: Gordos Ferdinánd (G. F. - felelős kiadó), Deli Albin (D. A.), Farkas Dezsőné (F. D.), Huszár Máté (H. M.), Koczkás Ágnes (K.
Á.), Kósa László (K. L.), Kósa Lászlóné (tördelés), Maróti László (M. L.), Mihálffy Béláné (M. B.), Moróné Tapody Éva (M. T. É.), Moró András (M.A.), Nagyné Nyírő Katalin (N.-né), Pócsai György (P. Gy.), Szabó József (tördelés), Szabóné Lality Karla (Sz. L. K.)

A kiadvány elektronikusan is elérhető a http://dorozsmaiplebania.hu/hetilap címen.

