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Evangélium

Az irgalmasság éve

„… Szentlélekben
és tűzben fog benneteket megkeresztelni …” (16.v.)

December 8-án megkezdődött a Ferenc Pápa által meghirdetett Irgalmasság Szentéve. Ez év 2015. december 8-án, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén vette kezdetét a Szent
Péter-bazilika szent kapujának
megnyitásával, és 2016. november
20-án, Krisztus Király ünnepén zárul.
Részletek Ferenc pápa beszédéből:
„Jézus felhívása mindannyiunkat
arra ösztönöz, hogy meglássuk:
mekkora nagylelkűségre képes minden ember. Senkit sem lehet kizárni
Isten irgalmasságából. Mindenki
ismeri az utat, hogyan lehet eljutni
oda, az egyház pedig az az otthon,
amely mindenkit befogad és senkit
sem utasít vissza. Kapui kitárva
maradnak, hogy mindenki, akit
megérintett a kegyelem, megtalálhassa a megbocsátás bizonyosságát.
Minél súlyosabb a bűn, annál nagyobbnak kell lennie a szeretetnek,
amelyet az egyház a megtérő emberek felé mutat. Mekkora szeretettel
tekint ránk Jézus! Mekkora szeretettel gyógyítja meg a mi bűnös szíveinket! Soha nem riad vissza a mi
bűneinktől. Gondoljunk a tékozló
fiúra, aki mikor eldönti, hogy viszszatér az atyjához, előre kigondolja,
milyen beszédet mond majd. Ám az
atya nem engedi megszólalni, átöleli
őt (vö. Lk 15,17–24). Jézus is így
tesz velünk.
Kedves testvéreim, gyakran elgondolkodtam azon, az egyház hogyan
lenne képes nyilvánvalóbbá tenni a
küldetését, az irgalmasságról való
tanúságtételt. Olyan út ez, amely a
lelki megtéréssel kezdődik; és be
kell járnunk ezt az utat. Ezért úgy
döntöttem, hogy rendkívüli szentévet hirdetek meg, amelynek középpontjában Isten irgalmassága áll.
Ez az irgalmasság szentéve lesz. Az
Úr szavának fényénél akarjuk megélni ezt: „Legyetek irgalmasok, mint
a ti Atyátok” (vö. Lk 6,36).
Mindannyian arra nyertünk meghívást, hogy ezzel az örömmel nyújtsunk vigaszt korunk minden embere számára. Ne feledjük: Isten mindent megbocsát, és Isten mindig megbocsát. Ne fáradjunk
bele, hogy bocsánatot kérjünk.”

Hirdeti Keresztelő János.
Nem tudok mit kezdeni egy önmagában értékes tárggyal, ha nincs
tökéletességértelme. Mert én nem a
dolgokkal élek, hanem a dolgok
értelmével. (Antoine de SaintExupery füveskönyve)
Ne csak éljetek, hanem legyen
értelme is hogy éltek! Például valamiért, valakiért élni.
Mi mit csináljunk? – kérdezik a
katonák.
Keresztelkedjetek meg a Szentlélekben!
Aranyszájú Szent János tanításában az áll, hogy a keresztelést, az
Atya és a Fiú és a Szentlélek adja.
Keresztelő János ugyanezt mondja, hogy nem az ember keresztel,
hanem az Isten. Aki először megformálta Ádámot (keresztség),
aztán éltető lelket lehelt bele
(bérmálás). Először teremt, azután tökéletessé tesz.
A bérmálás görög és latin megfelelője:
a
teleiosis
és
a consummatio, azt jelenti, beteljesedés. Ami tökéletessé
tesz. És aki ebben hisz és Istenben
él, azt minden erősíti. Még a bánat is. Ahogyan a „Kis herceg”
írója Antoine de Saint-Exupery is
vallja: „A kudarcok megszilárdítják az erőseket.”
A problémák hozzásegítenek az
Isten gondolkodás módjának megértéséhez.
Négykézláb másztam. Álló Istenem
lenézett rám és nem emelt föl engem.
Ez a szabadság adta értenem,
hogy lesz még erő, lábraállni, bennem.
Ugy segitett, hogy nem segithetett.
(József Attila: Az Isten itt állt a
hátam mögött…)
Keresztelkedjetek meg a tűzben
úgy, hogy mindig lángoljatok, de
soha el ne égjetek!
G.F.

Forrás: Magyar Kurír

2015. december 13.

Fatimai Lucia
nővér
Sarutlan karmelita
1907 † 2005
Fatima, a jelenések helye még egy
évszázaddal korábban rideg, köves
hegyvidék volt. Jámbor, eldugott
kis fészeknek számított. Itt élt a
három kiválasztott gyermek: Lucia,
Ferenc és Jácinta, olyanok, mint a
báránykák, melyeket legeltettek. A
Szűzanya hármuk közül Luciát választotta ki arra a kegyelemre,
hogy látta, hallotta és kapta az
üzeneteket a Jelenéstől. Ferenc és
Jácinta korán elhunytak, de mindvégig megőrizték lelkük tisztaságát. Istennek irgalmas terve volt
velük. Ő sokféle módon irányítja az
ember életét. A Szent Szűz hatszori
megjelenésének minden alkalmával a rózsafűzér imádkozását kérte
a gyermekektől a Cova da Iriában,
a jelenések helyén. A rózsafűzér
mindenki számára a leginkább hozzáférhető imádság-misztérium. A
Szűzanya titkainak egyike: Felajánlást kért Lucia által a Pápától.
Ezt a titkot lezárva a SZENT
OFFICIUM TITKOS LEVÉLTÁRA
őrzi a Vatikánban. Isten joga átformálni a világot „Új éggé és új földdé” arra vonatkozólag, hogy a harmadik évezred békét teremt és Istenhez vezető utat egyenget az emberiség számára. Portugália a II.
világháborúban megmenekült. Hálából az összeadott ékszerekből koronát készíttettek a Szűzanya fejére. Amikor II. János Pál Pápa ellen
merényletet követtek el egy eltévedt golyó a Pápa-mobilban maradt. Ezt a golyót a Szentatya kívánságára beültették a koronába.
„Isten terve mindig időszerű abban
a pillanatban, melyet Ő kijelölt
napra, órára, percre isteni fényének tükrében múlt és jövő idő nélkül van Ő jelen.” (Lucia)
Lucia, hogy megfelelhessen a Szűzanyától kapott üzeneteknek, viszszavonult a Kármelbe, teljesen átadva magát az imának, az elmélkedésnek és az emlékeknek halála
órájáig, mely 2005. február 13-án
következett be.
F.D-né

Krisztamami

Hirdetések

Ha azt hisszük,
hogy Isten csalódottan, haraggal
néz ránk, akkor
vagy kiiktatjuk
az
életünkből,
vagy – ha mégis
úgy
érezzük,
hogy szükségünk van rá – erőlködve próbálunk neki megfelelni. Ahelyett, hogy a nyugalom
helyét találnánk meg nála, szorongó és éber feszültségben törekszünk magasabb teljesítményre.
Engedelmességünket a félelem
mozgatja, és nem a szeretet; nem
a felszabadult, bizalommal teljes
önátadás. A boldog és szabad bizalom csak akkor lehetséges, ha
el merjük magunkat engedni. Ezt
az „el merjük magunkat engedni”
állapotot nevezzük „pszichológiai
nyugalomnak”, amely a bizalmi
kapcsolatban, a számunkra fontos személyhez való biztonságos
kötődés révén valósul meg. Ez a
nyugalom a gyermek fejlődésének
feltétele
–
a legfontosabb,
amit mi, szülők nyújthatunk azzal, hogy megfelelő kapcsolatról
gondoskodunk – és ez a nyugalom
az életnek nevezhető élet feltétele
is, amely akkor lesz a miénk, ha
Istenben bízunk.

- Adventi lelkigyakorlat lesz templomunkban: december 18, 19 és 20-án, az esti
6 órai szentmisén. A lelkigyakorlatot
vezeti: Száva Szabolcs tápéi plébános. A lelkigyakorlat befejező miséjén
a betegek szentségét is kiszolgáltatjuk.
- December 18. és 19-én – a lelkigyakorlat napjain – nem lesznek hajnali
misék.

Üdvözöl:

Krisztamami

Derűs pillanat
Két hölgy beszélget
- Én az Eszterházy család leszármazottja vagyok — dicsekszik a
nagysága.
Mire a beszélgetőtársa:
- Nem fogja talán még azt is mondani, hogy az ön elődei Noé bárkájában is ott voltak?
- Nem! Mert nekik volt saját bárkájuk!

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Becket Szent Tamás,
aki II. Henrik angol király kancellárjaként tanácsaival okosan
irányította a kor legkíméletlenebb uralkodóját. Henrik érdekből kinevezte canterburi érsekké.
Becket Tamás azonban ezután
csak az egyház érdekét képviselte, nem Henrikét, aki ezért kivégeztette. Három évvel később
szentté avatták. Új kérdésünk:
Melyik bibliai személy mászott fel egy fügefára, hogy
Jézust láthassa?
1.
Lázár?
2.
Zakariás?
3.
Zakeus?
4.
Lévi?
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 27-i számban
közöljük. A Dániellel kapcsolatos
rejtvény nyertese: Kasza Lajosné.
M.L.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Noémit, Virág Tibor és Miklós Erzsébet Réka
gyermekét 2015. december 6-án a
keresztség szentségében részesítettük.
Temetés: Perecz Pálnét született:
Csongrádi Rozáliát életének 95.
évében, 2015. november 30-án,
Tóth Józsefet, életének 82. évében, 2015. december 2-án utolsó
útjára kísértük.
Nyugodjanak békességben!

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

P.Gy.

„A sekrestye titkai”
Liturgikus színek
A liturgia szertartásaiban használt
textíliák (ruhák, kendők, abroszok
stb.) színe. A Nyugati egyházban
kezdetben fehér volt, de tetszés szerint más színeket is alkalmaztak. A
korai középkorban a négy fő
szín: fehér, piros, zöld és fekete volt.
A XIII. századtól ezekhez jött a viola.
A liturgikus színek használatát először III. Ince pápa szabályozta. Szent
V. Pius pápa óta kötelező liturgikus
szín a fehér az Úr, Szűz Mária, az
angyalok és a nem vértanú szentek
ünnepein; piros pünkösd napján és
nyolcadában, az Úr szenvedésének és
a Szent Keresztnek, továbbá a vértanúknak az ünnepein; zöld vízkereszt
nyolcadától hetvenedvasárnapig hétköznapokon is; violaszín az ádventben s az egész nagyböjtben; fekete:
nagypénteken, gyászmiséken, temetésen. Az arany bármelyik színt helyettesítheti.
Forrás: Katolikus lexikon

Létige
13. v. (Advent 3. vasárnapja): Szof
3,14-18a; Iz 12,2-6; Fil 4,4-7; Lk
3,10-18
14. h.: Szám 24,2-7.15-17a; Zs 24; Mt
21,23-27
15. k.: Szof 3,1-2.9-13; Zs 33; Mt 21,2832
16. sz.: Iz 45,6b-8.18.21b-25; Zs 84; Lk
7,18b-23
17. cs.: Ter 49,2.8-10; Zs 71; Mt 1,1-17
18. p.: Jer 23,5-8; Zs 71; Mt 1,18-24
19. sz.: Bír 13,2-7.24-25a; Zs 70; Lk 1,525
20. v. (Advent 4. vasárnapja): Mik 5,14; Zs 79; Zsid 10,5-10; Lk 1,39-45
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