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Evangélium
…”keresték a rokonok
és ismerősök között”…
(Lk. 2,44)
Origenész felhívja a figyelmünket,
hogy ugyanazzal a lelkesedéssel
kell nekünk is a Szentírást kutatni és értelmet találni a sorok között, ahogyan Jézus szülei keresték elveszett Fiukat a tömegben
és megtalálták a templomban.
A szülők a Szentírás szószerinti
szövege szerint gyermeküket viszszafelé keresték a múltban, emlékezetükben, a szokásokban és a
jelenben találták meg.
Ezek szerint a gyermek állandó
keresésre szorul, hogy hol van, hol
jár. Követni és kísérni kell, figyelve lépést tartani vele, mert állandóan fejlődik, és egy pillanat alatt
máshol terem, mint ahol mi hiszszük. Jézust is keresték szülei a
rokonok és ismerősök között, ahol
ők gondolták, és nem a gyermek
fejével gondolkodva kutattak utána, hol lehet.
Mikszáth írja emlékezéseiben Jókairól, aki folyosókon készíti beszédeit. Mielőtt szónokolna, egy félóráig jár egyedül, kezeit hátrakulcsolva. Beszéde mindig szerkesztve
van: sokszor kiérzik a finom összhangzat eleje és vége között. Ha
olyankor szólítja meg valaki, midőn az elmondandókon gondolkozik, a fejét rázza tagadólag: »Nem
vagyok otthon«.
A szülő, kísérő és figyelő. Mindig
ott van, nemcsak helyileg, hanem
főleg lelki állapotában, ahol gyermeke, ahol a másik. Követi.
A nagy német író, Thomas Mann
gyermekei egy időben attól kezdtek
félni, hogy egy láthatatlan lény
időnként bejön a szobájukba. Thomas Mann erre nem azt mondta a
gyerekeinek, hogy ugyan, ez

hülyeség, hanem azt, hogy ne aggódjatok, én varázsló vagyok és
most ki fogom innen tiltani azt, aki
bejött. Tehát belépett a gyerekek
képzetkörébe és így hárította el a
vészt. Nem kívülről nyújtott nekik
segítséget, hanem együtt volt velük
a félelmeikben.
Mária és József megtalálták Jézust a templomban. Ez azt jelenti,
megértették, hogy Fiuk hová tartozik, hogy kié és közben megtalálták a maguk helyét is ebben az
Isten által elrendelt feladatkörben.
G. F.

Létige
27. v.: 1Sám 1,20-22.24-28; Zs 83; Jn
3,1-2.21-24; Lk 2,41-52
28. h.: 1Jn 1,5 - 2,2; Zs 123; Mt 2,1318
29. k.: 1Jn 2,3-11; Zs 95; Lk 2,22-35
30. sz.: 1Jn 2,12-17; Zs 95; Lk,36-40
31. cs.: 1Jn 2,18-21; Zs 95; Jn 1,1-18
1. p.: Szám 6,22-27; Gal 4,4-7; Lk
2,16-21
2. sz.: 1Jn 2,22-28; Jn 1,19-28
3. v.: Sir 24,1-4; 12-16; Ef 1,3-6. 1518; Jn 1,1-18

Karácsonyi előkészület
Az idei adventi koszorút is, a korábbi
évekhez hasonlóan Gyuris Gáborné
Erzsike készítette, önzetlen munkáját
hálásan köszönöm. A két szentélyben
álló fenyő Molnár István és családja
adománya, melyet az Orczy István és
Jerney János általános iskola diákjai
díszítettek, Gyuris Gábor és Virág
László segítségével. A Betlehem melletti fákat Györgyi Józsefnek és családjának köszönhetjük. A fenyők felállításában Tanács Attila, Pócsai György,
Petrov Tamás, Monostori Zoltán, Vecsernyés István, ifj. Mihálffy Béla, ifj.
Mihálffy Tibor, Molnár László, Szunyogh Mihály, Virág László segítettek.
Gyakran embert próbáló munkájukat
nagyon köszönöm. A betlehem építését
sok év óta a Hozsanna énekkar lelkes
tagjai végzik. Elismerés illeti kitartásukat. Azoknak, akik hozzájárultak
templomunk karácsonyi szépségéhez,
ezen kívül minden kedves kiskundorozsmai testvéremnek Istentől megáldott, békés karácsonyi ünnepeket
kívánok!
G.F.

2015. december 27.

I. Szent
Szilveszter pápa
† Róma 335
Már életében a hitvallók tiszteletében részesült. A legvéresebb keresztényüldözéskor hitet
tett Krisztusért. Diocletianus lemondása után a hatalomért ketten
küzdöttek: Maxentius és Nagy
Konstantin a Tiberis hídjánál.
Konstantin a zászlóra Krisztus monogramot festetett (XPISTOS), s ez
az ő győzelmét hozta, a kereszténység számára pedig a vallásgyakorlást. Szilveszter az egyházi élet
megszervezését így kitűzhette célul. Pápasága alatt két zsinat szerveződött, az Arlesi és a Niceai.
Ezekre ő nem ment el, maga helyett képviselőt küldött. Egyrészt
azért, mert nem az egyháztartományok kihirdetése volt, hanem a császáré, vagy nem ő akart elnökölni
mint pápa, elvéve a jogot a helybéli
püspöktől? Indoklása nagyszerű
volt: „nem hagyhatja el az apostolok sírját.” Elkezdődött a római
nagy templomok építése, az építészekkel Szilveszter tárgyalt. Eközben indult a krisztológiai vita, melyet Ariusz alexandriai pap vetett
fel, hogy Jézus csak isteni-ember,
homoi-uziosz= Istenhez hasonló és
nem homo-uziosz = Istennel egylényegű. Az „i” betű közti különbség
végtelen. Ennek a vitáinak Szilveszter pápa nem kívánt részese
lenni. Az ő szerény alakja világtörténelmileg egyedülálló, mert ő volt
az a pápa, aki Nagy Konstantinnal
történelmet formál. Rómában a
Priscilla katakombában temették
el.
F.D-né

Üzenet
Aki magával rosszul bánik, kihez
tud az jó lenni? Gondolj tehát
arra: ne vond meg magadat önmagadtól.
(Clairvaux-i Szent Bernát)
Sz.L.K.

Krisztamami

Hirdetések

Egyre több olyan gyerekkel találkozunk, aki beragadt a domináns szerepbe: még a felnőtteket
is utasítgatja, és dühbe
gurul, ha valaki nem hajol meg az
akarata előtt. A többi gyerektől is
elvárja, hogy azt csinálja, amit ő
mond.
Követel,
parancsokat
oszt és dirigál. Erősnek és függetlennek látszik, pedig nem az. Valami hiányzik neki, és ez okozza a
bajt. Amikor az értük felelős felnőttektől nem biztonságos függeni,
vagy amikor a szülő nem találja
meg magában a kötődő ösztön domináns szerepét, akkor a gyerek,
aki ösztönösen próbál kötődni, betölti az üresen álló domináns szerepet. Amikor nincs, aki biztonságot
nyújtson és vezessen, a gyerek csak
úgy tud kötődni, hogy felülre kerül
és irányítani kezd. A gyerekünknek
azt kell tapasztalnia, hogy biztonságos dolog tőlünk függeni, nyugodtan ránk bízhatja magát
és számíthat ránk; mi fogunk róla
gondoskodni. A követelőző, parancsolgató magatartás megoldása
tehát nem a trükközés vagy a büntetés, hanem mi magunk, személyesen. Amikor a felelős felnőtt betölti a gondoskodó vezető szerepét
a gyereke életében, és a kapcsolat
táncában vezetni kezd, a gyerek
nyugalmat talál a kapcsolatban.
Amikor a szülők betöltik a szerepüket, a gyerekek is a helyükre kerülnek.
Üdvözöl:

- Az esztendő utolsó
napján, december 31
-én este 6 órakor kezdődik az év
végi hálaadás.
- Január elsején vasárnapi miserend szerint reggel 7, délelőtt 9 és
este 6 órakor lesznek szentmisék.
Elseje első péntek, a 9 órás szentmise végén litánia lesz.
- Január 3-án vasárnap első vasárnap a 9 órai szentmise végén Jézus
Szíve litániát végzünk.
- Első pénteki betegeket kivételesen
most nem január 1-én, hanem egy
héttel később, január 8-án látogatjuk.
P.Gy.

Krisztamami

Derűs pillanat
Székely bánat
Megdöglött Áron bácsi malaca,
amit hízónak szánt. Elszomorodva nézi, aztán így szól:
- Hát nem lett volna szebb, ha
disznótort csapunk feletted es
még a bíró úr es megtisztelt volna
azzal, hogy evett volna belőled?
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

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes válasz: Szent Bertalan apostol volt,
aki az Úr tanítványainak egyike.
Keveset tudunk róla. Örményországban hirdette az evangéliumot.
Itt lett Krisztus vértanúja, mégpedig úgy, hogy megnyúzták, majd
lefejezték. Új kérdésünk: Mi volt a
neve az első emberpár harmadik gyerekének, akit az Úr
adott Ábel helyett, akit Káin
megölt?
1. Irád?
2. Lámech?
3. Szet?
4. Juhal?
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 január
10-i számban közöljük. A Zakeussal kapcsolatos rejtvény nyertese:
Nyerges Józsefné.
M.L.

„A sekrestye titkai”
Mirha
A balzsamfa-félék családjába tartozó,
lecsüngő ágú, alacsony növésű cserje.
Illatos mézgája, ősidők óta ismert,
keresett luxuscikk, gyógyeszköz, füstölő- és kultikus szer. A mai SzaúdArábiában és Etiópiában őshonos. Az
Ószövetség a fölszentelés kellékei
között említi: jó illata és gyógyító hatása alapján az áldozat és áldozatvállalás jelképe. Borral keverve bódító
ital, melyet fájdalomcsillapításra is
használtak, a keresztrefeszítés előtt
az elítéltekkel is ezt itattak. Jézus
nem fogadta el, mert teljes öntudattal
akarta beteljesíteni keresztáldozatát.
A szimbólumok között a mirha az odaadás, az Istennek adott áldozat jelképe. A napkeleti bölcsek aranyat, tömjént és mirhát hoztak ajándékba a
királynak járó tiszteletük, hódolatuk
és áldozatuk jeleként. Az egyházatyák
a bölcsek mirháját a megváltói küldetésre utaló jelnek látták.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Hédit, Juhász Péter és Szélpál Rita gyermekét;
Benedeket, Turner Balázs és Mohai Anett gyermekét 2015. december 20-án a keresztség szentségében részesítettük.
Temetés: Antoni Sándorné született: Ördögh Piroskát, életének
80. évében, 2015. december 14én, Szalai Jánosné született: Joó
Erzsébetet, életének 83. évében,
2015. december 15-én, Zanócz
János Antalt, életének 83. évében, 2015. december 18-án, utolsó
útjára kísértük.
Nyugodjanak békességben!
P.Gy

Léleklétra
A szeretet gazdagodás. Azt hiszed
talán, Istennek használ az, ha
szereted? Ő gazdagszik abból, ha
szereted? És ha nem szereted, szegényebb lesz tőle? Nos, amidőn
szeretsz, te gazdagodol, növekedel:
oda jutsz, ahol többé el nem veszhetsz, el nem pusztulhatsz.
(Szent Ágoston)
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