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Evangélium

Három hét Japánban

Nagy Szent Vazul

…”Benne élet volt”…
(Jn 1,4)

Beszámoló a 23. Cserkész Világtalálkozóról

egyháztanító

Aranyszájú
Szent
János szép gondolata,
hogy az élet nemcsak a teremtés
cselekedetét jelenti, mint létrehozást, hanem a gondoskodást is,
ami az életet fenntartja. Erőt is,
ami állóképességet ad. Erős hitet,
ami tudja, hogy a szenvedésből
finom gyümölcs születik.
Weöres Sándor is azt mondja,
hogy jó a boldogság, de az pihenés, az igazi érték és munka a
szenvedés megértésében és megélésében van.
„A boldogság útszéli szemét,
szedhet eleget, ki lenyújtja kezét,
az érlelő kínt kell megérdemelni.”
Karácsony délutánján Angliában
hagyomány, hogy miután a királyné ünnepi beszédét elmondja,
ezt követően egy 007-es James
Bond filmet levetítenek. Kinek ki
a megváltó. Van akinek az, aki
felesküdve az országra és a királynőre ha kell az életét is adja,
van, aki pedig mindenkiért megszületik, hogy üdvösséget hozzon
a világnak. James Bond csak
megsebesül, de soha nem hal
meg. Jézus mer szenvedni és
meghalni, mert tudja, hogy ennek
van értelme és van folytatása.
James Bond nem halhat meg,
mert akkor a filmet nem lehetne
tovább folytatni. Jézus bátran hal
meg, mert tudja, hogy van folytatás, ami az örök élet.
Benne élet volt, elpusztíthatatlan
élet. Azt nem törte meg a farizeusok vádaskodása, nem csüggesztette el a főpapok gúnyolódása,
vagy Pilátus kereszthalálra küldő
szava.

G.F.

Minden negyedik évben cserkészek tízezrei
gyűlnek össze a világ minden részéről egy
gondosan kiválasztott helyszínen. Egy
tábor keretein belül megismerkedhetnek
egymás kultúrájával, vallásával, világnézetével, és új barátságok születnek. Ez a
dzsembori, amin idén nyáron én is részt
vehettem a magyar csapat tagjaként Japánban. Hazánkat kb. 200-an képviseltük,
Magyarországon élő és határon túli magyarok. A nagy utazást egy válogató hétvége
és egy éves felkészülés előzte meg, több
előhétvégével. Végül július 23-án indultunk el repülővel a felkelő Nap országa
felé. Öt napos utazás után megérkeztünk a
tábor helyszínére, egy Kirara-hama nevű
félszigetre, ahol kezdetét vette a dzsembori. Minden nap volt egy előre meghatározott program, ilyen volt például a tudomány, természetjárás, kultúrákkal való
ismerkedés vagy közösség, ahol egy helyi
iskolába látogattunk el. Lehetőségünk volt
megkóstolni más országok gasztronómiai
sajátosságait, vagy különböző vallások
képviselőivel találkozni. Egy tipikus dzsemes
dolog
volt
az
általunk
csak ,,cserevacsi”-nak nevezett történet:
egy, a közelünkben táborozó valamely más
országból érkezett rajjal megbeszélés után
tőlünk pár ember hozzájuk ment át vacsorára, néhányan pedig tőlük jöttek vendégségbe hozzánk. Számomra ezek az esték
voltak a legélvezetesebbek, mivel ezeken a
vacsorákon találkoztam olyan fiatalokkal,
akik ténylegesen a barátaim lettek. Miután
vége lett a tábornak, elindultunk, hogy egy
kicsit felfedezzük Japánt. Először az egész
csapat közösen utazott, majd választható
utóprogramok szerint csoportokra osztódtunk. Megnéztünk néhány híres japán
várost, mint például Kiotót, és ellátogattunk a japánok szent szigetére,
Miyajimára. A választható utóprogram
keretein belül én Tokióban töltöttem 3
napot, ebből egyet egy családnál, házi vendéglátással. Augusztus 16-án, 24, a világ
túloldalán töltött felejthetetlen nap után
végre hazaértem. Japán gyönyörű ország,
minden zöld, minden tiszta, az emberek
rendkívül tisztelettudóak. Szerintem sokszor tanulhatnánk tőlük egy kis alázatot és
tiszteletet egymás és a természet iránt.
Hihetetlenül szerencsésnek érzem magam,
amiért eljuthattam erre a távoli vidékre, és
hazámat képviselhettem a világtalálkozón.
Fantasztikus élmény volt látni és tapasztalni, ahogy különböző nemzetek fiataljai
barátságokat kötnek egymással, mert mindenki egyenlő, mindegy, honnan érkezett.
Számomra egy
négy éve kitűzött álom vált
valóra ezzel az
utazással, ami
most már örök
emlék marad.

Gyuris Enikő

2016. január 3.

330—379 Cesarea
Ünnepe: január 2.

Cesareában született. Tanulmányait
Konstantinápolyban
és
Athénban végezte. Tehetséges,
művelt ember volt, fényes karrier
előtt állt, mégis úgy döntött, hogy
szegénységben fogja szolgálni Istent. Monostorokat látogatva tanulmányozta az aszkéták életét.
Pontus vidékének egy vad táján
telepedett le, imádsággal és tanulással töltve napjait. A köréje
gyűlt fiatalokból alapította ki KisÁzsia első monostorát, nagy teret
adva nekik a szellemi munkának.
Saját maga szabta regulái a mai
napig fennállnak a keleti egyházban, épp olyan súllyal, amint a
nyugatiban
Szent
Benedeké.
Nazianzi Gergely felkérte az arianizmus elleni küzdelemre, de hamarosan Eusébius püspök utódjának választották meg. Ékesszóló
prédikációit hatalmas tömeg hallgatta. Kórház épületegyüttest létesített, templommal, menedékhellyel, népkonyhával, melyet Vazul-telepnek nevezett a nép. Egyházmegyéjében elrendelte a napkelte előtti zsoltáréneklést és igen
szigorú fegyelmet tartott. Visszaszerezte az arianizmus által megrendített és meggyötört híveket.
Jó tollú és termékeny író volt.
Vallotta, hogy a világi kultúrának, főként a filozófiának legszebb alkotásait elfogadva, magas
szinten közelíthető meg a teológia! Emberi nagyságából kifolyólag jelleme ellenére is szenvedett
törekvéseinek kudarcaitól. Tudta,
hogy az isteni parancsok megtartása fogékonnyá teszi lelkünket
Isten iránt, ellentétben azokkal,
akiknek kutatásai „értelmünket
meghaladó dolgokon törik a fejüket.” Rövidre szabott életében az
isteni tökéletességet kereste, szemét mindig az Úrra szegezve. Halálát egész Cesarea gyászolta.
F.D-né

Krisztamami

Hirdetések

Ha a gyerekünk a
kijelölt határokat
lépte át, szóljunk
rá határozottan, de
megszégyenítés
(szóbeli
bántás)
nélkül:
– Így nem beszélhetsz a testvéreddel!
– Ezt a szót nem használjuk a mi
családunkban.
– Tíz perccel ezelőtt szóltam,
hogy kapcsold ki a tévét.
Amikor rászólunk, ne mulasszuk
el áthidalni azt a szakadékot,
amit a saját engedetlensége okoz
a gyerekben, és arra készteti,
hogy elhúzódjon tőlünk. Valamivel emlékeztessük a gyerekünket
arra, hogy – noha az engedetlenség komoly dolog, és legtöbbször
következményekkel jár – a kapcsolatunk továbbra is ugyanaz
marad, mert a kapcsolat fontosabb, mint a teljesítmény. A
szakadék áthidalását szolgálják
az ilyen mondatok:
– Ne aggódj, a világ nem dőlt öszsze, és még mindig az apád vagyok. Ezt az ügyet később meg
fogjuk beszélni. De fél óra múlva
foci, ugye nem felejtetted el?
Üdvözöl:

Krisztamami

Derűs pillanat
Rendőrségen
Kovácsnénak nem jött haza a férje és
bejelenti eltűnését a rendőrségen.
- Mivel ment el?- kérdezi a rendőr.
- Két bőrönddel. – válaszol a feleség.
- És mit mondott?
- Hogy futni megy!
- Mondja, van a férjének valami ismertető jele?
- Eddig még nem volt neki, de ha hazajön, akkor biztosan lesz…

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Szet volt. Így ír a Biblia:
Ádám megismerte feleségét és az
fiút szült neki, akit Szetnek nevezett, mert - úgymond - „Isten más
utódot adott nekem Ábel helyett,
akit Káin megölt. ”Új kérdésünk:
Ki volt az a szent, aki álmában parancsot kapott: ,,Állj a
fiúk élére!'' Nevelési elveit
használó iskolák ma is működnek.
1. Porzhani Szent János?
2. Pallotti Szent Vince?
3. Bosco Szent János?
4. Carasso Szent József?
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 17-i számban
közöljük. A Szent Bertalannal
kapcsolatos rejtvény nyertese:
Koczkás Ágnes.
M.L.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Lukácsot, Szikora
Balázs és Kozma Szilvia; Patrícia
Zoét, Franyó Róbert és Kovács
Gyöngyi; Gábort, elhunyt Méhesi
József és Novák Julianna, Róbert
Bátort és Hanna Maját, Nagyapáti Róbert és Andrakovics Nóra
Mária gyermekeit 2015. december 27-én a keresztség szentségében részesítettük.
Temetés: Berta Istvánt éltének
83. évében, 2015. december 21én, Gyuris Istvánt életének 70.
évében, 2015. december 23-án
utolsó útjukra kísértük.
Nyugodjanak békességben!
P.Gy.

- Ma, január 3-án
Újévi koncertre hívunk mindenkit az esti szentmise
előtt 17 órától.
- Január 10-én, a Katolikus Kör
tartja találkozóját a közösségi
házban, 15 órai kezdettel.
- Az Elsőpénteken szokásos beteglátogatás januárban 8-án lesz.
P.Gy.

Rejtvény
E heti rejtvényünk: Isten angyalának
szavai a Jézus sírjánál lévő asszonyokhoz.

1.A vízözönt átélő pátriárka 2. Kezdetben ez volt az ember otthona 3.
Régi mérő eszköz 4. A papi szolgálatra kiválasztott törzs ősatyja 5. Izráel
főpapja és Sámuel nevelője volt 6.
Rajta keresztül lépünk be, ezért Jézust is jelképezi 7. Az emberi család
első mártírja 8. Tüzet szüntet 9. A
szántás után teszi a földműves 10.
Ezzel szántják a földet.
A megfejtést 2016. január 8-ig juttasd el neveddel és címeddel ellátva a
plébánia postaládájába. A nyertes
nevét a 2016. január 17-i számban
közöljük.
M.T.É.

Léleklétra
Az élet igazi értelme abban van,
hogy fákat ültetünk, melyek árnyékában mi magunk feltehetően
sohasem fogunk ülni.
(Nelson Henderson)
Sz.J.

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

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

A szerkesztőbizottság tagjai: Gordos Ferdinánd (G. F. - felelős kiadó), Farkas Dezsőné (F. D.), Koczkás Ágnes (K. Á.), Kósa László (K. L.), Kósa Lászlóné
(tördelés), Maróti László (M. L.), Moróné Tapody Éva (M. T. É.), 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.

