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Evangélium
…”apám háza”…
(Lk 15,17)
Kereszténynek lenni, Krisztust
követni, az egyetlen normális élet. A
többi, az nem normális élet. Talán
erős kifejezés a normális - nem
normális, amit úgy szelídíthetnénk
le, hogy egészséges, emberi. A
kereszténység az a tisztességes
középút, ahol emberré fejlődhetek,
mert segítenek ebben, és ember is
maradhatok.
Minden más próbálkozás, út,
elhajlás, szélsőség. Erre is megrázó
példa a mai történet.
Ennek a Krisztust követő
középútnak a neve az evangélium
szerint az apai ház. Az otthon. A
szélsőségeket, a nem normális életet
úgy hívják „távoli ország”, és „disznó
őrzés”.
Otthon, az apai házban embernek
számítok. Igaz nincs nevem. Azért
mert az Istvánból van egy millió, a
Jánosból két millió, de abból a
kijelentésből, hogy „kis fiam, édes
fiam”, csak egy van. Itt mindenkinek
az a neve, ami vagy nekem, amit
jelentesz nekem, és nem az, ahogyan
hívnak. Rangom van. Idősebb vagy
fiatalabb gyermek vagyok, apa vagy
anya, szolga vagy szolgáló. Ahogyan
ezt az apai házban oly természetes,
normális életet elhagyom, más
törvények kezdenek uralkodni.
A „távoli országban”, akinek pénze
van és ameddig pénze van, addig
barátai is vannak. Addig minden jó,
mert ott minden a pénztől függ, az
Isten is, a szeretet is a hit is. Távoli
ország ez, távol az Istentől. Távol a
le lk ii s mere ttő l , t isz tessé gtő l ,
erénytől, családtól. Itt mindent a
pénz mozgat.
Ott van a másik nem normális
élet, távol a középponttól az atyai
háztól, kondásnak lenni. Távol az
emberektől a disznók között. Itt a
disznók fontosabbak, mint az ember.
Minél előbb felhizlalni, leadni, pénzt
kapni értük.
Itt megint más
törvények uralkodnak. Itt a hús és a
profit az úr. Ebben a két
szélsőségben
az
emberi
kapcsolatoknak nyoma sincs, ha
véletlenül úgy tűnne, hogy van, az
csak érdek.
A fiú magába száll, és

megfogalmazza, mit jelent az, hogy
otthon, család, Isten. A történet
irgalmas apja, a mennyei Atyaisten.
Ott mindegy, hogy ki vagyok, kutya,
vagy béres, a legfontosabb hogy Isten közelében vagyok. És Istennek
ez a közelsége jelenti az otthont,
mindent.
Nagy kincs lett ez az otthon, és
megdolgozott ezért az otthonért az
elveszett fiú, különösen akkor, amikor magába szállt és elkezdett azon
gondolkodni, honnan jöttem, mi lett
belőlem ki vagyok én?
Valahogy így mondja ezt Antoine
de Saint-Exupery: „Mit ér a gyémánt, ha nem kell érte kemény küzdelmet vívni az őt elrejtő meddő kőzettel? Mit ér a kard, ha nincsen ellenség? Mit ér a hazatérés, ha nincs
távollét? Mit ér a hűség, ha nincs
kísértés?”
G.F

Létige
6. v. (Nagyböjt 4. vasárnapja):
Józs 5,9a.10-12; Zs 33; 2Kor
5,17-21; Lk 15,1-3.11-32
7. h.: Iz 65,17-21; Zs 29; Jn 4,43-54
8. k.: Ez 47,1-9.12; Zs 45; Jn 5,13a.5-16
9. sz.: Iz 49,8-15; Zs 144; Jn 5,17-30
10. cs.: Kiv 32,7-14; Zs 105,19-23;
Jn 5,31-47
11. p.: Bölcs 2,1a.12-22; Zs 33; Jn
7,1-2.10.25-30
12. sz.: Jer 11,18-20; Zs 7; Jn 7,4053
13. v. (Nagyböjt 5. vasárnapja):
Iz 43,16-21; Zs 125; Fil 3,8-14;
Jn 8,1-11

Böjte Csaba gondolatai
Sokan foglalkoznak testük, belső
szerveik megtisztításával, méregtelenítésével, ezért különféle kúrákat
tartanak, nehéz gyakorlatokat végeznek, táplálkozásukat, mindennapi életüket átszervezik, hogy a
sok téli salaktól a szervezetüket
megszabadítsák. A szeretetből vállalt böjt – amikor a tekintetemmel
nem a hiányaimat, a veszteségemet
számolom, ha felfelé tekintek –
felszabadítja az embert a test kötöttségei alól.
M.T.É.

2016. március 6.

Szent
Kázmér
hitvalló
Krakkó 1458 † Grodnó 1454
Ünnepe: Március 4.
IV. Kázmér lengyel király és II.
Habsburg Erzsébet harmadik
gyermeke. Tanítóitól átfogó műveltséget kapott, mely a klasszikus
és a kortárs irodalmat is magába
foglalta. Nemes lelkű és jó emlékezőtehetségű volt. Anyai ágon, örökös jogán igényt tartottak a cseh és
a magyar koronára egyaránt. Az elsőszülött Prágában lett király. Kázméré lett volna a Magyar Korona,
de hadjárata Corvin Mátyás ellen
sikertelenül végződött. Kijelentette: Soha többé nem ragad fegyvert
keresztény ország ellen, mert az
megkönnyítené a törökök előrenyomulását. Ezek után apja egyre jobban bevonta az államügyekbe. Szerették volna megházasítani III. Frigyes német – római császár leányával. Kázmér már sokkal korábban
cölibátust fogadott, melyhez híven
ragaszkodott. Szigorú életviteléhez
járult tüdőbajának elhatalmasodása és huszonnégy évesen meghalt.
Kázmér Szűzanyához kedves imája
volt: „Mindennap mondj Máriának
dicséretet.” Ezt a himnuszt Kázmérnak tudják be, voltaképpen a
XII. században Clunyi Szent Bernátnak tulajdonítható. Szentté
avatása az V. Lateráni Zsinat
(1512-1517) idején meg is történt,
de az okmányokat őriző lengyel
püspök Rómában, pestisben meghalt, így a nagy zűrzavarban minden akta megsemmisült. A reformáció után indították újra a
kanonizációt. Történeti dokumentumok igazolják, hogy Kázmérnak
olyan jellembeli és lelki vonásai
voltak, melyeket udvari körülmények között sem megszerezni, sem
megőrizni nem volt könnyű.
Callimachus dicsérete a királyfira:
„Vagy nem kellett volna megszületnie, vagy örökké kellett volna élnie.”
F.D.-né

Krisztamami

Hirdetések

Nem lehet elégszer
hangoztatni, hogy a
nevelés a gyerekre,
mint egész emberre
i r á n yu l .
A
gyerek személynek
születik;
emberi
lény, akit Isten a saját képmására
teremtett, ezért teljes mértékben
megilleti őt az emberi méltóság.
Nem születik jónak vagy rossznak;
Isten képmását hordozó és esendő:
megváltásra szoruló ember, aki
rossz és jó választásra egyaránt
képes. A maga gyerekmivoltában fogadjuk el, aki
felnőtt gondoskodásra, segítségre,
vezetésre és tanításra, azaz
nevelésre szorul; nem várjuk tőle,
hogy kisméretű felnőtt legyen: nem
neki kell tudnia, mire van
szüksége, és csak fokozatosan válik
képessé arra, hogy felelősséget
tudjon vállalni a tetteiért. A
gyerekkel valódi képességei és
tulajdonságai
szerint foglalkozzunk, nevelését nem
a magunk álmaihoz igazítsuk!
Miről gondoskodjak, hogy a
gyerekeim
teljesen
kifejlődjenek – azaz, mire eljön
az ideje, egészséges, kiteljesedett,
lelkileg is nagykorú emberré
nőjenek föl? Virágzó és
gyümölcstermő érett felnőtté; a
legteljesebb
önmagukká,
amilyenek Isten terve szerint
lehetnek?
Az első válasz – engem
legalábbis – meglepett. Dr. Gordon
Neufeld szerint az egészségesen
fejlődő gyerek egyik legfontosabb
életfeltétele olyasmi, amit rohanóversengő világunkban egyáltalán
nem tartunk fontosnak: a JÁTÉK.
Üdvözöl:



Krisztamami

Derűs pillanat
- Professzor úr! Igaz az, hogy a nők
tovább élnek, mint a férfiak?
- Özvegyasszonyok esetében ez a
feltevés helytállónak látszik. :)

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Szent Pál apostol, aki a
keresztényeket üldözni indult Damaszkuszba,amikor találkozott a
feltámadt Jézussal, és csak ekkor
tért meg.
Új kérdésünk: Ki volt az a
szent, aki mindenkit megáldott,
mielőtt nekilátott a betegek
gyógyításához?
1. Szent Kázmér?
2. Szent Kamil?
3. Szent Albert?
4. Szent Rókus?
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
március 20-i számban közöljük. A
Szent Péterrel kapcsolatos rejtvény
nyertese: Atlasz Ágnes.
M.L.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Dominik, Nagy
Krisztián és Pastrovics Bettina
gyermeke a keresztség szentségében részesült 2016. február 28-án.
Temetés: +Katona Istvánt, életének 90. évében, +Hódi Lászlónét
sz.: Tóth Piroskát életének 91. évében, 2016. február 22-én, +Pálfi
Károlynét sz.: Barna Rozáliát életének 85. évében, 2016. február 25én, +Faragóné Szögi Etelkát életének 69. évében, 2016. február 26án utolsó útjukra kísértük.
Nyugodjanak békességben!
P.Gy.

Gyógyfüvek
Március 3-tól 14-ig:
IMMUNERŐSÍTÉSRE
Három naponként reggel egy csésze kakukkfű vagy orbáncfű tea,
esetleg váltogatva.
K.Á.

F.D.-né

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




Nagyböjt péntekjein
a
keresztút
imádkozása reggel ¼ 7-kor kezdődik.
Fatimai imaóra lesz március 13án, délután 16:00-i kezdettel a
templomban.
A Katolikus Kör találkozója március 13-án, délután 15:00-i kezdettel a közösségi házban.
P.Gy.

Léleklétra
Az alamizsnának két formája van:
adni és megbocsátani. Elajándékozni azt a jót, amit birtokba vettél;
megbocsátani azt a gonoszat, amit
elszenvedtél.
(Szent Ágoston)
SZ.J.

Rejtvény
A február 21-i rejtvény megfejtése:
Az első pünkösd
A játék nyertese: Barta Andrásné. Minden sikeres megfejtőnek
gratulálunk!
E heti rejtvényünk:

1.) Itt született Jézus
2.) …. színében rejtőzve adta nekünk önmagát
3.) Evangélium
4.) …. testi és lelki cselekedetei
5.) Neve jelentése az ember
6.) Örök kárhozat
7.) 150 van belőle
8.) Hitvallás
A megfejtést 2016. március 11-ig
juttasd el neveddel és címeddel
ellátva a plébánia postaládájába. A
nyertes nevét a 2016. március 20-i
számban közöljük.
M.T.É.

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)

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

