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Evangélium
…”az egész földnek
egy volt a nyelve”…
(Ter 11,1)
Rabbi Pinchas azt mondta: „a
bábeli torony építése előtt, minden
népnek volt egy szent nyelve, és
volt egy másik saját anyanyelve.
Az egész föld egy nyelvű volt, azaz
a szent nyelvet beszélte, ezen értették meg egymást a különböző
nemzetek. Az anyanyelvükön pedig egymás között beszéltek. Amikor Isten megbüntette az embereket, összezavarta nyelvüket, elvette tőlük a szent nyelvet.” Ezért
nem értjük a szimbólumokat.
De a másik magyarázat is igaz.
Az egy nyelv, egy tulajdont jelentett. Amit valaki birtokolt, azt a
másik is szabadon használhatta.
Mindenük közös volt.
Mi ez az egy nyelv?
Ha belépünk külföldön egy
templomba, és a miséző pap háromszor a melléhez érinti kezét,
akkor valószínűleg a közös gyónásnál tart a szentmise. Ha felemeli a szent ostyát és a kelyhet,
akkor az úrfelmutatásnál van
liturgia. Ha nem is ismerem az
adott ország nyelvét, de a mozdulatokat igen, az elég, hogy megállapítsuk, éppen hol járnak a szertartásban, vagy egyáltalán milyen szertartás van most a templomban. Ez a mozdulatok nyelve.
Aztán ismerni kell a jelképek
nyelvét. Megkennek valakit kereszteléskor, papszenteléskor,
bérmáláskor, vagy a betegek kenete kiszolgáltatásakor szent
olajjal. Miért? Akit megkennek,
az le van védve. A görög római
kultúrában a sportrendezvényeken, melyek ruha nélkül történtek, a birkózók bekenték saját
testüket olajjal, hogy ha jön az
ellenfél, akkor lecsússzon róla a

keze. Tovább tartson egy-egy menet, és ne csak erő, hanem ügyesség, gondolkodás, taktika is kelljen ehhez a sportághoz. Az egyház átvette ezt a képet, és akit
megken olajjal és jön a gonosz, az
ellenség a sátán, aki meg akarja
érinteni, az nem talál rajta fogást, lecsúszik róla a keze. Ez a
szimbólumok nyelve.
És amikor valaki hazaérkezik a
napi munka után és azt mondja:
nehéz napon vagyok túl, itt is
érteni kell a nyelvet. Törődést
igényel az ember. Egy pohár vizet, vagy, hogy leüljenek vele
szembe és meghallgassák őt. Ez
az egy nyelv. Amit nem beszélni
kell, hanem nagyon odafigyelve
érezni.
A bábeli torony építésekor az
Isten leszállt és összezavarta az
emberek nyelvét. Most is leszáll,
hogy egyesítse a Szentlélekben a
különböző gondolkodású és nyelvet beszélő népeket. Nagy tanúság ez. Egység, egy nyelv, Isten
nélkül, a Szentlélek leszállása és
eltöltése nélkül lehetetlen.
G.F.
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Boldog
Salkaházi
Sára vértanú
Szociális Testvér
Sz: 1899. Kassa
† 1944. december 27., Budapest
Ünnepe: május 11.
„Alleluja! Íme, itt vagyok, engem
küldj!” volt életének mottója egy
lánynak, aki szerette az életet: önállóság, cigaretta, kávéházak, csavargás a nagyvilágban hajadonfővel, zsebre dugott kézzel, vacsorák
a kiskocsmákban, cigányzene. A
mindig helyét kereső tehetséges
ember megszerezte a tanítói oklevelet, dolgozott mint könyvkötő,
foglalkozott újságírással, lapszerkesztéssel. Mind, amit szeretett,
mindent elhagyott. Harminc éves
volt, amikor belépett a Szociális
Testvérek Társaságába. Írja: „És
most Uram, Te látod, hogy boldog
vagyok. Nem azért, mert boldog
akarok lenni, hanem mert Te
mindehhez adod még azt a nagy
ajándékot, hogy a Te akaratod teljesítése és keresése engem egészen
boldoggá tegyen.” Sok küzdelem
árán jutott el az Istennek való teljes önátadásig. Belső útjáról, mindennapos küzdelmeiről ránk maradt napló feljegyzései tanúskodnak. „Esküszöm Krisztus, hogy inkább meghalok, sem hogy hűtlen
legyek! Hűséges, hűséges, hűséges
leszek mindhalálig!” Mottójához
hűen szívét-lelkét, minden képességét, erejét a Megszentelő szeretet szolgálatába állította. Egyre
jobban égette a vágy, hogy felajánlja magát áldozatul Istenért, a
Társaságért, a testvérekért. Isten
meghallgatta kérését, életáldozata
beteljesedett.
F.D.-né

Léleklétra
A megértés a hit jutalma. Ezért ne
fáradozz azon, hogy megértsd a dolgokat, hogy hinni tudjál – hanem
higgy, hogy megértsd a dolgokat.
(Szent Ágoston)

Sz.J.

Krisztamami

Rejtvény

Most is egy olyan eszközt ajánlok a kicsik (6
éven aluliak) és az
éretlenek fegyelmezésére, amelyek segíthetnek, hogy ne legyél
kénytelen erőszakos,
félelemkeltő és manipulatív módszerekkel élni.
A kicsik dühkitörése sokszor azzal indul, hogy nem tudnak megoldani egy problémát, amitől egyre
nő bennük a feszültség, végül kitör
a vulkán. Ha a közelében vagy,
még a vulkánkitörés előtt közbeléphetsz – nem mindig a tiltás a
megoldás, van, amikor csak segíteni kell. Ha látod, hogy olyasmivel
küszködik, amit egy kicsit higgadtabb állapotban meg tudna csinálni (pl. ki akar nyitni egy ajtót,
de már dühödten rángatja, mert
nem veszi észre, hogy valamiben
megakadt, amit el kellene onnan
venni), hagyd abba, amit csinálsz,
menj oda hozzá, és beszélj nyugodt
hangon. Olyasmit mondj, amiből
könnyen és gyorsan kiderül, hogy
érted a problémát, és látsz megoldást. Ha azt érzi, hogy a közbelépésed nem újabb frusztráció forrása, hanem abban akarsz neki segíteni, amit ő is akar, van rá esély,
hogy a rögeszmés igyekezetből
kimozdul és figyel. Ekkor néhány
egyszerű kérdéssel rávezetheted a
megoldásra – így még az az élménye is meglesz, hogy végül ő vágta
át a gordiuszi csomót.

A május 1-i rejtvény megfejtése:
oltáriszentség. A játék nyertese:
Csábi Fanni. Minden sikeres megfejtőnek gratulálunk!

Üdvözöl:

Krisztamami

Anyakönyvi hírek
Keres ztel és: Pét er és B alázs, Andrási Csaba Béla és Ocskó
Veronika, Maja Molli, Molnár
Ádám és Papp Henrietta gyermekei a keresztség szentségében részesültek templomunkban 2016.
május 8-án

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Péter volt aki, mikor Jézus a vízen járva közeledett feléjük, kérte Jézust, hogy ő is járhasson a vízen. Mikor Jézus hívására elindult, az erős széltől megrémült, és merülni kezdett. Felkiáltott: Uram, ments meg! Jézus
megfogta a kezét és ekkor mondta: „Te kishitű, miért kételkedtél”.
Új kérdésünk: Melyik császár
engedélyezte elsőként a Római Birodalomban a keresztény vallást?
1. Vespasiánus?
2. Constantínus?
3. Néro?
4. Tiberius?
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 május 29-i számban közöljük.
A Lisieux-i Szent Terézzel
kapcsolatos rejtvény nyertese:
Tapodi Endréné.
M.L.

Derűs pillanat
Egy Angol újságban a következő gyászjelentést közölték:
„John Smith tisztelendő tegnap
este 19 óra 30 perckor felcserélte
a földet a mennyországgal.”
A lap megjelenése után távirat
érkezik a szerkesztőségbe:
„Smith tisztelendő még mindig
nem érkezett meg. Igen aggódom
érte. - Péter.”
F.D.-né

P.Gy.
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

E heti rejtvényünk:

1. Ez hívogat a misére
2. Jézus Krisztus áldozata
3. A megváltásunk jele
4. Ilyen kegyelmet kapunk a keresztségben
5. Ezzel az imával köszöntjük a
Szűz Anyát
6. Ezen mutatja be a pap a szentmisét
7. Istenben ………… kell
8. Jézus a mi ………………….
9. Az első és legfontosabb szentség mely eltörölhetetlen
10. Mit csinál Isten most is a világgal
11. Mi jelzi templomainkban,
hogy Jézus jelen van
12. Mi a templom
13. Mit csinálunk, mikor Istennel
beszélgetünk
14. Hány Isten van
A megfejtést 2016. május 20-ig
juttasd el neveddel és címeddel
ellátva a plébánia postaládájába.
A nyertes nevét a 2016. május 29i számban közöljük.
M.T.É.

Hirdetések
 Május hónapban a hétköznapi
szentmisék este 6 órakor kezdődnek, melynek végén énekeljük a Lorettói litániát.
P.Gy.

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,
Maróti László (M. L.), Moróné Tapody Éva (M. T. É.), Nagyné Nyírő Katalin (N.-né), Pócsai György (P. Gy.), Szabó József (tördelés), Szalkai Attila (tördelés)

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

