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Evangélium
…”amikor az Úr meglátta, megesett rajta a
szíve”… (Lk 7,13)
Jézus, egy özvegyasszony egyetlen
fiát támasztja fel.
A csoda nem csak az, hogy valaki
meglepődve nagyot néz a történteken. Nem csak az, hogy a kísérő
tömeg magasztalta Istent. A csoda
az, hogy valaki meggyógyul. A csoda az, hogy valakiben van együttérzés. Együttérzés, ami gyógyít.
Halljuk, hogy az anyának egyetlen gyermeke halt meg, és nagyon
sokan vannak a temetésen. Micsoda
ellentét. Egyetlen gyermek, akire
számíthat, akitől idős korára segítséget és támogatást várhat. Az
e g y e tl e n . M é g i s a te me té sen rengetegen vannak. Őrájuk
tehát nem számíthat. A sugalmazott szöveg azt írja, hogy „igen sokan voltak vele (én syn auté)”, az
özveggyel. Nem mellette, vagy kísérve őt, hanem csak vele. Ezek
szerint a tömeg, aki csak ott van,
semmire nem jó, nem ad, inkább
elvesz. A látvány kell nekik. Hányan voltak a temetésen, mennyi
virág volt, ki sírt, ki nem, hogyan
viselte az özvegy ezt a nagy csapást.
Néhány napra megint lesz miről
beszélni.
És Jézus látja a halottat, akit
sokan kísérnek. De nem a gyermeket érti alatta, hanem az anyát. Ő a
halott, az élő halott. A gyermeken
nem lehet segíteni, már meghalt.
De az élő halottól rosszabb nincs.
Ez az anya, akinek élnie kell ezek
után is, hogy gyermekét elveszítette. Nincs értelme már az életének,
nem is akar élni, de muszáj. Erőltetett, felesleges élet ez. És az Úr látja, hogy itt a halott anyát kel feltámasztani, a reménytelenségből.
Mert, hogy a halottat nem tudjuk
feltámasztani az érthető. Nem vagyunk istenek. De az élőt fel tudnánk támasztani. Együttérzés kellene hozzá, vigasztaló szó, felkarolni vagy magunkhoz venni az árvát
és özvegyet, irgalmas cselekedeteket gyakorolni.
Jézusnak megesett rajta a szíve.
Nem a halott, megmerevedett gyermeken, hanem az élő még megmenthető, de magára hagyott vi-

gasztalan anyán. Mert tömeg veszi
őt körül, hústömeg, szív nélkül.
Jézusnak megesett rajta a szíve,
kifordította belsejét. A szó, ami a
görögben egy szó (megesett rajta a
szíve), az állat belső részeit jelentette, a beleket például, amiből jövőre
vonatkozó jóslásokat olvastak ki. A
belső részek és szervek az erős, heves érzelmek helyei, míg a szív a
finom érzelmeké. Mondhatnánk a
belső részek az indulatokért és vérmérsékletért felelnek, a szív a szeretetért, szerelemért.
Jézus együttérzését, felháborodásként is fordíthatnánk. „Amikor
az Úr meglátta, (magából kikelve az
emberek érzéketlenségén) megesett
rajta a szíve.” Senki nincs a sok
ember között, aki ezen az asszonyon segítene?
Assziszi
Szent
Ferenc
„Virágoskert”-jében a gubbiói farkasról ír, aki rettegésben tartja a
város lakosságát. Ő megtéríti ezt a
fenevadat. Elbeszélget vele, és megtudja a farkas vallomásából, hogy ő
nem az embereket támadta, hanem
a szeretetükért könyörgött. Csak
félreértették. Így beszél a farkas:
„Azért harcoltam eddig mindenki
ellen,
mert azt akartam, hogy legyőzzenek.
Azért szaggattam ízekre annyi embert,
mert azt vártam, hogy megszelídítsenek.
De a testük nem volt elég meleg ahhoz,
hogy odabújjak mellé,
és a kezük nem volt elég szelíd ahhoz,
hogy megnyalogassam,
és a szemük nem volt elég tiszta ahhoz,
hogy megbabonázzon,
És a szívük nem volt elég nyugodt és
mélydobogású,
hogy lecsendesítsen és álomba andalítson.
Megöltem őket,
mert nem voltak ilyenek, mint ez
az ember.
Megöltem őket,
mert nem voltak elég nagyok ahhoz, hogy megalázkodjam előttük.
És én úgy szeretek megalázkodni.”
(Tótfalusy István: A gubbiói farkas éneke – részlet)

G.F.

2016. június 5.

Szent Bonifác
püspök, vértanú
Sz: 672/73 Anglia
† 754 június 5. Dokkum
Arisztokrata Gyermekként egy
monostor iskolájába járt, majd egy
Szent Benedek reguláját követő intézménybe. Negyven évesen elhívatottság érzése missziós munkára
irányította: „Isten iránti szeretetből, a frízek földjére”. Róma engedélyével elkezdte munkáját német földön, és ekkor vette fel a Bonifác
szerzetesi nevet. Néhány társával
Thüringiában munkálkodott, melyet nagyszerű inaséveknek nevezett. Innen Hessenbe, hogy nagyobb
területen működhessen Krisztusért.
Érsek lett, és ekkor jogot és megbízatást kapott, hogy a Rajna jobb
partján lévő missziós területeknek
püspököket szenteljen. Érsekségeket akart felállítani, de a püspökökkel ellenállásba ütközött, ezért tíz
éven át nem tudta megvalósítani a
rábízott feladatot. Ez nem törte
kedvét, mert Angliából, hazájából
imák, valóra vált ígéretek, ajándékok érkeztek segítőkkel együtt.
Újabb és újabb kolostorok épültek.
A Fuldában alapított kolostorban
érezte azt a világot, amelyben felnőtt kultúrájával és keresztény
szellemével. Hetvenévesen lemondott püspöki székéről, és megpróbálta a szétszóródott Frízeket viszszavezetni a keresztény akolba.
Bérmálási körútján támadta meg
egy pogány horda. Kard sebezte halálra. Vérfoltos evangéliumos könyvét századok óta tisztelik. Testét diadalmenetben vitték szeretett kolostorába, Fuldába. „Németország
apostolaként” áll tisztelete.

F.D.-né

Létige
5. v.: 1Kir 17,17-24; Zs 29; Gal 1,11-19;
Lk 7,11-17
6. h.: 1Kir 17,1-6; Zs 120; Mt 5,1-12
7. k.: 1Kir 17,7-16; Zs 4; Mt 5,13-16
8. sz.: 1Kir 18,20-39; Zs 15; Mt 5,17-19
9. cs.: 1Kir 18,41-46; Zs 64; Mt 5,20-26
10. p.: 1Kir 19,9a.11-16; Zs 26; Mt 5,27-32
11. sz.: ApCsel 11,21b-26; 13,1-3; Zs 97;
Mt 10,7-13
12. v.: 2Sám 12,7-10.13; Zs 31; Gal
2,16.19-21; Lk 7,36 - 8,3

Oltárterítő

Rejtvény

Pünkösd ünnepére készült el az
a recehorgolt terítő, ami a szembemiséző oltárunkat díszíti. Közepén a Szentlelket megjelenítő
galamb alakja, két oldalán pedig
pünkösdi „fehér” rózsák sorakoznak egymás mellett. Ez a 150
munkaórát és sok türelmet igénylő terítő és a misekönyv alatti kis
mérető takaró Joó Antalné Rózsika néni adománya.
Sok más igényes munkája mellett, ezt is hálásan köszönjük neki.
G.F.

A május 22-i rejtvény megfejtése:
Szentlélek. A játék nyertese: Keller Sándor.
Minden sikeres megfejtőnek gratulálunk!

Júniusi időjóslás
- Ha június erős, fülledt, figyeld
meg, jó lesz a szüret.
- Ha Medárd napján esik, 40 napig esik.
- 12-e: Jó az eső János napig,
utána már búra válik.
- 24-e: A Szent Ivánkor szedett
gyógynövénynek erősebb a hatása.
- Szent Iván tűz átugrása, hosszú
életet jelent.
- Ha a kakukk megszólal, virulni
fog a határ.
- 29-e: Ha Péter-Pál napján nagy
a meleg, várhatod a hideg telet.
F.D.-né

Anyakönyvi hírek
Keresztelés:
Lenke Polett, Farkas Ervin és
Váradi Nóra, Márk, Miksi Szabolcs és Varga Enikő, Zalán, Maróti Gergő és Virág Ágnes
gyermekei a keresztség szentségében részesültek templomunkban
2016. május 29-én.
Temetés:
+Zombori Juliannát életének 81.
évében 2016. május 25-én,
+Kolompár Ivánnét sz.: Kolompár
Margitot életének 61. évében,
2016. május 27-én utolsó útjukra
kísértük.
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

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Tiszteletreméltó Csepelényi György pálos szerzetes
volt, aki több társával együtt rövid idő alatt ,,hét kálvinista falut
pápista pogányságra térített”,
ahogy a protestánsok mondták.
1674. március 26-án, Húsvét másnapján a protestánsok egy csoportja behatolt a plébániájára, s
rabszíjra fűzve magával hurcolta.
Megkínozták, majd kivégezték.
Ahol ez történt, a monda szerint
forrás fakadt.
Új kérdésünk: Ki volt az a bibliai alak, aki Jézus elfogásakor kardot rántott, és a főpap
szolgájának levágta a fülét?
(Ján18,10)
1. Fülöp?
2. Péter?
3. András?
4. Júdás?
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 június 19-i számban közöljük.
A Jákobbal kapcsolatos rejtvény nyertese: Nyerges Józsefné.
M.L.

Hirdetések
 A Katolikus Kör következő találkozóját június 12-én
tartja du.: 16:00 órai kezdettel a
közösségi házban.
 Egész napos szentségimádás
lesz a közösségi házban június 7én, kedden a reggeli mise végétől
este 18:00 óráig.
 A Ligeti kápolnába vasárnaponként szeretettel várnak minden
érdeklődőt és imádkozót, délután 4 órától.
P.Gy.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

E heti rejtvényünk:

1. Égi édesanyánk
2. A szentlélek eljövetelének ünnepe
3. Ilyen színű miseruhát vesz fel
a pap az évközi idő ünnepein
4. Kazula más néven
5. Ők már biztosan a mennyországban vannak
6. Lapos tányérka amelyen a
szentmisén felajánlják a kenyeret
7. Ezt a liturgikus könyvet is
használjuk a szentmise során
8. Ezzel a zsinórral köti meg a
pap az albát
9. Az egyházmegye vezetője
10. Az egyik papi ruha
A megfejtést 2016. június 10-ig
juttasd el neveddel és címeddel
ellátva a plébánia postaládájába.
A nyertes nevét a 2016. június 19
-i számban közöljük.
M.T.É.

Derűs pillanat
Egy női hang felhívja a tűzoltóságot:
- Jöjjenek gyorsan! Ég a házunk!
- És hogyan jutunk el önökhöz?
- Hogyan? Hát már nincs meg
az a piros autójuk?
F.D.-né

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.

