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Evangélium
…”ki szeret jobban”…
(Lk 7,42)
A három evangélistával ellentétben Lukács nem említi a parfüm árát.
Márk (14,4) és János (12,5)
evangéliumának tanítványait
felháborítja ez a tékozló viselkedés, és szóvá is teszik, hogy 300
dénárért el lehetett volna adni
ezt az illatos olajat, és árát a szegények között szétosztani. Pontosan tudjuk, hogy ez a parfüm
mennyibe kerül. Mai ára egy millió forint. 300 dénár, egy munkásember egy évi fizetése. Mennyi
mindent lehetne ebből vásárolni!?
Lukácsnál a parfüm árát nem
pénzben mérik, hanem az az ára,
ahogyan adják. A kezelési módban van az ára. Abban, ahogyan
öntik. Abban a pazarló mozdulathoz tartozó megrendíthetetlen
hitben, hogy ez a drága olaj semmit nem ér ahhoz képest, akinek
adom, és amit ezért cserébe kapok. Bűneim bocsánatát.
Ki Jézus? Isten vagy ember? A
bűnös asszonynak Isten, Simonnak ember. De Simon miért nem
érzi, hogy bűnös? József Attila
válaszol:
„Zord bűnös vagyok, azt hiszem,
de jól érzem magam.
Csak az zavar e semmiben,
mért nincs bűnöm, ha van.”
(József A: A bűn – részlet)
Ez a kérdés, miért nincs bűnöm,
amikor van? Mert nincs lelkiismeretem. Ugyanis az mondja ki
cselekedeteim felett a jó vagy
rossz ítéletet.
Simon lelkiismerete nehézkesen
működik. A jézusi két adós történetére, ki szerette őt jobban, akinek kevesebbet, vagy akinek többet engedett el, így kezdi válaszát. „Az a véleményem…” (43.v.)
Ezen ő gondolkodott? Pedig nem
kellett volna, hanem nevetve
mondani a lehető legtermészetesebben, hogy akinek többet engedett el.
Rafael rabbi mondta, hogy a

büszkék, méhekként születnek
újjá. Mert a szívében a büszke
ember azt mondja: én író vagyok,
én énekes vagyok, okos vagyok. És
igaz, amit ilyen emberekről mondanak, hogy ők nem jutnak sem a
mennybe sem a pokolba, hanem
haláluk után újjászületnek. Újjászületnek, mint méhek, akik állandóan azt zümmögik: én vagyok, én vagyok… (Martin Buber:
Tales of the Hasidim)
A farizeus helyesen ítélte meg
az asszonyt, tényleg bűnös. De
rosszul ítélte meg Jézust, úgy,
mint aki nincs tisztában azzal, ki
ez a nő.
Az asszony helyesen ítélte meg
önmagát is és Jézust is. Ezért
mondja neki az Úr: „hited megmentett téged” (50.v.). Van önkritikád, önismereted, lelkiismereted. Egészséges vagy.
G.F.

Létige
12. v.: 2Sám 12,7-10.13; Zs 31;
Gal 2,16.19-21; Lk 7,36 - 8,3
13. h.: 1Kir 21,1-16; Zs 5; Mt 5,38
-42
14. k.: 1Kir 21,17-29; Zs 50; Mt
5,43-48
15. sz.: 2Kir 2,1.6-14; Zs 30; Mt
6,1-6.16-18
16. cs.: Sir 48,1-14; Zs 96; Mt 6,715
17. p.: 2Kir 11,1-4.9-18.20; Zs
131; Mt 6,19-23
18. sz.: 2Krón 24,17-25; Zs 88,434; Mt 6,24-34
19. v.: Zak 12,10-11; Zs 62; Gal
3,26-29; Lk 9,18-24

Derűs pillanat
Az egyik ferences kolostorban élt
egy páter, akinek mindenről
szentírási idézet jutott eszébe.
Történt egyszer, hogy a teherhordó csacsija nézett be az ebédlő ablakán.
- No páter! Erre mondj valami
idézetet!- biztatták. Kis gondolkodás után így szólt a páter:
-„Övéi közé jött, de övéi nem fogadták be.”
F.D.-né
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Prágai Szent
Ágnes
Sz: Prága 1205
† 1282
Ünnepe: június 8.

Apja Ottokár cseh király, anyja
III. Béla lánya, Konstancia volt.
Az apa Ágnest különböző fondorlatokkal akarta férjhez adni a politika alakulásai szerint. Ágnes
próbált menekülni a házasság
elől. Ő szerzetesnő akart lenni
mindenáron. II. Frigyes császár
volt a következő kiszemelt, de az
apa hirtelen halála miatt a frigy
elmaradt. Így királyi öltözetét a
szerzetesi daróccal cserélhette fel.
A társadalmi igazságtalanságot
látva, Prága nyomornegyedében
kis házat keresett és követhette
Assisi szent Ferenc és szent Klára példáját. A szerény házacskából hamarosan egész városnegyed
lett. A szegények számára kórházakat, árvaházakat, menhelyeket
és Szent Jakab tiszteletére templomot épített, ahol sírját 1930ban meg is találták. Egy kórházalapítását a „Keresztes Lovagok a
Vörös Kereszttel” – című rend vitézei vették át. Ágnes bőkezűen
gazdag hozzájárulását adta az intézményhez. II. János Pál avatta
szentté 1989-ben. Az épített kolostorok II. József rendeletéig
maradtak meg. Szent Klára levelezéseiben „lelke felének, nővérének” írja: „Mennyire élhettél volna a világ dicsőségével és hírnevével, de te szíved egész érzületével az Úr Jézust tekintetted mindennél nemesebb jegyesednek.
Mert fényűzően élni ebben a világban és a másikban meg Krisztussal uralkodni nehéz dolog. Élj
boldogan, míg a nagy Isten dicsőségének trónusához nem érsz.”
F.D.-né

Léleklétra
Imádság nélkül egy fél órát sem
tudtam dolgozni. Az Atyától kapom az erőt az imádság által.
(Teréz anya)

Krisztamami

Rejtvény

Hibáztál? „Hasra estél”
a gyerekeid előtt? Szégyenletesen
viselkedtél? Elvesztetted a fejed?
Igazságtalanul
bántál velük? Nagyszerű alkalom!
Megtaníthatod neki, hogy működik
a hétköznapi szeretet az emberi
kapcsolatokban. Az élet része, hogy
azok sem makulátlanok, akiket
szeretünk. Azért, mert anya, vagy
apa vagy, nem kell tökéletesnek
látszanod. Sokat veszítesz azzal, ha
e látszat fenntartására törekszel.
Serdülő korában emiatt a gyermeked tiszteletét és bizalmát is elveszítheted. Amikor beszélgetsz a
gyerekeddel, mindig helyezkedj
úgy, hogy közel egyenlő magasságban legyen az arcotok. Ülj le a gyereked mellé, vedd az öledbe, vagy
guggolj le hozzá, hogy fel tudjátok
venni a szemkontaktust, és ne óriásként magasodj fölébe. Kérj tőle
bocsánatot azért, amit csináltál.
Nevezd a nevén a dolgot, hogy a
gyereked világosan értse, hogy a
saját tetteidet is képes vagy a megfelelő kategóriába sorolni, nemcsak
másokét. Az egyszerű, őszinte és
méltóságteljes bocsánatkérés segít
helyrehozni a kárt, amit a viselkedéseddel okoztál. De ilyenkor se ess
abba a hibába, hogy kis felnőttként
kezeled a gyereket!

A május 29-i rejtvény megfejtése:
szentmise. A játék nyertese: Barta Andrásné. Minden sikeres
megfejtőnek gratulálunk! E heti

Üdvözöl:

Krisztamami

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Péter volt, akinél volt egy
kard. Kirántotta, és a főpap szolgájára sújtott, s levágta a jobb
fülét. Jézus rászólt Péterre:
„Tedd hüvelyébe kardodat! Ne
ürítsem ki a kelyhet, amelyet az
Atya adott nekem!” (Ján18,10)
Új kérdésünk: Ki volt az a
püspök, aki a szovjet bevonuláskor tiltakozott az ellen,
hogy Munkácsi egyházmegyéjét beolvasszák az Orosz Ortodox Egyházba?
1. Boldog Ancina Juvenál?
2. Boldog Béna Hermann?
3. Boldog Romzsa Teodor?
4. Boldog Piacenzai Jakab?
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 26-i
számban közöljük.
A Tiszteletreméltó Csepelényi Györggyel kapcsolatos rejtvény nyertese: Kéri Györgyné.
M.L.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés:
Lilien Rigó Norbert és Kovács
Boglárka gyermeke 2016. június
4-én, Ákos László Szántó László
és Mészáros Anett Dalma, Szofi Szilasi Roland és Kiss Nikolett
gyermekei a keresztség szentségében részesültek templomunkban 2016. június 5-én.
Esküvő:
Ádám Martin és Kulcsár Gitta a
házasság szentségében részesült
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

rejtvényünk:

1. Júdás az ………apostol
2. Ennyi sebe volt Krisztusnak
3. Szenvedés helye
4. Istennek az a tulajdonsága,
amellyel megbocsátja bűneinket
5. Jézust értünk ………keresztre
6. Biblia egyik fő része
7. Bibliai hegy
8. A vámosból lett evangélista
9. A feltámadt Krisztust jelképezi
10. Ez lesz majd, ha Jézus újra
eljön
11. Jézus ez alapján ítél majd
meg minket
12. A népek apostola
A megfejtést 2016. június 17-ig
juttasd el neveddel és címeddel
ellátva a plébánia postaládájába.
A nyertes nevét a 2016. június 26
-i számban közöljük.
M.T.É.

templomunkban 2016. június 3án.

Hirdetések

Temetés:
+Szabó Jánosné sz.: Borbély Máriát életének 101. évében, 2016.
május 30-án, +Dobó József Andrást életének 64. évében, 2016.
május 31-én, +Borsos Józsefné
sz.: Soós Juliannát életének 92.
évében, 2016. június 2-án utolsó
útjukra kísértük.
Nyugodjanak békességben!
P.Gy.

- Ma a Katolikus Kör
tartja találkozóját du.: 16:00-órai
kezdettel a közösségi házban.
- Fatimai imaóra lesz a közösségi
házban, június 13-án, délután
16:00-órai kezdettel.
- 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

Számlaszámok:
OTP- Plébánia: 11735036-20051895
OTP- Irgalmasság Oltára: 1173503520053952
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.

