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Evangélium
…”aki hátrafelé néz”…(Lk 9,62)
Epiktétosz (Kr.u. első,
második században élt filozófus)
kézikönyvében azt olvassuk: „aki
elhagyja a hajót, hogy vizet vételezzen, annak szemeit mindig a
hajón kell tartani. Mert ha a kapitány indulásra hívja, akkor
mindent ott kell hagyni és követni
a hívó szót. Így van ez az életben
is. Ha a „kapitány” hív, ott kell
hagyni feleséget, gyermeket és felszállni a hajóra”. Aki az ekeszarvára teszi a kezét és hátratekint, az görbén szánt. Az nem
figyel oda. Annak a munkája
hanyag lesz.
Krisztus követőnek lenni azt
jelenti: felnőni. Előre nézni. Elhagyni egy biztonságot adó gyermekkort, és elindulni a felnövés
útján a barátságtalan, kiszolgáltatott világba, amiről az előző
epizód is szól (9,51-56). Ahol Jézust megtagadják otthon Názáretben, vagyis Galileában (Lk
4,16-30), majd megtagadják most
Szamariában (Lk 9,51-56), végül
Jeruzsálemben, Júdea megyében
is. Egyszóval mindenhol.
Egy idő után észreveszik a gyermekek és felnőttek egyaránt és
szóvá is teszik, hogy őket bántják.
Eddig is bántottak benneteket,
minket, csak azért nem vettétek
észre, mert idáig mindig volt mellettetek, előttetek, mögöttetek
egy védő palánk, a szülők például, akik az ütéseket kivédték.
Biztonságot adtak.
„Egy kislány 24 db-os gyönyörű
színes ceruza-készletet lopott. Ez
tökéletes kifejezője az örömre irányuló vágynak, melyet egyes gyermekek örömtelen életükben megtapasztalnak. Óvodai lopások? Hazaviszi a kisautót, a babát, a játékpénzt, egy gesztenyét, egy színes filcrongy darabkát vagy a földön talált húszast? Ezek a gyerekek jellegzetesen onnan hoznak el

tárgyakat, ahol jól, biztonságban
érzik magukat, szorongásuk oldódik, nem unatkoznak – az ellopott
holmikkal ezt a jó érzést akarják
hazavinni”.
(Vekerdy Tamás: Jól szeretni)
Mindenkinek kell a biztonság!
De miben? Azt mondja Jézus, „a
rókáknak van vackuk, az ég madarainak fészkük, de az Emberfiának nincs hová fejét lehajtania” (58.v.) Ő úgy gondolja, hogy
az Isten képére alkotott ember,
Alkotójában (Isten) találja meg
biztonságát és nem az alkotásban, anyagban, házban, autóban,
vagy a fészkekben, mint az állatok.
Hova menjek?
Simon Péter megadja a választ:
„Uram, hova mennénk, neked
örök életet adó igéid vannak. Mi
hisszük és tudjuk, hogy te vagy az
Isten szentje” (Jn 6,68).
G.F.

Létige
26. v.: 1Kir 19,16b.19-21; Zs 15;
Gal 5,1.13-18; Lk 9,51-62
27. h.: Bölcs 10,10-14; Zs 111; Mt
22,34-40
28. k.: Ám 3,1-8; 4,11-12; Zs 5; Mt
8,23-27
29. sz.: ApCsel 12,1-11; Zs 33;
2Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19
30. cs.: Ám 7,10-17; Zs 18B; Mt 9,1
-8
1. p.: Ám 8,4-6.9-12; Zs 118,240.131; Mt 9,9-13
2. sz.: Szof 3,14-18a vagy Róm
12,9-16b Iz 12,2-6 Lk 1,39-56
3. v.: Iz 66,10-14c; Zs 65; Gal 6,1418; Lk 10,1-12.17-20

Léleklétra
Akiket a Krisztusba vetett hit táplál, az Oltáriszentség Asztalánál
hasonulnak az Ő életmódjához, a
szolgáló szeretethez, ami a leggyengébbekre és legkifosztottabbakra figyelő szolgálat.
(XVI. Benedek pápa)
Sz.J.
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Gonzága
Szent Alajos
szerzetes
Sz: 1568
† 1591, Róma
Szülei katonai pályára szánták.
II. Fülöp király udvarában élt 17
éves koráig. Papi pályára való hívatásához apja nem járult hozzá,
Észak-Itáliába küldte fejedelmi
udvarok látogatására. 1585-ben
sikerült csatlakoznia Jézus Társaságához. Rómában tanult, ahol
pestisjárvány tört ki. Alajos önzetlen szeretettel ápolta a betegeket, mígnem ő maga is elkapta
ezt a veszedelmes kórt a „fekete
halált”, mellyel gyenge fizikuma
nem bírt megbirkózni. Huszonhárom évesen a betegek kenetével
megerősítve halt meg. Megölte az
állandó magas láz. Egyénisége
önmagához fiatal kora ellenére
kemény és szigorú volt. Erős hitével
írta
édesanyjának:
„Halálhíremet fölséged és a család fogadja drága ajándékként és
alázatosan kérem áldását és álljon mellettem hazamenetelem alkalmával. Halálom Istentől a legnagyobb kegyelem.”
F.D.-né

Böjte Csaba gondolatai
Ahogyan a túltáplált betegnek
bölcsen, önmegtagadással kell a
mindennapi kenyér után nyúlnia,
ugyanilyen mértékletes bölcsességgel kell bánnunk az anyagi
javakkal is. A mai világ nagy
problémája, hogy egyesek nemcsak a mindennapi kenyerüket,
hanem azon felül hihetetlen
mennyiségű anyagiakat gyűjtenek
össze. A világ négy-öt százalékának a kezében van az emberiség
vagyonának nagy része. Én örvendek annak, hogy nem közéjük tartozom, mert nagyon nehéz a pénzt
kapzsin összeharácsolóknak bejutni a mennyek országába.
M.T.É.

Krisztamami

Rejtvény

Hogy kezeljük a
viselkedési problémákat? Mit tegyünk, amikor a
gyerekünk átlépi a
kijelölt
határokat? Nincs kérdés, amit gyakrabban hallanék, mint azt, ami úgy
kezdődik, hogy „Mit csináljak,
amikor…”
A megoldás kulcsa: azt kell
megértenünk, hogy a helytelen viselkedés az ösztönök és az
indulatok mélyebb rétegeiből, a
belső indítékokból ered. Ez az,
amiért a megoldásnak a szív belső indítékait kell megcéloznia,
nem pedig a felszínen megjelenő
tünetet, a zavaró viselkedést. Az
indítékok változása nélkül hiába küzdünk a problémás viselkedés ellen.
A tett színhelyén az a feladatunk, hogy ne okozzunk kárt, miközben leállítjuk a problémás
viselkedést! Ha sikerül
a viharos helyzetből úgy kihajóznunk, hogy épségben maradt, ami
a legfontosabb: nem rongáltuk a
kapcsolatunkat, nem tettünk
kárt senki méltóságában, és megelőztük, hogy a villongásból világháború törjön ki, akkor megtettük, amit ott és akkor tenni kell.

A június 12-i rejtvény megfejtése:
Utolsó ítélet. A játék nyertese:
Kereszti Gáborné. Minden sikeres megfejtőnek gratulálunk!
E heti rejtvényünk:

Üdvözöl:

Krisztamami

Derűs pillanat
- A kis Andrist idősebb testvérei
elvitték ministrálni. Hazaérve
anyukája megkérdezte tőle, hogy
mit kellett csinálnia. Mire ő:
- A kezembe adták a vizet meg a
tálcát, aztán odajött hozzám az
atya és azt mondta nekem, hogy
mosd le Uram bűneimet.
- Én meg lemostam neki.
F.D.-né

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Lót volt, akit az angyalok
siettettek. Végül a két angyal
kézenfogta őt, feleségét és mindkét lányát, mert Isten meg akarta őket menteni, s a városon kívül
engedték el őket. Ekkor mondták
az angyalok a kérdezett mondatot. (Ter19,17)
Új kérdésünk:
Ki volt az a magyar királylány, aki skót királynőként
halt meg, 1261-ben avatták
szentté,
és
a
Spanyol
Escorialban nyugszik?
1. Antiochiai Szent Margit?
2. Skóciai Szent Margit?
3. Árpádházi Szent Piroska?
4. Alexandriai Szent Katalin?
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 július 10-i számban közöljük.
A Boldog Romzsa Teodorral
kapcsolatos rejtvény nyertese:
Tóth Lászlóné.
M.L.

Remete Szent Antal
Egy alkalommal egy testvér így
szólt Antal atyához:
- Imádkozz értem!
- Sem nekem, sem Istennek nincs
irgalma feletted, ha te magad nem
hozol áldozatot és nem imádkozol.

M.A.

Hirdetések
A héten első péntek és első vasárnap. Pénteken a reggel mise végén,
vasárnap a délelőtti szentmise végén imádkozzuk a Jézus Szíve litániát.

1. Isten újszövetségi népe
2. Erre is használjuk a Szentírást
3. Evangélium
4. Isten üzenete az embereknek
5. Eucharisztia más szóval
6. Biblia
7. Szentlélek Bibliához köthető
tevékenysége
A megfejtést 2016. július 1-ig juttasd el neveddel és címeddel ellátva a plébánia postaládájába. A
nyertes nevét a 2016. július 10-i
számban közöljük.
M.T.É.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés:
Ármin Patton Zsolt és Juhász Kinga, Noémi Szabó Imre és Both
Carman Renáta, Maja Mózes János
és Paksi Nikolett gyermekei a keresztség szentségében részesültek
templomunkban 2016. június 19én.
Esküvő:
Engi Róbert és Szélpál Petra a házasság szentségében részesült
templomunkban, 2016. június 18án.
Temetés:
+Gyevi Varga Jánost életének 88.
évében, 2016. június 13-án, +özv.
Rózsa Sándorné sz.: Bárkányi Gizellát életének 88. évében, 2016.
június 14-én, +Kovács Attila Alexet
életének 19. évében, 2016. június
16-án utolsó útjukra kísértük.
Nyugodjanak békességben!

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

P.Gy.

Számlaszámok:
OTP- Plébánia: 11735036-20051895
OTP- Irgalmasság Oltára: 1173503620053952
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.

