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Evangélium
…”az úton senkit se
köszöntsetek”… (Lk
10,4)
Az Isten szava, Isten maga. A
teológián azt tanítják, hogy amikor az Oltáriszentséget körmenetben, vagy betegekhez visszük,
nem állunk meg útközben, nem
beszélgetünk, nem köszönünk.
Nem megyünk be a boltba. Célirányosan, méltóságteljesen és
nagy tisztelettel visszük kért helyére Krisztus testét.
A köszöntés nem egy egyszerűen elmondott kedvesség vagy udvariasság, hanem áldás, egy
szentség, egy kegyelem és ajándék, amit maga az Isten ad. Ezt
nem szabad szanaszét szórni.
Ezért a missziós munkát először
is házaknál kell kezdeni. Nem
nyilvánosan mindenkinek hirdetni az evangéliumot, hanem a személyes találkozásra, kapcsolatra
helyezni a hangsúlyt.
Molnár Ferenc írja egyik könyvében, „Ami örömet a modern
tánc azzal szerez, hogy megölel
bennünket, akit szeretünk, mert
mozgalmas és pergős, azt elrontja
azzal, hogy nem lehet egymás szemébe nézni.” (A zenélő angyal)
Hiányzik a személyesség, a személyek találkozása belőle. Ehelyett gyors és rövid érintések vannak. A kitartó és a másikat megérteni akaró figyelem hiányzik
belőle.
Szent Bonaventúra úgy véli,
hogy az úton azért nem kell köszönteni senkit sem, mert az üdvösség nem arra való, hogy azt
elvigyék az embereknek és megvitassák annak igazságát vagy
hitelességét maguk között, hanem hogy éljék. Ez nem via
(latin: út), hanem vita (latin:
élet).
Ezért mondja egyik írónk, „Ha
tanításomat leírnám, a világ idő
multával a betűket látná, s nem a
betűk lelkét. De ha a szívekbe
írom a tanításomat, nem a szó
kerül a szívekbe, hanem a szónak
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az értelme.” (Gárdonyi Géza: Bibi)
Ez a lényege, hogy ne olvassák,
ne beszéljék, hanem éljék.
G.F.

Portugáliai
Szent Erzsébet

Létige

Sz: 1277
† 1336
Ünnepe: július 4.
Apja III. Péter Aragónia királya,
anyja Konstanza a szicíliai király
lánya. Két gyermeke született,
Alfonz a trón örököse és Konstanza, akit IV. Ferdinánd vett feleségül. Az Erzsébet nevet
dédnagynénje, Árpádházi Szent
Erzsébet után kapta. Férje kicsapongó életet élt, amit nagy türelemmel elviselt annyira, hogy
szerető gondoskodással nevelte
férjének gyermekeit is. Megözvegyülése és vagyonának szétosztása után a ferences harmadrendiek ruháját magára öltve zarándokolt el Compostellába Szent
Jakab sírjához, majd Coimbrába
vonult az általa épített kolostorba. Ez a kolostor számára a béke
otthona volt. Egyszer hagyta el,
amikor Alfonz fia és veje, Ferdinánd között akart békét teremteni. Ekkor ért életének utolsó óráihoz. Családja körében temették el
szeretett kolostorában. VIII. Orbán pápa hamarosan szentté
avatta. Művészeti ábrázolása hasonló a nagynénjéhez: rózsákat
visz ferencrendi öltözékében.
F.D.-né

3. v.: Iz 66,10-14c; Zs 65; Gal 6,14
-18; Lk 10,1-12.17-20
4. h.: Oz 2,16.17b-18.21-22; Zs
144; Mt 9,18-26
5. k.: Oz 8,4-7.11-13; Zs 113B; Mt
9,32-38
6. sz.: Oz 10,1-3.7-8.12; Zs 104,27; Mt 10,1-7
7. cs.: Oz 11,1.3-4.8c-9; Zs 79; Mt
10,7-15
8. p.: Oz 14,2-10; Zs 50; Mt 10,1623
9. sz.: Iz 6,1-8; Zs 92; Mt 10,24-33
10. v.: MTörv 30,10-14; Zs 68,1437; Kol 1,15-20; Lk 10,25-37

Derűs pillanat
- Képzelje, a férjem most jött
Bécsből és két szép kistányért
hozott, az van ráírva, hogy Wien.
- Az semmi! Az én férjem csak
Debrecenben járt, és egy tucat
kávéskanalat hozott. Arra meg az
van írva, hogy „Aranybika Szálló”.
F.D.-né

Júliusi népi megfigyelések
2. Sarlós Boldogasszonykor a
templomban gyógynövényeket
szentel a pap.
20. Margit a felhőtől fél, mert
égi háborút vél.
25. Szent Jakab, ha eső nélküli,
hideg lesz a tél.
26. Ha Anna napján a hangyák
bolyt készítenek, erős telet jeleznek.
Júliusban, ha jön a méhraj, a
mézzel nem lesz sok baj.
A messzire hangzó harangszó
rossz időt jelez.
Ha a füst egyenesen száll
magasba, szép idő jár.
F.D.-né

Egyenleg
Az irgalmasság oltárára meghirdetett adakozásból, eddig
(2016. június 25.) 1 millió 800
ezer forint gyűlt össze.
A dorozsmai naplóban megjelent bankszámla szám helytelen!!!
Aki banki úton akar adakozni, a
következő OTP-nél vezetett számot vegye igénybe:
11735036-20053952
Nagylelkűségüket előre is köszönöm.
G.F.

Teréz anya „nyolcparancsolata”
1. Amit évek hosszú során
felépítettél, egy másodperc
alatt rombadőlhet - Ne törődj
vele! Te csak építs!
2. Ha valakinek segítesz, furcsán
néznek rád az emberek-Ne
törődj vele! Te csak segíts
annak, akinek szüksége van
rád!
3. Ha mindent megteszel a
világért, helyébe rúgást fogsz
kapni - Ne törődj vele! Te csak
tedd, ami tőled telik!
4. Azt a jót, amit ma cselekszel,
holnapra elfelejtik - Ne törődj
vele! Te csak tedd a jót!
5. A becsületesség, tisztaság és
igazmondás támadhatóvá tesz
- Ne törődj vele! Te csak légy
becsületes, tisztességes, és
őszinte!
6. Az emberek ésszerűtlenül
gondolkodnak, helytelenül
cselekszenek és önzők - Ne
törődj vele! Te csak szeresd
felebarátodat!
7. Ha jót teszel, azt mások úgy
tekintik, hogy hátsó szándék
vezet - Ne törődj vele! Te csak
tedd a jót!
8. Ha ezek a céljaid vezérelnek,
hamis barátaid és igaz
ellenségeid lesznek - Ne törődj
vele! Te csak kövesd céljaidat!
M.T.É.

Arsenius mondásai
Egy testvér Arsenius tanácsát
kérte. Az így szólt: - Törekedj
minden erőddel arra, hogy cselekedeteid összhangban legyenek
Istennel, így le tudod győzni a külső szenvedélyeket.
G.F.

Hirdetések
Egész napos szentség-

imádás lesz július 5-én, kedden a
reggeli mise végétől este 6 óráig a
közösségi házban.
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

Rejtvény
Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre, a helyes
válasz: Skóciai Szent Margit
volt. A magyar származású skót
királyné, aki
III. Malcolm második feleségeként megismertette a
római katolikus liturgián alapuló kereszténységet Skóciával, 1093. november
16-án halt meg. Gyermekei folytatták munkáját. Új kérdésünk:
Jézus a színe-változásakor kit
vitt magával a hegyre? (Máté
17)
1. Pált, Fülöpöt és Júdást?
2. Andrást, Bertalant és Mátét?
3. Pétert, Jakabot és Jánost?
4. Tádét, Simont és Tamást?
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 17-i számban közöljük.
A Lóttal kapcsolatos rejtvény
nyertese: Tóth Istvánné.
M.L.

Krisztamami
Mi is a családi otthon? Azt hiszem, csak
egy védett, biztos
hely. Biztos hely, ahol
nem kell támadástól
tartanunk.
Olyan
hely, ahol biztonságos kapcsolatokban lehet részünk, és némi
bátorításban is. Olyan hely, ahol
osztozhatunk egymás örömében
és bánatában. Ahol értjük, de
legalábbis őszintén érteni szeretnénk egymást.Az otthon a kapcsolatok és a gondoskodás helye.
Üdvözöl:

Krisztamami

Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

A június 19-i rejtvény megfejtése:
végtelen szeretet. A játék nyertese: Rutai Györgyné. Minden
sikeres megfejtőnek gratulálunk!
E heti rejtvényünk:

1. Szüleinket szeretni és … is kell
2. Ezen a hegyen adta Isten a
tízparancsolatot
3. Kinek adta Isten a tízparancsolatot
4. Hogyan szól Isten 6. parancsolata?
5. Mi van akkor a szívünkben,
amikor szívből sajnáljuk, hogy
Istent megbántottuk
6. Mit csinál az, aki Istent és a
szenteket szavakkal gyalázza?
7. Az Úr napja számunkra
8. Egy nagyon fontos emberi tulajdonság
9. Isten 2. parancsolata elleni
bűn
10. a Biblia egyik fő része
11. Hogyan szól Isten 7. parancsolata
12. az a bűn, amiben Isten helyébe mást állítunk
13. az Eucharisztia más szóval
14. A mi mennyei Atyánk
A megfejtést 2016. július 8-ig juttasd el neveddel és címeddel ellátva a plébánia postaládájába. A
nyertes nevét a 2016. július 17-i
számban közöljük.
M.T.É.
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