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Evangélium
…”ki az én felebarátom?”... (Lk 10,29)
Mennyire igaz, a mondás: aki tudja, csinálja, aki nem
tudja, tanítja. A törvénytudó, valóban tanító, az elmélet embere.
Jézus a gyakorlaté, ezért mester.
Ez kitűnik abból is például, hogy
hogyan közelítenek meg egy témát. Milyen kérdésekkel faggatnak egy szöveget.
A törvénytudó kérdése: „ki az én
felebarátom?” (29.v.). Jézus kérdése a történet végén így hangzik: „ki volt a felebarátja”? (36.v.).
Nagyon fontos a sugalmazott szöveg szóhasználata. Ki az én felebarátom? Jelenti, hogy ki van, ki
lehet az én felebarátom? A válasz, bárki. Azt mondok, amit
akarok. Jézus kérdése pedig, ki
vált (a görögben a genonenai szószó) a félholtra vert ember felebarátjává. Aztán a törvénytudó önzően a maga oldaláról teszi fel a
kérdést, (ki az én felebarátom)
Jézus a másik szemszögéből (ki
az ő felebarátja). Csak egy válasz
lehetséges: az, aki segített rajta.
Ez a különbség az elmélet és a
gyakorlat között. Az általános és
konkrét között. A minden és az
egyedi között. Az álom és a valóság között. Míg elméletben minden, a valóságban csak egy válasz
lehetséges, ami a tényeken alapul. Minden más ki van zárva.
„Mi az a szeretet? Azt mondod
nekem, szeretsz engem, de nem
tudod, mire van szükségem. Ha te
szeretsz engem, akkor tudnád. De
én tudom. Ismerni az emberek
szükségét és viselni a szomorúságuk terhét - ez az igazi felebaráti
szeretet.” (Martin Buber: Tales of
the Hasidim)
Ki az én felebarátom, ki az, aki
a legközelebb áll hozzám? Aki
meg akar gyógyítani engem. A
lelkem sebeit. Szomorúságom
terheit. Amikor hajléktalanoknak
segítünk, általában nem lelki sebeket gyógyítunk. Nem is nekik
segítünk, hanem magunkon. A

gazdag jótevő álarcában tetszelgünk. Azért, mert a könnyebbik
utat választjuk: pénzt adunk,
ahelyett, hogy a sebeket fertőtlenítenénk, bekötöznénk. A rászorulót nem kell megmosdatni,
vagy megfürdetni, mert itt a kőbárány kútnál, megmosdhat és
ihat. De van erre igénye? És ha
nincs, miért nincs? Miért cigarettáznak és isznak a hajléktalanok?
Ezek luxuscikkek. Először meg
kell keresni a betegen a sebet.
Elmondani neki, hogy az ő legnagyobb ellensége nem a magyar
állam, hanem ő maga. Lehet,
hogy pénzre van szüksége egyébként nem, hanem a gondolkodásmód megváltoztatására - de
pontosan ő az, aki két kézzel
szórja szét a saját pénzét. Meggondolatlanság. Ez például egy
seb. A csoda mindig belülről jön,
a felismerésből, és soha nem a
Tesco bevásárló kocsikból kiszedett 100 forintosokból.
Igaza volt a nagy filozófusnak,
Platónnak, hogy „a mi királyunk
és istenünk azt tanítja, hogy
amint a szemet a fej nélkül és a
fejet a test nélkül nem szabad gyógyítani próbálni, éppen úgy a testet sem lehet a lélek nélkül meggyógyítani.”
De vajon a beteg elismeri, hogy
beteg, és meg akar gyógyulni?
G.F.

Létige
10. v.: MTörv 30,10-14; Zs 68,1437; Kol 1,15-20; Lk 10,25-37
11. h.: Péld 2,1-9; Zs 33; Mt 19,27
-29
12. k.: Iz 7,1-9; Zs 47; Mt 11,2024
13. sz.: Iz 10,5-7.13-16; Zs 93; Mt
11,25-27
14. cs.: Iz 26,7-9.12.16-19; Zs 101;
Mt 11,28-30
15. p.: Iz 38,1-6.21-22.7-8; Iz 38,10-16; Mt 12,1-8
16. sz.: Mik 2,1-5; Zs 9B; Mt 12,14-21
17. v.: Ter 18,1-10a; Zs 14; Kol
1,24-28; Lk 10,38-42

2016. július 10.

Szent Kilián
püspök
† 689, Würzburg
Ünnepe: július 8.
Írország nem csak szántóföldjei
miatt híres, hanem szentjei és
vértanúi miatt is, akik hittérítőként hagyták el hazájukat. Kilián
német földön tanított és hirdette
az igét, teljes szegénységben követve Krisztust. Kilián tudta,
hogy először mindig az uralkodó
osztályt kell keresztény hitre téríteni, s akkor a nép követni fogja. Jó beszéde és nemes megjelenése ezt lehetővé is tette. Würzburgban a csodálatos bájos helyen élt Gozbert herceg bátyja özvegyével Geilanával mint feleséggel. Kiliánnak nem volt egyszerű
megtéríteni a herceget, mert szerették egymást. Ez a kapcsolat
azonban ellenkezett az egyház
törvényeivel, és sikerült a herceget rábírni a válásra, de nem
Geilanát. Ő annyira megharagudott Kiliánra; elhatározta, hogy
megöli. Egy embert bérelt fel, aki
cellájában fejezte le. Elégetett
minden holmiját, könyveit, a cellát befalazta és föléje lóistállót
épített. Kiliánt hazájában törzsek, tájak védőszentjeként tisztelik. Német földön pedig hittérítése kapcsán kapta a „Frankföld
apostola” címet. Vértanúhalálának határokon túl is tisztelete
van. E nevet leginkább szerzetesi
közösségekben találjuk.
F.D.-né

Derűs pillanat
- Jó napot kívánok! Az álláshirdetésre jöttem. Szakképzett asztalos vagyok. Mennyi órabért fizetnek?
- Ezer forintot, de két hónap
múlva ez kétezerre is emelkedhet.
- Rendben, akkor majd két hónap múlva visszajövök.
F.D.-né

Krisztamami

Rejtvény

Mi
után
sóvárgunk? Valami után,
ami össze tudna kapcsolni létünk és emberségünk gyökereivel. Mire vágyunk?
Valamire, ami öszsze tudná kötni létezésünk titkát a
nagyobb valósággal.
Mit keresünk? Valamit, ami épségben meg tudná őrizni a gyerekeink lelkét, és ami összetört szívünk
darabjait is összeforrasztaná.
Az emberségünket keressük. Azt
a valamit, ami emberivé tesz, az
életünket pedig emberi életté. Sejtjük, hogy ez a valami csak
Valaki lehet. Emberségünk a szeretet körül forog, mert az élő Isten
maga a szeretet. Minket is a szeretet tesz emberivé. Az ember társas
lény. Így lett teremtve, ez az AtyaFiú-Szentlélek Isten társas természetéből adódik.
Üdvözöl:

A június 26-i rejtvény megfejtése:
Ábrahám. A játék nyertese:
Tóth Lászlóné. Minden sikeres
megfejtőnek gratulálunk!

Krisztamami

Jubiláns házaspárok
2016. június 26-án
Juhász István és neje: Perge Katalin, Kordás Andor és neje: Moró
Eszter, Molnár János és neje: Vecsernyés Mária, Kovács József és
neje: Aradi Aranka, Patik Lajos és
neje: Aradi Ibolya, Tábith György
és neje: Németh Orsolya, Oláh Imre és neje: Masír Erika, Petrov
András és neje: Busa Julianna,
Ézsiás Ferenc és neje: Antal Julianna, Hizo Károly és neje: Czékus
Titanilla, Huszár János és neje:
Németh Irén, Kecskés Gábor és
neje: Bugyi Mariann, Dékány Attila és neje: Tóth Erika, Györgyi József és neje: Rácz Erzsébet, Szűcs
István és neje: Kocsis Savanya Mária, Olajos Imre és neje: Drobina
Ilona, Ungi Zoltán és neje: Szabó
Franciska, Szabó Mihály és neje:
Bozó Ilona.
Isten éltesse őket sokáig!

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Pétert, Jakabot és Jánost. Így ír erről Máté evangéliuma: „Hat nap múlva Jézus maga
mellé vette Pétert, Jakabot és
testvérét, Jánost, s fölment velük
egy magas hegyre. Ott elváltozott
előttük, arca ragyogott, mint a
nap…”(Máté 17)
Új kérdésünk:
Ki volt az a magyar származású szent, aki Toulouse érsekeként halt meg, és 1317-ben
avatták szentté?
1. Tours-i Szent Márton?
2. Toulouse-i Szent Lajos?
3. Nursiai Szent Benedek?
4. Alexandriai Szent Atanáz
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 24-i számban közöljük.
A Skócia Szent Margittal kapcsolatos rejtvény nyertese: Farkas Dezsőné.
M.L.

Hirdetések
Fatimai imaóra lesz
július 13-án, szerdán du. 4-kor a
közösségi házban.
P.Gy.

Léleklétra
A csend gyümölcse az
ima. Az ima gyümölcse
a hit. A hit gyümölcse a szeretet. A szeretet gyümölcse a szolgálat. A szolgálat gyümölcse a
béke.
(Teréz anya)

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

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

E heti rejtvényünk:

1. Ézsau testvére
2. pásztorfiúból lett király
3. ebben őrizték a két kőtáblát
4. a hit atyja
5. bölcs ítéleteiről híres uralkodó
6. Isten üzenetének közlése
7. Biblia egyik könyve
8. Jézus egyik apostola
A megfejtést 2016. július 15-ig
juttasd el neveddel és címeddel
ellátva a plébánia postaládájába.
A nyertes nevét a 2016. július 24i számban közöljük.
M.T.É.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés:
Janka, Rácz Lajos és Varró Rita
gyermeke a keresztség szentségében részesült 2016. július 3-án.
Esküvő:
Pintér Péter és Nádas Nikolett,
Nagy Bence László és Faragó
Vívien a házasság szentségében
részesültek
templomunkban
2016. július 2-án.
Temetés:
+Barna Mihálynét sz.: Zsemberi
Ilonát életének 78. évében 2016.
június 27-én utolsó útjára kísértük.
Nyugodjék békességben!
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.

