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Evangélium
…”Mária odaült az Úr
lábához”…(Lk 10,39)
Igaza van Grundmann-nak,
amikor összefüggést lát, a múlt
vasárnapi és a mai evangélium
között. Ott egy törvénytudó megkérdezi Jézust, mit tegyek, hogy
eljussak az örök életre. Erre Jézus zsidó módon, kérdésre kérdéssel válaszol. Hogyan olvasod?
Ekkor a törvénytudó szájából elhangzik a főparancs: szeresd Uradat, Istenedet, és szeresd felebarátodat, mint önmagadat (Lk 10,25-27). Ezután a főparancs szemléltetése következik egy-egy történet formájában, fordított sorrendben. Múlt vasárnap az irgalmas szamaritánus példázata a
felebaráti szeretetről szólt, a mai
Mária és Mártával való találkozás az Isten szeretetről.
A Márta szó jelentése szolgáló,
aki a házimunkában jártas, Mária a hegycsúcs, a magasság, aki
kiemelkedő, a rendkívüli. Eszerint Márta maradt, aki volt, Mária pedig Jézus érkezése után
magváltozott. A nagyból kicsi
lett. Jézus lábához ült és hallgatta szavait. Márta látszólag nem
tett rosszat, amikor szeretettel
szolgált. De mégis vétkezett. Vendégnek kezelte azt, aki Isten. És
ha bennünket meglátogat a Legnagyobb, akkor őt nem kedvesen
megkínálni kell, ezzel-azzal, hanem fordítva: ő akar minket,
szomjúságunkat és éhségünket
jóllakatni. Mártának továbbá
még az is a vétke, hogy fontosabbnak tünteti fel a munkát és
természetesen általa saját magát,
minthogy legalább most tiszteletből megállna, és a vendéggel foglalkozna.
Sok mindennel foglalkozik (a
sugalmazott szövegben használt
szó, perispaomai = mindent akar
egyszerre csinálni). Mindenkinek,
minden irányba egyszerre próbál
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megfelelni. Nem tud! Ettől ideges
és zaklatott lesz. Mikor figyelnek
már fel rá, veszik észre és köszönik meg munkáját? A segítés,
amit említ nem is annyira fontos,
inkább a másikról, másról magára irányított figyelem.

Lellisi Szent
Kamill

A találkozás főszereplője azonban Mária. Olyan valaki, aki az
egész elbeszélés alatt meg sem
szólal. Az ő folyamatos beszéde, a
hallgatás. A rövid párbeszéd Jézus és Márta között csak háttér
„zaj”. Háttér, mellékes, hiszen
maga az Úr mondja: csak egy a
szükséges, és az az, amit Mária
csinál. Csak hallgat és figyel.

Édesanyjának késői gyermeke
volt. Tizenkét éves korában anya
nélkül maradt. Tizenhét évesen
katonatiszt apjával hadjáratba
ment a törökök ellen. Itáliában
zsoldos katona lett. Léhasága
kártyaszenvedélybe sodorta egészen a lezüllésig. Elveszítette
mindenét. A Manfredoniában
épülő ferences kolostor építésénél
munkába állt. A hely jó hatással
volt rá. Majd Rómába ment a
Szent Jakab kórházba betegeket
ápolni. A betegek lelki igényeit és
saját életmódjának változását
látva iskolapadba ült. Papi hivatást választott. Felszentelt pap
lett. Kamill felismerte a testi betegek lelki nyomorúságait. Öt
társával külön kórházat nyitott
meg. Megalapította a „Jó halál
atyái” betegápolói rendet. Különös gonddal segítette a haldoklókat. A nép Kamilliánusoknak
hívta őket és a „jó halál testvérei”
címet adta szolgálatukért. Életében tizenöt házat és nyolc ispotályt alapított. A beteggondozók
ruhájára vörös keresztet varrt.
300 évvel később, amikor megalakult a Nemzetközi Vöröskereszt
(Henri Dunant), ő is ezt a jelet
választotta. Kamill érdemekben
gazdag lelkét hatvanöt éves korában adta vissza Teremtőjének
F.D.-né

„Igaz az, hogy Izrael földje bölccsé
teszi az embert. Mielőtt odamentem volna – mondja valaki – az
volt minden vágyam, hogy az
imádságokat megfelelő időben
mondjam el, pontosan a törvény
előírásai szerint. Amikor Izraelben voltam, csak annyit tudtam
mondani, hogy: ámen. (Martin
Buber: Tales of the Hasidim)
Miért? Jézus lábánál lehet ettől
többet mondani, vagy tenni?
G.F.

Létige
17. v.: Ter 18,1-10a; Zs 14; Kol
1,24-28; Lk 10,38-42
18. h.: Mik 6,1-4.6-8; Zs 49; Mt
12,38-42
19. k.: Mik 7,14-15.18-20; Zs 84;
Mt 12,46-50
20. sz.: Jer 1,1.4-10; Zs 70; Mt
13,1-9
21. cs.: Jer 2,1-3.7-8.12-13; Zs
35,6-11; Mt 13,10-17
22. p.: Én 3,1-4a vagy 2Kor 5,1417 Zs 62 Jn 20,1-2.11-18
23. sz.: Gal 2,19-20; Zs 33; Jn
15,1-8
24. v.: Ter 18,20-32; Zs 137; Kol
2,12-14; Lk 11,1-13

Bocchianico 1550
† 1614
Ünnepe: július 14.

Derűs pillanat
- Mondd csak Pistike! Születette valamilyen nagy ember a falutokban?
- Bácsi kérem, eddig a mi falunkban csak csupa kisgyermek
született.
F.D.-né

Krisztamami

Rejtvény

A belső konfliktust
normális
dologként mutasd be!
Fontos, hogy a gyereked is értse: a
„vacillálás” a világ
legtermészetesebb dolga, amiben
nincs semmi szégyellnivaló.
– Ó, édesem! Nekem is vannak
vegyes érzéseim! Egyrészt szeretnék…, másrészt viszont…
– Néha nagyon nincs kedvem…,
de aztán arra gondolok, hogy…
Ezt is lehet modellezni. Túl sokszor mutatunk példát abban,
hogy mennyire biztosak vagyunk
a dolgunkban. És ritkán modellezzük az ambivalenciát, a belül
egymásnak feszülő ellentmondásokat. Pedig az ambivalencia
az, ahol az élet kérdéseire a
válasz található! Az ambivalencia az önuralom forrása, nem a
magabiztos fellépés. Elől járhatsz
ebben is! Egy kivétellel. A vele
kapcsolatos belső konfliktusaidat, ellentmondásos érzéseidet ne mutasd ki előtte! Néha
annyira elcsigáz, hogy legszívesebben lefagyasztanád egy hétre.
Miközben persze mindennél jobban félted és szereted. De úgy fel
tud bosszantani, hogy ki tudnád
dobni az ablakon. Az ilyesmit
minden szülő megérti, de a gyereked nem. Tartsd meg magadnak
– nem tudná kezelni. Az élet többi területén viszont ne leplezd a
belső tépelődéseidet; áruld el őket
bátran!
Üdvözöl:

A július 3-i rejtvény megfejtése:
Tízparancsolat. A játék nyertese: Barta Andrásné. Minden
sikeres megfejtőnek gratulálunk!

Krisztamami

Léleklétra
Kereszténynek lenni nem
korlátozódik arra, hogy
parancsolatokat követünk, hanem
hagyjuk, hogy Krisztus birtokába
vegye életünket és azt átalakítsa.
(Ferenc pápa)
M.T.É.
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: Toulouse-i Szent Lajos,
aki V. István magyar király unokája volt. 1288-ban túszként került Aragóniába. Kiszabadulva a
fogságból ferences akart lenni.
Felszentelése után, 1297-ben Toulouse püspökévé nevezték ki. 1297
-ben halt meg. 1317-ben avatták
szentté.
Új kérdésünk:
Ki volt Izsák édesanyja?
1. Rachel?
2. Ketura?
3. Sára?
4. Macharat?
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 31-i számban közöljük.
A Péterrel, Jakabbal, és Jánossal kapcsolatos rejtvény nyertese: Kéri Györgyné.
M.L.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés:
Noémi, Putnoki Zoltán és Nagy
Erika gyermeke a keresztség
szentségében részesült 2016. július 10‑én.
Esküvő:
Tóth Péter és Szabó Csilla, Maróti
Balázs és Szokolai Hajnalka a
házasság szentségében részesültek templomunkban 2016. július
9‑én.
Temetés:
+Szilágyi Pálnét sz.: Lajkó Éva
Máriát életének 70. évében 2016.
július 4‑én, +Ocskó Ferencet életének 85. évében 2016. július 6‑án,
+Molnár Ferencnét sz. Greksa Juliannát életének 69. évében 2016.
július 8‑án utolsó útjukra kísértük. Nyugodjanak békességben!
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. Ezen mutatja be a szentmisét a
pap
2. A tisztaság jelképe
3. Krisztus által alapított kegyelmi eszközök
4. miseruha idegen szóval
5. papi ruha
6. megkeresztelt emberek közössége
7. a bűnbánat színe
8. szentmise bemutatásának
„legfontosabb eszköze”
A megfejtést 2016. július 22-ig
juttasd el neveddel és címeddel
ellátva a plébánia postaládájába.
A nyertes nevét a 2016. július 31i számban közöljük.
M.T.É.

Arsenius mondásai
Dániel atya azt mondta
Arseniusról: Sokszor alvás nélkül
telik el az egész éjszakája, és kora reggel, mikor a természet végre alvásra kényszeríti, így szól: Gyere, gonosz szolga, majd leül,
lopva alszik egy kicsit majd, újra
felkel.
Arsenius atya szokta mondani:
egy óra alvás elég egy szerzetesnek, ha jó harcos!
G.F.

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.

