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Evangélium

Üzenet

Remete

…Ez volt Jézus első
csodája? …(11.v.)

A béka és a kagyló

Szent Antal

A tó fenekén egy kagyló élt csendben,
békésen. Minden éjjel előre haladt egy
keveset. Szeretett gyönyörködni a finom
színekben, amelyet a Hold fénye a vízre
rajzolt, ezer meg ezer színárnyalatra
bontva. Ugyanebben a tóban élt egy
béka is, aki nem kevéssé volt büszke
ugró- és énekesi képességére. Sokáig rá
se hederített a kagylóra. Amikor azonban egyszer a kagyló elhaladt mellette,
megkérdezte tőle: - Mit csinálsz itt Te
néma csúnyaság? Milyen csúnya színed
van! Nézd, én milyen szép zöld vagyok! Hát igen, nem vagyok szép - mondta a
kagyló - de szeretem a víz ezernyi színét.
- Mit csinálsz itt, mozdulatlanul egész
nap a tó fenekén? - Figyelek - válaszolta
a kagyló. - Mit figyelsz? - kérdezte elképedve a béka. - Nincs itt a homályos
vízben semmi különös. - A Hold csillogását figyelem. Boldogan megtanulnék
festeni, úgy, ahogyan a Hold festi színeit
a vízre. És Te mit csinálsz kedves béka?
- Ó - mondta a béka miközben kicsit
felfújta magát - én nem vagyok a vízhez
kötve, és nem kell egész nap figyelnem.
Nekem saját hangom van. Én énekelek,
híres művész vagyok. Még az emberek is
csendben maradnak, hogy csodás hangomat hallgassák. A kagyló megcsodálta a
békát. - Tehát híres vagy - mondta elismerően. - Nekem nincs hangom, és nem
ismer senki, rejtőzködve élek itt. - Te
meg a buta szemlélődésed - mondta a
béka türelmetlenül - Nincs itt semmi
látnivaló. Túl unalmas nekem itt mondta a béka, és egy jókora ugrással
kint is volt a vízből. Keresett magának
egy nagy pocsolyát, és rákezdett a brekegésre. Úgy elmerült saját hangjában,
hogy nem vette észre a felé közeledő
nagy vörös lábakat és a piros, hegyes
csőrt, amely megragadta. Látnotok kellett volna ekkor a békát, hogy kapálózott! Még egyszer visszahullott a fűre, és
sikerült neki utolsó erejével, élete leghatalmasabb ugrásával a tóba ugrani, le
egészen a fenekére, ahol pont a kagyló
mellett találta magát. - Vége van a koncertnek? - kérdezte barátságosan a
kagyló. A béka azonban nem tudott válaszolni. Elakadt a szava. Így éldegélt a
kagyló és a béka a csendes tóban még
sokáig, hasonló párbeszédeket folytatva
egymással. A kagyló azonban fáradhatatlanul figyelt. És amikor halála után
felnyitották, belsejében láthatóvá vált az
ezer színű gyöngyház, amelyet senki se
láthatott, míg a kagyló élt. A gyöngyházban ezüst gyöngy csillogott, amely olyan
volt, mint az éjszakai égbolton világító
ezüsthold képmása.
K.L-né

251-356

Romanus
Melodus
(magyarul, Romanus az énekes), a
hatodik században a közel-keleti Szíria területén élt himnuszíró, aki bevallása szerint több mint 1000 éneket
szerzett, és amiből 60-80 maradt
ránk, egyik énekében ezt írja a kánai
menyegzőről.
„Az emberek megkérdezik a lakodalom kétségbeesett, bora fogyott helyzetében Máriát, hogyan lehetséges, hogy
fiad bort ad az embereknek, mikor
még nincs is itt a szőlőérés ideje? És
korábban fiad, Jézus soha nem tett
csodát? Ez volt az első? Figyeljetek
rám barátaim, - válaszolja Mária. Én
láttam fiamat nem csak most, hanem
korábban is csodát tenni. Mert van-e
nagyobb csoda, mint a születés? Gábriel jött hozzám, hogy erről hírt adjon.
A fogantatás után, Erzsébet Isten
anyjának nevezett. Ez nem csoda? A
szülés után Simeon dicséretekkel halmozott el. Ez mi, ha nem csoda? Anna
örömmel köszöntött, a bölcsek Perzsiából sietve jöttek, hogy lássák a gyermeket. Kérhetnék ezektől nagyobb
csodát? Valójában ezekből a történetekből született meg a hitem, hogy
fiam az Isten fia, aki mindenek teremtője és alkotója.”
Számomra nem ezen a menyegzőn
történt Jézus bemutatkozó csodája.
Mióta élek állandóan a csodákban
élek. Hogy élek, és ahogy élek, az
csoda – gondolhatta Mária.
G.F.
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Ünnepe: Január 17.
Halála után 1600 évvel is tisztán áll
az
egyház
fényében.
KözépEgyiptomból származott, és egyetlen
történelmi jelentőségű tettet sem vitt
végbe. Ő a világot kerülni akaró remete, aki a magányt kereste, és mégis a szerzetesi életforma hatalmas
mozgalmát váltotta ki. 20 évesen veszítette el szüleit, rámaradt húga és
a családi örökség gondja. Istentiszteleten hallotta a lector felolvasását,
mely szíve mélyéig meghatotta. „Ha
tökéletes akarsz lenni, add el mindenedet, árát add a szegényeknek, s aztán jöjj és kövess engem!” Amit hallott, megtette. Húga zárdai ellátását
hosszú időre elrendezte, a többit szétosztotta. Egyelőre a lelki élet még ismeretlen volt számára, de a mindennapi élettől eltávolodott és zsoltárimáknak szentelte idejét. Elhúzódott
a líbiai pusztaságba. Földhöz való kötődése már régen nem bántotta, de
igen erőssé váltak benső kísértései.
Szüksége volt Isten egész fegyverzetére, hogy a Sátán cselvetéseinek ellenállhasson. Győzött! Húsz év elteltével ment emberek közé és olyan
volt, mint aki Istennel eltelve nagy
titok részese. Arcán jelleme átalakulásának dicsfénye ragyogott. Tömegével mentek hozzá az emberek, közel s
távolban remeteségek keletkeztek. A
„szerzetesek atyja” lett. Valláserkölcsi törekvése megingathatatlan volt.
Tudta, hogy „az ember határok közé
van szorítva, s Isten titkainak fürkészése nem az ember feladata. Inkább
ismerjük tudatlanságunkat mind arra vonatkozóan, ami túl van az emberen. Az ördög fondorlatos támadásaival szemben pedig csak egy dolog segít – az alázatosság.” Antal vallásosságának jellemző vonása testvériessége volt. A „testvér” szó a szerzetességben kezdettől fogva él! Lásd Böjte
Csaba testvér megszólítását élő példaként. Antal meggyőződése: „A
szerzetesnek nincs joga, hogy erőfeszítése miatt magában bízzék. Ne
bízzál voltodban, ne aggódj a múlton,
azon légy, hogy hallgass és böjtölj!”
105 éves korában halt meg, ereklyéit
Arles-ban őrzik.
Farkas Dezsőné

Krisztamami

Anyakönyvi hírek

Játék
helyett
idejük
jelentős
részét ma a képernyő előtt töltik
a gyerekek. A
digitális eszközök rendszeres
használata pedig megváltoztatja,
átállítja a gyerekeinket. A képernyő előtt befogadó üzemmódban
vannak; a valódi játék azonban,
amivel koruknak megfelelően foglalkozniuk kellene, kifejező és felfedező tevékenység. Játék közben a
gyerek nem befogad, hanem előhoz, kiad magából. A gyerekek fejlődése szempontjából az információ
befogadásánál fontosabb a belülről
kifelé haladó áramlat. A kiáramlás
tartja fenn a kíváncsiságot és a
tudásszomjat is. Előrelendítő játék
közben kifelé áramlik az, ami belül
van; ennek az áramlatnak a következménye a felfedezési vágy és az
aktív befogadás. Manapság viszont
nem szabadítunk fel elég helyet a
gyerekeink életében arra, hogy ez a
spontán kifelé áramlás megtörténhessen. Időbeli, térbeli és érzelmi
szabadságra is szükségük van ahhoz, hogy elmerülhessenek a valódi
játék kifejező-felfedező tevékenységében. A játék belülről kifelé irányul; a passzív, befogadó szórakozás (mint a videojáték, meg a
tévézés) viszont kívülről befelé:
éppen emiatt nem valódi játék.

Temetés: Fábián Albertet életének 57. évében 2016. január 8-án
utolsó útjára kísértük.
Nyugodjék békességben!

Üdvözöl:

Krisztamami

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes válasz: Natanael volt. Mikor Jézus
meglátta, ezt mondta róla: „Íme
egy igaz izraelita, akiben nincs
semmi álnokság”. Mikor kérdésére
elmondta, honnan ismeri őt Jézus,
felkiáltott: „Rabbi, Te vagy az Isten
Fia, te vagy Izrael királya!” Új
kérdésünk: Ki volt az a szent,
akit közvetlenül Szent Péter
rendelt utódjául, de lemondott
Linus javára a pápaságról?
1. Szent I. Kelemen pápa?
2. Szent I. Kallistus pápa?
3. Szent I. Márton pápa?
4. Szent I. Miklós pápa?
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 január
31-i számban közöljük. A Bosco
Szent Jánossal kapcsolatos rejtvény nyertese: Gyuris Enikő.
M.L.

Hirdetések
- Katolikus Bál lesz
január 23-án, 18 órakor a Sportcsarnokban, jegyek a
plébánia hivatalában vásárolhatók.
P.Gy.

Gyógyfüvek

Derűs pillanat
Magyar órán
- Mondd csak fiacskám! „A pásztor a
mezőn legelteti a nyáját.” Melyik a
helyhatározó?
- A pásztor!
- Nono! Már, hogy lenne a pásztor?
- Azért, mert a pásztor határozza
meg, hogy hol legeljen a nyáj!
Irénke néni

Női és férfi ivarszervek erősítésére,
a nőknek 14 éves kor felett három
naponként
egy
csésze
cickafarkfűtea. A 2,5dl vízhez csak
egy csapott teáskanál női és férfifüvet tegyenek. Ez alatt az idő alatt
egy ülőfürdőt is javasolok. A fürdő
vízhez 5 liter teát öntsenek. 1 liter
teához 1 evőkanál fű kell. Férfiaknál 50 éves kor után három naponként reggel egy csésze kisvirágú
füzike tea. 14 év felettiek is fogyaszthatják.

P.Gy.

Rejtvény
A január 3-i rejtvény megfejtése:
„Ne féljetek” A játék nyertese:
Tritz Árpád. Minden sikeres
megfejtőnek gratulálunk!
E heti rejtvényünk: Így nevezte Jézus
azokat, akiktől óvni szeretné népét a
végidőben.

1. Márdokeus ellenfele 2. Menynyei küldött az ember szolgálatában 3. A pásztorbotjával rendkívüli dolgokat vitt véghez 4. Isten
választott népe
5. Izráel első
királya 6. A farizeusok nemzetségéből való apostol 7. Salamon
fia, aki követte a trónon 8. Régi
mérőeszköz, a mannát is ezzel
mérték 9. Ez a tenger határolja
Palesztinát nyugaton
10. Az
Ószövetség evangélistája 11. A
szegény özvegyek gondviselője,
akit Péter feltámasztott
12. A
hívők atyja, akiben megáldatnak
a föld minden nemzetségei 13.
Az ígéret földje
A megfejtést 2016. január 22-ig
juttasd el neveddel és címeddel
ellátva a plébánia postaládájába.
A nyertes nevét a 2016. január
31-i számban közöljük.
M.T.É.

K.Á.

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
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Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00
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OTP- Plébánia: 11735036-20051895
OTP- Ligeti stációk: 11735035-20053952
Sztriha Kálmán Alapítvány: 1173500520545747
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(tördelés), Maróti László (M. L.), Moróné Tapody Éva (M. T. É.), Nagyné Nyírő Katalin (N.-né), Pócsai György (P. Gy.), Szabó József (tördelés), Szabóné
Lality Karla (Sz. L. K.)

A kiadvány elektronikusan is elérhető a http://dorozsmaiplebania.hu/hetilap címen.

