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Evangélium
…”mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma”… (Lk 11,3)
Jézus szavait olyan nagy becsben tartották, hogy úgy gondolták, nem csak elmondta az imádságot apostolainak, hanem saját
kezűleg az Úr le is írta. A hagyomány szerint az olajfák hegyén
Konstantin édesanyja, Szent Ilona ide épített egy templomot,
ahol az Úr tanította és leírta a
legszebb imát.
Ha más nem maradt volna meg
a Szentírásból, mint a Miatyánk,
az is elég lenne, hogy megtudjuk,
kik vagyunk és ki a mi Atyánk.
Tertullianus szerint a Miatyánk
az evangéliumok foglalata
(breviarium totius evangelii). Ebben minden benne van.
Feltűnő, hogy az imádság szerint („mindennapi kenyerünket
add meg nekünk ma”) a mindennapi kenyérért nem kell dolgozni,
hanem azt kérni kell és azt az
Isten adja. Vagyis nem búza, rozs
vagy árpakenyeret kell érteni az
ételen, hanem imádságot, Istenre
figyelést, békét. Ez egy ajándék
és csoda, amit csak az Isten adhat. Az ételtől ugyanis fontosabb
a közérzet, milyen körülmények
között fogyasztják ezt el. Ahol
harag van, ott külön esznek.
Csendben esznek. Gyorsan esznek.
Szent Jeromos is így értelmezte
a „mindennapi” kifejezést. Ez egy
természetfeletti kenyér. Egy légkör, egy hangulat, egy imádságos
állapot, amitől jól esik az étel. Ezt
jelenti az isteni, természetfeletti:
jól esik, mindegy, hogy mit
eszek, jól esik az étel. Mert szeretek azokkal lenni és enni, akikkel
együtt vagyok.
Példabeszédek könyvében, Agur
mondásai között azt olvassuk,
hogy az Isten kiméri nekünk minden napra a megfelelő mennyisé-

gű kenyeret. Attól többet nem
lehet enni. Mert ha igen, akkor
jóllakottságomban meg fogom
tagadni őt. Van Isten? Ki az Isten? Hol van? (Péld 30,8-9). Ha
többet eszek, az elbizakodottá
tesz.
Idős emberek beszélgetnek Gárdonyi egyik elbeszélésében
(Boldog halál szekere). „Ön egyedül egymagában él itt bátyám?
Özvegy talán? Nem vagyok özvegy, - mondok. - A házasság
szentségéből bizony kimaradtam.
Gondoltam pedig rá, míg fiatal
voltam, gondoltam én is. De se én
nem szaladgáltam a lányok után,
se azok énutánam. Kimaradtam.
- Kár, - aszongya, - mert asszony
nélkül hiányos az élet.
- Hát kinek hogy, - mondok, láttam én már olyat is, akinek
éppen azért volt hiányos, mert
felesége volt. Ahol nincs békesség,
ott legnagyobb a hiányosság.”
Ez a mennyből alászállott élő,
mindenkit éltető, mindennapi
kenyér.
G.F.

Létige
24. v.: Ter 18,20-32; Zs 137; Kol
2,12-14; Lk 11,1-13
25. h.: 2Kor 4,7-15; Zs 125; Mt
20,20-28
26. k.: Sir 44,1.10-15; Zs 131; Mt
13,16-17
27. sz.: Jer 15,10.16-21; Zs 58; Mt
13,44-46
28. cs.: Jer 18,1-6; Zs 145; Mt
13,47-53
29. p.: 1Jn 4,7-16; Zs 33; Jn 11,19
-27 vagy Lk 10,38-42
30. sz.: Jer 26,11-16.24; Zs 68,1534; Mt 14,1-12
31. v.: Préd 1,2; 2,21-23; Zs 94;
Kol 3,1-5.9-11; Lk 12,13-21

Léleklétra
Ha Isten teljesíti kérésünket,
szeretetből teszi azt, de ha nem
teljesíti, az is szeretetből történik. (O.Hallesby)
M.T.É.

2016. július 24.

Svéd Szent
Brigitta
† 1373 Róma
Ünnepe: Július 23.
Brigitta lelke magányában élt. Ő
mellette nem volt kortárs férfiszent, mint pl. Szent Klára és
Szent Ferenc. Tizenegy évesen veszítette el rajongásig szeretett
édesanyját. Tizenhárom évesen
adták férjhez. Az első két év
józsefes házasságban telt, utána
nyolc gyermeket adott férjének.
Gazdag birtokaikat és a háztartást Brigitta irányította. Férje halála után Rómába költözött. Háza
nyitva állt a zarándokok előtt, lehetőséget adva, hogy saját nyelvükön gyónhassanak. Vendégszeretete nem ismert határokat. Gyakran esett elragadtatásba. Európa
uralkodóinak békétlenségét kívánta békére juttatni, a pápát pedig rábírni, hogy térjen már vissza
Avignonból Rómába. Sokat fáradozott azon is, hogy a püspökök,
papok, változtassanak életmódjukon. Amikor Rómában meghalt,
holttestét szentet megillető tisztelettel szállították Svédországba.
Katalin leánya édesanyja emlékének V. Orbán pápától engedélyt
kapott egy férfi és egy női kolostor
építésére. Később pedig édesanyjának szentté avatásáért folyamodott. Ez nem ment egyszerűen,
mert Brigitta látomásai és a szegénységre vonatkozó alapelvei a
pápa számára teljesíthetetlen kérésnek tűnt. Kívánsága volt, hogy
a kolostorok birtokainak terméséből minden év november elsején
osszanak a szegényeknek. A módosítás pedig az volt, hogy csak a
fölöslegeset osszák ki. Ezzel a határozattal a szegények megsegítésének eszménye nem valósult
meg.
Brigitta
hamvai
Vadstenában épült templomában
nyugszanak, mely ma is régi fényében áll - benne sok-sok égő
gyertyával, mécsessel. Egy ízig vérig keresztény szellemben élt
asszony lett egy protestáns nép
nemzeti szentje.
F.D.-né

Krisztamami

Rejtvény

Hogy kezeljük a viselkedési problémákat? Mit tegyünk,
amikor a gyerekünk
átlépi a kijelölt határokat? Keress olyan elfoglaltságot, amit örömmel csináltok anélkül, hogy rongálnátok a jó kapcsolatotokat. Mi lehet, amit ő is
szívesen csinál? A zene – hallgassátok, táncoljatok rá. Néha a lelkiállapot helyrebillenéséhez elég
egy kis szünet és egy kis együttlét, jó hangulatban. Mindenkire
jó hatással lehet, különösen felhős, stresszes időkben, ha bekapcsoltok egy jó zenét, és ugráltok
vagy pihentek pár percet együtt.
Amikor a lelki egyensúly visszatér, a gyerek máris jobban viselkedik, a szülő pedig sokkal jobban tűri a stresszt. Csak
halkan jegyzem meg, erős idegzetűeknek: a zenét saját kezűleg
előidézni még ennél is nagyobb
élvezet!
Üdvözöl:

A július 10-i rejtvény megfejtése:
Királyok. A játék nyertese: Tóth
Lászlóné. Minden sikeres megfejtőnek gratulálunk!
E heti rejtvényünk:

Krisztamami

Derűs pillanat
Két barátnő beszélget
- Te tudtad, hogy csodás kozmetikumokat talált föl egy francia
cég? Minden használója egy csapásra szép lesz tőle.
- Ez nem új hír! - feleli a másik.
Én már ki is próbáltam.
- Nahát! Rögtön gondoltam,
hogy csalás az egész.
F.D.-né

Hirdetések

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Sára volt. „Az Úr meglátogatta Sárát, ahogy megígérte, úgy
tett Sárával, ahogy előre megmondta. Sára fogant és fiút szült
Ábrahámnak öreg korában… a
fiának, akit Sára szült neki, az
Izsák nevet adta.” (Ter21,3)

Új kérdésünk:
Ki volt az a Szociális testvér,
aki a nyilas rémuralom idején, saját életét sem kímélve,
zsidók életét mentette meg?
1. Boldog Ebner Margit?
2. Boldog Höss Krescencia?
3. Boldog Contárdo Ferrini?
4. Boldog Salkaházi Sára?
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 az augusztus 7-i számban
közöljük.
A Toulouse-i Szent Lajossal
kapcsolatos rejtvény nyertese:
Tapodi Endréné.

M.L.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés:
Martin, Nagy Gábor és Fekete
Krisztina gyermeke a keresztség
szentségében részesült 2016. július 17‑én.

Szeretetláng
Fesztivál
lesz
augusztus
27-én,
szombaton
Máriaremetén.
Útiköltség
3500Ft. Jelentkezés és bővebb
információt szolgáltat Ferencsik
Jánosné.
P.Gy.

Esküvő:
Nagy Krisztián és Király Nóra a
házasság szentségében részesült
templomunkban 2016. július
16‑án.

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.

1. Mózes öt könyve
2. Biblia első könyve idegen szóval
3. Édenkert
4. Bűnös „torony”
5. Egyik ősatya
6. Ősatya idegen szóval
7. Kinek az előképe Izsák?
8. Eredeti bűn más szóval
A megfejtést 2016. július 29-ig
juttasd el neveddel és címeddel
ellátva a plébánia postaládájába.
A nyertes nevét a 2016. augusztus 7-i számban közöljük.
M.T.É.

Ima
Imára kulcsolom most a két kezem, elmondom a vágyam, drága
Istenem....
Kincset szeretnék, nem is gazdagságot, nem is magam miatt
mondok imádságot.
Gyermekeim sorsáért aggódom
nagyon, ő boldogságuk többet ér,
mint egy vagyon.
Küldj nekik hitet a nehéz napokra, gondolatokat, ami a gondokat megoldja. Adj nekik reményt, hogy bízni tudjanak, erőt,
egészséget, hogy el ne bukjanak.
Unokáim tisztességgel nevelhessék, munkájuk gyümölcsét el
ne veszítsék. Imádságaikat ne
mondják hiába, vigyázz rájuk
Istenem… Rájuk s a családra…
(ismeretlen szerző)
M.T.É.

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.

