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Evangélium
…”Istenben gazdagodni”…(Lk 12,21)
A Krisztussal egy időben, de
más helyen élt meseköltő, Phaedrus mondta azt: „Nem az tesz gazdaggá, hogy nagy a vagyonod,
hanem az, hogy kevés a vágyad.”
Valószínűleg ezért nem nevezi
Jézus a mai evangélium gazdagját gazdagnak, hanem esztelennek. Mert lelkiekben nem gazdagodott, csak anyagiakban.
A történet főszereplője a föld
tulajdonosa. Nincs családja, felesége és gyermekei, csupán vagyona van. Amikor megnyitja száját
a gazdag ember, magában beszél,
lelkét pedig „drágámnak” szólítja.
Ez a lélek szó (psykhé) nőnemű. A
19. versben így olvassuk: elégedetten azt mondom magamnak,
az én nőnemű felemnek (psykhé),
akit a gazdag a maga feleségének
tart, hogy ember, szó szerint
(psykhé) „lelkem, drágám, van
elég vagyonod, hogy sok évig elég!
Pihenj, egyél, igyál, s élj jól!” Csak hogy az Isten a kezdetek
kezdetén nem ilyen társat teremtett az ember mellé. A gazdag
látszólag egy nőnemű valakivel
beszélget, akiről kiderül, hogy az
saját maga. Nem a felesége, hanem a tükörképe.
Ezért amikor azt mondja: egyél,
igyál, élvezd az életet, azt nem
más tanácsolja, hanem saját gondolatainak, vágyainak visszatükröződése ez.
Ahol testvériség, vagy szeretet
van, oda nem kell bíró, mert a
feleknek van annyi eszük, hogy
békében megegyezzenek egymással.
A Tamás evangéliuma is tartalmazza ezt a történetet, majd magyarázza, mondván: Krisztus épít
és egyesít. Amikor bíróról beszélünk, a vagyon el- és megosztásáról, az teljesen idegen az Istentől.
A gazdag ember vagyonelosztást kér. És ezáltal egységet, kö-

zösséget bont. Hol van az én vagyonom? Előttem vagy utánam?
„Valaki látott egy embert, aki
futott az utcán, nem nézve se jobbra se balra. Miért rohansz? – kérdezte tőle. Megyek a vagyonom
után. mondta az illető. És honnan
tudod, hogy a vagyonod előtted
fut? Lehet, hogy az mögötted van
és neked meg kellene állni, hogy
találkozz vele, te meg elfutsz tőle.”
Szaladok valami értékesnek
hitt vagyon felé, és szalad utánam az Isten, mert Ő találkozni
szeretne velem, hogy egy másik
gazdagsággal ajándékozzon meg
engem.
G.F.

Létige
31. v.: Préd 1,2; 2,21-23; Zs 94;
Kol 3,1-5.9-11; Lk 12,13-21
1. h.: Jer 28,1-17; Zs 118,29-102;
Mt 14,13-21
2. k.: Jer 30,1-2.12-15.18-22; Zs
101; Mt 14,22-36
3. sz.: Jer 31,1-7; Jer 31,10-13;
Mt 15,21-28
4. cs.: Jer 31,31-34; Zs 50; Mt
16,13-23
5. p.: Náh 2,1.3; 3,1-3.6-7; MTörv
32,35-41; Mt 16,24-28
6. sz.: Dán 7,9-10.13-14 vagy
2Pét 1,16-19 Zs 96 Lk 9,28b36
7. v.: Bölcs 18,6-9; Zs 32; Zsid
11,1-2.8-19; Lk 12,32-48

Anyakönyvi hírek
Keresztelés:
Bíborka, Battancs Szilveszter és
Szilasi Katalin gyermeke a keresztség szentségében részesült
2016. július 24-én.
Esküvő:
Sere György és Gabura Angelika
a házasság szentségében részesült templomunkban 2016. július
23‑án.
P.Gy.

2016. július 31.

Szent Jakab
apostol
† Jeruzsálem, 42 körül
Ünnepe: Július 25.
Zebedeus és Szalome fia. Az
„idősebb” nevet azért kapta, hogy
megkülönböztessék Jézus másik
Jakab nevű tanítványától. Öccse
Szent János evangélista, a szeretett tanítvány. Robbanékony természetük
miatt
Jézus
Boanergesnek, a mennydörgés fiainak nevezte őket. Mindketten jelen voltak Jézus színeváltozásánál, Jairus leányának feltámasztásánál és a Getszemáni kertben.
Az Úr szava Jakabban jó talajba
hullott. Hispániában terjesztette
az igét. A csekély siker kedvét
szegte. Ekkor Zaragozában megjelent előtte a Szűzanya és megvigasztalta. Jézus halála után Jakab
lett Jeruzsálem püspöke. Ő is ihatott a kehelyből. Visszatért Jeruzsálembe, ahol Heródes Agrippa
karddal kivégeztette. Az arabok
pusztítása elől földi maradványait
Santiago de Compostellába menekítették. A későbbiekben sírjának
helyét csodálatos éjszakai fény
mutatta meg, mely fölé hatalmas
bazilika épült. Ide érkeznek az El
Camino zarándok- vándorai a fenséges katedrálisba Szent Jakab
sírjához. Kalapjukon, hátizsákjukon a kagylódísszel kezükben a
Jakab vándorbottal. Nehéz, 800
km-es gyalogút van mögöttük. Fáradságnak semmi nyoma rajtuk.
Arcukról hitből fakadó szelídség és
Istenben való megnyugvás árad
ránk, busszal érkezett zarándokokra.
F.D.-né

Derűs pillanat
Miért sírsz Pistike?
- Azért, mert fölfújtam Zsuzsika
léggömbjét, ő meg elengedte, ott
viszi a szél!
- De hát nem a Zsuzsikáé volt a
léggömb?
- Igen, de én fújtam bele a levegőt.
F.D.-né

Krisztamami

Rejtvény

Konfliktushelyzetben felnőttet is,
gyereket is érzelmi hullámok dobálnak. Tanítani
és tanulni pedig
csak nyugodt lelkiállapotban lehet. Bölcsebb megoldást tudunk
kitalálni, ha adunk magunknak
elég időt ahhoz, hogy lecsillapodjunk, és nyugodtan átgondoljuk a
dolgot. A gyerekünk is fogékonyabb lesz arra, amit a viselkedése kapcsán mondunk neki, mert
megszűnt a feszültség, helyre állt
a kapcsolat. Ebben a biztonságos
közegben kell beszélgetnünk. Az
engedetlen, helytelen és szabályszegő viselkedéssel tehát ne azonnal, a tett színhelyén foglalkozzunk, hanem térjünk rá vissza
később, miután megnyugodtunk,
és a kapcsolatban keletkezett törést helyreállítottuk, mellékesen maradt időnk átgondolni,
mi történjen. Az azonnaliság elve csak az idomító módszerekhez
szükséges; a mi nevelésünknek
nem lehet része.
Üdvözöl:

A július 17-i rejtvény megfejtése:
Liturgia. A játék nyertese:
Nyerges Józsefné.
Minden sikeres megfejtőnek gratulálunk!
E heti rejtvényünk:

Krisztamami

Hirdetések







Szeretetláng Fesztivál lesz
augusztus 27-én, szombaton
Máriaremetén. Útiköltség
3500Ft. Jelentkezés és bővebb
információt szolgáltat Ferencsik Jánosné.
A héten lesz első péntek, a reggeli mise után imádkozzuk a
Jézus Szíve litániát, majd délelőtt a betegeket látogatjuk.
Vasárnap, első vasárnap, a 9es mise végén imádkozzuk a
Jézus Szíve litániát.
Egész napos szentségimádás
lesz augusztus 2-án, kedden, a
reggeli mise végétől este 18:00ig, 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

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Boldog Salkaházi Sára
volt. 1944-ben a Szociális Testvérek mintegy ezer üldözöttet bújtattak, majdnem százat maga
Sára nővér mentett meg. A zsidók után kutató nyilasok négy
embert elhurcoltak. Sára nővért
is. Levetkőztették és a Duna
partjára állították őket. Mielőtt a
sortűz eldördült, Sára nővér a
kivégzők felé fordult, a szemükbe
nézett, letérdelt, az égre nézett,
és keresztet vetett. 2006-ban
avatták Boldoggá.
Új kérdésünk:
Kinek
mondta
Jézus:
„Legeltesd juhaimat!”?
1. Jánosnak?
2. Péternek?
3. Máténak?
4. Jakabnak?
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 14-i számban közöljük.
A Sárával kapcsolatos rejtvény
nyertese: Vass Antalné.
M.L.

1. Erre kellett feltekinteni, hogy
megmeneküljenek
2. Isten választott népe
3. Ezen a tengeren kelt át Mózes
4. Mózes segítője
5. Isten tápláléka a vándorlás
alatt
6. 40 évig itt vándoroltak
7. Mózes vizet fakasztott belőle
8. Ígéret földje
10. Itt jelent meg Isten Mózesnek
A megfejtést 2016. augusztus 5-ig
juttasd el neveddel és címeddel
ellátva a plébánia postaládájába.
A nyertes nevét a 2016. augusztus 14-i számban közöljük.
M.T.É.

Zarándoklat
AUGUSZTUS 20.
Államalapításunkra emlékezve,
hazánkért, népünkért imádkozva
és a Boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlva zarándokolunk
el augusztus 20-án szombaton
Budapestre, a délután 5 órakor, a
Szent István bazilika előtti téren
bemutatott szentmisére és az azt
követő körmenetre. Jelentkezni
(a busz mielőbbi lefoglalása miatt) augusztus 7-ig (vasárnap)
lehet a plébánián.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

Útiköltség 3.500.- forint.
Mindenkit szeretettel várunk!
KISBOLDOGASSZONY
Mária születését ünnepelve
szervezünk zarándoklatot Mátraverebély-Szentkútra. Az utazás
szeptember 8-án (csütörtök) lesz,
útiköltség 4.500.- forint. Jelentkezni (a busz mielőbbi lefoglalása
miatt) augusztus 21-ig (vasárnap)
lehet a plébánia hivatalban.
Mindenkit szeretettel várunk!
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.

