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Evangélium
…azért jöttem, hogy
tüzet dobjak a földre”…
(Lk 12,49)
Vagyis a Szentlelket.
Jézusnak az a mondat-kezdése,
hogy „ezentúl”, vagyis mostantól
fogva (52. vers), az Ő mennybemenetelére és a Szentlélek eljövetelére vonatkozik. A tűz: a Szentlélek. Hogyan működik Ő? Egyelőre nem tudjuk. De amikor az
emberek közé érkezik, biztos,
hogy felborzolja a kedélyeket. „Ezentúl ha öten lesznek egy
házban, megoszlanak egymás
közt: három kettő ellen, és kettő
három ellen. Meghasonlik az apa
a fiával és a fiú az apjával, az
anya a lányával és a lány az anyjával, az anyós a menyével és a
meny az anyósával” (52-53. vers).
Ez a Szentlélek, aki elkötelezettséget kíván mellette vagy ellene.
A Szentlélek tűz, mert FÉNYT
AD.
Nagyszombat este, a tűzszentelés után hívek kíséretében a
templomba érkező pap, háromszor énekli a templom hajójában
meg-meg állva: Krisztus világossága (feltámadt az élet), válaszoljuk: Istennek legyen hála (most
már látunk, hála az Istennek). A
szertartás alatt a húsvéti gyertyát háromszor belemártják a
vízbe és imádkozzák: a Szentlélek
ereje (tüze) jöjjön le ebbe a vízbe,
tegye majd lelkessé azokat, akiket ezzel megkeresztelnek.
A Szentlélek tűz, mert MELEGET AD.
Szent Ambrus írja: Az úr tüzet
dobott a földre, hogy a lelkipásztorok munkája lelkesedés legyen,
ne kötelességből, hanem szabadon végezzék feladatukat. Örömmel. Az otthon melegét adja, amikor meggyújtotta vágyunkat,
hogy törekedjünk az Isten még
jobb megismerésére.

A Szentlélek tűz, mert PUSZTÍT.
A legkorábbi keresztény írásokban gyakran találkozunk a megosztott család képével. Például
Jusztinusz vértanú hitvédelmi
dokumentumában, Perpétua és
Felicitász vértanúságáról szóló
történetekben, az apostolok cselekedetei, egyház által nem hitelesnek tartott szövegben, egyházatyák
tanúságtételeiben
stb.
Mindegyikük arról panaszkodik,
hogy Krisztus és a keresztény
hitük miatt, mennyit kell szenvedniük családjuktól.
Az egyik legszebb ifjúsági regényben, „Török Bálint, megsimogatta a gyermek Gergely fejét.
Olyan az esze, mint a tűz, csak a
karja gyönge még. Nem a kar ereje a fő, - felelte Zrínyi - hanem a
szív ereje: a bátorság. Egy agár
megkerget száz nyulat is.”
(Gárdonyi Géza: Egri csillagok)
A Szentlélek tüze, a szív ereje,
ami mindent eléget és megtisztít,
ami nem Istentől való.
G.F.

Létige
14. v.: Jer 38,4-6.8-10; Zs 39; Zsid
12,1-4; Lk 12,49-53
15. h.: Jel 11,19a; 12,1-6a.10; Zs
44; 1Kor 15,20-26; Lk 1,3956
16. k.: Ez 28,1-10; MTörv 32,2636; Mt 19,23-30
17. sz.: Ez 34,1-11; Zs 22; Mt 20,1
-16a
18. cs.: Ez 36,23-28; Zs 50; Mt
22,1-14
19. p.: Ez 37,1-14; Zs 106,2-9; Mt
22,34-40
20. sz.: Péld 4,10-15.18-27; Zs 65;
Ef 4,17-24; Mt 7, 24-29
21. v.: Iz 66,18-21; Zs 116; Zsid
12,5-7.11-13; Lk 13,22-30

2016. augusztus 14.

Nagyboldogasszony
A Boldogságos Szűz Mária mennybevétele
Ünnepe: Augusztus 15.
Mária a zsidóság egyik nagy tiszteletben álló családjának leánya. Házassága Józseffel társadalmilag is,
korban is, lehetséges volt. Egymáshoz illőknek mondták őket. Az ókori
zsidó felfogás szerint, ha a leány tizenkét éves lett, férjhez kellett mennie. A lány atyjának két fontos felelőssége volt: lánya érintetlenségét
megtartani, amíg férje házába nem
költözik, s a másik, hogy „el ne virágozzék.” Sirák 42,9. A jegyesség 12
hónap volt napra pontosan. Mária
kicsi korától kezdve Isten felé fordulva élt. A zsinagógai Istentiszteleteken elsajátította a zsoltárokat és a
próféták írásait. Máriát már eljegyezte József, amikor az angyal megjelent a hírrel. Mária megrebbent s
kérdezte: „Miképpen történik ez, hiszen férfit nem ismerek.” E váratlan
esemény emlékével magára maradt.
Amikor Erzsébethez indult látogatóba, hogy áldott állapotában segítségére legyen, akkorra megbizonyosodott az angyal szavának hitelességéről. Három hónapi távollét után tért
haza. A Magnificatból gyönyörűen
kiviláglik Mária helyzete. Az esküvő
időpontja már majdnem elérkezett,
amikor József hírt vett Máriáról. Tépelődve mérlegelte a helyzetet, de az
Úr angyala kétségeit eloszlatta. Mária „hazavezetése” után hamarosan
Betlehembe indultak népszámlálásra, ahol megszületett Jézus, szüleinek és a Világnak. Jézus felnőtt volt
már, amikor József meghalt. Jézusnak „Atyja dolgaiban” kellett lennie.
Júdás árulása után Jézust keresztre
feszítették. Máriáról alig esik szó.
Bensőleg Mária is meghalt Fiával
együtt, s így hamarosan kialudt az Ő
élete lángja is. Lelkiállapota kétségtelenül befolyásolta sorsát. Amint
Krisztus feltámadásának pillanatát
senki nem látta, úgy a Szűzanya
megdicsőülését sem. Mennybevétele
napján az Úr öltöztette Őt az üdvösség ruhájába, és a legszentebb helyet
jelölte ki számára a mennyben.
„Felvitetett magas mennyországba,
Angyali szép örvendetes házba,
Az Istennek drága hajlékába.”

F.D.-né

Krisztamami

Rejtvény

4-5 éves koromban
egy nagyon idős néni
vigyázott rám és
még néhány gyerekre délelőttönként a
lakásában. Alig látott, csak lassan tudott járni, mégis minden nap le
mert vinni minket a közeli parkba játszani. Úgy keltünk át az
úttesten, hogy minden ujját fogta
egy gyerek. Leült egy padra, nekünk pedig a meglehetősen szűk
látó- és hallótávolságán belül kellett maradnunk. Én elég eleven
kislány voltam, a parkot is jól
ismertem, el tudtam volna szaladni a játszótérre, ahol hinta is
volt, meg homokozó. Haza is találtam volna… mégis szót fogadtam a Tántinak. Szerettem, és jó
akartam lenni a kedvéért. Azt
hittem, hogy belőlem fakad ez a
jóság. Nem értettem, miért nem
fogadott mindenki ugyanúgy szót
neki, mint én. Azt hittem, hogy
én vagyok ilyen aranyos.
Üdvözöl:

A július 31-i rejtvény megfejtése:
Kivonulás. A játék nyertese:
Rutainé Szécsi Éva. Minden sikeres megfejtőnek gratulálunk!
E heti rejtvényünk:

Krisztamami

Hirdetések
 Szeretetláng Fesztivál lesz augusztus 27-én, szombaton Máriaremetén. Útiköltség 3500 Ft.
Jelentkezés és bővebb információt szolgáltat Ferencsik Jánosné.
 Mátraverebély – Szentkút zarándoklat lesz szeptember 8-án,
részvételi díj 4500 Ft/fő. Jelentkezni lehet a plébánia hivatalában.
P.Gy.

Derűs pillanat
Orvosnál
- Tehát van szemüvege.
- Igen, három is. Az egyiket meszszelátáshoz, a másikat közellátáshoz használom, a harmadikkal
pedig az első kettőt keresem.
F.D.-né
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: Néri Szent Fülöp volt,
akit 1536-ban Rómában találunk.
Krisztust követve teljes szegénységben élt. Napjai az utcai apostolkodással teltek. Bizalmat keltő
modorának senki sem tudott ellenállni. Éjjel azonban Istené volt. A
templom szomszédságában volt
egy raktárépület, azt építették át
oratóriummá. Itt tanította az utcai
gyerekeket. 1622-ben Loyolai Ignáccal együtt avatták szentté. Új
kérdésünk:
Melyik bibliai alak győzött le
ezer filiszteust egy szamárállkapoccsal?
1. Áron?
2. Gedeon?
3. Jákob?
4. Sámson?
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 28-i számban közöljük. A Péterrel kapcsolatos rejtvény nyertese: Tóth Istvánné.
M.L.

Nagykapu
Néhány héttel ezelőtt rendeltem
meg és a napokban készült el a
plébánia nagykapujának felújítása. Mind a hegesztési és igazítási
munkákat, mind a vaskeret alapozását, festését Petrov András és
fiai végezték el. Ők cserélték ki a
korábbi megkopott deszkákat
időtállóbb tölgyfa lapokra. Ezek is
festve, illetve időjárást álló anyagokkal lettek lekezelve. Mindennek anyag és munkadíja összesen
180 ezer forint volt. Az asztalos
mestereknek munkájukat, híveimnek adományaikat, mint sokszor
máskor, úgy most is hálásan köszönöm.

1. Az ígéret városa
2. Mózes 5 könyve
3. Ennyi törzs volt
4. Ószövetségben törzse van, Újszövetségben agg jelzővel illetik
5. A Biblia egyik könyve
6. „Ezt is kellett csinálni” a frigyláda körbehordozása közben
A megfejtést 2016. augusztus 19-ig
juttasd el neveddel és címeddel
ellátva a plébánia postaládájába. A
nyertes nevét a 2016. augusztus 28
-i számban közöljük.
M.T.É.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Ilona, Dobó Szilveszter és Kucsora Ilona gyermeke a
keresztség szentségében részesült
2016. augusztus 5 ‑én. Dávid, Király Attila és Turcsi Anikó
gyermeke a keresztség szentségében részesült 2016. augusztus 6‑án.
Emese, Higyisán Zsolt és Polyák
Ildikó; Alexa, Szabó István és Polyák Ildikó; Jenifer, Sajben Csaba
és Polyák Edina; Chinaza Kevin, Valentin Obidi Ogidi és Hajnal
Krisztina gyermekei a keresztség
szentségében részesültek 2016.
augusztus 7-én.
Esküvő: Mészáros Róbert és Nagy
Bernadett Kinga a házasság szentségében részesült templomunkban
2016. augusztus 6‑án.
Temetés: +Lajkó Illésné sz.: Temesvári Annát, életének 95. évében, 2016. augusztus 2‑án utolsó
útjára kísértük.

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

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.

