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Evangélium
… „igyekezzetek a szűk
kapun bejutni”…(Lk
13,24)
Az igyekvés szó harcot jelent és
küzdelmet. A nyilvános sportjátékok világából való a kifejezés,
melyet a görögök oly nagyon szerettek. De használták a filozófusokról és hithirdetőkről, akik
mint bölcsek és Isten emberei,
sok nehézségnek és megoldandó
feladatnak vannak kitéve. Szent
Pál apostol is erre buzdítja barátját, Timóteust: „Vívd meg a hit jó
harcát, szerezd meg az örök életet,
hiszen erre kaptál hivatást, s erre
tetted le számos tanú előtt az igaz
hitvallást” (1Tim 6,12)
A magyar nyelvben is használjuk az itt szereplő buzdító szót:
agónia, agonizálás. Ez feltételez
egy ellenfelet. A keresztények
esetében természetesen ez a sátán. Jézus az olajfák hegyén agonizál, nem szenved, hanem küzd,
harcol. Lukács azért használja
ezt a szót, mert az egyház
„hittankönyvéből” tudja, hogy a
keresztény élet, az küzdelem.
De miért? Azért, mert a szűk
ajtó, a cselekedeteké, a széles pedig az ígéreteké.
Az apostoli atyák gyűjteményébe tartozó második Kelemen levélben olvassuk, hogy a keresztényeket ugyanaz a sátán és ugyanaz a
büntetés fenyegeti. Mégpedig ismerni az evangéliumot, de nem
követni és életre nem váltani azt.
Valóban szűk ez az ajtó – mondja alexandriai Szent Cirill, mert
olyan, mint a koporsó. Rajtunk
kívül nem fér bele más. Nem lehet magunkkal vinni benne semmit.
A szűk kapun, csak én mehetek
be. Ebből az következik logikusan, hogy mindaz, ami nekem
fontos, értékes, ami a legnagyobb
kincsem és gazdagságom, az nem
lehet a kezemben, a hátamon, a

fejemen, hanem csak bennem.
Egyébként beleakadna a kapuba.
Mi az, hogy fontos? Azt írja valaki, „a műkedvelőnek csak játékszer a nő. Cigaretta füst közt kicsinylően mosolyog rá. Tréfálkozik vele, mint macska az egérrel.
Az igazi szerelmesnek az élete kérdése a nő. Üdvössége. Lelkének a
lelke. Komolyan néz rá. És ha netán ég is a cigarettája, elalszik a
szájában. Azért mondja Petőfi is:
„…égő pipám elaludott…”
(Gárdonyi Géza: Vallomás)
Az igazi kereszténynek, élete
kérdése, a lelke.
G.F.

Szent István
király
† 1038 Augusztus 15.
Ünnepe: Augusztus 20.
A Magyar Fejedelemség Európa
erős országának számított a X.
században, de a pogányság volt
előtérben. Géza fejedelem belátta,
hogy a magyarság csak úgy maradhat meg Európa szívében,
hogy mind vallási mind politikai
tekintetben alkalmazkodik a művelt Nyugathoz. Olaszországból
bencés hittérítő szerzeteseket hívott. Fiának, Istvánnak feleségül
kérte a Bajor Gizellát. Gizella a
Nyugat szellemét, értékrendjét
képviselte, s így a magával hozott
számos főpappal és udvartartásával járult hozzá István Országépítéséhez. Istvánra várt a feladat, hogy megtörje a pogányság
erejét. Keserves kötelesség volt
ez, Koppány megsemmisítése,
Vasul kíméletlen megbüntetése,
fajtájának igába kényszerítése.
István egész uralkodásának minden harcát és cselekedetét kötelesség- teljesítésként élte meg.
Évek küzdelmei után 1001 Újév
napján tették fejére a koronát
Esztergomban, szülővárosában. Ő
lett Magyarország első Apostoli

2016. augusztus 21.

Létige
21. v.: Iz 66,18-21; Zs 116; Zsid
12,5-7.11-13; Lk 13,22-30
22. h.:2Tessz 1,1-5.11b-12; Zs 95;
Mt 23,13-22
23. k.: 2Tessz 2,1-3a.14-17; Zs 95;
Mt 23,23-26
24. sz.: Jel 21,9b-14; Zs 144; Jn
1,45-51
25. cs.:1Kor 1,1-9; Zs 144; Mt 24,42-51
26. p.: 1Kor 1,18-25; Zs 32; Mt
25,1-13
27. sz.: 1Kor 1,26-31; Zs 32; Mt
25,14-30
28. v.: Sir 3,17-18.20.28-29; Zs
67,4-11; Zsid 12,18-19.2224a; Lk 14,1.7-14
királya. Nemzeti Államot alapított. Elrendelte, hogy minden 10
falunak legyen egy temploma,
melyeket gazdagon látott el szükséges miseruhákkal, kelyhekkel,
tárgyakkal. Kolostorokat, monostorokat épített és zarándokházakat Jeruzsálemben, Rómában.
Uralkodása nem volt önkényes.
Minden cselekedetében az isteni
parancsolatokat és az egyházi
törvényeket tartotta kötelezőnek,
elsősorban önmaga számára. Felfoghatatlan egyszerűségben élt,
szinte szerzetesi vezeklésben könyörögte le életére Isten kegyelmét és áldását. Ottó fia halálával
Imre lett utódja. Az Árpádházban akkor még nem volt kialakulva a trónutódlás joga. Imre
váratlan halála egy csapásra
öregemberré tette a 69 éves Királyt. A Szent Koronát és az Országot Szűz Mária oltalmába
ajánlotta. 1038. augusztus 15-én
szólította el az Úr, küzdelmes,
törvényteremtő királyunkat az Ő
szőlőjébe. Köztiszteletben épen
maradt Jobbját körmenetben hordozzák minden augusztus 20-án
fővárosunkban. Imre fiához intézett „Intelmei” a mai időkben is
aktuálisak és megszívlelendők
F.D.-né

Krisztamami

Rejtvény

Tudnunk
kell,
hogy a kapcsolatra épülő, következetes
fegyelmezés elsősorban
családi környezetbe való, de bármilyen helyzetben használható a gondjaidra
bízott gyerekekkel. Ideális esetben persze szülők nevelik a saját
kicsi és nagyobbacska gyerekeiket. De a tanárok is könnyebben
fenn tudják tartani a rendet az
osztályban, ha a módszereik a
kapcsolatra épülnek. Jó volna, ha
ezek az ismeretek előbb-utóbb
azokhoz is eljutnának, akik az
iskolai nevelésre vonatkozó ajánlásokat vagy szabályzatokat írják. A kapcsolatra épülő nevelés
fejlődés-lélektani szemléletet tükröz. Kulcskérdése: Hogyan bontakozhat ki a gyerekem azzá a teljes emberré, aki a benne lévő lehetőségek alapján lehet? Hogyan
bánjak vele ahhoz, hogy az a virágzó és gyümölcstermő ember
legyen belőle, aki Isten terve
alapján lehet? Az érem másik
oldala pedig: Mi akadályozza a
gyerekem fejlődését? Mi áll az
útjában?
A kulcskérdés nem az, hogy milyen trükkökkel vehetjük rá a
gyerekeket a jobb viselkedésre!
Az a kulcskérdés: Mivel segíthetem elő, hogy a gyerekem érett,
virágzó és gyümölcsöző önmagává
bontakozzon ki! Ezt a kérdést
nem szabad elfelejtenünk, mert
ettől függ minden, amit teszünk

A augusztus 7-i rejtvény megfejtése: Leviták.
A játék nyertese: Barta Andrásné. Minden sikeres megfejtőnek gratulálunk!

Üdvözöl:

Krisztamami

Léleklétra
Az igazi bölcsesség
kezdete az „Úr félelmének” gondozása. Ez
a szó nem a rettegést vagy a
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: Sámson volt, aki felé a
filiszteusok diadalordítással rohantak. „Ám az Úr lelke Sámsonra szállt,… Talált ott egy friss
szamárállkapcsot,… megragadta
és agyonvert vele ezer embert.” (Bír 15,14)
Új kérdésünk:
Ki mondta: „Aki nyomomba
lép, hatalmasabb nálam.”?
(Márk 1,6)
1. Aranyszájú Szent János?
2. Keresztelő Szent János?
3. Világosító Szent Gergely?
4. Antiochiai Szent Ignác?
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 szeptember 4-i számban
közöljük. A Néri Szent Fülöppel kapcsolatos rejtvény nyertese
Tapodi Endréné.
M.L.

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

terrort jelöli, hanem a komoly
és őszinte tiszteletet, ami a szeretet gyümölcse, eredeti és aktív kapcsolódást jelent a Megszabadító Istennel.
(XVI. Benedek pápa)
Sz.J.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

E heti rejtvényünk:
1. Prófétaasszony Izraelben
2. Gedeon is ez volt
3. Istennek szentelt személy
4. Halott istenség
5. Fizetőeszköz
A megfejtést 2016. augusztus 26ig juttasd el neveddel és címeddel
ellátva a plébánia postaládájába.
A nyertes nevét a 2016. szeptember 4-i számban közöljük.
M.T.É.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés:
Diána, Kónya György és Szurdy
Mária Ágnes gyermeke a keresztség szentségében részesült 2016.
augusztus 14‑én.
Esküvő:
Dancsik Péter és Hódi Márta a
házasság szentségében részesült
templomunkban 2016. augusztus
13-án.
P.Gy.

Derűs pillanat
Barátnők
- Képzeld! Ma egy névtelen levelet kaptam.
- Kitől?
- Nem tudom. Azt írja benne,
hogy én egy buta liba vagyok.
- Hát ezt csak olyan írhatta, aki
ismer téged.
F.D.-né

Számlaszámok:
OTP- Plébánia: 11735036-20051895
OTP- Irgalmasság Oltára: 1173503620053952
Sztriha Kálmán Alapítvány: 1173500520545747
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A kiadvány elektronikusan is elérhető a http://dorozsmaiplebania.hu/hetilap címen.

