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A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

Evangélium
…”az első helyek”…
(Lk 14,7)
A Jézus korabeli, pusztában élő
qumráni közösségben rangsor és
kor szerint ültek az emberek. A
vizsgálati időszak után, ami azt
kutatta, alkalmas-e az illető a
szerzetesi hivatásra, kijelölték
helyét, és azután mindig ott kellett ülnie. Jézus születésénél érdekes módon azt olvassuk (Lk
2,7), hogy Mária megszülte gyermekét, pólyába tekerte és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson.
A „Szózat”-ban is azt énekeljük,
hogy az otthonon kívül, nincsen
számunkra hely. De hát hol van
az én otthonom?
A zsidó nyelvben a példabeszéd
többértelmű szó. Közmondást is
jelent, történetet és találós kérdést is, amit meg kell fejteni.
Miért ülnek egyes emberek az
első helyre? Hol van az én otthonom? Ez Jézus mai találós kérdése. Valószínűleg azért ülnek ezek
az emberek az első helyre, mert
nem ebédelni jönnek, hanem magukat mutogatni. És ott van az
én otthonom, ahol nem több vagyok mások fölött, hanem egy
vagyok közöttük.
Az igazi vendéget és úri embert
onnan lehet megismerni, hogy
tudja, a helyektől, a főhelytől, a
ruhától, van fontosabb is. Az,
hogy együtt vagyunk. Minden
emberi találkozásnak, mindegy
hogy hol és mikor és kivel, ez a
legnagyobb célja. Aki nem ezt
csinálja, az rombol. Ezért mondja
Weöres Sándor „egysoros verseiben”, hogy „igazán jóllakni az
ebéd emlékével lehet.” Tehát többről van itt szó, mint ételről, italról, ruhákról és helyekről. Aki ezt
a többletet nem ismeri, az divatbemutatónak hiszi az ebédet,
vagy színháznak, ahol egyedül ő a
főszereplő.

Szent Brúnónál olvassuk: „az
Úr mindenkit meghív asztalához
a keresztség szentsége által. Az
elhunytakat hasonlóképpen köszönti mennyei országában. Ebből
az következik, hogy fölösleges helyeket válogatni az Isten országában, mert a rang ott nem számít.
Ott van elég hely mindenki számára”.
Ilyen a családi, baráti, keresztényi lakoma. És van egy másik
otthonunk, ami nem hely, hanem
állapot. Ez az alázat. Alexandriai
Cirill így fogalmaz, „meztelenül
jöttünk a világra, és csak az alázat felel meg a mi igazi természetünknek. Így mutatunk jól, nem
pedig ruhában”.
Hol van az első hely? Mindenhol, ahol szeretetben élnek egymás mellett az emberek.
G.F.

Létige
28. v.: Sir 3,17-18.20.28-29; Zs
67,4-11; Zsid 12,18-19.22-24a;
Lk 14,1.7-14
29. h.: Jer 1,17-19; Zs 70,1-17; Mk
6,17-29
30. k.: 1Kor 2,10b-16; Zs 144; Lk
4,31-37
31. sz.: 1Kor 3,1-9; Zs 32; Lk 4,3844
1. cs.:1Kor 3,18-23; Zs 23; Lk 5,111
2. p.: 1Kor 4,1-5; Zs 36; Lk 5,33-39
3. sz.: 1Kor 4,9-15; Zs 144; Lk 6,15
4. v.: Bölcs 9,13-19; Zs 89; Filem
9b-10.12-17; Lk 14,25-33

Léleklétra
Megbocsátást kérni és
bocsánatot adni - egyaránt kötelesség, mivel mindenkire vonatkozik az Úr figyelmeztetése: „Az dobja rá az első követ, aki
nem vétkezett.” Mindez elengedhetetlen a békéhez.
(XVI. Benedek pápa)
Sz.J.

2016. augusztus 28.

Szent Bertalan apostol,
véranú
Ünnepe: Augusztus 24.
Valószínűleg a galileai Kánában
született. Ő az Úr tizenkét tanítványának egyike. Szent Jeromos
szerint egyedül ő volt előkelő
származású. A hagyomány szerint Krisztus igéjét több helyen is
hirdette a pogányok között. Ezek
kutatása még az egyháztörténészekre vár. A IV. században
Eusebius kutatása alapján Indiában éltek emberek, akik még tudtak Krisztusról. Tudták is bizonyítani Szent Máté evangéliumának héber betűkkel írt példányát.
Bertalan apostol életének végső
állomása azonban Örményország
volt. Itt a pogányok elevenen
megnyúzták, majd keresztre feszítették és a fejét vették. Rómában a Sixtus-kápolna mennyezeti
freskóján Michelangelo az „Utolsó
Ítélet” c. képen ábrázolta Bertalant, amint egyik kezében kést, a
másikban a tulajdon bőrét tartja,
melyre Michelangelo a saját fejét
festette. Ereklyéinek nagy tisztelete van Rómában és Angliában
is. Oda Szent Anzelm Canterbury
érsek vitette a vértanú egyik karját tiszteletadásra, mely jelentős
mértékben járult angliai kultuszához.
F.D.-né

Derűs pillanat
Könyves Kálmán egyik betegségében meghagyta udvari papjának, hogy gyógyulásáért írjon
könyörgést, melyet majd a templomban is imádkozzanak. A pap
megírta és a király elé terjesztette. Kálmán elolvasta, s látta,
hogy a pap a saját lelki üdvéért is
könyörgött benne. Ezt a király a
következő megjegyzéssel húzta
ki: - Nem jó ám egyszerre sokat
kérni…
F.D.-né

Krisztamami

Rejtvény

A kiabálásból és a
többi
félelemkeltő
fegyelmező
módszerből azért lehet
baj, mert az emberi
agy riasztórendszere nagyon finom, sérülékeny
műszer. Kis kilengéssel, alacsony kihasználtság mellett tartja csak meg az ép működését. Ha
sokat nyúzzuk, hamar elromlik
és kiakad. Egyre több kutatás
eredménye erősíti meg, hogy
azoknak az újabb problémáknak
a zöme, amelyekkel a gyerekeink
manapság küzdenek, a riasztórendszer kiakadására vezethető
vissza. Ilyenek: a szorongásos
problémák; az idegességgel öszszefüggő problémák, a sok figyelemzavart is a leamortizált riasztórendszer okozza.
Ahhoz, hogy egy gyerek egészségesen fejlődjön, és jól tudjon viselkedni, fel kell fognia a beérkező figyelmeztető jelzéseket, és
észlelnie kell a veszélyt, tehát ép
riasztórendszerre van szüksége.
A kiabálás és az ijesztő fellépés
csak akkor hatásos, ha a gyerek
felfogja a figyelmeztető jelzést, és
meglátja a veszélyt. A gyereknek
éreznie kell a figyelmeztető jelzéseket ahhoz, hogy vigyázni tudjon. Ha az „agy beadja az érzéstelenítőt”, ha a gyerek védekezni
kezd a túl sok ijedtség okozta
stressz ellen, akkor hiába kiált rá
az anyukája, és hiába fenyegeti
az apukája. Nem hat rá, és nem
is lesz elővigyázatos.
Üdvözöl:

A augusztus 14-i rejtvény megfejtése: Jozsue.

Krisztamami

Gondolat
Miért van az, hogy egy baktérium
életnek minősül a Marson, míg
egy szívverés NEM minősül életnek a Földön?
(ismeretlen szerző)
M.T.É.
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: Keresztelő Szent János
volt, aki a pusztában sáskákkal
és vadmézzel élt. Ezt hirdette:
„Aki a nyomomba lép, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok
méltó, hogy megoldjam. saruszíját.” (Márk 1,6)
Új kérdésünk: Kinek mondta
Jézus: „Mária a jobbik részt
választotta, nem is veszíti el
soha.” (Lukács 10,38)
1. Erzsébetnek?
2. Ágnesnek?
3. Mártának?
4. Zsuzsannának?
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 11-i számban közöljük.
A Sámsonnal kapcsolatos rejtvény nyertese: Kasza Lajosné.
M.L.

E heti rejtvényünk:

1. Eltűnt férfi, nem látott halált.
2. Minden hívőnek meg kell jelennie itt.
3. Egyik apostol.
4. A parancsolatok száma.
5. Ábrahám fia.
6. Egyik próféta.
7. Kövekből állították, de az
Ószövetségben volt felhő és
tűz is.
8. Mennyei lény.
A megfejtést 2016. szeptember 2ig juttasd el neveddel és címeddel
ellátva a plébánia postaládájába.
A nyertes nevét a 2016. szeptember 11-i számban közöljük.
M.T.É.

Hirdetések

Anyakönyvi hírek

 Egész napos szentségimádás lesz augusztus 30-án, kedden a reggeli mise végétől este 18:00-óráig
a közösségi házban.
 A héten első péntek és első vasárnap. Pénteken délelőtt betegeket látogatunk. Pénteken a
reggeli szentmise végén, vasárnap a délelőtti szentmise végén
Jézus Szíve litániát végzünk.
P.Gy.

Keresztelés:
Márk, Zoltán Kiss Zoltán László
és Fodor Anita Zsanett, Ákos,
Bátor Csíkos Ferenc és Varga
Márta gyermekei, a keresztség
szentségében részesültek 2016.
augusztus 21-én.

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

Temetés:
+Császár Jenőnét sz.: Varró Mária Annát, életének 83. évében,
2016. augusztus 18-án utolsó útjára kísértük.
Nyugodjék békességben!
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.

