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Evangélium
…”hazamegyek”…
(Lk 15,18)
Minden alkalommal, amikor a
tékozló fiú történetét olvassuk,
megjegyezzük, hogy ez a példabeszéd kimeríthetetlenül gazdag
mondanivalójában. Bárhol ragadjuk meg, mindig valami újat kapunk. Lehetne ezt a családi történetet szavanként vagy kifejezésenként is elemezni, sokat nyújtó bősége minden éhezéskor, rákérdéskor, jóllakat válaszával.
A sokból két érdekességre figyelünk ma. Az egyik: szabad akarok
lenni. Elég volt a szülői ház rabságából, - mondja a fiatalabbik fiú elindulok, kezembe veszem az életem és végre a magam ura leszek,
végre szabad, mint a madár. Mostantól fogva nem parancsol nekem
se apám, se anyám. Hát lássuk,
milyen jó, szabadnak lenni. Először
is „nélkülözni kezdett” (14.vers),
„kénytelen volt elszegődni egy ottani gazdához” (15.vers), „az parancsolt, és kiküldte a tanyájára” (15.vers), „nem adtak neki enni
még
a
sertések
eledeléből
sem” (16.vers). Amióta szabadnak
hiszi magát, egyfolytában csak rab.
Állandó kényszer alatt áll, parancsolgatnak neki, ide-oda küldözgetik, megengedés és tiltásban fogalmazódnak meg a szavak, melyeket
hozzá intéznek.
Mi az, hogy szabadság? Úgy vagyok rab, hogy szeretnek, és szeretve nevelnek. Mi az, hogy rabság? Amikor az utasítás, tanítás
mögött, nincs emberi, szerető szó.
A másik érdekesség: mennyit ér a
nevelés? Gyakran felteszik maguknak a szülők ezt a kérdést. Mit
rontottam, vagy hol rontottam el?
Mindenemet odaadtam, a lelkemet
kitettem. Mit kellett volna még
többet, vagy másként adni? Az a
sok érték, jó szó, amit adtam a tanítás és nevelés által az elveszett?
Hova lett? Türelem, nem tűnt el!
Semmi nem vész el. A tékozló fiú,
amikor a legmélyebbre, a vályúhoz
érkezik, magába száll. „Apám házában sok napszámos bővelkedik
kenyérben” (17.vers). Ez a mondat
a szülői ház kitartó, lelkiismeretes

nevelésének eredménye. Az a munkánk eredménye, hogy a legnagyobb bajban mi jut eszembe először. Felakasztom magam? Elegem
van az életből. Elmenekülök. Akkor kapja meg minden szülő a jutalmát, amikor a tékozló első gondolata a szülői ház, a szülők, akik
neveltek, és amit, amire tanítottak.
Nem veszhet el a bűnbánat sem.
És a fiatalabbik fiú két alkalommal is beismeri: „apám, vétkeztem
az ég ellen és teellened” (18. 21.
versek). Azt mondja Shakespeare,
„nem halljuk szívesen a bűnt, amelyet elkövettünk szívesen.” Mert a
bűn édes, a bűnbánat pedig keserű. Keveseknek adatik meg a bánat lelkülete, hogy felvállalják a
bűn nevetségességét és szégyenét.
Aki jó nevelést kapott, mint a tékozló fiú is, őszintén és igaz tartalommal bármikor megteszi.
Így ért haza a rabszolgaságból az
apai ház szabadságába az elveszett
fiú.
G.F.

Létige
11. v.: Kiv 32,7-11.13-14; Zs 50; 1Tim
1,12-17; Lk 15,1-32
12. h.: 1Kor 11,17-26.33; Zs 39; Lk
7,1-10
13. k.: 1Kor 12,12-14.27-31a; Zs 99; Lk 7,11-17
14. sz.: Szám 21,4-9 vagy Fil 2,6-11
Zs 77,1-38 Jn 3,13-17
15. cs.: Zsid 5,7-9; Zs 30; Jn 19,25-27
vagy Lk 2,33-35
16. p.: 1Kor 15,12-20; Zs 16; Lk 8,1-3
17. sz.: 1Kor 15,35-37.42-49; Zs 55;
Lk 8,4-15
18. v.: Ám 8,4-7; Zs 112; 1Tim 2,1-8;
Lk 16,1-13

Derűs pillanat
A nyugalom helye.
Két pók beszélget tavaszi ébredésük után:
- Te, hogy töltötted a telet?
- Ne is kérdezd! Fenn voltam a toronyban, és alig tudtam pihenni a
sok harangozástól.
- Én jól kipihentem magamat, senki sem zavart – mondta a másik.
- Miért? Te hol teleltél?
- Az egyik fali perselyben.
F.D.-né

2016. szeptember 11.

A kolera járvány
1831. augusztus 4 – szeptember 8.
A kolera gyors lefolyású, szörnyű fájdalommal járó, halálos járvány volt. Már hírének hallatára
az emberek megtöltötték a templomot, éjjel-nappal imádkoztak a
Mindenhatóhoz, hogy ne büntesse őket. A járvány augusztus 4-én
csapott le Dorozsmára. 4 halottal
kezdődött, mely szám naponta
emelkedett. Állandóan szóltak a
harangok, de hamarosan abbamaradt, mert erős rémület lett
úrrá az embereken. Rövid idő
alatt 317-en vesztették életüket.
Összehasonlításként: az I. Világháború négy éve alatt 560 dorozsmai esett el. Elődeink ígéretet
tettek az Egek Urának, hogy a
járvány elmúltával a Hétfájdalmú Szűzanya tiszteletére kápolnát építenek. Aztán szeptember 8
-án megtörtént a csoda. Egyik
napról a másikra végeszakadt a
pusztulásnak. Őseink fogadalmukat betartották, ha nem is azonnal, nem is gyorsan, hiszen házaikat is felégették, ezért előbb új
életet kellett kezdeni. Huszonhét
év elmúltával építették fel a Ligetben (a Liget is temető volt) a
Kápolnát három kőkereszttel a
tetején. Egy oltár van benne, felette a Fájdalmas Szűzanya fából
készült gyönyörű szobrával. Ez a
szobor előtte a templomban volt a
Mária Társulat ajándékaként.
Kápolnánk
búcsúnapja
Kisboldogasszony utáni vasárnapra lett kijelölve szentmisével,
prédikációval, ájtatossággal…
Hová temették a halottakat? Az
akkori temetőt a mai Széksósi út
jobb oldalától kell elképzelni a
nyugati oldalon a Süveg, Huba,
Zárt utcák és az Északi-sortól
egészen az útszéli keresztig. Akkor még ez a terület lakatlan
volt, melyet a közlegelőkből hasítottak ki. Ez a temető volt 18021862-ig. A járvány után még 31
évig temettek ide halottakat elődeink.
F.D.-né

Rejtvény

Zarándoklat —
indulj el 1Úton
Augusztus 27re
hirdették
meg a szervezők az 1Úton
Nemzetközi
Zarándoknapot az egész Mária
úton, Mariazelltől Csíksomlyóig,
Esztergomtól Máriagyüdig. A zarándokok különféle útszakaszokat
vállalhattak, és mindannyian egységesen reggel 8 órakor indultak.
Hét fős kis csapatunk a SzegedMórahalom szakaszt vállalta, a
mintegy huszonkét kilométeres
gyalogutat a Homokhátságon. A
zarándoklat a gyermekvállalás
jegyében zajlott. Reggel, indulás
előtt az Alsóvárosi Ferences Templomnál Böjte Csaba ferences testvér Ferenc pápához írt levelét olvastuk fel, amelyben Csaba testvér egy új egyházi ünnep, a Gyermek Jézus ünnepnapjának beiktatását kéri Ferenc pápától június 1i emléknappal, hogy ezen a napon
világszerte imádkozni tudjunk a
gyermekvállaló szülőkért, gyermekekért, örökbefogadó szülőkért,
családokért. Csaba testvér a levelében kitér arra, hogy országunk
csak akkor maradhat erős, ha a
fiatalok mernek több gyermeket
vállalni és felnevelni, ugyanakkor
felhívja a figyelmet a Szent Józsefi útra, a nevelőszülői hivatásra is.
(Folytatjuk)
Kósa Lászlóné

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Viktor Takács Mihály és Palócz Julianna gyermeke
a keresztség szentségében részesült 2016. szeptember 4-én.
Esküvő: Liker András és Vajasdi
Nagy Nikoletta a házasság szentségében részesült templomunkban 2016. szeptember 3-án.
Temetés: +Szabó Róbertet 2016.
augusztus 31-én utolsó útjára
kísértük.
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: Szent Kálmán volt, aki
Skóciai Szent Margit fia volt
Szentföldi zarándokútja közben
Bécs mellett elfogták s mivel öszszetévesztették
egy
kémmel,
megkínozták és megölték. Tisztelete már 1014. október 13-án elkezdődött, és gyorsan terjedt
Ausztriában, Tirolban és Magyarországon.
Új kérdésünk: Ki volt az a
bibliai személy, aki egy tál
lencséért eladta elsőszülöttségi jogát? (Ter.25,30)
1. Izmael?
2. Izsák?
3. Ézsau?
4. Ábrahám?
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 25-i számban közöljük. A Mártával kapcsolatos rejtvény nyertese: Nyerges
Gábor.
M.L.

Hirdetések
 Ma,
szeptember
11‑én a Katolikus
Kör tartja találkozóját a közösségi házban du. 16:00 órai kezdettel.
 A ligeti kápolna búcsúja szeptember 18-án, vasárnap de. 9:00
órakor kezdődik a kápolnánál.
 Szeptember 17-én, szombaton
a Mária légió lelki napjára szeretettel várunk mindenkit, délelőtt 9 órától délután 3 óráig a
plébánia közösségi házába.
P.Gy.

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

Az augusztus 28-i rejtvény megfejtése: Kőszikla. A játék nyertese: Kéri Györgyné. Minden sikeres megfejtőnek gratulálunk!
E heti rejtvényünk: Minek örüljünk? Tanítvány: „Uram, a Te
nevedre még a gonosz lelkek is
engedelmeskedtek
nekünk” (Lk.10.17) Jézus válaszát
megkapod, ha rendbe rakod a
mozaikot:

A megfejtést 2016. szeptember 16
-ig juttasd el neveddel és címeddel ellátva a plébánia postaládájába. A nyertes nevét a 2016.
szeptember 25-i számban közöljük.
M.T.É.

Meghívó
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk a Mária Légió 2016. évi lelkigyakorlatos napjára, 2016. szeptember 17‑én szombaton a plébánia közösségi házába.
Előadás témája:
…”az irgalmasság éve…”
Program:
8.30 – 9.30: gyülekező, szentgyónási lehetőség
9.30 – 10.30: előadás
10.30 – 10.45: szünet
10.45 – 11.45: előadás
12.00 – szentmise a közösségi
házban
szerény ebéd (virsli, mustár, kenyér, ásványvíz)
13.30: Filmvetítés!
BESZÉLGETÉS
Mindenkit szeretettel várunk!

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.

