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Evangélium

Legenda

… “Az Úr lelke van
rajtam” …
(Lk. 4,18)

A negyedik
napkeleti bölcs

Jézusra a Jordán folyóban leszállt a Szentlélek galamb formájában, nem azért
mintha eddig nem lett volna benne lélek, hanem hogy felkenje, őt.
Alexandriai Szent Cirill Lukács
evangéliumához írt homíliájában
felkeresi a teremetés könyvének
első lapjait (Ter 6,3) és idézi az
Isten szavát, mely szerint a
„lelkem nem marad meg ezekben
az emberekben, mert ők testiek”.
Csak azokban vesz lakást, akik a
szellem emberei.
Ennek fényében érthető János
evangélista beszámolója Jézus
kereszteléséről, ahol János így
szól: „Láttam a Lelket, amint galamb alakjában leszállt rá a
mennyből, s rajta is maradt” (Jn
1,32).
A testi ember megeszi a szentostyát, mert azt hiszi étel. A lelki
ember nem eszi, hanem magához
veszi és a hite épül belőle. Ezért
Krisztus teste benne marad,
„rajta marad”.
Thomas Mann írja Doktor Faustus művében, hogy egy család
leány gyermekei mind egytől
egyig csak az apjukra hasonlítottak. Miért? Így magyarázza ezt a
jelenséget a szerző „talán azért,
mert anyjuk lelkileg kevéssé vett
részt fogantatásukban.”
A szüléssel gyermeket vállalunk,
vagy életet adunk? Mert ha életet, akkor azt lélek nélkül nem
lehet megtenni.

BAKTÉRIUMFERTŐZÉS MEGELŐZÉSÉRE
Egy csésze fodor- vagy borsmenta
tea.

Egy régi mese szerint, nem három,
hanem négy király indult el a
csillag nyomán, hogy megláthassa
Jézust. A negyedik királyt Artabánnak hívták. Menetközben tevéjének
lába megsérült és nem mehetett
tovább a többiekkel. A három király
fatáblákra írt jelekkel segítette neki
az utat. Mire Betlehembe érkezett,
már nem találta sem a Szentcsaládot, sem a három királyt. A Szentcsalád Egyiptomba menekült Heródes gonosztettei elől. Artabán nagyon szomorú volt, de elhatározta,
hogy mindenáron megkeresi őket.
Útközben találkozott egy nagyon
szegény asszonnyal, aki éhes
fiacskáját ölelte magához. A kicsi
Jézusnak szánt drágakövek egyikét
az asszonynak adta. A másodikat
egy bélpoklosnak. Amikor útjában
látott egy lesoványodott szomorúszemű asszonyt, neki ajándékozta a
harmadik drágakövet. Elosztotta
vagyonát, mit adjon a kicsi Jézusnak? Hát a szíve szeretetét. Útközben sok veszély fenyegette, jó lenne,
ha megtalálná már. Egy vízparthoz
érkezett, ahol emberek halat sütöttek. Enni kért tőlük, de jaj! Kalózok
voltak és eladták Artabánt egy gályára. Nem tudta, hogy hónapok
teltek-e el, vagy évek? A gálya kigyulladt, s ő egy üszkös gerendán
megmenekült. Egy nagyváros falaihoz érkezett. Nem akarták beengedni, mert igen toprongyos volt. Kérdezősködött a Messiás felől. Mondták,
menjen a Golgotára, ott megtalálja.
Megtalálta és leborult a középső
kereszt előtt. Felnézett és a kereszt
fölött meglátta azt a hajdani gyönyörű csillagot, mely útjukat mutatta.
Homályosodó szemével Krisztusra
tekintett, akinek töviskoronájában
meglátta a három drágaköveket,
melyeket elosztogatott, s Krisztus
mintha mondta volna neki „Én
vagyok, akit régóta keresel s most
megtaláltál.” A katonák, akik
keresésére indultak, holtan találták,
amint szorosan ölelte a drága
keresztfát.

K.Á.

Farkas Dezsőné

G.F.

Gyógyfüvek

2016. január 24.

Szent
Sebestyén
† 288
Ünnepe: január 20.
Vértanúként
a
legnépszerűbb
szentek egyike. Sírjánál tiszteletének nyomai fedezhetők fel a Via
Appian lévő katakombában. Szent
Sebestyén vértanúsága romantikus szenvedéstörténet. A császár
gárdatisztje volt, Milánóban élt,
egyszerre volt gárdatiszt és hűséges keresztény. Tehetséges szónoknak tartották, aki bajtársait meg
tudta győzni a fogságban sínylődő
keresztények megsegítésére. Hite
miatt a császár törvényszéke elé
került és halálra ítélték. „Karóhoz
kötözve lenyilazni!” A császár parancsa teljesítve. Halottnak vélték,
de még élt, amikor egy jámbor római özvegy, Irene a házába fogadta
felépüléséig. A keresztény élet elpusztíthatatlan. Sebestyén, amikor
gyógyultan újra mutatkozott, ismét hóhérok kezére került. Bunkókkal verték agyon és csatornába
dobták. Ismét asszony vette gondjába most már a halott testet és eltemettette, megadva neki a végtisztességet. Sebestyént a művészet mezítelen ifjúként ábrázolja,
fához vagy oszlophoz kötözve, nyílvesszőkkel a testében.

F.D.-né

Létige
24. v.: Neh 8,2-4a.5b.8-10; Zsolt 18;
1Kor 12,12-30 v. 1Kor 12,1214.27; Lk 1,1-4;4,14-21
25. h.: ApCsel 22,3-16; Zsolt 116;
ApCsel 9,1-22; Mk 16,15-18
26. k.: 2Sám 6,12b-15.17-19; Zsolt 23;
Mk 3,31-35
27. sz.: 2Sám 7,4-17; Zsolt 88; Mk 4,1
-20
28. cs.: 2Sám 7,18-19.24-29; Zsolt
131; Mk 4,21-25
29. p.: 2Sám 11,l-4a.5-10a.13-17;
Zsolt 50; Mk 4,26-34
30. sz.: 2Sám 12,l-7a.10-17; Zsolt 50;
Mk 4,35-41
31. v.: Jer 1,4-5.17-19; Zsolt 70; 1Kor
12,31–13,13 v. 1Kor 13,4-13; Lk
4,21-30

Krisztamami

Anyakönyvi hírek

Hogy kezeljük a
viselkedési problémákat?
A megoldás kulcsa:
azt kell megértenünk, hogy a helytelen viselkedés az
ösztönök és az indulatok mélyebb
rétegeiből, a belső indítékokból ered.
Ez az, amiért a megoldásnak a szív
belső indítékait kell megcéloznia,
nem pedig a felszínen megjelenő
tünetet, a zavaró viselkedést. Az
indítékok változása nélkül hiába küzdünk a problémás viselkedés
ellen. A tett színhelyén
az feladatunk, hogy ne okozzunk
kárt, miközben leállítjuk a problémás viselkedést! Ha sikerül
a viharos helyzetből úgy kihajóznunk, hogy épségben maradt, ami a
legfontosabb: nem rongáltuk a kapcsolatunkat, nem tettünk kárt senki méltóságában, és megelőztük,
hogy a villongásból világháború törjön ki, akkor megtettük, amit ott és
akkor tenni kell. Amikor rászólunk, ne mulasszuk el áthidalni azt
a szakadékot, ami a saját engedetlensége okoz a gyerekben, és arra
készteti, hogy elhúzódjon tőlünk.
Valamivel emlékeztessük a gyerekünket arra, hogy – noha az engedetlenség komoly dolog és legtöbbször következményekkel jár, a kapcsolatunk továbbra is ugyanaz marad, mert a kapcsolat fontosabb,
mint a teljesítmény.

Temetés: Kucska Ferencné született Kálmán Margitot életének
91. évében 2016. január 15-én
utolsó útjára kísértük.
Nyugodjék békességben!

Üdvözöl:

Krisztamami

Derűs pillanat
Iskolában

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes válasz:
Szent I. Kelemen pápa volt. akit mint a korintusiakhoz írt levélből
kitűnik - Szent Péter tesz meg utódává, és így beszél híveihez: ,,Mivel
közel van már az én halálom napja,
Kelement teszem meg püspökötöknek. Rábízom a hivatalomat, átadom
neki a kötés és oldás hatalmát, hiszen ismeritek az Egyház rendjét.
Reá hallgassatok!” Új kérdésünk: Ki
áldotta meg a királyok legyőzése
után hazatérő Ábrahámot?
1.
Lót?
2.
Melkizedek?
3.
Hágár?
4.
Izmael?
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 február 7-i
számban közöljük. A
Natanaellel
kapcsolatos rejtvény nyertese: Kasza
Lajosné.
M.L.

Betlehemezés
Régi szép hagyományt elevenítettek
fel dorozsmai alsó tagozatos hittanosok
hitoktatóik vezetésével karácsony előtt:
a betlehemezést. Miután a lelkes kis
szereplők megtanulták a pásztorjáték
szövegeit és a dalokat, a jelmezes kis
csapat a hordozható betlehemmel a
kezében december 22-én reggel elindult, hogy idős, beteg, magányos emberek ünnepvárásába örömet és fényt
vigyenek. Köszönet a gyermekeknek:
Kordás Hannának és Barnabásnak,
Lőrincz Lajosnak, Lászlónak és Miklósnak, Kósa Rékának és Leventének, valamint Teiszler Dánielnek, szüleiknek és
hitoktatóiknak.

Megkezdődött a II. félév. Az igazgató
óralátogatásra megy az V. osztályba,
ahol épp röpdolgozatot írnak.
- Kartársnő!- mondja az igazgató. - A
maga osztálya szemlátomást javul.
Arra a kérdésre, hogy ki volt az első
királyunk, már csak négyen írták,
hogy Burger King.

Rejtvény
A január 10-i rejtvény megfejtése:
„Meggyőződés” A játék
nyertese:
Atlasz Ágnes. Minden sikeres megfejtőnek gratulálunk!
E heti rejtvényünk: Így nevezik Pál apostol tanítómesterének egy megnyilatkozását.

1. Az ő vezetésével győzött Izráel a midiániták felett 2. Prófétaasszony Jézus születésekor 3. Mózes nővére 4. Az első főpap
Izráelben 5. Jákob egyik fia, a templomi
szolgálatra rendelt törzs ősatyja 6. Dávid
apja 7. Egy bátor királynő, népének megmentője 8. Az egyik evangélista 9. A
gyülekezet szegényeinek támasza, aki Péter imájára támadt fel 10. Egy csaló házaspár férfi tagja 11. A Dávidot megfeddő
próféta 12. Kain testvére 13. Mózes felesége
14. A csaló Ananiás felesége 15.
Egy bolond férfi okos felesége.
A megfejtést 2016. január 29-ig juttasd el neveddel és címeddel ellátva a
plébánia postaládájába. A nyertes
nevét a 2016. február 7-i számban
közöljük.
M.T.É.

Léleklétra
Amikor megtudod, mennyire
szeret téged Isten, akkor tudsz
csak úgy élni, hogy az életed
sugározza azt a szeretetet.
(Teréz anya)
Sz J.

K.L-né

Irénke néni

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

P.Gy.

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

Számlaszámok:
OTP- Plébánia: 11735036-20051895
OTP- Ligeti stációk: 11735035-20053952
Sztriha Kálmán Alapítvány: 1173500520545747

A szerkesztőbizottság tagjai: Gordos Ferdinánd (G. F. - felelős kiadó), Farkas Dezsőné (F. D.-né), Koczkás Ágnes (K. Á.), Kósa László (K. L.), Kósa Lászlóné
(tördelés), Maróti László (M. L.), Moróné Tapody Éva (M. T. É.), Nagyné Nyírő Katalin (N.-né), Pócsai György (P. Gy.), Szabó József (tördelés), Szabóné
Lality Karla (Sz. L. K.)

A kiadvány elektronikusan is elérhető a http://dorozsmaiplebania.hu/hetilap címen.

