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Evangélium
…”növeld bennünk a
hitet”… (Lk 17,5)
Azt hogyan kell csinálni? Hol
tanítják ezt? Az életben, próbatételek során át.
A kereső ember, kétségbeeső,
bizonytalankodó hitére jó példa
Alexander Szolzsenyicin író, matematika tanár, aki a szovjet
Gulag foglya volt, Sztálint bíráló
kijelentései miatt. Reggeltől estig
napi 10-12 órát dolgoztatták, folyamatosan figyelték az őrök, nehogy valakivel találkozzon vagy
beszéljen a rabok közül. Kevés
élelem és kevés pihenés jellemezte mindennapjait. Levelet nem
kapott, újságot nem olvashatott,
minden kapcsolatát megszüntették a világgal. Jól gondolta, hogy
már az Isten is elfelejtkezett róla.
Eldöntötte, hogy öngyilkos lesz,
csak döntését a Bibliával ellentétesnek találta. Mi lenne, ha elmenekülne? Rögtön lelőnék. Belátta,
hogy még saját halála is mások
kezében van. De akkor is megszökik. Amikor elindult, hogy tervét
végrehajtsa, hirtelen egy ismeretlen rab ugrott elé. A rab szeméből
olyan nagy szeretet áradt rá, amilyet Szolzsenyicin korábban ember szemében még nem látott. Az
ismeretlen rab lehajolt és egy bottal a kezében keresztet rajzolt a
földre. Ebből megértette az író,
hogy ha mindenki is, de az Isten
nem hagyta el. Három nap múlva, szabad emberként már Svájcban volt.
Uram, növeld bennünk a hitet,
hogy merjük, akarjuk a legnagyobb sötétségben és kétségbeesésben hinni, hogy jelen vagy.
Kis Szent Teréz lisieux-i cellájának ajtajára saját kezével véste a
következő mondatot: Jézus az
egyetlen szerelmem. Ami érdekes, hogy ezt nem a legnagyobb
boldogságában, hanem kétségbeesésében írta. Hangosan kiáltott
Krisztusához, amikor megtapasztalta az ürességet, sötétséget,
elhagyatottságot. Mekkora hit az,
Istenben bízni akkor, amikor

minden tapasztalatunk ellent
mond ennek!
Egy börtön falán a következő
szöveget lehetett olvasni a második világháború után:
Hiszek a napban, amikor az
nem süt.
Hiszek a szeretetben, amikor
nem érzem azt.
Hiszek az Istenben, amikor
csendben van.
Növeld bennünk a hitet, hogy
nem kell Téged érezni és tudni és
látni ahhoz, hogy Te bárhol, bármikor ott legyél.
G.F.

Létige
2. v.: Hab 1,2-3; 2,2-4; Zs 94;
2Tim 1,6-8.13-14; Lk 17,5-10
3. h.: Gal 1,6-12; Zs 110; Lk 10,25
-37
4. k.: Gal 1,13-24; Zs 138; Lk 10,3842

5. sz.: Gal 2,1-2.7-14; Zs 116; Lk
11,1-4
6. cs.: Gal 3,1-5; Lk 1,69-75; Lk
11,5-13
7. p.: Gal 3,7-14; Zs 110; Lk 11,15
-26
8. sz.: Sir 24,23-31; Jud 13,23-25;
Gal 4,4-7; Lk 1,26-28
9. v.: 2Kir 5,14-17; Zs 97; 2Tim
2,8-13; Lk 17,11-19

Időjóslás október
hónapra
Október és március általában
egyforma.
Ha a bokrok, fák másodszor is
virágzanak, hosszú lesz az ősz.
A derűs holdvilág jó szüretet jelez.
Ha a madárkák ősszel soványak,
langyos idő várható.
Ha későn hull a falevél, kemény
és hosszú lesz a tél.
Ha a vadludak hamar elmennek,
korán beállnak a hidegek.
Szent Orsolya napja az egész telet megmutatja.
F.D.-né

2016. október 2.

Szent Őrzőangyalok
Ünnepük: október 2.
Kik az angyalok? „Az
angyalok lelkek, akiknek
szabad akaratuk van, de
testük nincsen.” Tanultuk valamikor a Hittan órán. Angelosz görög szó, fordítása hírnök, követ.
Az angyalok Isten titokzatos hírnökei, „Tiszta szellemi lények” (Aquinoi Szent Tamás). Létüket megtapasztalhatjuk. Közvetítő szerepük van Isten és az
ember között. Az őrzőangyal saját
személyünk testőre. Sugall a jóra,
véd a rossztól. Némely főangyalnak neve is van: Mihály, Gábor,
Ráfael. Az Újszövetség szerint az
angyalok Krisztusnak és tanítványainak szolgálatában állnak.
Amikor az ördög Jézusnak megmutatta a világ nagyságát, ha leborulva imádja őt, neki adja
mindazt. Jézus így utasította el:
„Takarodj Sátán! Írva van: Uradat, Istenedet imádd és csak neki
szolgálj!” Akkor otthagyta Őt az
ördög, angyalok jöttek és szolgáltak neki. Mt.4, 11. A gyermekkorban tanult ima „Őrangyalom,
szívből kérlek” mennyire egyszerű kis ima, és benne van minden,
amire szükségünk van.
F.D.-né

Böjte Csaba atya levele
Ferenc pápához az 1Úton Zarándoknap alkalmából
(folytatás)
A kommunizmus összeomlása után
országainkban sok gyermek került
az útra, számukra az Egyházunk
létrehozott egy gyermekvédelmi
hálózatot. A gyermekek között, az
elmúlt huszonöt év alatt született
meg a Gyermek Jézus tisztelete,
kultusza! E kultusz számunkra két
nagyon fontos üzenetet hordoz:
1. A Gyermek Jézus szobra körül
összegyűlve, mindenek előtt tudatosítsuk magunkban, hogy Isten az
áldását gyermekbőrbe csomagolva
adja a világunknak, s így minden
egyes gyermek Isten drága ajándéka! (folytatjuk)
Kósa Lászlóné

Irgalmasság oltára

Rejtvény

Egyenleg: Az irgalmasság oltárára meghirdetett adakozásból, eddig (2016. szeptember 25.) 2 millió 242 ezer forint gyűlt össze. Aki
banki úton akar adakozni, a következő, OTP-nél vezetett számlaszámot vegye igénybe:
11735036-20053952. Nagylelkűségüket előre is köszönöm.
G.F.

A szeptember 18-i rejtvény megfejtése: Aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátra tekint, nem alkalmas az Isten
országára. A játék nyertese: Kéri
Györgyné. Minden sikeres megfejtőnek gratulálunk!
E heti rejtvényünk:
Az alábbi táblázatban három
feladat van elrejtve.
1. Lóugrásban megtalálsz egy
közelgő Mária ünnepet.
2. A maradék betűk egy részéből
összeáll egy fa neve. Tehát milyen fáról van szó a mai evangéliumban?
3. A többi betű egy kicsi dolgot
jelent, ami mégis nagy dolgokra
képes.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Nikolasz, Batki Ist-

ván és Kása Eszter; Vince, Németh Sándor és Schellz
Zsuzsanna; Krisztofer Zoltán, Czepek Norbert és Márk
Elizabet gyermeke a keresztség
szentségében részesült templomunkban 2016. szeptember
25‑én.
Esküvő: Szabó Norbert Péter és
Fodor Ágnes, Pesti Gábor és Oláh
Bettina a házasság szentségében
részesültek 2016. szeptember
24‑én.
Temetés: +Virág Lászlót életének
52. évében 2016. szeptember
22‑én, +Rutai Gyöngyit életének
50. évében 2016. szeptember
23‑án, +Abos Ferencnét sz.: Turzó
Irmát életének 87. évében 2016.
szeptember 24‑én utolsó útjukra
kísértük.
P.Gy.

Derűs pillanat
A család a dédnagymama születésnapját ünnepli. Petike, a dédunoka kérdezi a nagyit:
- Dédike, Te hány éves vagy?
- Kisunokám, 1888-ban születem.
Petike csodálkozva gondolkodik.
Ilyen nagy korról még nem hallott. De szeretett volna egészen
biztos lenni, ismét kérdezte:
- 1888-ban?
- Igen, Petikém.
- És Krisztus előtt, vagy Krisztus
után?
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: Keresztelő János volt,
akihez tódultak az emberek. Egyre arról kérdezgették, akiről ő
tanúságot tett. János így válaszolt: „Magatok vagytok a tanúim, hogy megvallottam: nem a
Messiás vagyok, hanem csak az
előfutára. A menyasszony a vőlegényé. A vőlegény barátja csak
ott áll mellette és szívből örül a
vőlegény
hangját
hallva.” (Ján.3,29)
Új kérdésünk: Ki volt az a
szent, aki 316-ban született a
pannóniai Sabariában, a mai
Szombathelyen?
1. Nisszai Szent Gergely?
2. Tours-i Szent Márton?
3. Biscop Szent Gergely?
4. Ohridai Szent Kelemen?
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 október 16-i számban közöljük.
Az Szent Györggyel kapcsolatos
rejtvény nyertese: Rutainé Szécsi Éva.
M.L.

Hirdetések
 A héten lesz első péntek. Este
a mise végén imádkozzuk a
Jézus Szíve litániát, délelőtt
betegeket látogatunk.
 Templomunk őszi nagytakarítása október 14-én pénteken,
és 15-én szombaton lesz. Kérjük a kedves hívek önzetlen
segítségét.
 Október hónapban a hétköznapi szentmisék este 6‑kor kezdődnek. A misék előtt a kedves
hívek imádkozzák a rózsafüzért.
P.Gy.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

A megfejtést 2016. október 7-ig
juttasd el neveddel és címeddel
ellátva a plébánia postaládájába.
A nyertes nevét a 2016. október
16-i számban közöljük.
M.T.É.

A ligeti kápolna ablakai
Nem sokkal a ligeti kápolna
Fájdalmas Anya búcsúja után
készültek el a kis templom ablakai. Petrov András és fiai asztalos mesterek műhelyéből kerültek
ki a fenyőkeretes, hőálló üvegű
ablakok, melynek összköltsége
260 ezer forint volt.
Hálásan köszönöm a kápolna
gondozóinak, támogatóinak, takarítóinak, az ott imádkozó híveknek és kedves híveimnek adományaikat, segítségüket.
G.F.
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