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Evangélium
…”emlékezzél
meg
rólam
országodban…” (Lk 23,42)
Szíriai Efrém így fogalmaz paradicsomról című himnuszában:
„Mivel Ádám megérintette a fügefát, ő maga is fügefává változott.
Ugyanis hasonlóan a fákhoz, melyek leveleket hajtanak, ő is fügefalevéllel takarta el meztelenségét”. A bűnbeeséstől kezdve van
takargatni valónk. Ezért bármit
teszünk is, meg kell gondolnunk,
ez kifelé mutatható, dicsekedhetek-e vele vagy sem. Ebből a helyzetből, amire a kígyó csábított
bennünket, van-e kiút? Igen!
Valaki szemléletesen azt írja,
„amikor Mózes a pusztában megragadta a kígyót, a nagy mínuszjelet, tudta, hogy a Sátánt ragadja
meg. De amikor felemelte és póznára tette, a negatívból (-) pozitív
(+) jelet csinált és népét meggyógyította. Mózes keresztet csinált”.
Ezt jelenti Krisztus keresztjének
vízszintes és függő szára is. Csak
pozitívan! Turini Maximus mondja azt, hogy a jobb lator, aki
ugyanúgy a kereszten függ, mint
Jézus, nem szégyent lát ebben a
fában, hanem olyan erőt, ami képes őt és mindenkit megszabadítani az örök haláltól. És megtörténik a csoda. Úgy tudjuk, Péter az
apostolok közül az első, akire rábízta az egyházat. János, akit a
legjobban szeretett, de nem tett
különbséget apostolai és tanítványai között. Ki nyeri el elsőnek
közülük az üdvösséget? Egyik
sem! A jobb lator. Így lesznek az
utolsókból elsők. Mennyire igazzá
vált Jézus szava, aki a Zebedeus
fiainak versengésekor - ki a legnagyobb és ki az első - azt válaszolja „hogy jobb és bal oldalamon
ki üljön, afelől nem én döntök. Az
a hely azokat illeti, akiknek készült. (Mk 10,40). Az Isten már
akkor készítette a jobb latornak a
helyet, amikor az még a bűnt el
sem követte.
Szintén turini Maximus nevéhez
fűződik az a gondolat: „üdvözítőnk

szenvedése férfiakat és nőket emel
fel a mélységből.
Felemeli a földről és a magasságokba viszi őket”. Ezek szerint a
kereszt nem kivégző eszköz, hanem kilátó torony, egy magasles.
Az a reménytelen vagy bűnös ember, akit ide felfeszítenek, másként kezdi látni a világot.
„Diogenész éppen a napon sütkérezett. Kissé felemelkedett helyéről,
amikor látta, hogy többen tartanak feléje, és merően ránézett Alexandroszra, majd mikor a király
üdvözölte, és megkérdezte, kíván-e
tőle valamit, így szólt: állj egy kicsit odébb, ne fogd el előlem a napot. Mint mondják, ez annyira
meglepte Alexandroszt, és annyira
megcsodálta Diogenész felsőbbséges büszkeségét, hogy elmenőben,
mikor a kíséretében levők nevettek
és gúnyolódtak a bölcsön, Alexandrosz csak ennyit mondott: ha
nem volnék Alexandrosz, Diogenész szeretnék lenni”.
(Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok – Alexandrosz)
Diogenész, vagyis szabad. Az
igaz, hogy a szabadságért néha
vagy sokszor, nagy árat kell fizetni, ahogyan Jézusnak is.
A mi üdvösségünk Krisztus
keresztjében van, és mi csak ebben dicsekedhetünk és lehetünk
szabadok (Gal 6,4).
G.F.
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Tiszteletreméltó
Boldog Szalóme
Sz: Krakkó, 1211; †: Skala, 1268
Szalómét, a krakkói herceg 3
éves leányát eljegyezték II.
András magyar király 6 éves
fiával, Kálmánnal. Amikor
Szalóme nagykorú lett, tisztasági
fogadalmat tettek. Kálmán a
tatárok elleni küzdelemben
elesett. Szalóménak Boleszláv
testvére házasságra kívánt lépni
Boldog Kingával. Sikerüknek
Szalóme tanúja volt. Ezután
belépett a szandeci Kla risszákhoz. Boleszlávval templomot és kolostort alapított a
Ferencesek és a Klarisszák
számára. A tatár hordáktól félve
az apácák a skalai kolostorba
menekültek, Szalóme, jószándékú, tiszta lelkét ott adta át
Urának, teremtőjének 57 éves
korában.
F.D.-né

A jó szomszédság
A kertvárosban történt. Hajnalok hajnalán az egyik lakó motoros
fűnyírójával nekilátott kertjét szépíteni. Kis idő múlva megjelent a
szomszédja pizsamában, álmosan
és felajánlotta segítségét. A férfi
elfogadta, mire az előhozva saját
fűnyíróját nekilátott, és együtt egy
-kettőre befejezték a munkát. Amikor készen lettek, az első szomszéd megköszönte a baráti segítséget, mire a második szomszéd így
felelt:
- Szóra sem érdemes, gondoltam,
ha segítek, ketten hamarabb készen leszünk, és akkor még alhatok egy kicsit!
Mily szép elintézése ez a dolgoknak. Stressz, veszekedés és izgalom nélkül.
A jégmadár bánik el ellenségeivel a legudvariasabban. Zsírt lövell feléje orrlyukain át, s míg üldözője felhabzsolja azt, ő vidáman
továbbáll.
(Szenthelyi-Molnár István: Állj
meg egy szóra!)
N.-né

„Budapest, Budapest
de csodás”
Az őszi szünetben november 3án a hittanos gyermekekkel Budapestre látogattunk, egy napos,
de úgy gondolom elég tartalmas
kirándulásra.
Reggel 7 óra körül 49 gyermekkel és 5 kísérővel indultunk a fővárosba. Egy rövid megálló után a
tervezettnél korábban érkeztünk
meg a Duna partjára, ahol a korai
szeles reggelen nekivágtunk, hogy
ezt a váratlanul ért időjárási sokkot, a McDonalds nem gyomor- és
egészségkímélő ételeiről híres, de
meleg helyén kipihenjük.
Negyed tizenkettőre kaptunk
időpontot, hogy az országházba
beléphessünk, és ott idegenvezető
segítségével magát az épületet és
annak gyönyörű belsejét megtekinthessük. A közel egy órás
szemkápráztató csoda után elindultunk a Duna partján délnek,
hogy a Vigadó-téri állomáson felszálljunk egy sétahajóra, amely
szépen, sok érdekességgel fűszerezve mutatta be a Duna-part
mindkét oldalának nevezetességeit.
Nem sok gyaloglás után megérkeztünk a Szent István Bazilika
elé, ahol pihentetésképpen az
egyik torony belsejében 300 lépcsőt másztunk meg, hogy a középső kupola köré érhessünk, és rálássunk az előttünk napfényben
pihenő délutáni városra. De idegenvezetőnk már várt és röviden,
de élményszerűen fél óra alatt
megmutatta a bazilika belsejét,
nagy vonalakban, az oldalhajókon
keresztül, mert éppen egy esti
koncert előkészületei folytak.
Autóbuszunk nagy örömünkre
elénk jött és este hét óra körül haza érkeztünk.
Hálásan köszönöm a gyermekeknek, akik vállalták, hogy velünk jönnek, és együtt tölthetjük
ezt a napot. Köszönöm a felnőtt
kísérők: Peták Angéla, Pócsai
György, Pócsainé Huszta JulianA plébánia elérhetőségei:
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na, Mihálffyné Turzó Edit és
Mihálffy Béla segítségét, figyelmességét, gondoskodását. Képviselőnknek külön köszönöm, hogy
segítségével a Parlamentbe minden gyermek és felnőtt ingyen
léphetett be, ugyanis azt ő fizette
ki helyettünk.
G.F.

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Szent Ferenc volt, aki
mikor Gubbió környékén egy
rendkívül vad farkas garázdálkodott, minden figyelmeztetés ellenére odament a vadállathoz,
„Farkas Testvérnek” szólította, és
Ferenc rábeszélésére békét kötött
az emberekkel.
Új kérdésünk: Melyik bibliai
személynek adta tudtul az Úr,
hogyan foglalják el Jerikót?
(Jozs 6,2)
1.
Gedeonnak?
2.
Mózesnek?
3.
Józsuénak?
4.
Ráchabnak?
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 december 4-i számban
közöljük.
A Mózessel és Áronnal kapcsolatos rejtvény nyertese: Tóth Istvánné.
M.L.

Léleklétra
Milyen az Isten?
- Isten egészen más, mint mi, de
nincs messze tőlünk. Részt vesz
egész életünkben. Jézusban maga
Isten ül le közénk bárhol - például
a megvetett vámos asztalához.
(Johannes Rosche: Éljünk Isten
tenyerén!)
Sz.J.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Dániel, Szabó József és Lality Karla gyermeke 2016. november 12-én; Laura Seres István és Pesti Éva Mária; Huba Nagy Gábor és Álmosdi
Izabella; Csaba Gera Ádám és
Álmosdi Alexandra gyermekei 2016. november 13-án a keresztség szentségében részesültek.
Temetés: +Balogh Jánost, életének 56. évében 2016. november 9én, +özv. Dudás Istvánnét sz.:
Miklós Veronikát életének 88.
évében 2016. november 10-én,
+Nagy Miklósnét sz.: Balogh Piroskát, életének 84. évében 2016.
november 11-én utolsó útjukra
kísértük.
P.Gy.

Hirdetések
 Ma, november 20án délután fél háromkor a Jézus
Szíve családok szentmiséje lesz,
utána szentségimádás.
 November 22-én, kedden egész
napos szentségimádás tartunk
a közösségi házban.
 A mai Karitász-gyűjtés 40%-a
marad a helyi szervezet működésének segítésére, a maradék
60%-ot a Püspökségre továbbítjuk. Adományaikat előre is köszönjük.
P.Gy.

Derűs pillanat
A művésznő hangverseny után
így szól barátnőjéhez:
- Ugye, milyen szépen énekeltem?
A hangom betöltötte az egész termet.
- Ó, igen. Sokan még ki is mentek, hogy helyet csináljanak neki...
F.D.-né

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.

