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Evangélium
…”Ma beteljesedett az Írás”…
(Lk 4,21)
A mai evangéliumban
hallott két ószövetségi példa, Illés és
Elizeus történetében említett gyógyítások, azt akarják üzenni, hogy az
Isten olyan helyekre is eljut prófétái
által, ahol eddig nem is gondolták,
hogy megfordulhat. A száreptai özvegyhez és a leprás Námánhoz.
Nem vagyunk még messze karácsonytól, ahol az Isten fia a világba
jön, egyre közelebb hozzánk. János
evangélista a világosság és sötétség
találkozásáról, annak kellemetlenségeiről szóló képei még előttünk állnak, melyet gyakran felolvastunk a
karácsonyi ünnepek alatt. „A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták
be” (Jn 1,11). Egyre közelebb jön az
Isten, ma a Názáreti zsinagógába, de
még beljebb, egészen a lelkünkbe. A
döntésünkre vár. Ez az, amitől az
emberek felháborodnak. Úgy is lehet
ezt nevezni, hogy tolakodás. De úgy
is, hogy döntés elé állítás, hová tartozom, kié vagyok. Ennyire közel már
nem kell, hogy jöjjön az Isten. Nagy
különbség van a vallásos és a hívő
ember között. A vallást lehet Isten
nélkül is gyakorolni, a hitet nem. A
hit, állásfoglalást kér. Döntést. Az
Isten rabjai regényben, mesélnek egy
„Apollónia nevű apácáról, aki csendet
nem szegett, böjtöt megállt, világi ruhákért nem sóhajtozott. Példaképül
állították mindig valamennyi apáca
elé. És mégis, mikor meghalt - hatvanöt éves korában halt meg -, a keblén
egy tenyérnyi nagy ezüst-tükröt találtak a nővérek.” Sokat imádkozott, de
tükör nélkül nem tudott élni. Kellett,
hogy lopva belenézzen, és néha megjutalmazza magát tükörképének elégedettségével. Van vallásgyakorlat,
aminek odafigyelve bárki eleget tud
tenni, Isten sem kell hozzá, és van
döntés, elkötelezettség, ami csak az
Istenbe vetett hittel és bizalommal,
Istennel együtt hajtható végre. „A
vallásos ember úgy tudja, hogy az
Isten a mennyországban lakik – a
tudomány és a kereső ember úgy tudja, mindenütt jelen van, és a világon
mindenhol kutatja őt.” A názáretiek
úgy tudják, hogy Isten létezik, és enynyi elég is nekik. Az már nem érdekli
őket, hogy itt van, megérkezett, megszólítható, emberi teste van.

Nekünk, keresztényeknek olyan érzékeny lelkiismeretünk van, ami ismeri a
maga gyengeségeit és ezért fontosnak
tartja, hogy mindennapi döntéseivel
rábízza magát a szerető és személyes
Istenre.
G.F.

Konyhafelújítás
Fontosnak tartom, hogy évről évre a
plébánián vagy a templomban elvégzett
munkákról beszámolót írjak. Egyrészt
azért, hogy az elmúlt esztendő folyamán
milyen beruházás történt az egyházközségben, másrészt, hogy az Önök egyházi
adójába, bedobott perselypénzébe, segítő adományaiba befizetett összegeket
mire költöttük. A 2015. évben a plébánia felújítás IV. ütemét végeztük el. Ez
a konyha, étkező, előtér, kamra felújítását foglalja magába, továbbá egy kazánház is kialakításra került új KREA
rendszerű kémény felépítésével. A következő szakmunkák zajlottak, mintegy
majdnem 3 hónap alatt, október végétől,
január közepéig. A feltüntetett árak, az
anyag költséget és a munkadíjat egyben, bruttó összegben tartalmazzák.
a.)Az építőmesteri munkákat a Forrásházak KFT végezte 1 millió 300 ezer
forint értékben.
b.)A hidegburkolás Kálmán Péter nevéhez fűződik, ami 260 ezer forintba került.
c.)Az épületgépészeti fejlesztés Nagy
Zoltán munkája 260 ezer forintért.
d.)Az elektromos hálózat kiépítését
Mátyás Attila végezte, és 240 ezer forintba került.
e.)A helyiségek festését Vukoszávlyev
Iván teljesítette 410 ezer forintért.
f.)Nyílászárók, konyhapult készítése
Petrov Andrást és fiait dicséri, ára 900
ezer forint.
g.)A bádogos munkát Hajnal Efraim
önköltségi áron, néhány ezer forintért,
adományként adta. Ehhez az összeghez
járult még a konyhaszekrény, étkező
asztal 6 székkel, melyet a Karnis bútor
áruház készített, továbbá a konyhatechnikai eszközök, gázfőzőlap, villanysütő,
villanyfőző, mosogatógép. Köszönöm
híveimnek, hogy ez a nagynak mondható, közel 4 millió forintos fejlesztés elkészülhetett. Hálás vagyok id. Mihálffy
Bélának, aki a munkálatokkal kapcsolatos ügyintézést, tervezést, az anyagok
rendelését, kiszállítását, a munkafolyamatok koordinálását, a munkálatok
felügyeletét és az elvégzett munkák
megfelelőségét ellenőrizte most is, ahogyan az elmúlt 4 évben is tette. Kérdésemre, mivel tartozunk, csak annyit
válaszolt, „örültem, hogy segíthettem”!
Köszönjük szépen!
G.F.

2016. január 31.

Bosco
Szent János
„A suhancok atyja”
1815 Becchi tanya † 1888 Torino január 31.
Ünnepe: Január 31.
Életrajzírói csodás életéről, bámulatos emlékezőtehetségéről, jövőbelátásáról adnak tudósítást. Szegény földműves szülők gyermeke volt. Édesanyja szeretete, bölcsessége nyitogatta elméjét, hogy állandóan Isten jelenlétében éljen. Pl: „Isten mindenütt
jelen van, ismeri legtitkosabb gondolataidat.” „Aki alszik, nem fog halat.”
„Minden fölöslegesen átaludt óra elveszett idő az ég számára.” Lemondásokkal teli évek következtek, melyek
értékes tapasztalatokkal gazdagították. Különböző helyekre szegődött el
dolgozni, ételért, szállásért, hogy a
megmaradt órákban tanulhasson.
Szegénysége állandó kísérője maradt.
Pappá szentelése után éppen szentmiséhez készülődött, amikor egy kíváncsi fiú nyitott be a sekrestyébe.
Mise után magához hívta. Azonnal
kitudódott, hogy tudatlan. Tanítani
kezdte Istennek, Teremtőjének és
élete céljainak megismerésére. Ezzel
a 16 éves fiúval kezdődött Don Bosco
munkássága. A fiú vasárnaponként
egyre több társát hozta magával. Három hónap múlva már 40-en voltak.
No, most mit csináljon? Nyáron tereken, réteken tanultak hancúroztak,
de a tél gondot jelentett. Bárhol is
laktak, a fiúk lármázása miatt mindig tovább kellett állniuk, amíg Égi
segítséget nem kaptak 3 szobát illetően. Mecénásokat talált. Pajtát, rétet
vásárolt, tanonciskolát nyitott, lakatos, asztalos, szabó inasoknak adott
későbbi megélhetést. Don Bosco fiatalkori váltakozó munkahelyei több
mesterségre tanították őt is. A szabónál tanultak alapján most maga javította az „ágrólszakadt” fiúk ruháit.
Nevelési rendszerében a humor is és
a vallás is olyan szerepet töltött be,
mint a tüzes paripánál a zabla meg a
gyeplő, fékez és irányít. Az értelem a
gyeplő, mely a zablát rángatja. A fiúk
mindig magukon érezték szemét, aki
figyel, irányít, társalog, esetleg gyengéden helyreigazít. Segítőtársai később növendékeiből lettek. Nyomdáik, folyóirataik ma is hathatós olvasmányai a Szalézi rendnek.
F.D-né

Krisztamami

Hirdetések

A kicsik és az éretlenek fegyelmezésének első „tartalék”
eleme: Vállalj felelősséget a gyerekedért, aki bajba
kerül! Szülők és
tanárok gyakori panasza: „Folyton
szólok neki, hogy türtőztesse magát a
szünetben. De hiába! Keresi magának a bajt! Hányszor megígértettem
már vele, de…” Hát persze, hogy
bajba keveredik! Az agya integráló
képessége még nem működik! Nem
él át belső konfliktust, mielőtt eldönti, hogy mit csinál. Nincsenek ellentmondásos érzései!
Amíg a gyereked impulzív, amíg
nem gondolkozik, mielőtt cselekszik,
addig a te felelősséged, hogy
tartsd távol a bajtól! Verekszik a
szünetben? Miért mehet felügyelet
nélkül a többiek közé? A felnőtt a
felelős a gyerekért! Miért kerülhet a
gyereked olyan helyzetbe, ahol olyan
elvárásoknak kellene megfelelnie,
amelyeknek még soha nem volt képes megfelelni? Miért mehet egyedül
a homokozóba, ha a lapátot rendszeresen valaki más fejéhez vágja? Nem
az ő felelőssége, hanem a tiéd.
A te felelősséged, hogy ne ereszd
össze a gyerekedet felügyelet nélkül
más gyerekekkel, még a testvéreivel
sem, ha még olyan éretlen, hogy
képtelen kezelni a helyzetet. Felelőtlen dolog az éretlen gyerekre hárítani a felelősséget!

- A héten lesz első
péntek, reggel a mise
végén szentségimádás lesz, majd
délelőtt a betegeket látogatjuk.
- Vasárnap első vasárnap, délelőtt a
9-es mise végén imádkozzuk a Jézus
Szíve Litániát.

Üdvözöl:

Krisztamami

Januári népi jóslások
Január 6. „Vízkereszt napján, ha
csöpög ereszed, bő leszen termésed!”
Január 18. „Ha Piroska napján fagy,
negyven napig el nem hagy!”
Január 21. Ágnes - „Az Ágnes napi
fagyot engeszteli Vince, hogy teljék
meg a pince!”
Január 22. Vince - „Vince, csurog a
pince!”
F.D.-né

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes válasz:
Melkizedek volt, a magasságbeli Isten papja, aki mikor Ábrám hazaért
Kedor-Laomer felett aratott győzelemből, kenyeret és bort hozott. Megáldotta és így szólt hozzá: „Áldott legyen
Ábrám, a magasságbeli Isten előtt, aki
az eget és a földet teremtette.” (Ter.14
-20) Új kérdésünk: Ki mondta magáról: „Gyakorlottabb vagyok a
konyhai edények mosogatásában,
mint Isten igéjének hirdetésében.”
1. Nolaszkói Szent Péter?
2. Aranyszájú Szent János?
3. Padovai Szent Antal?
4. Bingeni Szent Hildegard
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 14-i számban
közöljük. A Kelemen pápával kapcsolatos rejtvény nyertese: Veres Imréné.
M.L.

Létige
31. v.: Jer 1,4-5.17-19; Zsolt 70; 1Kor
12,31–13,13 v. 1Kor 13,4-13; Lk
4,21-30
1. h.: 2Sám 15,13-14.30;16,5-13a; Zsolt
3; Mk 5,1-20
2. k.: Mal 3,1-4; Zsolt 23; Zsid 2,14-18;
Lk 2,22-40
3. sz.: 2Sám 24,2.9-17; Zsolt 31; Mk
6,1-6
4. cs.: 1Kir 2,1-4.10-12; 1Krón 29; Mk
6,7-13
5. p.: Sir 47,2-13; Zsolt 17; Mk 6,14-29
6. sz.: 1Kir 3,4-13; Zsolt 118; Mk 6,3034
7. v.: Iz 6,1-2a.3-8; Zsolt 137; 1Kor
15,1-11 vagy: 1Kor 15,3-8.11; Lk
5,1-11

Derűs pillanat
Anya Pistikének:
- Legalább a szentmisén próbálj korrekt válaszokat adni! A mise végén
lévő könyörgésekre nem azt mondjuk,
hogy „ühüm”, hanem azt hogy, Amen!

P.Gy.

Rejtvény
A január 17-i rejtvény megfejtése:
„Hamis próféták” A játék nyertese:
Tóth Lászlóné. Minden sikeres
megfejtőnek gratulálunk!

E heti rejtvényünk: Jézus szerint ezt
tegyük ellenségeinkkel.
1. Földön csúszó, ártalmatlan állat 2.
Kecses erdei állat 3. Jézus példázatában a gonosz emberek szimbóluma 4. A ravaszdi 5. A föld leggyorsabb futója 6. Tüskés állatka 7.
Magasan száll a levegőben 8. Brekegő kétéltű 9. Van ilyen béka 10.
Csíkos afrikai állat 11. Házőrző
A megfejtést 2016. február 5-ig juttasd el neveddel és címeddel ellátva a
plébánia postaládájába. A nyertes
nevét a 2016. február 14-i számban
közöljük.
M.T.É.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Róbert Zalán, Turi
Róbert és Szabó Annamária gyermeke a keresztség szentségében részesült 2016. január 22-én.
Temetés: Szabó Istvánt életének
104. évében 2016. január 22-én, Peták Józsefet életének 77. évében,
2015. január 23-án utolsó útjukra
kísértük.
Nyugodjanak békességben!
P.Gy.

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

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.), 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.

