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A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

Evangélium
…”benne fogant élet a
Szentlélektől van”… (Mt 1,20)
Úgy fogalmaz Nemes Nagy Ágnes egyik versében:
„Csak várok itt, a megváltásra
várok…
Szállj rám, Szentlélek!
Hadd ne haljak meg addig,
amíg élek.”
Miért halnék meg? Vagy élek,
vagy halok, nem? Nem! A hit, élet
és a Szentlélek ad erőt ehhez a
hithez. Eszerint aki hitetlen, az
nem él, az már az életében halott.
Mennyire igaz ez Máriára, akiről azt mondja a 12. század legtanultabb embereinek egyike, a szír
származású író Dionysius bar
Salibi: „Az emberek számára a
legnagyobb ajándék és kegy az,
amit a Szentlélek ad, azért, mert
Ő élővé teszi az embereket. Ez történik Jézus születésekor is. Az
emberek tisztában vannak azzal,
hogy a Szentlélek közbelépése nem
kielégítő magyarázat Krisztus
születésére. A Szentlélek ereje mellé még kell valami. Higgy, higgy
erősen, és ne kérdezz! Se Gábor
angyal, se Máté evangélista nem
tudja megmondani, hogyan lehetséges mindaz, ami történni fog.”
A Szentlélek valóban nem magyarázat, hanem mindenre képes
Erő. Amikor Máté Róla beszél,
nem isteni személyt ért alatta,
ahogyan a későbbi keresztény
gondolkodók, hanem erőt. A görög
nyelvben a lélek semleges nemű,
a héberben nőnemű. Itt tehát férfiről nem is lehet szó. Ha határozott névelő hiányzik egy főnév
előtt, akkor az egy személytelen
erőt jelent.
Olyan erő ez a Szentlélek,
amely életet ad, erőt ad, és élővé
teszi az embert. Valakinek azt
mondani, szeretlek téged holtodiglan-holtomiglan, felelőtlenség.
Mert nem tudom, mi lesz velem,
vagy lesz-e egyáltalán holnap.
Nem ismerem saját magam.
Olyan ígéreteket teszek, amiért

nem tudok garanciát vállalni. De
az Isten erejével és nevében ígéretet tenni nem felelőtlenség, hanem nagy hit. Ővele merek, tudok
és akarok „nagyot mondani”,
mert ha Ő velem van, minden
lehetséges. Mindennek értelme
van, mindent el tudok fogadni.
Szent Bernát azt tanította Máriáról, hogy őt „kegyelemmel teljesnek hívja az angyal. Vagyis a
szűzben már benne van a Szentlélek. Akkor mi módon, vagy miért
kell még rászállnia? Eddig a kegyelem benne volt, most rászáll,
hogy kívülről is rajta legyen.”
Megerősíti őt és biztosítja, hogy
amit eddig gondolt, az nem képzelődés, hanem valóság. Nincs
egyedül, a Szentlélekben van.
G.F.

Létige
18. v. (Advent IV.): Iz 7,10-14;
Zs 23; Róm 1,1-7; Mt 1,18-24
19. h.: Bír 13,2-7.24-25a; Zs 70;
Lk 1,5-25
20. k.: Iz 7,10-14; Zs 23; Lk 1,26-38
21. sz.: Én 2,8-14 vagy Szof 3,1418a Zs 32 Lk 1,39-45
22. cs.: 1Sám 1,24-28; 1Sám 2,1.4
-8; Lk 1,46-56
23. p.: Mal 3,1-4.23-24; Zs 24; Lk
1,57-66
24. sz.: 2Sám 7,1-5.8b-11.16; Zs
88; Lk 1,67-79
25. v. (Karácsony): Iz 52,7-10;
Zs 97; Zsid 1,1-6; Jn 1,1-18

Derűs pillanat
Szűkszavúan
Egy asszonynak igen szűkszavú
férje volt. Egy vasárnap a feleség
nem tudott részt venni a szentmisén. Amikor a férje hazajött, megkérdezte, miről prédikált a plébános.
- A bűnről — válaszolta a férj.
- És mit mondott róla?
- Ellenezte.
F.D.-né

2016. december 18.

Keresztes Szent
János
Sz: Fontiveros 1542
†: Ubeda 1591
Ünnepe: december 14.
Hárman voltak testvérek. Édesapjuk korán meghalt. Az édesanya Jánost látta alkalmasnak
tanulásra, ezért őt íratta be iskolába. Jánost adottságai a könyvek felé irányították. Egy ispotály alapítója — látva János fogékonyságát — a Jezsuitákhoz beíratta, fedezve a költségeket. Sorsát maga kívánta meghatározni.
A Salamancai Egyetemen teológiát végzett, majd belépett a Kármelitákhoz. Úgy érezte, hogy egy
másik rend jobban megfelelne lelkének. Erősen vonzódott a Karthauziak rendjéhez, amikor találkozott Nagy Szent Terézzel, aki
marasztalta. Maradt, véglegesen
elkötelezve magát a Kármellel.
Kiváló szervező volt. Kolostorokat
létesített. Egy nagyobb joghatósági vita miatt (sarus és sarutlan
Kármeliták összezördülése) börtönbe zárták. Ott rajzolt, festett.
Megfestette saját lelkének képét,
tájakkal, hasonlóan El Grecohoz.
Munkái épp olyan beszédesek;
amint a szabadság diadalát sem
lehet börtönbe zárni, úgy a színeket sem. Kiszabadulása után Andalúzia lett az a hely, ahol rajzai,
festményei, írásai mint kincsek
sűrűsödtek össze.
Ő egyedülálló jelensége volt katolikus egyházunknak, aki az Istennel való egyesülés és a hozzá
vezető út átalakításában élt. A
kiváló férfit priorja Ubeda kolostorába száműzte, ahol ételt is alig
kapott, senki nem látogatta, évek
óta állandó láz gyötörte. Idejét elmélkedéssel töltötte. Halálos
ágyánál a prior térden állva bocsánatáért esedezett. Összegyűjtött írásai a spanyol irodalom legféltettebb kincsei közé tartoznak.
F.D.-né

Krisztamami
A könnycsepp évezredek óta az
emberi alkalmazkodás jelképe. A
görögök az élet
nagy hiábavalóságait tragédiának nevezték, szimbóluma pedig, a könnycsepp, egyúttal az emberi alkalmazkodás, a
formálódás jelképe is.
Az elengedés könnyeit akkor
sírjuk, amikor rajtunk változtat
az, amin nem tudunk változtatni.
Az adaptációs folyamat útja tehát
az elengedés könnyein keresztül vezet. A könny persze
csak metafora – az elengedés
könnyeit a nagyobbak és a felnőttek gyakran már befelé sírják; a
meg nem valósult vágyak, a törekvések hiábavalóságát, a bánatot nem mindig kísérik valóságosan kicsorduló könnyek.
Amikor viszont igen, az elengedés könnyei kémiai szempontból
is különböznek minden más
könnytől. Tele vannak méreganyaggal. Ezért érzünk megkönynyebbülést, miután jól kisírtuk
magunkat valami olyan dolog
miatt, amin nem tudunk változtatni.
Üdvözöl:

A vásárlási kórság
ellen

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Dávid volt, aki az óriás
filiszteus, Góliát kérdésére így
válaszolt: „Karddal, dárdával és
lándzsával jössz. Én azonban a
Seregek Urának nevében közeledek feléd, akit kigúnyoltál.”
Dávid legyőzte egy parittyával
és kővel a filiszteust.
Új kérdésünk: Ki volt az az
apostol, aki nem volt jelen az
utolsó vacsorán?
1.
Szent Márk apostol?
2.
Szent Lukács apostol?
3.
Szent János apostol?
4.
Szent Pál apostol?
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 január 1-i számban közöljük
A Jakabbal és Jánossal kapcsolatos rejtvény nyertese: Barta
Andrásné.
M.L.

Krisztamami

Hirdetések
 Advent hétköznapjain a szentmisék
reggel 6-kor kezdődnek.
 Egész napos szentségimádás
lesz december 20-án, kedden a
hajnali mise végétől este 18:00ig a közösségi házban.
 Adventi lelkigyakorlat december
19-20-21; hétfő – kedd – szerda
este 18:00-kor lesz templomunkban. Lelki vezető: Zsódi Viktor
piarista atya lesz.
 December 24-én, szombaton délután 16:00-kor gyermeA 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

kek betlehemes játéka, 23:30kor az Ifjúsági Énekkar műsora,
éjfélkor szentmise.
 December 25. Karácsony ünnepén vasárnapi miserend, december 26-án, hétfőn reggel 7 és 9kor lesznek szentmisék. Ezen a
napon nincs esti mise.
P.Gy.

Anyakönyvi hírek
Temetés: +Gyuris Márknét sz.:
Zádori Máriát életének 90. évében 2016. december 6-án utolsó
útjára kísértük.
P.Gy.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

Hatalmas világvárosi áruházba
vitte be vidéki ismerősét egy úr.
Hosszas nézelődés és az áruház
osztályainak végigjárása után
megkérdezte, hogy tetszett.
– Nagyon! - hangzott a válasz. Még sohasem láttam ilyen rengeteg dolgot egy tömegben, amik
nélkül remekül megvagyok! Milyen borzasztó is volna az életem,
ha mindezekre, amiket itt láttam,
szükségem is volna, mert akkor
sohasem érezném szabadnak és
könnyűnek magamat.
Aki takarékosan él, az gondtalanabb, mint az, aki mindent
megvásárol, még ha nincs is rá
szüksége
csak
azért,
mert
„alkalmi vétel”, mert most olcsó,
vagy csak azért, mert hátha később nem lehet majd kapni.
A szenvedélyes vásárlóknak
figyelmébe ajánlom Ciceró mondását: „Akit vásárlási kórság nem
gyötör: külön jövedelemforrással
rendelkezik”.
Nincs olyan fontos, szép vagy
értékes dolog, ami megérné azt,
hogy napokon át fillér nélkül kelljen lennem!
N.-né

Léleklétra
Az alkohol kitűnő oldószer!
Oldja:
 A családokat,
 A házasságokat,
 A barátságokat,
 A munkaviszonyt
 A bankszámlát
 A jogosítványt\
 A máj- és agysejteket.
Problémákat nem old meg.
M.T.É.

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.

