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Evangélium
…”Pásztorok tanyáztak
a vidéken”… (Lk 2,8)
Az itt megjelenő pásztorok, akik
Jeruzsálem közelében legeltetik
nyájukat, nem akárkik. Rajtuk
ugyanis nagy felelősség van, és
szent emberek, mert szent feladatot látnak el. Mégpedig azt, hogy
a templomi áldozatok bemutatásához szükséges tiszta állatokat
nekik kell őrizniük a szabad ég
alatt. „Gyorsan útra keltek, és
megtalálták Máriát, Józsefet és a
jászolban fekvő gyermeket” (Lk
2,16). Otthagyják a munkájukat.
Otthagyják az ószövetséget, az
áldozatokkal való foglalkozást, és
elindulnak az újszövetség felé.
Felismerik a jelet a most született gyermekben. A jel pedig az,
hogy nincs több és nem is kell
több áldozat az állatokból. Ma
született az utolsó áldozat, aki
nem állat, hanem ember, az Isten
fia.
Kedves Testvérek! Ti is magatok mögött, vagy otthon hagytátok a mindennapokat, a munkát,
és eljöttetek ide a templomba.
Elindultatok valami új felé. Elindultatok abban a reményben,
hogy az angyal nektek is megjelenik, és hírt hoz az Istentől, a
mennyből, miként a pásztoroknak is.
Szent Bernát apát azt mondja
beszédében, hogy a megváltó
„megszületett a szegényeknek, és
nem a gazdagoknak. A dicsőséges
nap fénye rájuk ragyogott, és az
éjszaka nappallá változott. Ezért
mondja az angyal: ma született a
megváltó nektek (11.vers), ezen a
napon, most, nappal”. Pedig éjszaka van, csak akik odamentek
a betlehemi jászolhoz, azoknak
nappal van. Mert valami új kezdődik, valami újra ébredtek fel,
és ébredtek rá a mai éjszaka. Meg
kell térnem! Haza kell mennem!
Az istállóba? Az az én lakásom?
Az állatok között? Nem! Az az én
lakásom, ahol béke és megértés
és szeretet van. És ha ez otthon

nincs, akkor az nem lakás, és otthon, hanem istálló.
Hamvas Béla, a múlt század
nagy gondolkodója írja azt, hogy
„Alexandriában a születést, ami
automatikus dolog volt, születésnek (genesis) hívták, a tulajdonképpeni felébredés neve pedig ta
genesia volt. Mert a földi megszületés önmagában semmit sem jelent, ha az ugyanakkor nem a lélek felébredése is”.
Élni önmagában kevés és unalmas. Felébredni, hogy van miért
élni, az jelenti az igazi életet.
Ahogyan a pásztorok is felébrednek, és elindulnak Betlehembe.
És sokan mennek oda és sokan
vannak már ott.
A Katona, ki szíven döfte,
A Farizeus, ki eladta,
Aki háromszor megtagadta.
Vele mártott kezet a tálba,
Harminc ezüstpénzért kínálta
S amíg gyalázta, verte, szidta:
Testét ette és vérét itta –
Most áll és bámul a sok ember,
De szólni Hozzá senki nem
mer.
Mert Ő sem szól már, nem is
vádol,
Néz, mint Krisztus a keresztfáról.
Különös ez a karácsonyfa,
Ördög hozta, vagy Angyal hozta –
Kik köntösére kockát vetnek,
Nem tudják, mit is
cselekesznek,
Csak orrontják, nyínak, gyanítják
Ennek az éjszakának a titkát,
Mert ez nagyon furcsa karácsony:
A magyar nép lóg most a fákon”.
(Márai Sándor: Mennyből az
angyal)
Mi lógunk a fákon, és lelkünk
újjászületésére várunk. Hallgasd
meg Uram minden könyörgésünket.
G.F.

2016. december 25.

Karácsony
Jézus születése
Az esztendő legbensőségesebb ünnepe. A legmélyebb értelmű, mely
kétezer éve Jézus világra jöttéhez
kapcsolja az emberiséget. A roráték hajnali csendessége előkészítette lelkünket a szeretet befogadására. Gyermekkorunk szépséges Jézus-várását éljük meg családi körben, átadva utódainknak
a békesség örömét. Jézus születését Gábor angyal adta hírül Máriának Názáretben, és Betlehemben hozta Őt világra. „Betlehem,
belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen.” Mária reménységgel hordozta szíve alatt
édes terhét. Őt választotta ki Isten arra a titokra, amit a próféták által megígért: Anya lesz a
szűz, és fiút szül. Emmanuel lesz
a neve, ami annyit jelent:
„Velünk az Isten”.
Jézus születési helyét egy csillag
mutatta a három királynak, akik
mágusok is voltak, és gazdag
ajándékokat hoztak a Kisdednek:
aranyat, tömjént és mirhát. E
drága fűszerek jelképes értelmük
miatt fontosak. A Gyermek megtalálása egész további életüket
megváltoztatta. Hitet és értelmet
kaptak napjaik, mert nem volt hiábavaló az út, a hosszú vándorlás. A hit kegyelmét pedig nem
származásunk alapján nyerjük el,
hanem a kegyelem által. A megtestesülés ünnepkörében a hangsúly Jézus születése. Kell, hogy
megérintsen bennünket a Szent
Éjszaka, hogy együtt örvendezzünk a pásztorokkal Jézus világra jöttén.
„A Szent Szűz hangja altató lágyan
Felcsendül a nagy éjszakában.
S, hogy a mennyország földre
szállott,
Ő zengett legszebb imádságot,
Szemére csókolt halk édes álmot.”
(M. Cant.)
F.D.-né

Hirdetések

Krisztamami
Sok kérdést kapok, ami így kezdődik: „Mit csináljak, amikor…?”
A válasz:
1. Ne tegyél kárt a kapcsolatban.
2. Szólj rá (állítsd le a megengedhetetlen viselkedést), de ne
tegyél vagy mondj olyasmit, amitől szégyellné magát.
3. Hidald át a köztetek keletkezett szakadékot – a kapcsolat fontosabb, mint a viselkedés és a
teljesítmény.
4. Igyekezz minél előbb kijutni
a „viharból”.
5. Az ügy (és a következmények) megbeszélésével várd meg,
amíg helyreáll a béke és a kapcsolat. Adj magadnak is elég gondolkodási időt.
6. Aktiváld a kapcsolatot (szemkontaktus, mosoly, bólintás).
7. Ülj le vele beszélgetni. A
probléma gyökerével foglalkozz: a
gyereked belső indítékaival és
szándékaival.
8. Belülről kifelé nevelj: ébreszd
fel benne a saját jó szándékát!
Ezzel nemcsak látszólag (a viselkedés szintjén), hanem valóban, is visszavezeted a gyerekedet a helyes útirányba.
Üdvözöl:

Krisztamami

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Diána, Halászevics
Áron és Kiss Nikolett; Lili, Horváth Gábor és Nagy Dóra gyermeke a keresztség szentségében
részesült templomunkban 2016.
december 18-án.
Temetés: +Tajti Istvánt életének
76. évében, 2016. december 13án, a Szeged – Belvárosi temetőben utolsó útjára kísértük.
P.Gy.
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: Szent Pál apostol volt,
aki csak a Damaszkuszba vezető
úton tért meg, és lett Jézus szolgája. Tehát nem lehetett jelen az
utolsóvacsorán. Őt tartjuk a
„tizenharmadik” apostolnak, aki
életét tette Jézus evangéliumának hirdetésére.
Új kérdésünk: Ki volt az a
szent, aki Géza fejedelem fiát
- a későbbi Szent Istvánt megkeresztelte?
1.
Szent Bertalan?
2.
Szent Adalbert?
3.
Szent Kelemen?
4.
Szent Pongrác?
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 8-i számban közöljük.
A Dáviddal kapcsolatos rejtvény
nyertese: Farkas Dezsőné.
M.L.

Létige
25. v. (Karácsony): Iz 52,7-10;
Zs 97; Zsid 1,1-6; Jn 1,1-18
26. h.: ApCsel 6,8-10; 7,54-59; Zs
30; Mt 10,17-22
27. k.: 1Jn 1,1-4; Zs 96; Jn 20,2-8
28. sz.: 1Jn 1,5 - 2,2; Zs 123; Mt
2,13-18
29. cs.: 1Jn 2,3-11; Zs 95; Lk 2,22
-35
30. p.: Sir 3,2-6.12-14 vagy Kol
3,12-21 Zs 127 Mt 2,13-15.19
-23
31. sz.: 1Jn 2,18-21; Zs 95; Jn 1,1
-18
1. v.: Szám 6,22-27; Zsolt 66;Gal
4,4-7;Lk 2,16-21

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

 December 26-án,
hétfőn reggel 7 és
9-kor
l e s z ne k
szentmisék, este nincs mise.
 December 31-én, szombaton az
év végi hálaadás este 6-kor kezdődik. Ezen a napon reggel
nincs szentmise.
 Vasárnap, január 1-jén, Új év
napján Szűz Mária Isten Anyja
ünnepe. Egyben első vasárnap
is, a délelőtti mise végén szentségimádás lesz.
P.Gy.

Három
életbölcsesség
Nagy hiba, ha az emberek abbahagyják az előzékenységet és a
bókolást, mert ugyanakkor, amikor abbahagyják, hogy másnak
kedveset mondjanak, abbahagyják azt is, hogy kedveset gondoljanak.
(Oscar Wilde)
A sértés semmi addig, amíg
nem gondolkozol rajta és nem
tartod az eszedben.
(Confucius)
Ne felejtsd el, hogy a zongorázáshoz egyformán kellenek a fehér és fekete billentyűk.
(Leonard Lyons)
N.-né

Derűs pillanat
Zenekritika
A királyi kápolnában előadták
Lully Misererejét. XIV.Lajos
térden állva hallgatta végig,
tehát térden állva hallgatta az
udvar is. A zsoltár végeztével a
király me g ké rde zte e g y ik
kísérőjét, mi a véleménye Lully
zenéjéről?
– A fülnek édes, a térdnek
kemény, felséges királyom.
F.D.-né
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