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Evangélium
…”Jézus arca más
lett”…
(Lk 9,29)
A legrövidebb evangélium ezeket a
szavakat adja Jézus szájába:
„Bizony, mondom néktek, hogy
vannak az itt állók között némelyek,
akik nem ízlelik meg a halált addig,
amíg meg nem látják, hogy az Isten
országa eljött hatalommal” (9,1).
Így
kezdődik
Márk
evangéliumában
Jézus
színeváltozásának története. Igaz ez
a mondat, „az itt állókra” Péterre,
Jakabra és Jánosra. Péterre azért,
mert reá a mennyország kulcsait
bízta, Jánosra az édesanyját, és
Jakab volt a keresztény vallás első
püspöke Jeruzsálemben. Ők még
életükben, és nem haláluk után
részt vehettek a feltámadásban. A
színeváltozás nyolc nappal később
(28.v.) játszódik le. Mit jelent itt a
nyolcadik nap? Húsvétvasárnapot. A
zsidóknál a hetedik nap szombat, a
nyolcadik, rákövetkező pedig
vasárnap, amikor hajnalban Jézus
feltámad a sírból. A három
kiválasztott apostol ennek a
feltámadásnak szemtanúja a
hegyen.
Annak, hogy Jézus más, mint ők.
Krisztus arca nem megváltozott,
hanem más lett. A ruhája is más
lett, ami rangot jelent, valahová
tartozást. Az egész személyiséget.
Eszerint Jézus az isteni világ tagja.
Atyja felruházza őt hatalommal „Ez
az én választott Fiam, őt
hallgassátok!” (35.v.). Milyen
hatalommal?
A szeretet
vallomásának bátorító szavával. Ezt
a hatalmat vették el Ádámtól,
amikor levetkőztették és észrevette,
hogy mezítelenek mind a ketten.
Pirqe Rabbi Eliezer szerint a
bűnbeesés előtt Ádám pap volt és
király, ehhez illő ragyogó, varratlan
ruhát viselt, amit a bűn
következtében elveszített. Meztelen
lett, tehetetlen. Egyedül maradt.
Már nem szerették egymást Évával,
hanem mutogattak a másikra,
felelősöket keresve. Jézus, az Atya
választott Fia. Mert megőrizve
nyugalmát, soha kétségbe nem esik.
Xenophón szerint érdemes
feljegyezni, amit nemes
gondolkodású férfiak, borozás és

mulatozás közben beszélnek; de még
inkább érdemes gondosan
megfigyelni, amit nemes
gondolkodású emberek tesznek és
mondanak balszerencséjük idején,
betegségben és pánikban, hogy
méltóságukat megőrizzék. És hitüket
megmutassák.
Az a mondat pedig így szól:
mindennek értelme van, és ezért
mindenért Istennek legyen hála!
G.F.

Létige
21. v. (Nagyböjt 2. vasárnapja):
Ter 15,5-12.17-18; Zsolt 26
Fil 3,17-4,1; Lk 9,28b-36
22. h.: 1Pét 5,1-4; Zsolt 22; Mt
16,13-19
23. k.: Iz 1,10.16-20; Zsolt 49;
Mt 23,1-12
24. sz.: ApCsel 1,15-17.20-26;
Zsolt 112; Jn 15,9-17
25. cs.: Jer 17,5-10; Zsolt 1; Lk
16,19-31
26. p.: Ter 37,3-4.12-13a,17b-28;
Zsolt 104; Mt 21,33-43.45-46
27. sz.: Mik 7,14-15.18-20; Zsolt
102; Lk 15,1-3.11-32
28. v. (Nagyböjt 3. vasárnapja):
Kiv 3,1-8a.13-15; Zsolt 102;
1Kor 10,1-6.10-12; Lk 13,1-9

Remete Szent Antal
Egy testvér lemondott a világról. A vagyonát elosztotta a szegények között, de egy keveset
megtartott saját szükségleteire,
majd elment Antal atyához. Mikor ezt elmondta neki, az öreg
így szólt hozzá:
Ha szerzetes akarsz lenni, menj
a faluba, vegyél húst, fedd be vele
a tested, és így gyere ide! A testvér így tett, és a kutyák, madarak megtépdesték a hússal fedett
testét. Amikor visszament az
öreghez, az megkérdezte, hogy
követte-e az utasításait. Ő megmutatta a megsebzett testet. Antal atya így szólt: - Aki lemond a
világ hívságairól, de valamennyit
meg akar tartani magának, így
jár: a démonokkal kell harcolnia.
M.A.

2016. február 21.

Damjáni
Szent Péter
püspök
Ravenna 1027 † Faenza 1072
Szüleinek korai halála és hányattatott gyermekkora után tanulmányokat folytathatott rokona
segítségével. Olyan szóbeli és
írásbeli tudományokat sajátított
el, mely őt ragyogó vitaképessé
tette. Mindemellett önmegtartóztató életet élt. Remeteközösségbe
lépett, mely közösség a Szent
Romuáld reguláját követte és élte. Hamarosan elöljárójukká választották. Sokat írt. Írásaiban
korholás volt az egyház lazaságára. Dorgálva mondta „Akik keresztényeknek mondják magukat, csak látszatra azok.” Péter
nem maradhatott remeteségben.
IX. István pápa bíborossá és
Ostia püspökévé nevezte ki, azzal
a feltétellel, hogy költözzék az
Örök Városba. Ott találkozott
Hildebrand diakónussal, a későbbi VII. Gergely pápával. A gyakorlati problémák megoldásában
gondolataik találkoztak. Egyre
többet írt a lelkiélet fejlődése érdekében, melyért korábban ékesszóló beszédeivel is küzdött. Elegánsan fogalmazott. Írásaival kiérdemelte az Egyháztanítói címet. Egész élete megoszlott az
egyház problémájával és a remeteséggel, ahol a magányt kereste
és mégis egyházi ügyekben kellett neki a világot járni. 1063-ban
visszatért remeteközösségébe
azzal a feltétellel, hogy semmiféle
feladatot ne kérjenek tőle. Isten
akaratából mégis Clunybe kellett
mennie egy vita tisztázására. Útközben hazafelé lázas beteg lett,
és egy Faenza melletti kolostorban fejezte be életét. A művészet
imába mélyedve ábrázolja, mellette a püspöksüveg és a pásztorbot a földön hever.
F.D-né

Krisztamami

Hirdetések

A
szülő-gyerek
kapcsolat nem mellé
-rendelt
viszony,
hanem természetes
hierarchia. A szülő a
gondoskodó, akié a vezetés
felelőssége, a gyerek pedig az
elfogadó, aki bizalomból követ. A
gyerek természeténél fogva
engedelmeskedik annak, akihez
kötődik, és ellenáll annak, akihez
nem kötődik.
A szeretet feltétel nélküli: nem
lehet elveszíteni, és nem kell
kiérdemelni! A tekintély
ellensúlya a gyermek emberi
méltóságának
tisztelete.
Személyes határait nem szabad
manipulációval megsérteni: se
félelemkeltéssel vagy szeretettel,
se sugalmazással vagy a felnőtt
személyiség erejével, se a gyerek
saját vágyait kihasználva. Tudd,
hogy hol a határ, és ne lépd
át! Lásd tisztán, meddig
terjed
a
természetes
hatásköröd!
A gyereked
éretlensége fölött például nincs
hatalmad. Ezért nem is bölcs
dolog belőle fegyelmezési ügyet
csinálni.
Hiába mondod neki, hogy nőj
már fel! Viselkedj! Gondolkozz,
mielőtt cselekszel! Egy olyan
gyerektől, aki még nem képes
előre gondolkodni, mielőtt
cselekszik, hiába várod el, hogy
legyen megfontolt, és időben
gondoljon a szabályokra, meg a
következményekre. Amint egy
erősebb impulzus bejut az
agyába, amint támad egy ötlete,
elfelejt mindent, ami a dolog ellen
szól. A döntő pillanatban arra
sem gondol, hogy ezt a dolgot
történetesen megtiltottad. Pedig
tudja. Csak most nem jut eszébe.

- Nagyböjt péntekjein a keresztút imádkozása reggel ¼ 7-kor kezdődik.

Üdvözöl:

Krisztamami

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes válasz: Boldog Temesvári Pelbárt volt, aki 1483-tól Budán és
Esztergomban fölváltva tanított.
Elöljárói parancsára készítette
1485 - 1500 között a három részből álló nagy beszédgyűjteményét, a Pomeriumot. Ebből való a
kérdezett idézet.
Új kérdésünk: Kinek mondta
Jézus: „mielőtt a kakas másodszor szólna, háromszor
megtagadsz.”
1.
Márk?
2.
Júdás?
3.
János?
4.
Péter?
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 március 6-i számban
közöljük. Az András apostollal
kapcsolatos rejtvény nyertese:
Veres Imréné.

P.Gy.

Léleklétra
Úgy vegyük ki részünket a jövő
alakításából, mintha minden rajtunk múlna, és úgy bízzunk Istenben, mintha minden Rajta múlna.
(Szent Ágoston )
SZ.J

Rejtvény
A február 7-i rejtvény megfejtése:
Biblia. A játék nyertese: Tari
Emese. Minden sikeres megfejtőnek gratulálunk!

M.L.

Derűs pillanat
Iskolai dolgozatokból:
 IV Béla várromokat épített.
 II. Rákóczi Ferencz Rodostóba
ment nyugdíjba.
 1848-ban megtartották a szabadságharcot és Petőfit vállon
vitték a sajtóba.
 Őseink nem éltek haláluk napjáig, mert rendszerint már előbb
elestek a csatákban.
 V. László ballada, melyben V.
Lászlót feldolgozták.
 A Trianoni békeszerződést az
utolsó oldalon írták alá.
F.D-né

E heti rejtvényünk:
1. Embertestvérünk más szóval 2.
Itt nevelkedett Jézus 3. Az egyház feje, az egyik apostol 4. Az
egyház éltetője és megszentelője
5. A népek apostola 6. Ádám és
Éva ezt követték el 7. Az egyház
látható feje 8. Isten után kit kell
legjobban szeretnünk 9. Az Úr
napját … meg! 10. Jézus más szóval 11. A biblia jelentése 12.
Evangélista volt 13. Ilyen jelzővel
emlegetjük a Szűzanyát
A megfejtést 2016. február 26-ig
juttasd el neveddel és címeddel
ellátva a plébánia postaládájába.
A nyertes nevét a 2016. március
6-i számban közöljük.
M.T.É.

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.

