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Evangélium
…”Három év óta
keresek termést ”…
(Lk 13,7)
Már a Biblia első könyve szépen
szemlélteti, milyen a bűn, amikor
az Úr Isten azt mondja Ádámnak
„a föld átkozott lesz miattad” (Ter
3,17). Hárman követtek el bűnt
(Ádám, Éva és a kígyó), mégis
négyen lettek megátkozva, a föld
is. A bűn terjed, mint a vírus,
egyre többeket fertőzve meg. Ezt
úgy kell érteni, hogy a fa továbbra is termést hoz, csak annak
gyümölcse nem ehető. A bűn miatt keserű íze lett. A föld terméketlensége előre jelzi, hogy az
emberek is ilyenek lesznek, tetteikben gyümölcstelenek, engedetlenek.
Mi vagyunk a fa, a fügefa is. Miért nem teremjük a gyümölcsöt?
Mert a gyümölcs először a fa belsejében, a gondolkodásmódban, a
hozzáállásban születik meg.
Hogyan?
Szent Ambrus magyarázata szerint az első emberpár a bűn elkövetése után fügefalevelekkel takarta el szégyenét. Bocsánatot is
kérhetett volna az Istentől, ez a
lett volna a gyümölcstermés. Ehelyett leveleket szakított és elbújt.
A könnyebb megoldást választotta. A belső helyett a külsőt. Megbánás helyett egy éretlen színű
nem ruhát, hanem egy maszkot,
ami nem öltöztet, csak takar.
Jézus harminc éves korában megkeresztelkedik, harminchárom
éves korában keresztre feszítik.
Három évet van közöttünk, tanítva és csodákat téve. És három év
óta mi, a fügefa nem terem semmit. Pedig azt halljuk, hogy évente jár ide és keresi rajta a gyümölcsöt. A keresésen van a hangsúly. Tehát mindent megkapott,
és teremnie kellene. Mi a baj?

Azt mondja valaki, „Minden mag
olyan erőt szív a földből, amilyen
az ő természetének való; a sóska
sót, a levendula olajat, a fűz keserű szalicilt, a répa cukrot, s a gabona lisztet. Csak a levél zöld valamennyinél, a levél; ez az uniformis; a virág más, és a gyümölcs is
más.”
A ruha, a külső, az uniformis,
mindnél ugyanaz. A gyümölcs
azonban belül terem. A megtérés
belül terem. A jóság és bűnbánat
is belül terem.
Vagy várjunk még egy évet? Mit
adjak még, mit mondjak még?
Időt, körülássam, megtrágyázzam? Mit tegyek még?
Esetleg annyit, hogy megkérdezem: te egyáltalán akarsz termést
hozni?
G.F

Létige
28. v. (Nagyböjt 3. vasárnapja):
Kiv 3,1-8a.13-15; Zsolt 102;
1Kor 10,1-6.10-12; Lk 13,1-9
29. h.: 2Kir 5,1-15a; Zs 41-42; Lk
4,24-30
1. k.: Dán 3,25.34-43; Zs 24; Mt
18,21-35
2. sz.: MTörv 4,1.5-9; Zs 147; Mt
5,17-19
3. cs.: Jer 7,23-28; Zs 94; Lk 11,14
-23
4. p.: Oz 14,2-10; Zs 80; Mk
12,28b-34
5. sz.: Oz 6,1-6; Zs 50; Lk 18,9-14
6. v. (Nagyböjt 4. vasárnapja):
Józs 5,9a.10-12; Zs 33; 2Kor
5,17-21; Lk 15,1-3.11-32
SZ.J

Léleklétra
Hagyjátok Isten kegyelmét működni lelketekben azáltal, hogy
elfogadjátok, amit csak ad nektek, és odaadjátok, amit csak elvesz tőletek.
Az igazi életszentség abban áll,
hogy mosolyogva tesszük Isten
akaratát.
(Teréz anya)
SZ.J

2016. február 28.

Szent Gábor
áldozópap
1838-1862
Ünnepe: Február 27.
Gábor egy ügyvéd család tizenegyedik gyermekeként született.
Növekedvén és kamaszként is ártatlan életet élt. Még iskolái befejezése előtt súlyosan megbetegedett. Ekkor erősen elhatározta,
ha életben marad, egyházi pályára lép. Amikor felépült, bizony
megfeledkezett ígéretéről. Hamarosan ismét beteg lett, és ekkor
megújította fogadalmát, amit be
is tartott. Példás élete volt. Apró
örömöket tagadott meg önmagától. Szerénységét és alázatosságát
a körülötte lévők példaértékűnek
tartották. Aszkétizmusa ellenére
derűs és vidám fiatalember volt.
Pappá szentelték, de a tuberkulózis erőt vett rajta, és huszonnégy
évesen fejezte be földi életét. Az
internátusban lakó diákok és a fiatal világi papok példaképe.
F.D-né

Márciusi népi
jóslások
Március 1: Ha száraz lesz Március, Július kenyeret ad.
Március 9: amilyen Franciska
napja, olyan lesz a hónapja.
Március 12: Gergely napja ritka, ha jó, hideg, szeles, gyakran
van hó.
Március 18: Sándor, József, Benedek, zsákban hozzák a meleget.
Virágvasárnap: Derült Virágvasárnap jó esztendő, de ha nedves,
minden veszendő.
Március 27: Ha Húsvétra eső
száll, Pünkösdig az meg nem áll.
F.D-né

Krisztamami

Hirdetések

Hogy lehet elérni,
hogy a gyereked
a saját jó szándékával maga célozza
meg azt a jó
irányt?
Mielőtt
munkához látsz, kapcsold be a
kötődő ösztönt, mert csak a jó
kapcsolat közegében tudsz a gyerekedre hatni! Érd el, hogy rád nézzen, mosolyogjon és bólintson. A
bólintást mindenképpen várd meg,
mielőtt munkához látsz! Mielőtt
megmondod neki, hogy mit tegyen,
be kell, hogy szálljon a csónakodba.
Meg kell születnie benne a jó szándéknak, hogy a jó irány a saját célja, a saját haladási iránya legyen.
A legjobb érvet kell felhoznod, ami
erről meggyőzi. Hol található a legjobb érv? A gyerekben próbáld
megtalálni az okot (a meggyőző
érvet), amiért a jó irányba akar
indulni. Kell, hogy legyen benne
valamilyen indíték, amivel dolgozhatsz. Minden gyerekben van valami, amivel el lehet indulni. Csak
arra kell figyelni, hogy
a sajátja legyen az az indíték, ami
az első lendületet adja. Csak abból
lehet kiindulni, ami már megvan
benne. Ha már beszállt a csónakodba, ha már beállt a jó irányba, állj
mellé támogatással és bátorítással!
– Szerinted elég erős és kitartó
vagy már ahhoz, hogy rád bízzam a
szobád rendben tartását? Nem tudom, el tudnál- e már látni egy ekkora feladatot…
– Persze Anya, ne viccelj, már 9
éves vagyok!
Mindig a jó szándékával
azonosítsd a gyereket, ne az
eredménnyel, amit fel tud
mutatni. Ahhoz, hogy végül
mégiscsak elérjük a kitűzött célt,
arra is szükségünk van, hogy
mások a jó célunkkal, ne pedig a
kevésbé jó eredményeinkkel
azonosítsanak minket.

- Nagyböjt péntekjein a keresztút imádkozása reggel ¼ 7-kor kezdődik.
- Pénteken első péntek, a reggeli
mise végén szentségimádás lesz,
majd délelőtt a betegeket látogatjuk.
- Vasárnap első vasárnap, a délelőtti mise végén szentségimádást tartunk.

Üdvözöl:

Krisztamami

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes válasz: Péter volt, aki fogadkozott:
„Ha mindnyájan megbotránkoznak
is, én nem botránkozom meg soha.”
Jézus csak ennyit mondott: „Bizony
mondom neked, még az éjjel, mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadsz.” Új kérdésünk: Ki volt az
az apostol, aki nem volt jelen az
„Utolsó vacsorán”?
1.
Szent Lukács apostol?
2.
Szent Pál apostol?
3.
Szent János apostol?
4.
Szent Márk 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 március
13-i számban közöljük.

P.Gy.

Rejtvény
A február 14-i rejtvény megfejtése: Egyházirend
E heti rejtvényünk:

M.L.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés:
Dániel, Börcsök Péter és Bozsák
Brigitta, Olívia Zoé és Balázs Zétény, Csongrádi Balázs és Tóth Kitti gyermekei a keresztség szentségében részesültek 2016. február 21én.
Temetés:
+Nagy Károlyt életének 63. évében
2016. február 18-án utolsó útjára
kísértük.
Nyugodjék békességben!
P.Gy.

Gyógyfüvek
Március 1-én és 2-án:
BÉLKIÜRÍTÉSRE
Előtte való este egy csésze bodzahajtás vagy gyújtoványfű vagy kutyabengekéreg, esetleg szenna.
Ezek közül azt válasszák ki maguknak, amelyik teljes kiürítést
csinál a beleikben.

1. Szentlélek egyik tevékenysége –
bibliához kötődik
2. Biblia más szóval
3. Isten újszövetségi népe
4. A bűnbocsánat szentsége
5. Isten üzenete az emberekhez
6. Ígyen módon is szólt Isten népéhez
7. A biblia egyik könyve 150 van
belőle
8. Hány fő része van a Bibliának
A megfejtést 2016. március 4-ig
juttasd el neveddel és címeddel
ellátva a plébánia postaládájába.
A nyertes nevét a 2016. március
13-i számban közöljük.
M.T.É.

Derűs pillanat
- Apu! Ki az a Kleopátra?
- Kérdezd meg anyádat, ő mindenkit ismer az utcában.

K.Á.

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

F.D.-né

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)

A kiadvány elektronikusan is elérhető a http://dorozsmaiplebania.hu/hetilap címen.

