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Evangélium
…bevezetés a keresztség szentségébe… (Jn 4,5-42)
Jézus mai beszélgetése egy kéréssel kezdődik: adj innom! Jézus
nem a vízre szomjas, hanem az
asszony hitére. Kínos felszólítással még a magánéletébe is belenyúl: „menj, hívd a férjedet és jöjj
ide” (17.vers). De ezt nem azért
teszi, hogy az asszonyt megbántsa
vagy megalázza, hanem hogy fokozatosan vezesse el és be az istenhitbe.
A nagyböjti vasárnapok szentírási olvasmányai tudatosan vannak összeválogatva.
„A” évben, most, a keresztség
szentségével kapcsolatosak, ezek
a keresztségre felkészülést elősegítő szövegek (szamariai asszony,
a vakon született meggyógyítása és
Lázár feltámasztása).
A „B” évben Krisztus személye
és a megváltás áll a középpontban („bontsátok le ezt a templomot...”; „fel fogják emelni az Emberfiát”; „ha a búzaszem nem hull
a földbe”).
A „C” évben az egyéni megtérés szükségessége a fő gondolat.
Ezért olvassuk a „terméketlen fügefáról, a tékozló fiúról és a házasságtörő asszonyról” szóló példabeszédeket.
A mai, „A” betűjelű egyházi évben elhangzó, párbeszéden alapuló történet is egy pensum volt, és
ma is az, házi feladat a keresztelésre készülőknek. Hogyan lehet
lassan, fokozatosan megismerkedni Jézussal? A vele való találkozásban hogyan mélyül el a hitünk? Bemutatja a beszélgetés női
alakja.
Az asszony más-más néven szólítja meg Jézust, amik egyre mélyebb tartalmat rejtenek.
A beszélgetés elején idegennek
nevezi: „te zsidó létedre tőlem, szamáriai asszonytól kérsz inni?
(9.vers). Majd néhány verssel
odébb már úgy fogalmaz: „Uram –
mondta az asszony –, hiszen vödröd sincs” (11.vers). Később a 19.
versben azt halljuk az asszony

szájából „látom, próféta vagy”. A
beszélgetés vége felé az asszony
elszalad, hogy hírül vigye mindenkinek, „gyertek, van itt egy ember,
aki mindent elsorolt, amit csak
tettem.
Ő
volna
a
Messiás?” (29.vers). Úgy fejeződik be a
történet, hogy a szamariaiak, kivonulva a faluból azt mondják az
asszonynak, „most már nem a te
szavaidra hiszünk, mert magunk
is hallottuk, és most már tudjuk,
hogy valóban ő a világ Üdvözítője”. (42.vers). A te-ből, világ üdvözítője lesz. A keresztelkedésre jelentkezett pogányból hívő keresztény lesz. Változáson megy át.
A kalkuttai Teréz anya által
1950-ben alapított „szeretet miszszionáriusai” (Missionariarum a
Caritate) szerzetesrend minden
kápolnájában, az oltár fölött
egyetlen szó olvasható: szomjazom. Szomjazom a másik ember
jelenlétére, segítésére, szeretetére
és még sorolhatnám és ő is az
enyémre. És Jézus az asszonynak
is és nekünk is vizet, élő vizet ad.
Mit?
A mai szentmise prefációjában
nemsokára azt énekli a pap,
hogy „Jézus, miközben vizet kért a
szamariai asszonytól, a hit ajándékát nyújtotta néki, az asszony hitére szomjazott, hogy az istenszeretet
tüzét lángra gyújtsa benne.”
G.F.

Létige
19. v.: Kiv 17,3-7; Zsolt 94; Jn 4,542
20. h.: 2Sám 7,4-5a.12-44a.16;
Zsolt 88; Róm 4,13.16-18.22;
Mt 1,16.18-21.24a vagy Lk
2,41-51a
21. k.: Dán 3,25.34-43; Zsolt 24;
Mt 18,21-35
22. sz.: MTörv 4,1.5-9; Zsolt 147;
Mt 5,17-19
23. cs.: Jer 7,23-28; Zsolt 94; Lk
11,14-23
24. p.: Oz 14,2-10; Zsolt 80; Mk
12,28b-34
25. sz.: Iz 7,10-14;8,10; Zsolt
39; Zsid 10,4-10; Lk 1,26-38
26. v.: 1Sám 16,1b.6-7.10-13a;
Zsolt 22; Ef 5,8-14; Jn 9,1-41

2017. március 19.

Bragai Szent
Márton érsek
Sz: Pannónia, 505 körül
†: Brago, 580 körül
Ünnepe: március 20.
Nyugtalan, sokoldalú, belső célratöréssel telített volt Márton –
élete éppúgy, mint kora, a VI.
század. Nagykorúságát elérve zarándokútra indult Palesztinába,
célja volt megkeresni a szerzetesi
élet szellemi hazáját. Éveket töltött kelet kolostoraiban, ahol belemélyedhetett a görög nyelv és
szent iratok tanulmányozásába.
Harmincöt évesen Hispánia és
Galícia vidékét látogatta. Kolostort alapított, és szerzetesi közösséget hozott létre. Pascasius testvérrel görögből latinra fordította
az „egyiptomi atyák” összegyűjtött mondásait, melyekben kiemelkedő tételek Isten és a felebaráti szeretet. Ebben az értelemben találkozott műve Szent
Benedekével, aki emberöltővel
korábban kezdett hozzá KözépEurópa keresztényi alakításához.
Márton hamarosan Braga érseke
lett, ahol megtartották az első
Zsinatot, melynek fő feladata volt
a hithirdetés és az egyházi fegyelem. Erről Mártonnak sok írása
maradt ránk. Nyelvezete hasonlított a klasszikus latinhoz, ezért
írásait évszázadokon át Seneca
írásainak tartották. Témái, melyeket különösen hangsúlyozott,
nem a tökéletes dolgokra vonatkoztak, hanem olyanokra, melyeket a világiak is teljesíthetnek.
Sírfeliratában Toursi Szent Márton segítségét kéri, akit mindig
védőszentjeként tisztelt. Márton
miután mindenkinek mindene
lett, életét befejezve testét Bragában helyezték örök nyugalomra.
F.D.-né

Krisztamami

Rejtvény

Ha el akarod látni az
Isten által rád bízott
szülői feladatodat, az a
legfontosabb
dolgod,
hogy csecsemőkortól a
felnőtté válásig tápláld
és ápold a gyerekeiddel
való kapcsolatodat. Meg kell tartanod a szívüket, mert csak a
bizalmas kapcsolat kontextusában tudsz hatni a gyerekeidre! Azt tudod vezetni, aki követni akar. Előfordulhat, hogy
minden mást jól csinálsz a nevelésben, és mégis azt tapasztalod,
hogy a gyereked nem hallgat rád
és nem követ. Valószínűleg az a
baj, hogy meglazult, vagy megszűnt köztetek a bizalmas kapcsolat. A gyereked hatalmas erejű
kötődő igényének valaki más felel
meg, nem te. Következetesen neveled, csak éppen NEM AZT A
SZEREPET TÖLTÖD BE az életében, amire szüksége volna. Jó
hír: rajtad kívül senki és semmi
más nem képes a gyerekednek
megadni azt, amire valóban szüksége van! Se a kortársak, se a
videojátékok, se a facebook, se a
tanáraik, akik – legyenek bár
nagyszerű pedagógusok – nem
lehetnek pótszülők.
Üdvözöl:

A március 5-i rejtvény megfejtése: Nyugalom napja.
A játék nyertese: Barta Andrásné.
Minden sikeres megfejtőnek gratulálunk!
E heti rejtvényünk:

Krisztamami

Remete Szent Antal
Egyszer azt mondta: Isten nem
engedi meg ugyanazt a háborút és
kísértést ennek a nemzedéknek,
mint az előzőnek. Mert az emberek
most sokkal gyengébbek és nem
tudnák elviselni.
Azt mondták Antalnak, hogy a
városban van egy ember, aki
ugyan olyan, mint ő. A foglalkozása orvos és bármi fölöslege van, azt
a szegényeknek adja, és mindennap a „Szent vagy, szent vagy…”ot énekli együtt az angyalokkal.
M.A.
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 I. Dávid, aki az
Árpád-házi leszármazott Skóciai
Szent Margit gyermeke volt, és
1127-ben koronázták Skócia királyának. Országlását Skócia történelmének legjelentősebb szakaszai között tartják számon. 1153–
ban halt meg. Népe szentként
tisztelte, s mint nemzeti hőst
a ,,jó király'' és a ,,szent'' névvel
illette.
Új kérdésünk: Ki volt az a –
Lévi törzséből való – bibliai
alak, akit papirusz kosárban
talált meg a fáraó leánya?
1.
József?
2.
Áron?
3.
Mózes?
4.
Jákob?
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 az április 2-i számban közöljük. A Nagy Szent Leó pápával kapcsolatos rejtvény nyertese: Tapodi Endréné.
M.L.

Hirdetések
• Nagyböjt péntekjein a keresztút reggel 6:20-kor kezdődik a templomban.
• Tartósélelmiszer gyűjtést szervez a karitász március 19-től
március 26-ig. Az élelmiszer
segélyeket a plébániára és a
sekrestyébe is hozhatják. Előre
is köszönjük támogatásukat.
P.Gy.

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

1. Ábel fiútestvére
2. Nagy kiterjedésű vízfelület
3. Jézus anyja
4. Ruhátlan
5. Társalgás / beszélgetés Istennel
6. Jákob ikertestvére
7. Isten szószólója

A megfejtést 2017. március 24-ig
juttasd el neveddel és címeddel
ellátva a plébánia postaládájába.
A nyertes nevét a 2017. április 2-i
számban közöljük.
M.T.É.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Csanád Zsolt, Katona Zsolt Balázs és Bulla Magdolna gyermeke a keresztség
szentségében részesült 2017.
március 12-én.
Temetés: +Vecsernyés Andrásnét sz.: Gyuris Máriát életének
89. évében,
+Jenei Gézánét sz.: Jenei Máriát
életének 90. évében 2017. március 10-én utolsó útjára kísértük.
P.Gy.

Derűs pillanat
Savanyú az alma…
- Miért bánták meg ősszüleink,
hogy ettek a tiltott gyümölcsből?
- Azért, mert az alma nagyon
savanyú volt.
F.D.-né

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.

