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Evangélium

vallásos ember, mint ez, ilyen egyszerűen és nyugodtan imádkozzon
minden elragadtatás nélkül. A
gyenge úszó – válaszolt az apa –
csapkod maga körül a vízben, próbálja magát fenntartani. A tökéletes úszó a hullámokon fekszik, és
azok viszik őt”.
„Akkor Jézus Galileából elment
Jánoshoz a Jordán mellé, hogy
megkeresztelkedjék”
(Mt
3,13). Jézus tisztában van azzal,
hogy ő ki és mire van szüksége.
Nála a hozzáállás rendben van.
Mindenki,
aki
keresztelkedni
akar, azt kérdezi, hogy mit csináljon. Jézus nem, ő megjelenik Jánosnál és nem kérdez, hanem felszólítja, keresztelje őt meg.
Ő a hullámokon fekszik, a
mennyei Atya tenyerén. Tudja mi
az, hogy elragadtatás. Azt jelenti
magyarul és keresztényül, hogy
kötelességteljesítés.
G.F.

…”mit tegyünk”…
A keresztelés nemcsak egy igazolás, hogy az egyházhoz tartozom, hanem egy bélyeg az ember
lelkén, amit többet nem lehet letörölni. A hét szentségből háromra
igaz ez. A keresztség, a bérmálás
és a papi rend olyan eltörölhetetlen jegy a lelken, hogy ezeket csak
egyszer lehet szentségként felvenni.
A megkeresztelkedés vagy megtérés előtt vagy után mi is megkérdezzük,
mit
kell
tenni? Ezt kérdezte a tömeg is Jánostól: „Mit tegyünk?” „Akinek két
ruhája van – válaszolta –, az egyiket adja oda annak, akinek egy
sincs. S akinek van mit ennie,
ugyanígy tegyen.” Jöttek a vámosok is, hogy megkeresztelje őket, s
így szóltak hozzá: „Mester, mit tegyünk?” Ezt felelte nekik: „Ne szedjetek be többet, mint amennyi meg
van szabva.” Megkérdezték a katonák is: „Hát mi mit tegyünk?” Nekik így felelt: „Ne zsaroljatok, ne
bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg zsoldotokkal” (Lk 3,10-14)
Luther Márton felhívja a keresztények figyelmét, hogy miután a
pásztorok megtalálták Máriát,
Józsefet és a jászolban fekvő gyermeket, oda mentek vissza, ahonnan jöttek (Lk 2,20).
Ha egy szerzetesrendben valakinek látomása van, vagy kiválasztott lesz, mert csodák történnek a
keze és imádságai által, azt mondják neki, továbbra is mosogass és
takarítsd ki a konyhát. Pucold
meg a krumplit, ahogyan eddig is
minden nap. Mert az igazi megtérés lényege, hogy az belül történik. A házasnak nem kell papnak
vagy apácának lenni, a papnak
nem kell megnősülni, hanem mindenki maradjon ott ahol, eddig
volt, csak ezentúl más hozzáállással.
Martin Buber történetei között
olvassuk, „valaki látott egy vallásos embert imádkozni. Megdöbbenve futott apjához és mondta neki,
hogyan lehet az, hogy egy mélyen
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Derűs pillanat
Kié az elsőbbség?
XXIII. János pápa és a római főrabbi egyszerre érnek a lifthez.
Az ajtó előtt hosszasan udvariaskodnak, melyikük lépjen be először.
Végül a pápa elmosolyodik:
- Menjen Ön előbb, hiszen az
Ószövetség volt előbb...
F.D.-né

2017. január 8.

Szent I. Dávid Király
Sz: 1084
†: Carlisle, 1153
Ünnepe: január 11.
(Szent I. Dávid Király nem tévesztendő össze az Ószövetségi
Dáviddal). Édesanyja a magyar
származású Skóciai Szent Margit
volt, apja pedig Kanmore Malcolm király. A szülők halála után
testvéreivel az Angliában élő apáca nagynénjük oltalmába kerültek. Rokoni kapcsolatok révén jutott be az angol királyi udvarba,
onnan pedig Skóciába. Két testvérével együtt lettek Skócia vezetői. Megnősült, feleségül vette a
szász Matildot, akinek rövid életet adott a Teremtő. Sándor testvére halálával Dávid lett Skócia
jogos királya. Önálló hierarchiát
szervezett, helyreállította a püspökségeket, számtalan kolostort
létesített, a Cluny bencéseknek, a
Cisztercieknek és az Ágostonrendieknek. A szűkölködők felé kinyilvánította szeretetét és igazságérzetét. Az udvarban nem tűrt
meg semmi tisztátalanságot, ivászatot, környezetében semmi viszályt vagy veszekedést. Uralkodásának 29 esztendejében Skóciában igazi béke uralkodott. Matildja korai halála után még 20
évig élt nőtlenül a jámborság és
az igazságosság rendíthetetlen
cselekedetében. Szentként halt
meg, bár formálisan nem avatták
szentté, népe szentként, s mint
nemzeti hőst, a „jó király” és a
„szent” névvel tisztelte.
F.D.-né

Bölcsességek az időről
Az idő az egyetlen valódi vagyonod. Folyamatosan neked kell
eldöntened, hogy mire és hogyan
költöd el! Légy óvatos, mert könynyen mások költhetik el helyetted!
„Nem arról van szó, hogy kevés
az időnk – hanem túl sok időt
tékozlunk el.”
(Seneca)
N.-né

Krisztamami

Ajándék

A kezdő szülők mindent nagyon jól akarnak csinálni, és remélik, hogy sikerül is
nekik.
Gondolkodás
nélkül képesek elfogadni egy-egy szerző, előadó vagy
egyházi személy határozott kijelentéseit, főleg, ha azt alá is támasztja néhány, a véleményét
igazolni látszó kutatási eredménnyel, vagy bibliai idézettel. A
nyomtatásban megjelenő, vagy
tekintélyes helyekről hangzó tanítás aztán követendő szabályrendszerré válik a számukra.
Pont.
Isten azonban az élethez (és
ebbe a gyermeknevelés is beletartozik) értelmet is adott, hogy legyen mivel gondolkozni; meg lelkiismeretet, hogy legyen, ami
néha furdal. Újjászületett gyermekeinek a saját Lelkét is adta,
hogy tanácsoljon, vigasztaljon, és
erőt adjon a nehéz pillanatokban.
Összesen annyit vár tőlünk, hogy
ne hiszékenyek legyünk, hanem
hívők: ne másban, hanem Benne
bízzunk, és csak Tőle függjünk. A
hit nem vallás, hanem bizalmas
kapcsolat szerető mennyei Édesapánkkal.
Üdvözöl:

Örülsz, ha kapod, örülsz, ha
adod. Az ajándék öröm. Naponta,
ha akarod.
Ajándék karácsonykor, ajándék,
mit a nyuszi hoz. Évfordulók ékköve az ajándék. Születésnap, névnap. Szegény nélküle.
Az ajándék, aminek ára nincs.
Jelkép. Szeretet. Az ajándékban a
szív szeretete. Rejtve.
Ajándék, ne add, ha benne nem
Te vagy. Ajándéknak, mit kapsz,
ne keresd az árát. Mit ér, ha csak
„úgy" adták - és mit ér, ha a szeretet nyújtotta neked?!
Az ajándék szeretet. Élni nélküle
nem lehet. Naponta adj és kapj
ajándékot.
Add, amit vársz. Megértő szót,
mosolyt. Kérdezd a beteget, a szomorkodót. Segíts, ahol szükség
van. Kölcsönadott könyv. Jó tanács. Meghallgatás. Együttérzés.
Nevess a viccen. Hallgass a könyv
előtt. Mind ajándék. Nem kapod.
Add. Várják. Hozzád is visszajut.
„Nagyobb öröm adni, mint kapni."
Ha megpróbálod, majd megérzed.
Még ma. Holnap. Mindennap.
A szeretet örömmel ajándékoz meg.
(Mácz István: Örülj velem!)
N.-né
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Hirdetések
 Ma, január 8-án,
vasárnap a Katolikus Kör tartja találkozóját a közösségi házban, délután 15 órai
kezdettel.
 Január 8-án vasárnap a Vox
Nova újévi koncertjére várunk
mindenkit este 5 órától a templomba.
 Akik házszentelést kérnek, azok
jelezzék a plébánia irodájában.
 Fatimai imaóra lesz január 13án, pénteken, du. 15 órai kezdettel a közösségi házban.
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: Dáriusz volt, akit a Dánielre irigy főfelügyelők és satrapák
tanácsára oroszlánok elé vetettek. De Isten megmentette az
igaz Dánielt. Ezt látva Dáriusz az
igaztalan vádlókat dobatta az
oroszlánok elé, akiket az oroszlánok széttéptek. (Dániel 6,20)
Új kérdésünk: Jézus kinek az
anyósát
gyógyította
meg?
(Márk 1,30)
1. Zebedeus?
2. Zakariás?
3. Simon?
4. Zakeus?
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 22-i számban
közöljük.
A Szent Adalberttel kapcsolatos rejtvény nyertese:
Tóth
Lászlóné.
M.L.

Isteni hívószámok – 24 órás gondoskodás
Ha szomorú vagy
Ha valaki cserben
hagy
Ha bűnt követtél el
Ha aggódsz valami
miatt
Ha veszélyben
vagy
Amikor Istent távolinak érzed
Ha hitednek erősítésre van szüksége
Ha magányos vagy
Ha keserű és kritikus lettél
Ha szeretnél megnyugodni

Jn 14
Zsolt 27

Ha a világ nagyobbnak tűnik Istennél
Ha honvágyad van

Zsolt 90

Zsolt 51
Mt 6,19-34

Ha imáid gyengék és
önzőek
Ha bátorírásra van
szükséged
Ha depresszióba estél

Zsolt 67

Ha elvesztetted bizalmadat az emberekben
Ha az emberek rosszindulatúnak tűnnek
Ha elcsüggedtél a
munkádban

1 Kor 13

Zsolt 91
Zsolt 139
Zsidók 11
Zsolt 23
1 Kor 13

Zsolt 121

Józs 1
Zsolt 27

Jn 15
Zsolt 126

Mt 11,25-30

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

M.T.É.
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