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Evangélium
…”tartsátok meg parancsaimat”… (Jn 14,15)
Az Ószövetség 613 parancsot
ismer. Miért ilyen sokat?
A második világháború „írói és
gondolkodói hármasságának” egyik prófétája, Kodolányi János
szerint az első ember egy parancsot kapott. Később Noé már hetet. A vízözön után az ősatyák
kilencet. Egyre több és több lett a
parancsokból, míg el nem érte a
613-at. Mennél távolabb van
ugyanis az ember az Istentől, annál több parancs kell. És minél
közelebb van az Istenhez, annál
kevesebbre van szükség. Ha az
ember az Istenben élne, egy törvény kellene csak, a szeretet. De
arról is hamar kiderülne, hogy az
nem is törvény, hanem levegő,
amit ha nem venne az ember,
azonnal megfulladna.
Erről az Istenben lévő Atya Fiú
kapcsolatról tanít ma minket Jézus. Igaz most több parancsot
említ, de a korábbi fejezetben
(13,34) amikor az Isten és felebarát szeretetéről oktat, egyes
számban használja a parancsok
szót. Új parancsot adok nektek.
Csak egyetlen egyet, mégpedig
szeressétek egymást, ahogyan én
szerettelek titeket.
Születésünktől fogva számos
paranccsal támogatnak meg bennünket napról napra szüleink,
nevelőink. Dolgozzunk, tanuljunk, viselkedjünk jól, ne bántsunk meg másokat s a többi. Ezt
mind egy szóban, vagy parancsban úgy tudjuk összefoglalni: szeretet. Aki szeret, az minden parancsot teljesít.
A szeretet cselekedet és hozzáállás. Az egyik az Ószövetség, a
másik az Újszövetség. Az ószövetség azt mondja, hogy tedd ezt
vagy azt. Az újszövetség megkérdezi, szívesen teszed ezt? Szót
fogadok, engedelmeskedem, ez az

ószövetség. Boldog vagy? Örülsz,
amikor ezt teszed? Ez az Újszövetség. Nemcsak teszem a dolgom, hanem szeretem is, örömömet találom benne.
„Megkérdezett valaki egy tanítót.
A szent könyvben azt olvassuk,
hogy Ábrahám minden parancsot
teljesített. Hogyan lehet az, hiszen
akkor még nem is volt meg az öszszes parancs? A bölcs így válaszolt. Tudod, hogy az állító, pozitív megfogalmazású parancsok az
ember csontjainak felelnek meg,
amiből 248 darab van. A tiltások
pedig az izmok száma 365. Az év
napjainak számával egyenlő. A
kettő összege 613. Az egész törvény, minden parancs tehát az
ember egész testét jelenti. Amikor
Ábrahám, a saját testét megfegyelmezte, tiszteletben tartotta, ápolta
és nevelte és ezzel minden törvénynek eleget tett.”
Amikor szeretettel, örömmel és
jó szívvel teszel valamit, te is
minden törvénynek eleget teszel.
G.F.

Remete Szent Antal
Egy alkalommal testvérek jöttek Antalhoz, hogy elmondják az
álmot, amit láttak és megtudják,
igaz volt-e, vagy a gonosztól származik.
A testvéreknek volt egy szamaruk, amely útközben elpusztult.
Mikor odaértek a szenthez és mielőtt bármit kérdeztek volna tőle,
az így szólt: - Mi van a szamárral,
amelyik elpusztult az úton? Így
szóltak: honnan tudsz erről
atyánk? Ő így válaszolt: - A gonosz mutatta meg nekem, mi történt. Erre azt mondták: - Ez az,
amiért eljöttünk hozzád, hogy
megkérdezzünk téged. Mert a
félelem miatt, az álmok becsapnak bennünket és igaznak tüntetik fel magukat. Antal, a szamár
példájával meggyőzte őket, hogy
az álmuk a gonosztól származik.
M.A.

2017. május 28.

Kegyhelyek
Máriakönnye
Baja mellett helyezkedik el. Keletkezéséről szép legendák élnek
a bácskai népek ajkán. Valamikor ezen a helyen egy Mária-kép
függött, és egy vándorlegény pihent meg alatta. Amint sorsán
sóhajtozott, azt érezte, hogy vízcseppek hullanak karjára. Ekkor
meglátta a Szűzanyát, aki siratja
őt, és az ő szeméből könnyek hullanak. Mária megszólalt, hogy a
forrásból merítsen vizet, mert a
Szűz könnyéből forrás fakadt.
Megmosakodott benne és a sorsa
jobbra fordult, a lelkében teljesen
megújult. A szerb monda szerint
valamikor két fiatal férfi vándorolt, egy magyar és egy szerb.
Farkasok támadták meg őket.
Amikor a fán függő Szűzanyaképet megpillantották, fohászkodtak és megmenekültek. A forrás vizéből egyformán imádkoznak és gyógyulnak akár katolikusok, akár görögkeletiek. Mindkét
vallás tiszteletben tartja a forrás
vizét, és tiszta szívvel éneklik kiki a maga nyelvén:
„Ha ver az élet vihara,
Sorsom rád bízom én,
Vezess az ingó habokon,
Hogy ha majd partot ér,
Lehessek égi honodban
Örökre boldog én!”
F.D.-né

Létige
28. v.: ApCsel 1,1-11; Zs 46; Ef
1,17-23; Mt 28,16-20
29. h.: ApCsel 19,1-8; Zs 67,2-7; Jn
16,29-33
30. k.: ApCsel 20,17-27; Zs 67,1021; Jn 17,1-11a
31. sz.: ApCsel 20,28-38; Zs 67,2936; Jn 17,11b-19
1. cs.: ApCsel 22,30; 23,6-11; Zs
15; Jn 17,20-26
2. p.: ApCsel 25,13-21; Zs 102; Jn
21,15-19
3. sz.: ApCsel 28,16-20.30-31; Zs
10; Jn 21,20-25
4. v.: ApCsel 2,1-11; Zs 103; 1Kor
12,3b-7.12-13; Jn 20,19-23

Krisztamami

Rejtvény

Játék helyett
idejük jelentős
részét ma a
képernyő előtt
töltik a gyerekek. A digitális eszközök rendszeres használata pedig megváltoztatja, átállítja
a gyerekeinket. A képernyő előtt
befogadó üzemmódban vannak; a
valódi játék azonban, amivel koruknak megfelelően foglalkozniuk kellene, kifejező és felfedező
tevékenység. Játék közben a gyerek nem befogad, hanem előhoz,
kiad magából. A gyerekek fejlődése szempontjából az információ
befogadásánál fontosabb a belülről kifelé haladó áramlat A kiáramlás tartja fenn a kíváncsiságot és a tudásszomjat is. Előrelendítő játék közben kifelé áramlik az, ami belül van; ennek az
áramlatnak a következménye a
felfedezési vágy és az aktív befogadás. Manapság viszont nem
szabadítunk fel elég helyet a gyerekeink életében arra, hogy ez a
spontán kifelé áramlás megtörténhessen. Időbeli, térbeli és érzelmi szabadságra is szükségük
van ahhoz, hogy elmerülhessenek
a valódi játék kifejező-felfedező
tevékenységében. A játék belülről
kifelé irányul; a passzív, befogadó szórakozás (mint a videojáték, meg a tévézés) viszont kívülről befelé: éppen emiatt nem
valódi játék!
Üdvözöl:

A május 14-i rejtvény megfejtése:
Higgyetek az Istenben, és
bennem is higgyetek.
E heti rejtvényünk:
Lólépésben
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Léleklétra
Kereszténynek lenni nem korlátozódik arra, hogy parancsolatokat követünk, hanem
hagyjuk, hogy Krisztus birtokába vegye életünket és azt
átalakítsa.”
(Ferenc pápa)

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Teofil volt. Így kezdődik
az apostolok cselekedeteiről szóló
írás: „Első könyvemben, kedves
Teofil, elbeszéltem…” Az a bizonyos „első” könyv az Evangélium
volt, s a szerzőt a hagyomány
Szent Lukácsban jelöli meg.
Új kérdésünk: Ki volt az a bibliai személy, aki Isten akaratából kilencven éves korában
fiúgyermeket szült? (Ter 17,16)
1.
Hágár?
2.
Rebekka?
3.
Sára?
4.
Jehudit?
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 június 11-i számban közöljük. A Szent Miklóssal kapcsolatos rejtvény nyertese: Bartha Andrásné.
M.L.

Hirdetések
• Május hónapban a hétköznapi
szentmisék este 6 órakor kezdődnek, a misék végén imádkozzuk a lorettói litániát.
• Június hónapban a hétköznapi
misék reggel 7-kor kezdődnek.
• A héten lesz első péntek, reggel
a mise végén imádkozzuk a Jézus Szíve litániát, majd délelőtt
a betegeket látogatjuk.
• Vasárnap, Pünkösd ünnepe,
egyben első vasárnap is. Délelőtt 9-kor elsőáldozás lesz, kivételesen az esti mise végén lesz
Jézus Szíve litánia.
• Pünkösd hétfőjén reggel a szokott időben igeliturgia lesz.
P.Gy.

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

A megfejtést június 2- ig juttasd
el neveddel és címeddel ellátva a
plébánia postaládájába. A nyertes nevét a június 11-i számban
közöljük.
M.T.É.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés:
Emma Loretta – Varga Zsolt és
Kisbodri Ágnes;
Zsófia – Bozó Dániel Péter és
Lauer Viola Tekla;
Janka – Polyák Ferenc és Dr.
Pallagi Anita gyermeke a keresztség szentségében részesült
templomunkban 2017. május 21-én.
Esküvő:
Ács Attila és Kovács Ágnes;
Német Tibor Simon és Csányi
Andrea 2017. május 20-án a házasság szentségében részesültek.
Tajti Sándor és neje, Böszörményi Erzsébet 50 éves házassági
évfordulójukat ünnepelték templomunkban 2017. május 20-án.
Temetés:
†Faragó Jánosnét sz.: Laczkó
Évát életének 54. évében, 2017.
május 16-án;
+Király Sándornét sz.: Miksi
Gizellát életének 82. évében;
+Walla István Lászlót életének
51. évében 2017. május 18-án a
kiskundorozsmai temetőben utolsó útjára kísértük.
P.Gy.

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.

