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Evangélium
”hadd nőjön mind a
kettő az aratásig”…
(Mt 13,30)
Gustaf Dalman német evangélikus teológus, az első világháború
előtt elutazott a Szentföldre és
rengeteg képet, verset, közmondást gyűjtött össze. Megfigyelte
és lejegyzetelte az emberek mindennapi életét, szokásait, falun és
városon egyaránt. Ma egy intézmény viseli a nevét Greifswaldban, Berlin és Hamburg között, a
Lengyel határ közelében. Ez a
gyűjtemény 15 ezer fotót, 5 ezer
könyvet és számos térképet, leírást tud magáénak. Például az ő
jegyzetei alapján tudjuk azt, hogy
Palesztinában, mielőtt a konkoly
kalászba szökkenne, levelei kéthárom milliméter szélesek, míg a
búzáé 4-5. Mikor leveleik teljesen
megnőttek a konkolyé 3, a búzáé
6-12 milliméter közöttiek. Vagyis
a búza, a konkolynak kétháromszorosa. A két növény között a látható különbség az aratáskor figyelhető meg a legjobban.
Ez a példabeszéd nagyon fontos
szerepet töltött be az egyház életében. Sem a hívek sem a papság
nem dughatta fejét a homokba,
hanem tudatosítaniuk kellett,
hogy az egyházban is jelen van a
gonosz. Kevert közösség (corpus
permixtum). A kérdés csak az,
ami az evangéliumban is elhangzik, mit csináljunk ezzel?
Nyelvünkre és hétköznapunkra
lefordítva ez úgy hangzik, hogy az
a római katolikus pap, akinek
gyermeke és élettársa van, annak
a szentmiséje, melyet bemutat,
érvényes? A donatisták szakadár
mozgalma azt mondta (Kr.u. 4.
században) hogy nem. A keresztelést meg kell ismételni egy olyan
papnál, aki szentéletű és nem
botlott meg. Szent Ágoston azt a
kérdést tett fel nekik. Ki hatalmazott fel benneteket és bárkit
is, hogy mások fölött ítélkezze-

tek? Figyeljétek csak meg az
evangéliumot, még az Úr Jézus
sem tesz szemrehányást, hanem
azt mondja, hagyjátok hadd nőjön
mind a kettő az aratásig. Aztán
nem a pap erkölcsi tisztaságától
függ, hogy egy szentség érvényes
vagy sem. Mert a szentséget az
Isten adja, a pap csak közvetítő.
Az egyik pápa (Callixtus) azt
tanította, hogy a konkolynak a
búza ad tartást. A gonoszság,
mint a részeg önmagától összecsuklana. Azért áll, mert a földön
két jóság között áll.
Thomas Mann írja valahol
(Doktor Faustus): „gonosz sokkalta gonoszabb, ha a jó is létezik. A
jó sokkalta szebb, ha van gonosz
is. Ágoston odáig ment, hogy kijelentette: a rossz szerepe az, hogy a
jót jobban érvényre juttassa. Mert
a jó annál inkább tetszik, s annál
dicséretesebbnek tűnik fel, ha a
rosszal hasonlítják össze”.
(Thomas Mann: Doktor Faustus)
Jézus előrelátóan és bölcsen,
türelemre int bennünket.
Kell a konkolynak a búza, hogy
példát lásson. És kell a búzának a
konkoly, hogy ne bízza el magát.
G.F.
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Kegyhelyek
Thurzófalva
A Felvidék északnyugati csücskében van, közel a morva-lengyel
határhoz. 1958-59-et írtak, amikor természetfölötti események
színhelye és a Szeretetláng bázisa
lett. Máté Laschut erdőőr 1958.
június 1-én az ég felhőin mosolygó, szép női alakot látott. Öltözete
mint a Lourdes-i Szűzé, olvasóval
a karján. Nem szólt, kezével mutatta a világ térképét három színárnyalattal. A kék jelezte a vizeket, sárga a síkságot, zöld a hegyeket és erdőket. A térkép színeit
írás magyarázta. Hét változat
volt, ezeket táblán lehetett olvasni. Az első táblán ez volt:
„Tartsatok bűnbánatot, imádkozzatok a papokért, és végezzétek a
rózsafüzért.” A következőn: „Ha
nem javulnak meg az emberek,
helyi és általános katasztrófák következnek.” A negyediken: bajok,
büntetések sora következett: „Ha
nem javulnak meg az emberek,
büntetések által vesznek el.” A hetedik táblán örvendetes dolgok
voltak olvashatók, jelezve „Ha az
emberek Isten parancsai szerint
élnek, jólét és béke fog uralkodni,
de ezt csak buzgó imádsággal
nyerhetjük el. „Ezeket követően
Laschut elragadtatásba esett, s
eközben minden betegségéből
meggyógyult. Ettől a naptól megváltozott az élete, magaviselete, és
az önmegtagadó élet útjára lépett.
Látomásától 1958. szeptember 7én tett említést másoknak. Erre
megindult a hívek özönlése Thurzófalvára minden irányból. (Mint
Medjugorjében a kezdetekkor). Az
ateista irányzat bolondnak tartotta, és elmegyógyintézetbe záratta.
Az orvosok normálisnak minősítették, de az önkény három év internálással büntette. 1967 Pünkösdjén négy csoda történt, és két
év múlva ötvenezer hívő és 28 pap
hódolt az Istenanya előtt. „Szűz
Királynőnk, a Tiéd szép Magyarország / Hajtsd le hozzá édes szűz
orcád.”
F.D.-né

Krisztamami

Rejtvény

Az
együttműködésre építő gyereknevelés a jóvátétel
lehetőségét is magában
hordozza:
megmutatja azt az
utat, amelyen a
gyereknek haladnia kellene. Ha
egy kisgyerek, például, az asztal
mellett ugrabugrál, és felborít
egy poharat, akkor a szülő ne kiabáljon, hogy mit csináltál, gyermekem, hanem megtanítja, hogy
ezután fel kell takarítania. Egy
idő után már maguktól hozzák a
feltörlőt, és megértik, hogy az,
amit tettek, ugyan nem volt helyes, de jóvátehetik. Ha megbüntetjük, akkor az élete passzív elszenvedőjévé válik, ahelyett, hogy
aktívan alakíthatná azt. Ha az
együttműködés a cél, akkor szülőként tudunk számára alternatívákat kínálni, döntési helyzetbe
tudjuk hozni, és ezzel elérhetjük,
hogy később kontrolálni tudja
saját életét és a cselekedeteit.

A július 16-i rejtvény megfejtése:
Krisztus a magvető. A játék
nyertese: Bartha Andrásné.
Minden sikeres megfejtőnek gratulálunk!
E heti rejtvényünk megfejtését
megkapjuk, ha az oszlopokat helyes sorrendbe rakjuk.

Üdvözöl:

Krisztamami

Anyakönyvi hírek
Esküvő:
Puskás Zsolt és Buza Adrienn a
házasság szentségében részesültek templomunkban 2017. július
15-én.
Temetés:
† Komáromi Károly Kálmánnét
sz.: Berta Margitot életének 83.
évében 2017. július 10-én;
† Dudás Sándornét sz.: Majláth
Juliannát életének 85. évében
2017. július 18-án utolsó útjára
kísértük.
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: Ézsau volt. Egy alkalommal Jákob ételt készített. Ézsau
éppen kimerülten jött haza a mezőről. Mikor enni kért belőle, Jákob így válaszolt: „Előbb add el
nekem az elsőszülöttségi jogodat.” Ézsau így szólt: „Na, úgy is
meghalok, mit használ nekem az
elsőszülöttségi jog?” Jákob pedig
adott neki lencsefőzeléket. (Ter
25,32)
Új kérdésünk: Ki volt az a
normann származású szent,
aki később canterbury érsek
lett?
1. Bambergi Szent Ottó?
2. Avaloni Szent Hugó?
3. Salzburgi Szent Eberhard
4. Becket Szent Tamás?
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 augusztus 13-i számban közöljük. A Szent Gellérttel
kapcsolatos játék nyertese: Csábi
Fanni.
M.L.

Hirdetések
 Szeretetláng fesztivál lesz
2017. augusztus 26-án, szombaton Máriaremetén. Érdeklődni és jelentkezni Ferencsik
Jánosnénál lehet.
 Augusztus 15-én (kedden),
Nagyboldogasszony ünnepén
Máriaradnára zarándokolunk.
Útiköltség 3000 forint.
 Szeptember 8-án (pénteken),
Kisboldog asszony ünnepén
Mátraverebély Szentkútra utazunk búcsúba, útiköltség 4000
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

A megfejtést augusztus 4-ig
juttasd el neveddel és címeddel
ellátva a plébánia postaládájába.
A nyertes nevét az augusztus 6-i

Derűs pillanat
A kánai menyegzőn
- Mire gondoltak a vendégek a
kánai menyegzőn, amikor Jézus
borrá változtatta a vizet?
Lacika gyakorlatias érzékével
azonnal mondta a választ:
- Biztosan arra, hogy majd a saját
lakodalmukra is elhívják Jézust…
F.D.-né
forint. Jelentkezés az összeg
befizetésével történik.
 A héten lesz első péntek. A reggeli mise végén imádkozzuk a
Jézus Szíve litániát, majd délelőtt a betegeket látogatjuk.
 A következő vasárnap első vasárnap. A délelőtti mise végén
szentségimádást tartunk,
imádkozzuk a Jézus Szíve litániát.
 Egész napos szentségimádás
lesz augusztus 1-én, kedden a
reggeli mise végétől este 6 óráig a közösségi házban.
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.

