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Evangélium
…”az igazgyöngy”…
(Mt 13,45)
Idősebbik Plinius (Plinius Maior) „természet történet” (historia
naturalis) könyve szerint a
gyöngy úgy keletkezik, hogy a
tengerek alján pihenő kagyló a
nap, hold és csillagok hatására
megijed, gyorsan becsukódik és a
benne maradt homokból lassan
növekedve, kifejlődik az értékes
drágakő. Szűz Mária méhe a
kagyló, amiben fogan és világra
jön a gyöngy, Krisztus. Ezért
imádkozunk ádventben úgy, hogy
harmatozzatok égi magasok. Ti
égi testek, hullajtsátok közénk a
fényt, hogy a kagyló mielőbb becsukódjon és eljöjjön az Isten fia.
A betlehemi gyöngy és más
gyöngyök is el vannak rejtve,
akár a tengerbe, akár a földbe.
Eszerint az Isten országa már itt
van, ahogyan mind a három történetből (elrejtett kincs, igazgyöngy, a tengerbe vetett háló)
kiolvasható. A mi feladatunk,
hogy keressük meg. Ebben a
munkában lelkesít bennünket
Jézus, ne aggódjunk, mit eszünk
vagy mit iszunk, mibe öltözködünk és a gondviselésről szóló
tanítását úgy fejezi be: „ti elsősorban az Isten országát és annak
igazságát keressétek” (Mt 6,33).
De hol van az Isten országa?
Köztünk. Hogyan találom meg?
És ha meg is találom, honnan
tudom, hogy az az? Abból, ami
közben bennem lejátszódik, abból, hogy más emberré válok. Változáson megyek keresztül.
A legjobb példa erre, ez a két
versnyi példabeszéd egy kereskedőről (emporos, ennek igei alakja
emporeuomai = az az ember, aki
belemegy, belevág dolgokba) aki
igazgyöngyöt keres. Nagyon fontos a szereplő foglalkozása, aki
üzletember. Megfontolt, józan,

számító. Ezek szerint itt egy üzleti adás-vételről lesz szó. Az illető
több igazgyöngyöt keres, de csak
egyet talál, viszont az nagyon
értékes. Olyannyira, hogy eladja
mindenét és megveszi ezt az
egyet. Figyeljünk csak, most történik a megtérés! Itt minden eddigi, amit felépített összedől és
valami egészen új születik. A kereskedő innentől kezdve már nem
kereskedő. Eddig mindent számolt, most pedig egyik pillanatról
a másikra mindenét odaadja. A
kereskedő mennyiségi szemlélet
módja átalakul minőségivé. És
szemlélet módjával együtt a lelke
is. Ez a megtérés.
A sziléziai angyalnak nevezett
misztikus és költő igazat mond,
amikor ezt írja: „ember, amit szeretsz, azzá változol: Istenné, ha
abban hiszel, és földdé, ha azt
imádod”.
Igen, ahol a vágyad és az álmod,
ott a kincsed.
G.F.

Létige
6. v.: Dán 7,9-10.13-14; Zs 96;
2Pét 1,16-19; Mt 17,1-9
7. h.: Szám 11,4b-15; Zs 80; Mt
14,13-21
8. k.: Szám 12,1-13; Zs 50; Mt
14,22-36
9. sz.: Oz 2,16b.17b.21-22; Zs 44;
Mt 25,1-13
10. cs.: 2Kor 9,6-10; Zs 111; Jn
12,24-26
11. p.: MTörv 4,32-40; Zs 76; Mt
16,24-28
12. sz.: MTörv 6,4-13; Zs 17,24.47-51; Mt 17,14-20
13. v.: 1Kir 19,9a.11-13a; Zs 84;
Róm 9,1-5; Mt 14,22-33

Léleklétra
Csodálatos dolog teologizálni az
Istenért, de jobb, ha az ember
megtisztítja lelkét az Istenért.
(Nazianzi Szent Gergely)
Sz.J.

2017. augusztus 6.

SzegedAlsóváros
Havas Boldogasszony
Búcsúja: 2017. augusztus 5-én
A Szeged Alsóvárosi templom
helyét egy augusztusi hóesés mutatta meg. Egyszer Mátyás király
is ott imádkozott, és hálája jeléül
a templomnak ajándékozta köntösét, melyet akkoriban tízezer
tallérra becsültek, hogy a Havas
Boldogasszony templomát megnagyobbíttatja és vele együtt a ferencesek kolostorát. Mátyás király hirtelen halála nem akadályozta az építkezést, a szegedi
polgárok önfeláldozásával felépült a gyönyörű templom. A főoltár képe a hagyomány szerint a
római Sancta Maria Maggiore
templom képének hű másolata. A
török alatt Makó városa mentette
meg. Másolatot készíttettek róla,
és ma is tisztelik. A templom hátsó részén a jobb oldalon látható
sok-sok emléktábla jelzi a csodás
gyógyulásokat. A fekete Máriát is
menekíteni kellett egy tűzvész
kapcsán, viszont menekítése alatt
a törökök üldözőbe vették a menekítő asszonyt, aki a közeli Csöpörke tóba rejtette. Sok évtized
múlt el ezután, amikor a török
ment a tóhoz a lovát itatni. A ló
megcsökönyösödött, és a patájával kirántotta az iszapból a gyönyörű képet, melyet az atyáknak
ajándékozott. A kép azóta kegyelet, az ima, a gyógyulások Máriája, a Segítő Boldogasszony.
F.D.-né

Derűs pillanat
Az Afrikából visszatért misszionáriust faggatják ferences testvérei:
 És mondd, igaz, hogy a ragadozók soha nem támadnak arra
az emberre, aki égő szentelt
gyertyát visz a kezében?
 Igaz, feltéve ha nagyon gyorsan viszi!
F.D.-né

Krisztamami

Rejtvény

Nagyon
fontos,
hogy már gyerekkorban
tudatosuljanak a kéz
higiénés szabályok, és rutinná
váljon a helyes,
legalább fél percig tartó kézmosás. Tanítsuk meg
a gyermekeknek, hogy a csuklót,
és az ujjak közötti területeket és
a körmöket is tisztítsuk meg alaposan. Önmagában a sima víz
kevés, mert megmaradnak a kórokozók, használjunk meleg vizet
és kézfertőtlenítőt. Utána tiszta
papír kéztörlő a legjobb. A használt törölköző ugyanis segítheti a
kórokozók szaporodását.
Némelyik gyereket sokat kell
noszogatni, hogy mosson kezet,
náluk többféle praktikával is élhetünk. Ilyen például, ha a pumpás átlátszó, folyékony szappanba apró játékokat rakunk, legók,
apró figurák merülnek el benne.
De olyan is van, aki szerint érdemes kézmosás közben a gyerek
kedvenc dalát énekelni, más a
jutalmazásra esküszik. De ezek
csak akkor vezetnek eredményre,
ha mi magunk is helyes példával
járunk elől!

E heti rejtvényünk:

Üdvözöl:

Krisztamami

Arsenius sivatagi
atya mondásai

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Becket Szent Tamás
volt. Akit II. Henrik angol király 1157-ben az ország kancellárjának nevezett ki. Csakhamar
bensőséges baráti viszonyt alakított ki a királlyal. A király a canterburyi érsek halála után, őt
nevezte ki érsekké, remélve, hogy
így teljesen szabadon folytathatja
túlkapásait az egyházi ügyekben.
A királynak azonban csalódnia
kellett, Az egyház jogait II. Henrikkel szemben a leghatározottabban megvédte, amiért a király
meggyilkoltatta.
Új kérdésünk: Ki jövendölt
így: „Hallván hallotok, de nem
értetek, nézvén néztek, de
nem láttok.”
(Máté 13,14)
1.
Jónás próféta?
2.
Ezekiel próféta?
3.
Izajás próféta?
4.
Ozeás próféta?
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 20-i számban közöljük. Az Ézsauval kapcsolatos játék nyertese: Veres
Imréné.
M.L.

Történt egyszer, mikor Arsenius atya a cellájában ült, démonok
zavarták meg: Szolgái, cellája
előtt
állva
hallgatóztak,
amint imádkozott:
- Istenem ne hagyj el! Tudom,
a Te szemedben nem tettem semmi jót, de most engedd meg, hogy
elkezdjem.
G.F.

Anyakönyvi hírek

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

Esküvő:
Pintér István és Nagygyörgy
Melitta a házasság szentségében
részesültek templomunkban
2017. július 22-én.
P.Gy.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

húros hangszerrel kísért ének
miseing
Ábrahám fia
szeretetlakoma
Szent István fia
palesztin város, Benjamin
örökrésze
7. katolikus segédlelkész
A megfejtést augusztus 11-ig juttasd el neveddel és címeddel ellátva a plébánia postaládájába. A
nyertes nevét az augusztus 20-i
számban közöljük.
M.T.É.

Hirdetések
• Szeretetláng fesztivál lesz 2017.
augusztus 26-án
szombaton
Máriaremetén. Érdeklődni és
jelentkezni Ferencsik Jánosnénál lehet.
• Augusztus 15-én (kedd) Nagyboldogasszony ünnepén Máriaradnára zarándokolunk. Útiköltség 3000.- forint.
• Szeptember 8-án (péntek) Kisboldog asszony ünnepén Mátraverebély Szentkútra utazunk
búcsúba, útiköltség 4000.- forint. Jelentkezése az összeg befizetésével történik.
• A mai vasárnap első vasárnap,
a délelőtti mise végén szentségimádást tartunk, imádkozzuk a
Jézus Szíve litániát.
• Következő vasárnap augusztus
13-án Fatimai imaóra lesz a
közösségi házban, délután 4
órai kezdettel.
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.

