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Evangélium
…”az én egyházam”…
(Mt 16,18)
Jézus Betszaidából, Fülöp Cezáreába érkezik. Talán nem mellékes, hogy Betszaida az a hely,
ahol a Jordán folyó a Genezáreti
tóba ömlik. Fülöp Cezárea pedig
ahonnan ered. A torkolattól vissza
a forráshoz. A csodáktól és történetektől vissza a személyhez.
Helyhez illő a kérdés, honnan ered
a Jordán, honnan ered Jézus. Kinek tartják őt?
Az egyház, az eklézsia nőnemű
szó. Azért, mert asszony, mennyasszony. Vőlegénye is van, az pedig Krisztus. Fontos ez a szereposztás. Ezek szerint, mi, a közösség, az egyház a gyengébb nemhez
tartozunk, aki férfias erős támogatásra szorul. Egyedül védtelennek
érzi magát.
XVI. Benedek pápát egyszer
megkérdezték, mi a véleménye,
hogy egyre fogy a római katolikus
hívők száma a világban. Kitérnek,
elhagyják a vallást, vagy meg sem
keresztelkednek. Nem fél attól,
hogy elérkezik az idő, amikor már
nem lesz Római Katolikus Egyház? A teológus professzor pápa
azt válaszolta, hogy az egyház az
nem a híveké, hanem Krisztusé.
Nem a hívek perselypénzéből, egyházi adójából működik. Ezekből
van épület, fűtés, világítás, fizetések, de Krisztusé, Ő tartja fenn. A
150 éves török uralom alatt, amikor már alig volt pap, a Matty-ér
nádasaiba gyűltek össze a hívek
imádkozni. Pap nélkül, mise és
templom nélkül mondták a szent
imákat, egyiket a másik után évtizedeken keresztül, megszakítás
nélkül. Élt a Római Katolikus egyház úgy, hogy pap sem volt. De
igény az Istenre volt. Ezeket az
imádságos embereket a vőlegény
Krisztus hívta össze ünneplésre,
szentmisét pótló, közös együttlétre.
Jézus saját magára építi az egyházat, saját magára építi Pétert.
Simonnak most szó szerint azt

mondja: te Péter vagy, azaz nő. A
szikla szó Petros, ennek női változata a Petra szerepel itt. Ide Péter
nevéhez a Petros illene, mert férfi,
de Jézus Petra-nak nevezi, nőnek.
Vagyis te nő vagy, az egyház
vagy. A mennyasszonyom vagy, a
feleségem vagy. Itt, Fülöp Cezáreájában lassan kiderül, hogy nem
egy kvízjátékon vettünk részt, ki
kicsoda, hanem egy esküvőn. Jézus és az egyház lakodalmán.
Aranyszájú Szent Jánostól tudunk arról a szokásról, hogy „az a
férfi, aki feleségül akart venni egy
nőt, annak le kellett hajolnia és be
kellett kötnie a nő sarujának szíját. Ezzel jelezte a férfi azt, hogy
ámbár erősebb, mégis olyan egyszerű és könnyűnek látszó feladatokat is elvégez, és ez nem is esik
nehezére, hogy ezzel kimutassa,
igyekszik a gyengéhez gyengéd lenni. Alkalmazkodni, figyelni. Keresztelő János is Isten küldötte
volt, de nem Isten. Tudta, hogy ő
Jézus saruszíját nem méltó megoldani, mert nem ő a vőlegény. Mert
ő nem olyan erős. Ez a feladat
Krisztust illeti”.
János meg tudta volna kötni
Jézus saruját, mi is megtudnánk,
csak az Egyház fenntartásához
nincs erőnk, ahhoz Isten kell.
Uram, engedd, hogy gyengeségeinkben mindig érezhessük azt az
erőt, hogy mellettünk és velünk
vagy.
G.F.

Létige
3. v.: Jer 20,7-9; Zs 62; Róm 12,12; Mt 16,21-27
4. h.: 1Tessz 4,13-18; Zs 95; Lk
4,16-30
5. k.: 1Tessz 5,1-6.9-11; Zs 26; Lk
4,31-37
6. sz.: Kol 1,1-8; Zs 51; Lk 4,38-44
7. cs.: Bölcs 3,1-9; Zs 125; Mt
10,28-33
8. p.: Mik 5,1-5a vagy Róm 8,2830 Zs 12 Mt 1,1-16.18-23
9. sz.: Kol 1,21-23; Zs 53; Lk 6,1-5
10. v.: Ez 33,7-9; Zs 94; Róm 13,8
-10; Mt 18,15-20

2017. szeptember 3.

A Szent Korona
3.rész
A magyar koronázási ékszerek közül a Jogar őrzi pogányságunk ősi formáját. Kristálygömb díszítve drágakövekkel. A
gömb tetején lévő zárólemez mágikus csomójának bajelhárító szerepet tulajdonítottak, éppúgy,
mint körben a rövid láncokon függő kis golyóknak. Uralkodó jelvény. Az Országalma szintén. A
korona után rangos, ha nem a legrangosabb a kétélű kard és az
Apostoli Kereszt. A Szent Korona
eleddig s talán utoljára IV. Károly, Habsburg Ottó édesapja fejét
díszítette 1916-ban, csupán két
évig. Innentől országunk királyság volt, király nélkül. A vérzivataros idők hidegháborújában a korona és a koronázási ékszerek menekítési sora következett, rengeteg akadállyal, és mégis 1938-ban
az Eucharisztikus Kongresszuson
dicsfényben tündökölt. Több ezer
ember láthatta. Ekkor térdelt és
imádkozott előtte Pacelli bíboros,
a későbbi XII. Pius pápa is. Az
őszirózsás forradalom eltörölte a
királyságot és a koronázási jelvényekre vonatkozó törvényeket, de
a „Koronára nem emeltek kezet”.
A sok földbeásásnál a talajvíz
megtette munkáját. Mindegyik
darab komoly károkat szenvedett.
Utolsó menedékhelye Amerika
volt, ahonnan 1978-ban kaptuk
vissza, és 1989 óta a magyar Parlament ad neki otthont. A Szent
Korona kutatói ma is teszik dolgukat. Szinte azonos véleményük,
hogy a Szent Korona ma
„hallgat”. Gazdagabb és szerencsésebb szomszédaink sok mindenben eltérnek tőlünk, de ilyen
gazdag és ennyire hányattatott
ereklyét, mely több nemzedék elmúlása után is él, másutt hiába
keresnek. „Magyarország egy
olyan kalitka, amelyből egyszer
egy gyönyörű madár fog kirepülni. Kevés nemzetnek van olyan
nagyhatalmú őrangyala, mint a
magyaroknak, erősebben kellene
kérniük oltalmát országunkra.”
F.D.-né

Krisztamami

Rejtvény

A felnőttek világához kell alkalmazkodniuk a gyerekeknek, nem fordítva. A felnőttek alakítsák úgy az életüket, ahogy ezt az ő
külső körülményeik megkövetelik, és azt jónak látják. Ehhez a
gyerekeknek
alkalmazkodniuk
kell. Ez az ő biztonságukat és
nyugalmukat is szolgálja. Szorongó lesz az a gyerek, akinek azt
kell átélnie, hogy „minden tőle
függ”, ő dönt, „mindig az van,
amit ő akar”…
Ne hagyjuk magunkat ugráltatni!
Érezniük kell a mi magatartásunkból, hogy vannak határok és
korlátok a társas érintkezésben
is, amelyeket nem lépünk át. Sokat segít, megnyugtatóan és csillapítóan hathat a felnőttek határozott állásfoglalása, magatartása.
Még egyszer: ne ugráljunk úgy,
ahogy a gyerek fütyül! Neki is ez
lesz jó, ez ad biztonságot.
Üdvözöl:

Az augusztus 20-i rejtvény megfejtése: Öltsétek magatokra az
új embert, aki Istenhez hasonló! A játék nyertese: Kéri
Györgyné.
Minden sikeres megfejtőnek gratulálunk!

Anyakönyvi hírek

Ficsor Mihály és neje, Fülöp
Mária 50 éves házassági évfordulójukat ünnepelték 2017. augusztus 20-án.

Krisztamami

Keresztelés:
Zoltán Roland - Takács Ferenc
és Balogh Irén gyermeke 2017.
augusztus 26-án;
Hanna - Gallai Norbert és
Csiky Andrea;
Zalán és Bálint - Baráth Péter
és Hegedűs Beáta gyermekei a
keresztség szentségében részesültek 2017. augusztus 27-én.
Esküvő:
Kóczán Gábor és Ecsédi Brigitta;
Huszár Gábor és Kószó Kitti
a házasság szentségében részesült 2017. augusztus 26-án.
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

E heti rejtvényünk:
1. Létra
2. A liturgia vezetője
3. Szent helyet felkereső hívő
4. Kereszt korpusszal
5. Egyedül Istent illeti
6. Füstölő- és kultikus szer
7. Próféta Izraelben.
8. Az Egyház kezdete
A megfejtést szeptember 8-ig juttasd el neveddel és címeddel ellátva a plébánia postaládájába. A
nyertes nevét a szeptember 17-i
számban közöljük.
M.T.É.

Bérmálás:
Takács Zoltán Roland, Horváth
Roland, Szécsi Laura Fanni a
bérmálás szentségében részesült
2017. augusztus 26-án.
Temetés:
†Hajnal Árpádot életének 41.
évében;
†Joó Mihályt életének 80. évében 2017. augusztus 21-én,
†Hajda Árpádot életének 81.
évében 2017. augusztus 24-én
utolsó útjára kísértük.
P.Gy.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Bosco Szent János
volt, aki 1815-ben született. Egyszer a sekrestyében föltűnt egy
fiú. Kiderült, hogy nemcsak ministrálni nem tud, hanem vallásilag is teljesen tudatlan. A sekrestyés ki akarta kergetni, de Don
Bosco visszahívta, s mise után
megtanította a keresztvetésre és
beszélt neki a Teremtőről, aki
életünk végső célja is. Ezzel a
fiúval kezdődött az ,,oratorium'',
Don Bosco műve. A fiú ugyanis
egy hét múlva öt társát hozta magával, akik mise után hallgatták
Don Bosco tanítását, s utána is
vele maradtak. Öt évvel később
négyszáz lett a fiúk száma!
Új kérdésünk: Ki volt az az
ember, aki kényszerből vitte
Jézus keresztjét? (Lk 23,26)
1.
betániai József?
2.
jerikói Dávid?
3.
cirenei Simon?
4.
judeai Lázár?
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 szeptember 17-i számban közöljük. A Mózessel kapcsolatos játék nyertese: Tapodi Endréné.
M.L.

Hirdetések
• A mai vasárnap első vasárnap, a
délelőtti mise végén imádkozzuk
a Jézus Szíve litániát.
• Szeptember 10-én a Katolikus
Kör tartja találkozóját a
közösségi házban, délután 16:00
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.

