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Evangélium
…”az én nevemben”…
(Mt 18,20)

A 19.század végén és a 20. század elején Kairótól délre 160 kmre egy település Oxyrhynchus mellett egy szemétdombon papiruszokat találtak. Vannak ezek között
számlák, végrendeletek, személyes
és hivatalos levelek és szentírási
részletek is. Krisztus előtti 3. századtól, a Krisztus utáni 6. századig, majdnem ezer évet fog át a
kéziratok anyaga. Egy tudós Harold W. Attridge megvizsgált egy
újszövetségi szöveg darabot, ultraibolya fénnyel világította meg. Egy
helyen észrevette, hogy a sorok
alatt van egy másik sor is, amit
kitöröltek és új szöveget írtak rá.
A régi kiradírozott szöveg pedig
így hangzott: „ahol hárman összegyűlnek, ott nincs köztük az Isten,
és ha egyedül van valaki, mondom
nektek, ott vagyok vele”. Aztán folytatódik a sor: „emeld fel a követ és
megtalálsz engem, hasítsd szét a
fát és ott vagyok”.
Nem a létszám a fontos, hányan
és mennyit és hol imádkoznak,
hanem keresik-e az Istent és az ő
akaratát az imádságban, elmélkedésben, Biblia olvasásban. Nem
fontos, hogy közösen, az sem fontos, hogy egyedül, csak az Istenre
irányított kereső, érdeklődő figyelem. Azt mondja Jézus, ahol összegyűlnek az ÉN NEVEMBEN, ÉN
MIATTAM. Ezt hangsúlyozza tovább alexandriai Szent Cirill is
„mert nem az összegyűltek száma,
hanem imádságuk és Istenszeretetük ereje az, ami hatékony”.
Az alexandriai iskola teológusa
Origenész úgy gondolja, ha valamit kérünk az Atyától és azt nem
kapjuk meg, az azt jelenti, hogy
ott valami ellentmondás van a kérésben. Elimádkozunk egy Miatyánkot valaki gyógyulásáért.
Kérjük az Istent az imában, hogy
„legyen meg a te akaratod”, de közben mi azt akarjuk, hogy egy beteg
újra legyen egészséges. Most akkor melyik akarat az igaz? Melyi-

ket teljesítse az Isten? Az sem világos, ki ez az Isten. Ő a mindenható
és mindentudó úr és a világ teremtője? Akkor miért beszélünk úgy
vele, mint egy cseléddel? A szolgának szoktuk azt mondani, hogy
segítsen és teljesítse azt, amit mi
akarunk. Igen, néha mi ilyen erőszakosan imádkozunk. Ezek mind
ellentmondások. Aki ezt hallja, maga az Isten - nem csoda, ha arra
a következtetésre jut, hogy ezek az
emberek nem tudják, mit akarnak,
össze-vissza beszélnek.
Nem jobb lenne megfordítani a
sort? Uram ne te legyél az én eszközöm, hanem
„tégy engem a békéd eszközévé
hogy szeretetet vigyek oda,
ahol gyűlölet van,
hogy megbocsássak,
ahol bűn van,
hogy egyesítsek,
ahol széthúzás van
hogy igazságot hozzak,
ahol tévedés van,
hogy hitet vigyek,
ahol sötétség van,
hogy örömet vigyek oda,
ahol szenvedés van
Nem azért, hogy vigasztalódjam,
hanem, hogy vigasztaljak;
nem azért, hogy megértsenek,
hanem, hogy megértsek
nem azért, hogy szeressenek,
hanem, hogy szeressek;
csak ez a fontos,
mert amikor adunk – kapunk,
amikor megbocsátunk – bocsánatot
nyerünk,
amikor meghalunk – új életre kelünk”.
(Assisi Szent Ferenc imája)
G.F.

Derűs pillanat
A veréb nekirepül a motoros bukósisakjának és elájul. A férfi
megsajnálja, hazaviszi. Beteszi a
madarat egy kalitkába, ad neki
kenyeret, vizet, majd elmegy otthonról. Közben a veréb felébred
és így szól:
- Rács, kenyér, víz! A csudába,
csak nem halt meg a motoros?
F.D.-né

2017. szeptember 17.

Mária országa
vagyunk
Mivel Isten gyermekei vagyunk,
a Lélek ajándékai alapján felebarátaink javára válhatunk. Mária,
a kiválasztott, a hit világosságában, a teljes el– és befogadás bizonyosságában élte életét, minden szenzáció nélkül. Mennyire
háttérben tudott maradni, alázattal Fiáért! A mai élet oly sok oldalát mutatja nekünk, ki kell válogatni belőle az Istennek tetszőt,
hiszen Isten hangja ott lakozik
mindenki szívében. Mi ebben a
világban vagyunk keresztények.
A kereszténység is viselkedési
formákkal jár, és Isten a csendben szólal meg. A körülöttünk lévő zaj nem enged teret a csendnek. Kereszténységünk legyen
halk, naponkénti csendes bizonyságtétel. Mária legbefolyásosabb
lénye Istennek. Szent István is
Őrá bízott bennünket, sorsunkat,
Hazánkat. Zarándok útnak
mondjuk ezt a földi életet, de a
zarándoklat nem önsanyargatás,
hanem Isten-keresés, és Isten
mindig a kellő időben érkezik.
F.D.-né

Létige
17. v.: Sir 27,33 - 28,9; Zs
102; Róm 14,7-9; Mt 18,21-35
18. h.: 1Tim 2,1-8; Zs 27; Lk 7,110
19. k.: 1Tim 3,1-13; Zs 100; Lk
7,11-17
20. sz.: 1Tim 3,14-16; Zs 110; Lk
7,31-35
21. cs.: Ef 4,1-7.11-13; Zs 18A; Mt
9,9-13
22. p.: 1Tim 6,2c-12; Zs 48; Lk
8,1-3
23. sz.: 1Tim 6,13-16; Zs 99; Lk
8,4-15
24. v.: Iz 55,6-9; Zs 144; Fil 1,20c24.27a; Mt 20,1-16a

Krisztamami

Rejtvény

Kezdetben a szülőé
minden felelősség
és vele együtt minden döntés is; a
szülő a felelősségvállalás arányában a lehetőségeket fokozatosan ruházza át a gyerekre, aki így egyre több szabadságot és hatalmat (arányos mértékű lehetőséget és felelősséget)
kap saját élete fölött. Így alkalma
nyílik gyakorolni az önálló, felelősségteljes életet.
•Engedd hibázni
•Felelősségtudata növekedésével
adj át egyre több döntést a gyerekednek!
A tekintélyelvű, „megmondó”
erkölcsi nevelés sablonossá merevíti a jellemet. Az ember a hibáiból is tanul, nemcsak a sikereiből.
A morális és intellektuális döntések felé az edzett akarat és az
értelmes érvek útja vezet. A serdülők nagyobb szabadsága a különféle gondolatok, áramlatok,
vélemények elfogadásának vagy
elvetésének személyes felelősségével is jár. A helyes választást azzal könnyíthetjük meg számukra,
hogy a gyerekeket még serdülőkor előtt megfelelő irányadó mértékkel látjuk el, miközben együtt
járunk velük a helyes úton.

A szeptember 3-i rejtvény megfejtése: Jeremiás. A játék nyertese :
Tóth Lászlóné. Minden sikeres
megfejtőnek gratulálunk!
E heti rejtvényünk:
1. Énekes, verses köszöntés

Üdvözöl:

Krisztamami

Anyakönyvi hírek
Keresztelés:
Tamás Levente - Hegedűs Tamás és Kovács Réka Gabriella
gyermeke szeptember 8-án;
Emese - Farkas Attila és Kurunczi Mária Karolina;
Elizabet - Faur Mihály és Körmendi Mónika;
Orsolya - Illés János és Tatár
Katalin;
Márk - Pálfi-Simon György és
Kádár Németh Gabriella;
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: Remete Szent Antal
volt. Aki bármennyire szerette is
a sivatagot és az Istenben elmerült magányos életet, abban semmi sem akadályozta meg, hogy az
emberek közé menjen, ha a kereszténység napi problémái úgy
kívánták. Maga Konstantin és
gyermekei is leveleztek vele. 90
éves elmúlt már, amikor útra
kelt, hogy szemtől szemben láthassa a másik nagy remetét,
Pált.
Új kérdésünk: Ki magyarázta
el Dániel prófétának látomása
értelmét az utolsó időkről?
(Dániel 8,16)
1.
Illés próféta?
2.
Gábriel angyal?
3.
Melkizedek főpap?
4.
Salamon király?
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 október 1-i számban
közöljük. A Cirenei Simonnal
kapcsolatos játék nyertese: Tóth
Istvánné.
M.L
Kitti - Komáromi Sándor és
Szász Ibolya gyermeke a keresztség szentségében részesült templomunkban 2017. szeptember 10én.
Esküvő:
Lőrincz Balázs és Csontos Emőke, Maczkó Sándor Ferenc és Simon Ildikó a házasság szentségében részesült 2017. szeptember 9
-én.
P.Gy.

2. ”Dicsérjétek az Urat”
3. Szűz, vértanú a 3-4.században
4. A papszentelés 50. évfordulóján
bemutatott szentmise
5. Az első és legfontosabb szentség
6. Szolgálati fokozat a latin egyházban
7. Az első nyugati szerzetesrend
8. A Szentlélek közlésének szentsége
A megfejtést szeptember 22-ig juttasd el neveddel és címeddel ellátva a plébánia postaládájába. A
nyertes nevét az október 1-i számban közöljük.
M.T.É.

Hirdetések
• A mai vasárnap a ligeti kápolna
búcsúja, így a délelőtti 9-es mise
ott lesz. Ezen a misén lesz a
gyermekek tanév kezdő miséje, a
Veni Sancte is.
• A következő vasárnap, szeptember 24-én lesz a Szentírás vasárnapja, s egyben az Egyházmegyénk, Szent Gellért ünnepe is.
•Október 1-én vasárnap termény
áldást végzünk a 9 órai
szentmise keretében, melyet
helyi Kiskundorozsmai rászoruló
családoknak fogunk továbbítani.
Adományaikat, melyeket előre is
köszönünk, a sekrestyébe és a
plébániára is hozhatják.
P.Gy.

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

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.

