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Evangélium
A szív és az ész.
A „Miatyánk” ötödik kérése (Mt
6,12) ami úgy szól, „bocsásd meg
vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek”,
tudatosítja bennünk, hogy állandó tartozásban élünk az Isten
felé. Miért? Mert Ő a semmiből
megteremtett minket, továbbá
megbocsátja bűneinket és hűtlenségünket. Ezért vallották a szentek, többek között Assisi Szent
Ferenc is, hogy minden egyes
zaklatás és megbántás, amit elkövetnek ellenünk, nagy lehetőség
arra, hogy megbocsássunk a másiknak, ezáltal törlesszünk valamennyit abból a sokból, amivel
az Istennek tartozunk.
A mai evangélium 10 ezer talentumnyi tartozását 2739 évi munkával lehetne visszafizetni. Vagyis sem ebben az életben, sem az
eljövendőben, soha nem tudjuk
kiegyenlíteni tartozásunkat az
Isten felé. Az Úr elengedi, szó
szerint megbocsátja a tartozást, a
pénzt is, és a bűnt is, amivel a
szolga hazudott. A szolga ugyanis
azt az ígéretet tette, hogy „Légy
türelemmel irántam, mindent
megfizetek neked!” (26.vers). Ez a
hazugság. Mert ekkora összeget
már nem lehet visszafizetni.
Az Úr megkönyörült a szolgán,
megértette és megbocsátotta kétségbeeséséből adódó hazudozását
is. Az Istennek megmozdult a
belseje, a lelke, és együtt érez
szolgájával. Szíven találja Őt a
kérés, mert lelki ember, mély érzésű személy.
Míg a másik szolga könyörgése
nem érinti meg ennyire mélyen
szolgatársát. Ő csak három havi
összeggel tartozik neki. Ennek az
embernek a kérése azonban nem
szíven, csak fejen találja az első

szolgát, akiben tudatosodik, hogy
többek között az itt könyörgő
szolgatársa hanyagsága és ígéretei, fizetésképtelensége miatt jutott ide, a felhalmozott mérhetetlenül nagy adóssághoz. Itt körtartozások vannak. Ez az első szolga, akinek megbocsátották bűneit, a fej, az elmélet embere. Rajta
nem fog az irgalom. Szerencsésnek érzi magát és nem hálásnak.
Ez az ő legnagyobb bűne. A megbocsátással visszaélni. Ő nem
érző, hanem számító ember. Nem
érzi, és itt hangsúlyozottan az
érzés a fontos, hogy mit kapott,
csak arra gondol, itt pedig az ész
a fontos, hogy mennyivel tartoznak neki.
Thomas Mann kétkötetes Varázshegy regényében azt írja,
hogy „nem a kokainban, nem az
ópiumban, nem a bűnös szenvedélyben, nem a lopásban és tartozásban rejlik az igazi bűn. Az igazi, megbocsáthatatlan”.
Nem a nagysága, hanem a megátalkodottság miatt, mert az ember részéről, nincs aki el- és befogadja ezt a közeledő szeretetet.
G.F.

Létige
24. v.: Iz 55,6-9; Zs 144; Fil 1,20c24.27a; Mt 20,1-16a
25. h.: Ezd 1,1-6; Zs 125; Lk 8,1618
26. k.: Ezd 6,7-8.12b.14-20; Zs
121; Lk 8,19-21
27. sz.: Ezd 9,5-9; Tób 13,2-8; Lk
9,1-6
28. cs.: Agg 1,1-8; Zs 149; Lk 9,79
29. p.: Dán 7,9-10.13-14 vagy Jel
12,7-12a Zs 137 Jn 1,47-51
30. sz.: Zak 2,5-9a.14-15a; Jer
31,10-13; Lk 9,43b-45
1. v.: Ez 18,25-28; Zs 124; Fil 2,111; Mt 21,28-32

2017. szeptember 24.

Máriakő kegyhely
Kegyképe az innsbrucki
„Mariahill” kegyképének
másolata. Kié volt és miként került Budára–
senki nem tudja. Története 1824ben kezdődött. A Duna árvizéből
egy ismeretlen valaki a hömpölygő hullámokból kihalászta. Az ár
elmúltával körülbelül azon a helyen, ahol megmentette, az elsodort hídnak egyik megmaradt kőpillérére akasztotta. Sokan megálltak előtte imádkozni, de csodás
gyógyulásoknak is híre terjedt.
Szinte már tömeges volt a zarándoklat a képnél, amikor egy kis
kápolnát és egy kisebb zarándokházat emeltek. 1865-ben kőből
építették a mai nagyságára kibővítve. Búcsúja mindig Kisasszony
napján van.
F.D.-né

A siker magvai
Hérodotosz írja: Jobb merészséggel kockáztatni és kitenni magunkat az esetleges sikertelenségnek, és ellenlábasaink kritikájának, mint gyáván megbújni,
attól való félelmünkben, hogy mi
minden történhetik.
Tudod, mi a titka a jó kertésznek?
Tudni, hogy mit kell tenni,
Tudni, hogy mikor kell tenni,
Tudni, hogy hogyan kell tenni,
Tudni, hogy meg kell tenni,
akár szívesen csinálod, akár
nem.
Így van ez általában mindennel.
A siker magvait mindenki maga
veti el.
N.-né

Léleklétra
Semmi sem tesz hasonlóbbá
Istenhez, mint az, hogy ellenségeinknek és bántalmazóinknak
megbocsátunk.
(Szent Ágoston)
M.T.É.

Krisztamami

Rejtvény

Egy
gyereket
akkor tudok nevelni, ha „jó”
akar lenni a kedvemért. Egy
egészséges lelkületű gyerek nem
azért akar jó lenni, hogy elkerülje
a büntetést, vagy megkaparintsa
a jutalmát, hanem azért, mert
szeret, felnéz rám, és a nyomomban akar járni. A gyereknek
ugyanolyan szinten van szüksége
arra, hogy a hozzá közelálló felnőttekbe (jó esetben a szüleibe) jó
mélyen belegyökerezhessen, mint
amennyire kell neki a levegő, az
étel, és a fedél a feje fölött. A nevelés nélkülözhetetlen feltétele és
közege a biztonságot nyújtó szülő
-gyerek kapcsolat – ennek hiányában hiába erőlködsz; amit
teszel, abból lehet átmeneti viselkedésmódosítás, de nem lesz maradandó nevelés.

A szeptember 10-i rejtvény megfejtése: Őbelőle, őáltala, és őérte van minden, övé a dicsőség
mindörökké.
A játék nyertese: Kasza Lajosné. Minden sikeres megfejtőnek
gratulálunk!

Üdvözöl:

Krisztamami

Hirdetések
• Szeptember 26-án, kedden
egésznapos szentségimádás lesz
a közösségi házban a reggeli
mise végétől este 6 óráig.
• Október 1-én terményáldás lesz
a délelőtti mise keretében. Az
adományok a sekrestyébe vagy
a plébánián is leadhatók. Ugyanezen
a
vasárnapon
elsővasárnap is lesz, a délelőtti
mise végén imádkozzuk a Jézus
Szíve litániát.
• Október 7-én, szombaton lesz a
Mária Légió lelkinapja, melyet a
hódmezővásárhelyi Domonkos
nővérek vezetnek. A lelkinap
délelőtt 9-kor kezdődik, majd
délben szentmise lesz.
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: Gábriel angyal volt. Dániel próféta így emlékezik: Az
Uláj felől emberi hangot hallottam, ami így szólt: „Gábriel, magyarázd meg neki a látomást!”
Erre odajött, ahol álltam. Megszólított: Értsd meg emberfia, a
végső időkre vonatkozik a látomás.” (Dániel 8,16)
Új kérdésünk: Ki volt az a
francia születésű szent, aki
így fogalmazott: „Az én hivatásom a szeretet”?
1.
Pelletter Szent Mária?
2.
Billiart Szent Júlia?
3.
Merici Szent Angéla?
4.
Liseaux-i Szent Teréz?
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 8-i számban
közöljük. A Remete Szent Antallal kapcsolatos játék nyertese:
Barta Andrásné.
M.L.

Derűs pillanat
A ritka vendég
A jezsuita páter halála után a
mennyországba kerül. Nagy ünnepséget rendeznek a fogadására.
Utána nem sokkal érkezik egy
kapucinus, majd egy bencés is, de
azokat épp hogy csak köszöntik.
A jezsuita Szent Péterhez fordul:
-Nem tudom, mivel érdemeltem
ki ezt az ünnepséget, a többieket
meg éppen csak üdvözölték.
- Tudod, fiam — válaszolta Péter
— őközülük majdnem minden
nap jön valaki, de a jezsuiták közül legfeljebb százévente egy.
F.D.-né
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

E heti rejtvényünk megfejtése
egy vértanú apostol neve:
1.

Szabad elhatározással megvalósított személyes kapcsolat
2. Farsang
3.

Puhatestű tengeri állatokból
nyert ókori festékfajta
4. A mértékletesség erényének
cselekedete
5. Hosszú ujjú, elöl nyitott, derékban övvel összefogott köpeny
6. Vízben élő puhatestű állat
7.

Ószövetségi főpap Jézus nyilvános működése, halála és
föltámadása idejében
8. Ábel gyilkosa

A megfejtést szeptember 29- ig
juttasd el neveddel és címeddel
ellátva a plébánia postaládájába.
A nyertes nevét az október 8-i
számban közöljük
M.T.É.

Anyakönyvi hírek
Esküvő: Bózsó Tamás István és
Kaszonyi Lilla,
Bánfi Ferenc és Venkei Krisztina a házasság szentségében részesültek 2017.szeptember 16-án.
Temetés: † Kolompár Rolandot
életének 22. évében 2017.
szeptember 13-án utolsó útjára
kísértük.
P.Gy.

Számlaszámok:
OTP- Plébánia: 11735036-20051895
OTP- Irgalmasság Oltára: 1173503620053952
Sztriha Kálmán Alapítvány: 1173500520545747
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