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A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

Evangélium
…pillantás a jövőbe…
Az ars-i plébános Vianney Szent
János, ahogyan Pió atya is, éjszakánként gyakran harcolt a sátánnal. Akik ma ellátogatnak Ars-ba
és megtekintik a templom mögötti kápolnát, a szent plébános számos személyes használati tárgyát
is szemügyre vehetik. Többek
között azt az ágyat, ami a sátánnal folytatott harc közben gyulladt ki. Azt vallotta az ars-i lelkipásztor, hogy amikor hatalmas
támadással érkezik a gonosz, és
közben egy nagy bűnös megtér
valahol, tehetetlenségében a kísértő minden bosszúra képes. Azt
mondta a plébánosnak, hogyha
lenne három olyan pap, mint ő,
akkor a gonosz birodalma összeomlana. A példa is azt mutatja,
hogy minden nap tisztaságáért,
szentségéért, tisztességéért és
még sorolhatnánk, meg kell küzdeni. Minden reggel egy új lehetőség, minden este egy számadás,
ahol kifizetik a munkabért. Mi
lett belőlem estére? Emberibb
ember, vagy egy elhasznált munkagép?
Azt olvassuk az evangéliumban,
hogy a gazda „a harmadik óra
körül megint kiment, s látta, hogy
mások is ácsorognak ott tétlenül a
piacon. Megszólította őket: Menjetek ki ti is a szőlőmbe, és majd
megadom, ami jár nektek” (Mt
20,3-4) pontosabban fordítva:
megadom, ami igazságos, elmondom nektek az igazságot.
A munkások a nap végén jutalomra számítanak és a napi díj
kifizetése botrányba fullad. Mi
lett volna, ha a szőlő ura azokat
fizeti ki, akiket először küldött ki
a szőlőbe, és utána azokat, akik
később érkeztek. Mi lett volna?
Nyugalom! Az elsők fogják a
pénzt és elégedetten hazamennek. Megkapták, ami ígérve lett
nekik. Az utolsók is örülnének
annak, hogy keveset dolgoztak és

ők is egy dénárt kaptak. El lehetne kerülni a botrányt. De az Isten
nem akarja. Talán örömét leli a
civakodásban? Nem. De a tisztánlátásban igen. Hogy ne ámítsuk
magunkat, abban igen. Ő most
ítéletet tart. A szőlőskert a föld, a
nap vége pedig az utolsó ítélet.
Ezért mondja a gazda a harmadik
óra körül ácsorgóknak, hogy a
nap végén elmondom nektek az
igazságot. És tudjátok, hogy mi
az igazság? Nem az egyenlőség és
nem az arányosság.
Érdekes odafigyelni a római
mitológia igazság istennőjére, a
bekötött szemű iustitia-ra, aki bal
kezében mérleget tartott. Ha
nincs bekötve a szeme, első látásra részrehajlóan megszánná és
igazat adna az izzadt arcú, egész
nap terhét és hevét viselő munkásoknak. De ott a mérleg, melynek
serpenyőjébe az ember szíve kerül. Ő nem lát, hanem érez. Nem
a látszat alapján ítél, hanem a
szív alapján. És a panaszkodó
munkások szíve sajnos nagyon
nehéz. Tele van irigységgel, önzéssel, elégedetlenséggel.
Ilyen az ítélet. Ahol egyenlők
leszünk, mert mindenkinek igaza
lesz. De mégis különbözőek, mert
az egyik lelkiismeretének a szíve
nehezebbet, a másiké könnyebbet
nyom.
G.F.

Létige
1. v.: Ez 18,25-28; Zs 124; Fil 2,111; Mt 21,28-32
2. h.: Zak 8,1-8; Zs 101; Lk 9,4650
3. k.: Zak 8,20-23; Zs 86; Lk 9,5156
4. sz.: Neh 2,1-8; Zs 136; Lk 9,5762
5. cs.: Neh 8,1-4a.5-6.7b-12; Zs
18,8-11; Lk 10,1-12
6. p.: Bár 1,15-22; Zs 78; Lk 10,13
-16
7. sz.: Bár 4,5-12.27-29; Zs 68,3337; Lk 10,17-24
8. v.: Sir 24,23-31; Jud 13,23-25;
Gal 4,4-7; Lk 1,26-28
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Szent Gellért
Isten kézzelfoghatóan
nyúlt életébe. Velencéből
küldte őt, mert terve volt vele. Országunk jó iránynak bizonyult számára, mert akkorra már híre volt
kereszténységünknek. Egész életáldozata példa, jó példa, egész
szívvel lenni Isten szolgálatában.
Imre nevelését bízta rá István, fiának 15 éves koráig. Amikor Imre
elérte a nagykorúság korát, Gellért remeteségbe vonult Bakonybélbe. Ott, az óhajtott helyen kezdte kiépíteni a Marosmenti egyházat. Csanád püspöke lett Ócsanádon (ma Erdély parciumában).
Életét a pogány hagyomány perzselő ereje ontotta ki. A Lengyelországból hazatérő Vászoly fiak Endre és Levente fogadására sietett,
amikor pogány lázadók kőzáporral
törtek rá és kíséretére. Testét kordéra kötözték, és a mai Gellérthegyről a mélybe taszították. Gellért semmiképpen nem kereste a
vértanúságot, de elfogadta azt.
Holttestét előbb a pesti Boldogaszszony templomban helyezték el
ideiglenesen, majd Ócsanádra
szállították. Sírjából Szent László
vétette fel, és az ő királysága alatt
volt a szenttéavatása is. „Gellért
lelke magyar földön úgy áradt
szét, mint amikor áldott esőt hint
ránk az Ég.”
F.D.-né

Derűs pillanat
–Pistike! Van hat körtéd és öten
vagytok, hogy osztod el igazságosan? - kérdezi a tanító néni az iskolában.
–Úgy, hogy anyukám kompótot főz
belőle.
F.D.-né

Rejtvény
A szeptember 17-i rejtvény megfejtése: Kegyelem. A játék nyertese: Kereszti Gáborné.
Minden sikeres megfejtőnek gratulálunk!
M.T.É.

Anyakönyvi hírek

Krisztamami
Most egy olyan
eszközt ajánlok a
kicsik (6 éven aluliak) és az éretlenek fegyelmezésére, amely segíthet,
hogy ne legyél kénytelen erőszakos,
félelemkeltő és manipulatív módszerekkel civilizált viselkedésre
bírni őket. Fontos, hogy együtt (ne
küldd büntetésbe), és fontos, hogy
időben; még mielőtt annyira kijön a
sodrából, hogy már nem tudsz rá
hatni. Ha tehát olyasmit csinál,
amit nem engedhetsz meg (pl.
olyasmivel akar játszani, ami veszélyes, elkezd püfölni egy másik
gyereket, vagy olyasmit követel,
amire „nem” a válasz), hagyd abba,
amit csinálsz, keress egy nyugodt
helyet, és tartsatok szünetet. Öt
perc kettesben, mialatt kiöntheti a
nagy érzéseit, és vigasztaló karodban megnyugodhat, megelőzhet egy
dühkitörést, és segít helyreállítani
a frusztráció folytán felborult lelki
békét.
Üdvözöl:

Krisztamami

Hirdetések
• Október 7-én, szombaton lesz a
Mária Légió lelkinapja, melyet a
hódmezővásárhelyi Domonkos
nővérek vezetnek. A lelki nap
délelőtt fél 10-kor kezdődik, majd
délben szentmise lesz.
• A következő vasárnap, október 8án a Katolikus Kör tartja találkozóját a közösségi házban, délután
4 órai kezdettel.
• Október hétköznapjain a szentmisék este 6 órakor kezdődnek, előtte a hívek imádkozzák a
rózsafüzért.
• Október 6-án elsőpéntek lesz, délelőtt a betegeket látogatjuk, az
esti mise végén pedig a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
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: Lisieaux-i Szent Teréz
volt, akit Kis Szent Teréz-ként is
ismerünk. 1887 pünkösdjének
napján, a vesperás után édesapja
megadta a beleegyezését, hogy
Teréz belépjen a Kármelbe. Ezután talált rá Teréz erre a mondatra Arminjon könyvében: ,,A
jutalmazó Isten hív: most rajtam a
sor.”
Új kérdésünk: Ki kérte Jézust,
hogy menjen el hozzá, mert
tizenkét éves egyetlen lánya
haldoklik? (Lukács 8,41)
1.
Zakeus?
2.
Jairus?
3.
Annás?
4.
Kleofás?
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 15-i számban közöljük. A Gábriel angyallal kapcsolatos játék nyertese: Nyerges Józsefné.
M.L.

Egyenleg
Az irgalmasság oltárának eddigi
összes bevétele 4 millió forint. Ez
az összeg tartalmazza a banki és
készpénzes befizetéseket összesen,
minden kiadás nélkül. A plébánián
vagy a sekrestyében készpénzben
befizetett adományok mind az
elkülönített OTP Banknál vezetett
„irgalmasság oltára” elkülönített
bankszámlára kerülnek. Aki utalni szeretne, - akár kényelmesen
otthonából is - az használja a
11735036-20053952 számla
számot. Támogatásaikat most is és
eddig is hálásan köszönöm.
A 7 millió forintos oltár építése
október elején elkezdődött.
G.F
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

Keresztelés: Dorka–Tapody Zoltán István és Madarász Ildikó;
Nándor Tamás–Nagy Tamás László és Katona Dóra gyermeke a keresztség szentségében részesült
szeptember 24-én.
Temetés: †Berta Jánosnét sz.:
Szögi Piroskát, életének 95. évében;
†Papp Bélát, életének 72. évében;
†Papp Mihálynét sz.: Börcsök
Magdolnát, életének 97. évében
2017. szeptember 18‑án;
†Nemes Nagy Sándornét sz.:
Maróti Máriát, életének 87. évében 2017. szeptember 19-én;
†Hegedűs Györgyöt, életének 65.
évében;
†Varga Zoltánt, életének 60. évében 2017. szeptember 21‑én utolsó
útjára kísértük.
P.Gy.

Meghívó
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk a Mária Légió 2017. évi lelkigyakorlatos napjára, október 7-én
szombaton, a plébánia közösségi
házába.
Előadás témája:
„a szeretet ára”
Hogyan válhatnak kincsekké nehézségeink, fájdalmaink, szenvedéseink?
Előadók:
A hódmezővásárhelyi Domonkos szerzetes nővérek
Program:
9.00 – 9.30: gyülekező, szentgyónási lehetőség
9.30 – 10.30: ismerkedés, rózsafűzér,
gondolatébresztő rövidfilm vetítése
10.30 – 10.45: szünet
10.45 – 11.45: előadás
12.00: szentmise a közösségi házban
szerény ebéd (virsli, mustár, kenyér, ásványvíz)
13.30: kis csoportos beszélgetés,
záró kör
Mindenkit szeretettel várunk!

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.

