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Evangélium
Galilea
Nem csak az óra mutatója forog,
hanem napjaink és vágyaink kereke is, mindig hol többre, hol
másra szomjazva. Valaki úgy írta
ezt le, hogy „minden héten kihoznak egy új magnót, egy új kocsit,
nem azért, mintha a régi nem működne, hanem mert az ember megcsömörlik attól, amilyen van már:
új szenzációra szomjazik. Ez a
lelki mókuskerék. A mai világot ez
működteti. Nappal az ember rohan, a lélekölő tempóban dolgozik, hogy több és jobb legyen. Elérte és újra kezdi elölről, ugyanezt.
Ezért ebben a szürke, robotos, boldogtalan folyamatban csak forgás
van – megérkezés nincs.”
Ezt már korábban is észrevette
és megfogalmazta Páduai Szent
Antal. Azt mondja, Galilea, mint
terület, megye azt jelenti kör,
kerület, kerék. Szerinte az emberi nem évezredeken keresztül,
mint a kerék forog. Bűnből bűnbe
jár. Nem tud felemelkedni a magasba, mert nem mutatta meg
neki senki. Körbejár, de nem ér
célhoz. Ebbe a monoton, értelmetlen ismétlésbe küldi el Isten Gábor angyalt, Galilea Názáret nevű
városába. Galileába, hogy a hétköznapiság körforgásából, felébressze, kizökkentse az embert.
Választ húzzon ki belőle.
„Az Isten szava és csodái, önmagukban nem változtatják meg az
embert. Ahogyan a megbocsátásom sem menti fel a másikat. Ha
valaki ellopja az ingemet, én megbocsáthatom, azt mondhatom:
legyen a tiéd!, sőt még a zakómat
is odaadhatom, de attól ő még
tolvaj marad. Attól még továbbra
is lopni fog, mindaddig, míg nem
éli át a bűntudatát, hogy nincsen
ez jól, hogy én másokat meglopok,
s elveszem azt, ami az övék.”

Amikor Máriának megjelenik az
angyal, ő továbbra is az marad,
aki volt, ember. De abban a pillanatban, hogy válaszol és igent
mond, Istenanyává változik. Egy
szótól, egy döntéstől mássá válik,
de én is.
Egyszerű férfi és nő vagyok, míg
azt nem mondom valakinek, szeretlek téged a sírig. Innentől
kezdve már férj és feleség vagyok.
Családot, gyermekeket szeretnénk. A döntéstől mássá válok,
édesapává és édesanyává.
Elengedhetetlenül fontos az emberi együttműködés. Hiába van
Isten, ha nem érdekel senkit. Hiába van szó, ha nem hallják meg.
Hiába toppan be Mária otthonába
Isten küldötte, ha nem kap választ. A csoda nem csak az, hogy
megjelenik életemben az Isten,
hanem, hogy kapcsolatba akarok
vele lépni. Választ adok. Döntést
hozok. Kilépve a szürke megszokottságból, az igen beleegyező
rövidségével egy új vágányra kerülünk, más útra, más irányba,
más cél felé. Ahová Ő akar bennünket fordítani: az örök üdvösségre.
G.F.

Létige
15. v.: Iz 25,6-10a; Zs 22; Fil 4,12
-14; Mt 22,1-14
16. h.: Róm 1,1-7; Zs 97; Lk 11,29
-32
17. k.: Róm 1,16-25; Zs 18,2-5; Lk
11,37-41
18. sz.: 2Tim 4,9-17a; Zs 144; Lk
10,1-9
19. cs.: Róm 3,21-29; Zs 129; Lk
11,47-54
20. p.: Róm 4,1-8; Zs 31; Lk 12,17
21. sz.: Róm 4,13.16-18; Zs 104,69.42-43; Lk 12,8-12
22. v.: Iz 45,1.4-6; Zs 95; 1Tessz
1,1-5b; Mt 22,15-21

2017. október 15.

Templomunk
1.rész
Kunhalomra épült. Összehordott föld nem bírta volna el lazasága miatt a hatalmas súlyt.
Templomunk 1793-1804-ig épült
a hivatalos iratok szerint, de az
Isten Házát a Megváltó segítségével az ősök folyamatosan szépítgették, építgették. Tették lélekszerinti dolgukat. A plébános
Dianovszky János volt akkor.
Bölcs előrelátásával érezte a méretek nagyságát. Szükséges is
volt, mert elődeink számára a
gyermekáldást Isten ajándékának tekintették. Megszaporodott
a lélekszám. Községünket bármely irányból közelítjük is meg,
kiemelkedő tornyával valami különös meghatottságot ébreszt. Az
Alföld egyik legnagyobb temploma. Szeged összes temploma közül–a Fogadalmi Templomot kivéve–egy sincs akkora, mint a
miénk. A belépőt meghatja az impozáns mérete, a hatalmas boltívek, karzatok, a szépséges főoltárkép, s maga a főoltár a tabernákulum eredeti szépségével. A
II. Vatikáni Zsinat (1961-1964)
határozata alapján a szentély átalakítása a régihez képest megváltozott. Szembemiséző oltár
lett, felolvasó állvánnyal (ambó),
a most új szőnyeggel várja az új
oltárt, az Irgalmasság Oltárát.
Egy letisztult igazi alföldi rokokómentes templom szépsége
„készteti” a látogatót vagy csodálkozásra, vagy térdhajtásra. Nyugalmat áraszt, lelki emelkedettséget ad annak, aki hiszi, tudja
és elfogadja, hogy nem kíváncsiságból, hanem hitbéli meggyőződéssel megyünk a templomba,
mert keresztény hitünk nem lehet csak külsődleges dísz.
(Folytatjuk.)
F.D.-né

Krisztamami

Könnyek

Amelyik kamasz
nem beszél vissza vagy legalább egyszer nem próbálja
meg, az szinte nem
is kamasz, ezzel a problémával
tehát szinte minden szülőnek
meg kell küzdenie. Mivel egy tinédzsert szinte lehetetlen arról
meggyőzni, hogy nincs igaza, a
meddő szócsatákat leginkább úgy
kerülheted el, ha nem veszed fel
a kesztyűt. Éppen úgy viselkedj,
mint amikor óvodás korában élvezettel ismételgette a csúnya
szavakat. Határozottan, de sosem
erőszakosan magyarázd el neki,
hogy mit miért csináljon, vagy
éppen ellenkezőleg, mit miért ne
tegyen. Ne emeld fel a hangod,
maradj nyugodt és türelmes vagy legalább azok látszatát
őrizd meg. Ha látja, hogy a feleseléssel nem ért célt, nem boszszantott fel, előbb-utóbb visszafogottabbá válik—persze, még így
is várhat rád néhány kemény menet, mire belátja, hogy a szülők
nem azért vannak, hogy tönkretegyék az életét.
Üdvözöl:

A sírás érzelmeink legáltalánosabb kifejezője. Ebben az egész
emberiség egyforma. Maga a sírás egyformán lehet nagyon
könnyű és nagyon nehéz. Charles
Dickens mondja: „…az ég tudja,
hogy sohasem kell szégyenkeznünk könnyeink miatt. Esőcseppek azok, amelyek lemossák a
közöny porát megkeményedett
szívünkről.”
Rég elsárgult lapok között olvastam ezeket a sorokat:
A könnyeknek öt fajtáját ismerjük: A bánat könnyei méltányosa,
ha rokon, jóbarát távozását, vagy
elhunytát kesergik, de vesztik
becsüket, ha földi javakért folynak. Az örömkönny olyan áldozat, amelyet a szomorúság mutat
be az örömnek. A harag könnyei
mérgezett cseppek, amelyeket a
düh küzdelme azért sajtol ki a
szemből, mivel magát nem áll
módjában megbosszulni. A csupán ráfogásból, úgynevezett szerelemkönnyek a legbalgábbak. A
bűnbánat könnyei viszont valódi
gyöngyök és ékességei annak a
koronának, amelyet az Úr választottjai számára rendelt.
N.-né

Krisztamami

Anyakönyvi hírek
Keresztelés:
Hédi Réka–Kiss Gábor és Bata
Szilvia;
Izabella Zoé–Tari János és
Komlós Vivien gyermeke a keresztség szentségében részesültek 2017. október 8‑án.
Esküvő:
Farkas Noel és Balázs Éva a
házasság szentségében részesült
2017. október 7‑én.
Temetés:
† Varga Andrásnét sz. Behány
Gizellát életének 90. évében
2017. október 5‑én utolsó útjára
kísértük.
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: Hallgatag Szent János
volt. Amikor 503-ban forrongás
tört ki a Szabbász-lavrában, János elhagyta celláját, és a Holttenger nyugati partjánál levő Ruban-pusztaságba ment. Hat évet
töltött el egy barlangban. Arra
vágyódott, hogy a nyugalomban
Istennel kerüljön kapcsolatba,
hogy leplezetlen tekintettel sugározza vissza az Úr dicsőségét.
Új kérdésünk: Ki volt az a bibliai alak, aki elátkozta Dávid
királyt, ám Dávid bízott az
Úrban, aki jót ad az átok helyett?
(Sámuel 16,7)
1.
Simi?
2.
Ciba?
3.
Cádok?
4.
Husai?
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 október 29-i számban
közöljük. A Jairussal kapcsolatos
játék nyertese: Veres Imréné.
M.L.

Hirdetések
Október hétköznapjain a szentmisék este 6-kor kezdődnek, előtte a hívek imádkozzák a rózsafüzért.
P.Gy.

Derűs pillanat
- Öregem! Maga régebben nem a
Hilton szálló előtt koldult? Az
sokkal jobb hely, mint ez itt!
- Tudom, Uram, de azt a placcot
átadtam a vejemnek hozományul.
F.D.-né
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

Tisztulj meg!
A saskeselyű fordítja a legtöbb
gondot arra, hogy mindig tiszta
legyen. Amikor mosakodni akar,
kiválaszt egy magas sziklát, ahova a legjobban süt a nap. Ott
széttárja a szárnyait és sokáig ül
mozdulatlanul, hogy a nap sugarai jól megtisztítsák a tollait. A
magasságot és a fényt keresi,
hogy megtisztuljon. Ha úgy érzed, hogy a lelkedre sok tapadt a
föld sarából, keresd a hit magasságait és a szeret fényét, tárd ki a
lelked kapuit, hogy a sugarak jól
átjárhassák és utána gondolatban könnyedén szárnyalj közelebb Istenhez!
N.-né

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.

