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Evangélium
Az empátia egyenlő a
felöltözéssel.
Az evangéliumi lakodalmas ház,
a föld. Ide mindenki eljöhet. Olyan
is, aki szépen fel van öltözve, és az
is, akin nincs menyegzői ruha.
Mert a földi egyház vegyes közösség. A jók a mennyben lesznek, a
gonoszok a pokolban, külön-külön.
Jelen életünk azonban a kettő között a földön helyezkedik el. Középen, ahol mindkét hely polgárai
még együtt vannak és találkozhatnak. Ez a köztes földi hely a menyegző, ahová „lentről fentről”
egyaránt érkeznek.
A résztvevő jók és rosszak ellentétpár, „mindenkit” jelent. Minden
fajta embert, és minden fajta emberi cselekedet.
Nagy Szent Gergely például az
ember alatt a cselekedeteket érti: „Menjetek a mellékutakra, és
akiket találtok, hívjátok be a menyegzőre – mondja Jézus. Az utak
a Szentírás szerint a cselekedeteink, a mellékutak pedig a tévedéseink. Vagyis mindenki meg van
híva.” Igazak és bűnösök, jó és
rossz tettek egyaránt.
A Szent pápa folytatja: testünk a
cselekedeteink, ruhánk az érzéseink. „Ha itt a menyegzői ruha alatt
a keresztséget vagy a hitet értenénk
csak, akkor minden megkeresztelt
ember félelem nélkül jelen lehetne
a lakodalomban. Ez az ember, ámbár meg van keresztelve, hite is
van, még sincs rajta ruha, mert
szeretet nincs benne. Az érzés,
együttérzés, beleérzés, szánalom
ünnepi ruhája hiányzik róla. Ezért
olvassuk János evangélistánál
(3,16), hogy úgy szerette Isten a
világot, hogy egyszülött Fiát adta
érte. Úgy szerette a világot, hogy
megtestesült érte. Felvette magára
az emberi ruhát, testet, annak
minden érzésével együtt.”
Ebből fontos arra a következtetésre jutni, hogy a másik embert
csak akkor érthetjük meg igazán,
vagy talán jobban és közelebbről,
ha nemcsak beleérzünk az idegen

empátia szó segítségével, hanem
ha be is öltözünk a másik ember
bőrébe.
Izaiás próféta kis apokalipszisében, a végidőkről szóló 4 fejezetben (24-27) leírja a föld pusztulását, az emberek folyamatos szenvedését az elkövetkező megpróbáltatások alatt. De a végén elérkezik
az Isten országa és az igazaknak
áldásban lesz részük.
Az „eretnekek kalapácsa” melléknevet viselő Páduai Szent Antal
egyik pünkösd utáni beszédében,
Izaiás próféta ezen fejezetek egyikében szereplő mondatát idézi:
„Izrael virágzik és rügyezik és betölti gyümölcsével az egész földet” (Iz 27,6). „Izrael virágzik az
alamizsnálkodásban és rügyezik
az együttérzésben. Mégis érdekes,
hogy itt előbb van a virágzás és
utána rügyezés. Fordított sorrendben. Ennek az az oka, hogy az igaz
ember, amikor virágzik, akkor rügyezni is kell neki, vagyis együtt
érezni azzal, akinek alamizsnát
ad. A rászorulóknak és szegénynek
nemcsak a kezével kell, hogy adjon, hanem a szívével is.”
Ez a menyegzői ruha, sokszor
szorít, elhasználódik és bepiszkolódik. De biztos, hogy újra és újra
magunkra öltve rengeteg mosolylyal jó szóval és együtt érző szeretettel ajándékozhatjuk meg ember
-testvéreinket.
G.F.
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Templomunk
régmúltja
Dianovszky János plébános már
e templom elődjének is plébánosa
volt. Halálakor állt a templom, a
Főoltár a középrésszel és a Tabernákulummal, az oldalszárnyak nélkül. Monstrancia
(Úrmutató) az előző templomból
való (1782), 2 kg 80 dkg súlyú, a
sugarak mentén apró csengetytyűkkel, a Keresztelő-kút, a szószék és két mellékoltár. A tágas
boltívek feletti karzat farácsozatos volt. Eredeti bejárata az, ahol
most a kórusra való feljárás van.
A Kis Szent Teréz oltár helyén a
bejáratot befalazták a huzat miatt. A sekrestyébe való vízbevezetéskor harangláb nyomait vélték
felfedezni. Tornyot 18 év múlva
kapott a templom, ekkor lett a
hossza 58 méter. A harangok kötelékei a főbejáratnál (szegények
színje) lógtak le, kivéve a nagyharangot. Annak megszólaltatására
fel kellett menni a toronyba. A
templom körüli dombot az időjárás, eső, hó folyton koptatta, amíg
a támfal meg nem épült.(1890).
Manapság is igen jó szolgálatot
tesz a nagy forgalom miatt. Az orgona elődje egy kisebb lehetett a
mainál. Még azelőtt nagy tisztességet jelentett, ha valaki a hívek
közül előénekes lehetett. Dorozsma címere látható a toronysisakon, a nagyharangon és belül az
első bolthajtáson, melyet a sok
gyertyafüst miatt a festők bronzosítottak. A villany bevezetésekor 1926-ban kapott a szentély
két kandelábert, három csillárt, a
mellékoltárok pedig aprócska
égőket a képek körül. Igazán szép
volt, és azzal az érzéssel léptünk
be a templomba, hogy ez egy katedrális.
(folytatjuk)
F.D.-né

Krisztamami

Mégis!

A
gyermek
három
éves
korára
elég
éretté
válik
arra,
hogy
hosszabb időt
az anyja nélkül közösségben töltsön. Általában hároméves korra
tehető, amikor már külön tudja
választani magát az anyjától
mint egyedi létező. Kialakul a
stabil képe az anyáról. Ez azonban nem minden gyermek esetében ugyanakkorra tehető, és minden gyermek más temperamentummal rendelkezik, más környezetből jön, így másként is hat rá
az anyától való elválás. (Bár igen
gyakori - vagy inkább mondhatjuk, ez van a háttérben - hogy
nem a gyerek nem tud leválni,
hanem az anya!) Éppen ezért az
óvodába
lépéssel
egyidejűleg
megjelenik a beilleszkedési, leválási, elválási nehézség. A gyermek nemtetszését, félelmét gyakran sírásban (jellemzően addig
tart, míg az anya jelen van), szülővel szembeni agresszióban, nyilváníthatja ki.

Teréz Anya üzenete:
Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak.
Mégis szeresd őket!
Ha jót teszel, megvádolnak,
hogy önzés, és hátsó gondolat vezérli a cselekedetedet.
Mégis tégy jót!
Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket nyersz.
Mégis érj célt!
A jó, amit teszel, holnap már
feledésbe megy.
Mégis tedd a jót!
A becsületesség és őszinteség
sebezhetővé tesz.
Mégis légy becsületes és nyílt!
Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt.
Mégis építs!
Az embereknek szükségük van
segítségre, de ha segítesz, támadás érhet.
Mégis segíts!
A legjobbat add a világnak,
amid csak van még, ha verést
kapsz is érte cserébe.
Mégis a legjobbat add a világnak, amid csak van!

Üdvözöl:
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Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Simi, aki Gera fia volt.
Egyfolytában átkozódott, sőt köveket dobált Dávid után. De Ő
azt mondta: Hagyjátok, hadd átkozódjék. Talán megszán az Úr a
nyomorúságomban, és jót ad a
helyett az átok helyett, ami ma
ért.
(2.Sámuel 16,12)
Új kérdésünk: Ki volt Szent
Benedek testvére, aki minden
idejét az öregek és betegek
szolgálatának szentelte, és
imájával megmentette Benedek életét?
1.
Szent Walburga?
2.
Szent Skolasztika?
3.
Szent Matild?
4.
Szent Kunigunda?
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 november 5-i számban
közöljük. A Hallgatag Szent Jánossal kapcsolatos játék nyertese:
Boros Margit.
M.L.

Arsenius sivatagi
atya gondolatai

Hirdetések
• Október hétköznapjain a szentmisék este 6 órakor kezdődnek,
előtte a hívek imádkozzák a rózsafüzért.
• Egész napos szentségimádás
lesz október 24-én, kedden reggel 8 órától a közösségi házban
este negyed 6-ig, a rózsafüzér
kezdetéig.
• Október 23-án ünnepi műsor
lesz a Művelődési Házban délelőtt 10 órai kezdettel. Este –
hétfőn lévén – a kedves hívek
imádkozzák a rózsafüzért, majd
igeliturgia lesz.
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

N.-né

• Akik sírszentelést kérnek, jelezzék a plébánia hivatalában.
• A templom őszi nagytakarítása
október 27-én pénteken és
28-án szombaton lesz.
P.Gy.

Anyakönyvi hírek
Temetés:
† Bozóki Pált életének 70. évében
október 10-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

Egyik nap Arsenius egy öreg
egyiptomi szerzetessel beszélgetett a saját gondolatairól. Valaki
meglátta és így szólt: - Arsenius,
hogy van az, hogy te ezzel a komoly latin és görög tudásoddal
kikéred egy egyszerű paraszt véleményét?
Így válaszolt: - Az igaz, hogy a
görög és latin nyelvet ismerem,
de ennek a földművelőnek a gondolkodás módját (ábécéjét) még
nem!
G.F.
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