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Evangélium

Így szól ez Ady nyelvén:
„Ne dőljünk a szent Kába-kőre,
Várjon égi csodát a dőre.
Nekünk az élet a malaszt,
A mi üdvünk a változás,
A mi imánk: mindig előre.(…)”
(A papok istene)
Talán gyakori elkeseredéseinknek nem egyik oka az, hogy küzd
bennünk az ember az állattal? Az
ellentétek: erős a gyengével, akaratos a lustával és sorolhatnánk?
Jókai Anna, Kossuth és József
Attila díjas írónőnk és költőnk,
több éves tanári gyakorlata és jó
megfigyelése alapján írta egyik
könyvében: „A hanyag tanár sose
mulasszon: mert egy hét alatt kiderül minden gyengéje”.
(Jókai Anna: A forma)
Aki boldog akar lenni, az mindennap imádkozzon, tartson lelkiismeret vizsgálatot. Dolgozzon
magán, hogy minél tovább ember
maradhasson.
G.F.

André Chouraqui, Algériában született ügyvéd, író,
tudós, azt javasolta, hogy a boldogság szó alatt annak idején,
valahonnan valahová való eljutást értettek. Fontos, hogy valami
jó cél felé tartanak ezek a
„zarándokok”, például azért, hogy
elérjék Istent.
Lehetne folytatni a nyolc boldogság sorait úgy is: boldogok,
akik dolgoznak, boldogok, akik
úton vannak, boldogok, akik meg
tudnak változni. Hiszen a nyolc
boldogságnak ez a szellemisége. A
szegények, szomorúak, éhezők
jelen állapotukból az irgalmas
Istenhez tartanak. Úton vannak.
A mennyek országa, a vigasztalás, a vágyak teljesülése s a többi
felé, ami be van nekik ígérve. Valahonnan valahová. Pontosabban,
valamiből Valakihez.
Az 1945-ben Egyiptomban megtalált Tamás evangéliuma, Jézus
mondásainak gyűjteményét tartalmazza. 114 úgynevezett logion,
rövid mondat található itt, melyből a hetedik így szól: „boldog az
az oroszlán, akit az ember megeszik, és ezáltal az oroszlán emberré válik. Átkozott az az ember,
akit az oroszlán eszik meg és az
oroszlán így emberré válik”.
Miről van itt szó? Az oroszlán és
az ember is én vagyok. Az oroszlán bennem van. Oroszlánná és
más állatokká váltak bennem
tulajdonságaim. Amikor nem tudok magamon uralkodni, indulataimon, szavaimon, viselkedésemen, azok lassan elállatiasodnak.
Ha az oroszlánt meg tudom enni,
lassan, falatonként megrágni,
megérteni, vagyis türelmesen
megszelídíteni, akkor ember maradok. Boldog leszek. Ha nem, és
az állat győz bennem, akkor tovább nem lehet velem egy háztartásban élni.
Boldogok, akik dolgoznak magukon, azért, hogy jobbak legyenek.
Boldogok és emberek maradjanak.

Derűs pillanat
A teremtés csodálatos gazdagságáról mesél a hitoktató a hittanórán.
–Tudjátok gyerekek, ez a gyönyörű világ mindenestől a teremtő
Isten munkája: a fák, a virágok, a
madarak, az állatok.
A kis Gabi, akit minden érdekel,
megkérdezi:
–Edit néni, a bolhát is a Jó Isten
teremtette?
–Természetesen a bolhát is.
A kisfiú igencsak elgondolkodik:
–Nem mondom, babramunka lehetett...
F.D.-né

Megemlékezés
Olofsson Placid atya január 15én 100. életévének betöltése után
pár nappal hazatért Teremtőjéhez.

2017. január 29.

Szent Timóteus
és Szent Titusz
Ünnepük: január 26.
Timóteus a fiatal görög, Pál
munkatársaként még fogságában
is vele tartott. Titusz, a másik tanítvány ugyancsak görög, Pált oly
nagyra becsülte, hogy utazásait is
hozzá igazította. Pál három levelet írt két hűséges tanítványához,
bíztatva őket a pogányok térítésére. Timóteus mindig minden igyekezetével azon volt, hogy Pál útjából elgördítsen minden akadályt. Efezus püspöke lett. Nem
kímélte egészségét. Pál atyai tanácsként írta: „Ezentúl ne csak
vizet igyál, hanem a gyomrod és
gyakori rosszulléteid miatt egy
kevés bort is.”/1 Tim.5,23/ Utolsó
levelében így vall Timóteusról:
„Követtél a tanításban, a türelemben és a szenvedésben. Gyere,
siess mielőbb. Köpenyemet
Troászban hagytam, ha jössz,
hozd magaddal. A könyveket is,
főleg a pergamen tekercseket.” /2
Tim.4,9,13 /. Titusz pedig Pál követeként békét tudott teremteni a
korintusiak között. Ő alapította
Dalmáciában a kereszténység első sejtjeit.
F.D.-né
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5. v.: Iz 58,7-10; Zsolt 111; 1Kor
2,1-5; Mt 5,13-16

Krisztamami
Minden gyerek már
engedelmes és tisztelettudó! Minden gyerek tisztel. Gyárilag
így vannak beállítva.
Isten ilyennek teremtette őket. Ezért mondja Jézus,
hogy legyetek olyanok, mint a
kisgyermekek (mi, felnőttek Isten
iránt)… mert a kisgyerekek természetüknél fogva szeretnek, bíznak, követnek és engedelmeskednek… és ez később se változik.
A gyerekek nem tudnak nem
engedelmeskedni és nem tisztelni,
mert nem tudnak nem ragaszkodni és nem követni. A gyermeki
engedelmesség és tisztelet ugyanis a kötődés természetes megnyilvánulása. Egész nevelésünk sikere vagy kudarca azon áll vagy
bukik, hogy a gyerekünk végig
hozzánk kötődik-e, vagy útközben, minket szem elől veszítve
másoknak adja a szívét. Olyanoknak, akik éppen nem alkalmasak
a nevelésére. Ma a kortársak töltik be egymás életében a szülő
szerepét. Úgy gondolom, hogy a
nevelési problémák legfőbb okozója, sőt, társadalmi problémáink
legfőbb okozója is a kortársorientáció: a gyerekeink, minket
szem elől tévesztve elkezdik azokat követni, akik ott mozognak
előttük. A szívük másokhoz kötődik ezernyi szállal… és már nem
hallják, amit mi mondunk. A gyerek csak arra hallgat, akihez
kötődik. Ha olyanok parancsolgatnak neki, akikhez nem kötődik, akkor ellenáll.
Üdvözöl:

Krisztamami

Anyakönyvi hírek
Temetés:
+Király Istvánt életének 65. évében 2017. január 16-án 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

Hogyan találkozzunk
a pápával?
Ifjúsági Világtalálkozó
2016
2. rész Krakkó
Itt az első este máris magyarokba botlottunk, a foci EB-n felbuzdulva pedig Ria, Ria, Hungária és
„Az éjjel soha nem érhet véget” dal
lett a köszönési forma, főleg, ha a
magyar zászlót 50m-rel arrébb
megláttuk. Gyorsan kialakult az
is, hogy pacsizással mentünk el
más országok fiataljai mellett.
Ezen túl ment a cserebere, legyenek azok sapkák, kitűzők, matricák, miközben napról napra egyre
többen lettünk.
Sok sétával és a belváros térképének tanulmányozásával hamar
megszokható Krakkó pár főbb
pontja, ebben a Visztula is nagyban segít. Mielőtt Ferenc pápa
megérkezett, már részt vehettünk
egy misén a Błonia parkban, így
tudtuk, merre fog jönni. Az érkezése néhányunkat így is váratlanul
ért, hiszen az első este páran csak
véletlenül mentünk arra, amerre
egy nagyobb tömeg, már elcsípte,
az egyik srác a buszunkból még
közös képet is lőtt a mobiljával,
ahogy a pápamobillal elhalad mögötte Róma püspöke. Mi még ekkor
nem láttuk, de meghallgattuk a
köszöntőbeszédét, még ha olaszul
nem is értettük a szavát.
Másnap a parkig vonulván lehetett közelről látni, a beszéde alatt
pedig többnyire a kivetítőkön,
ugyanis a mi kis csapatunk kb. 1
km-re volt a színpadtól. Ez olyan
nagy lett, hogy sikerült kiszúrnom
még innen is a fehér ruhájában.
Tudtam, hogy nem ez lesz az
egyetlen alkalom, hogy kijön a
parkba, a keresztút előtt én is
megálltam egy kordonnál, de sajnos ekkor már sötétített üvegű
autókkal ment, nem a saját mobiljával. Így azt tudom elmondani,
hogy még ha nem is láttam, de
10m-es közelségbe kerültem Ferenc pápával.
Kiss Gergely
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Mózes volt, aki Moáb
pusztájáról fölment Nebo hegyére, amely Jerikóval szemben van,
s az Úr megmutatta neki az országot. „Ez az a föld, melyre esküt tettem ezekkel a szavakkal:
utódaidnak adom! Megnézheted
saját szemeddel, de oda nem jutsz
el!” Ezután itt, Moáb földjén meghalt. (M.TÖRVÉNY 34,4)
Új kérdésünk: Mi volt a neve
a Pannonhalmi apátság első
apátjának, akit éppen úgy
hívtak, mint a mostani apátot?
1. Adalbert apát?
2. Kristóf apát?
3. Asztrik apát?
4. Marcell apát?
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 február 12-i számban
közöljük. A Szent I. Kelemen
pápával kapcsolatos rejtvény
nyertese: Nyerges Józsefné.
M.L.

Hirdetések
 Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a reggeli mise
keretében lesz a körmenet és a
gyertyák megáldása.
 Február 3-án, pénteken első
péntek, a reggeli mise végén
imádkozzuk a Jézus Szíve litániát, majd délelőtt a betegeket
látogatjuk.
 Február 5. vasárnap, első vasárnap, a délelőtti mise végén
szentségimádást tartunk.
P.Gy.
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