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A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

Evangélium
…”Nem én vagyok a
Messiás”…(Jn 1,20)
Az emberek az időszámítás kezdetének lenullázódásától teljesen
megzavarodtak. Messiás reklámok
és arcok lepték el az országot. Világosan hallunk erről az Apostolok cselekedeteiben. „Mert nemrégiben föllépett Teudás, sokra tartotta magát, és vagy négyszáz férfi
mellé szegődött. De megölték, azokat pedig, akik hittek benne, széts zó rt ák é s m eg s emm i sí te t ték. Utána a népszámlálás idején
a galileai Júdás állt elő, és megnyerte magának a népet. Ő is elpusztult, és akik követték, azok
szétszóródtak” (5,36-37).
Következett János. A zsidók számára szimpatikus Messiás jelölt
volt. Apja, Zakariás, Jeruzsálemben magas rangú arisztokrata
pap. János szívós ember, kemény
kiképzést kapott, továbbá megvetette a világot és annak csábításait. Természetét illetően ki lehetett
belőle nézni a Messiást. Ellentétben Jézussal, akinek szegény és
egyszerű szülei voltak, istállóban
látta meg a napvilágot. Többen
megbotránkozva és lekicsinylően
kérdezik, ez nem az ács fia.
Natánaelnek is ez az első kérdése:
mi jó jöhet Názáretből?
János tanításán, válaszain sok
múlik. Szent Ágoston óriási lehetőséget lát, a „te vagy a Messiás”
kérdésben. Lehetőség a csalásra.
Így fogalmaz: „Ha János jellemében a büszkeség hegye magasodott
volna és nem völgy, ami isteni feltöltésre, vagy betöltésre vár, biztos
kihasználta volna ezt az alkalmat,
és önjelöltként azt mondja, igen én
vagyok a Krisztus”.
De ő még embernek sem tartja
magát, mélységes alázatában.
Szolgának se, hogy megoldhatná
Jézus saruszíját. Nagy Szent Gergely szerint ez nem bőrszíj „hanem, titok. Ezt nem tudja
megoldani Keresztelő János, mert
nem tudja megérteni Jézus megtestesülésének titkát. De amit tud, és
amire képes azt megteszi. Megaláz-

kodik és megvallja tudatlanságát”.
„Bunam rabbi mondta: a titok
olyan valami, amit mindenki hallhat, mégis, akire nem tartozik, az
nem tudja megérteni és felfogni
azt”.
Például a buddhizmusban nincs
biblia. Több vallás úgy tekint az
ilyen iratokra, mint az Isten vagy
istenek szavainak kinyilatkoztatására. A buddhizmusban nincsen
Isten vagy istenek, akinek a szavait minden buddhistának kételkedés nélkül el kellene fogadnia.
Ezért a buddhista iratokban található tanítások inkább iránymutatások a gyakorláshoz vagy ahhoz,
hogy hogyan juthat el valaki a
megvilágosodáshoz, mintsem ellentmondást nem tűrő kinyilatkoztatások. Éppen ezért ezeket a
szövegeket nem „elhinni” kell, hanem megérteni és gyakorolni.
A vallások szent iratai mind ilyenek. Mindenki el tudja olvasni, de
megértésük Isten nélkül lehetetlen. Ki, vagy mi ez az Isten? Odafigyelés? Kegyelmi állapot? Annak
a hitnek az ajándéka, hogy itt ebben a pillanatban rólam van szó,
és minden nekem szól? Gyakorlatok? Erények? Vagy az alázat?
Kinek ez, kinek az. Keresztelő János az alázat fényével ismerte fel
és mutatott rá az érthetetlen és
megközelíthetetlen Istenre.
G.F.

Létige
24. v. (Advent 4. vasárnapja):
2Sám 7,1-5.8b-11.16; Zs 88,229; Róm 16,25-27; Lk 1,26-38
25. h.: Iz 52,7-10; Zs 97; Zsid 1,1-6;
Jn 1,1-18
26. k.: ApCsel 6,8-10; 7,54-59; Zs
30; Mt 10,17-22
27. sz.: 1Jn 1,1-4; Zs 96; Jn 20,2-8
28. cs.: 1Jn 1,5 - 2,2; Zs 123; Mt
2,13-18
29. p.: 1Jn 2,3-11; Zs 95; Lk 2,2235
30. sz.: 1Jn 2,12-17; Zs 95; Lk 2,36
-40
31. v.: Ter 15,1-6; 21,1-3; Zs 104,19; Zsid 11,8.11-12.17-19; Lk
2,22-40

2017. december 24.

Egy csók és
más semmi
Szeplőtelen fogantatás (ünnepe:
december 8.) alatt azt értjük, hogy
Szent Anna méhében a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelenül, tisztán, vagyis minden bűntől mentesen fogant meg.
Ennek története a Jakab ősevangéliumig (Kr.u. 2. század), Mária
szüleinek, Szent Joakimnak és
Szent Annának találkozásáig és
házasságáig nyúlik vissza.
Joakim és Anna ámbár egymásnak szentelték magukat, de boldogtalanok voltak, mert nem született
gyermekük. Ezt a helyzetet abban
a korban úgy értelmezték, hogy Isten elfordult tőlük. A reménytelenséget egy angyaljelenés oldja meg,
aki közli Szent Annával, hogy hamarosan gyermeke születik. Az
üzenet arra is felhívja figyelmét,
hogy férjével, Joakimmal a jeruzsálemi arany kapunál kell találkoznia. A mennyei küldött azt is elmondta, születendő leányuk az ég
és a föld királynője lesz.
A korai reneszánsz festő óriás,
Giotto gyönyörűen elkapta ezt a
pillanatot, ahol Annát asszonyok
csoportja, Joakimot pásztorok kísérik a jeruzsálemi arany kapuhoz.
A középkori magyarázók közül
néhányan úgy gondolták, Mária abban a pillanatban fogant Anna méhében, amikor férje Joakim gyengéden odahajolva és tisztelettel karjánál megfogva megcsókolta őt.
De miért az arany kapunál? Átlépni a kaput, átlépni a küszöböt,
átlépni a magunk korlátait. Többek
között ez a reneszánsz kép ihlethette meg Szent II. János Pál pápát, aki 1998-ban, közeledve a millennium félelmetesen ásító nulláihoz, meghirdette tanítását, „átlépni
a remény küszöbén” címmel. Ezzel
akarta bátorítani a világ keresztényeit, hogy ne féljenek szembenézni a világ különböző kihívásaival. Az arany kapu Jeruzsálemben, a Vatikánban, vagy Szegeden,
küszöb, az ég és a föld között. A világ és az egyház között. Én és a
másik ember között. A lehetséges
és a lehetetlen között.

G.F.

Krisztamami

Rejtvény

Nagy
szerepet
játszik a nyugalom abban, hogy
a gyerekünk gondolkodásmódja,
mentalitása, és érzelemvilága
előbb-utóbb kinőjön a kisgyerekes
önközpontúságból, indulatosságból, és érett felnőtt váljék belőle?
Ahhoz, hogy a gyerek elmerüljön a
fejlődést előrelendítő játékban,
NYUGALMI ÁLLAPOTBAN kell
lennie. Miféle nyugalomra van
szüksége? Mitől kell nyugton
lennie? Elsősorban attól, hogy
rajta múljon a velünk való biztonságos kapcsolata; attól, hogy meg
kelljen dolgoznia a szeretetünkért.
Az ember számára az az igazi
jól-lét, amikor biztonságos kapcsolat közegében él, ahol otthon
érezheti magát. Eredetileg maga
Isten volt a biztonságos kapcsolat
forrása; Isten feltétel nélküli szeretete, öröme, a vele való meghitt
kapcsolat táplálta Ádámot és
Évát, és tette egymással való kapcsolatukat is öröm forrásává. Isten
meghitt közelében volt az igazi
otthonunk, amit elvesztettünk, és
ami után mindannyian honvágyat
érzünk, pedig sohasem tapasztaltuk.
Üdvözöl:

A december 10-i rejtvény megfejtése: Főoltár. A játék nyertese:
Nyerges Józsefné.
Minden sikeres megfejtőnek gratulálunk!
E heti rejtvényünk:

Krisztamami

Hirdetések
 December 24. Advent 4. vasárnapja, egyben Szenteste napja
is. Ezen a napon 7-kor és 9-kor
lesznek szentmisék, délután 4
órakor gyermekek karácsonyi
műsora lesz a templomban. Éjszaka, éjfélkor a hagyományos
éjféli szentmise kezdődik.
 Karácsony napján, 25-én vasárnapi miserendet tartunk, 26-án
csak délelőtt lesznek szentmisék.
 December 31-én az év végi hálaadás az esti szentmise keretében
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: Szent Hedvig volt. Boldog Hedvig lengyel királynő,
Nagy Lajos magyar és lengyel
király harmadik gyermeke volt.
Királynőként tevékenyen részt
vett az állam életében. Szívén
viselte a betegek, árvák, szegények, elesettek sorsát. II. János
Pál pápa 1997. június 8-án avatta
szentté Krakkóban.
Új kérdésünk: Melyik ószövetségi próféta írta népéért való
aggódását siralmakba?
1. Izajás?
2 . Ezekiel ?
3 . Jeremiás?
4 . Dániel?
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 január 7-i számban közöljük. A Jakabbal és Jánossal kapcsolatos játék nyertese: Tóth Istvánné.
M.L.

Léleklétra
… csak az nem szokott adni,
akinek van. Akinek nincs,
az segít.
(Wass Albert)
N.-né

ÁLDOTT
KARÁCSONYT
kívánunk minden kedves
olvasónknak!
A szerkesztők
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

1.Misekönyv
2.Nagy vallási személyiségek testi maradványa
3.Itt szoktak a zsidók imádkozni
4.Mária kegyhely
5.Fehér liturgikus ruha
6.Ábrahám próféta elsőszülött fia
7.Az ókori zsidók vezetője a honfoglalásuk idején
8.Égből hullott eledel
9.A fontosabb vallási igazságok
összefoglalása
A megfejtést december 29-ig juttasd el neveddel és címeddel ellátva a plébánia postaládájába. A
nyertes nevét a január 7-i számban közöljük
M.T.É.

Anyakönyvi hírek
Temetés:
†Illés Antalné sz.: Ördög Margitot életének 92. évében december
12-én;
†Németh Istvánné sz.: Lajkó Annát életének 93. évében december
13-án;
†Domonkos Ferencné sz.: Csizmadia Ilonát életének 79. évében
december 16-án utolsó útjára kísértük.
P.Gy.

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

A szerkesztőbizottság tagjai: Gordos Ferdinánd (G. F. - felelős kiadó), 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.

