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Evangélium
„aki ránéz, élni fog”
(Szám 21,8)
Mármint a magasba emelt kígyóra. Az ószövetségi Számok
könyvének 21. fejezete tájékoztat
arról, hogy a pusztában vonuló
nép újra fellázad vezetője, Mózes
ellen. Isten büntetése az, hogy
tüzes kígyók fogják megmarni a
lázadókat. Mózes könyörög népéért, Isten pedig válaszában egy
parancsot ad, készítsen egy réz
kígyót és azt helyezze fel egy fára. Aki arra rátekint, meggyógyul.
Minek ez a színpadiasság? Mi
szükség van az egyszerű dolgok
túlbonyolítására? Isten szavának
ereje, de lehelete is azonnal megtudná szüntetni a csapást. Ehelyett kézműves ügyességet kíván
az Úr. Rezet bányászni, abból
kígyót formálni, póznát állítani,
arra pedig ráerősíteni az alkotást.
A válasz nagyon egyszerű. Isten a
nép engedelmességére kíváncsi. Mikor kezdenek már Isten
parancsai és utasításai szerint
élni? Nem a rézkígyótól gyógyulnak meg az emberek, hanem attól, hogy azt csinálják, amit az
Isten mondott nekik.
Aki felnéz a kígyóra, élni fog.
Aki felnéz Krisztus keresztjére,
az is élni fog. Meggyógyul. Betegsége átváltozik egészséggé.
Megkérdezték tőlem néhány
évvel ezelőtt, ki halt meg a faluban? Több gyászjelentés is található a hirdető táblán – válaszoltam – pontosan nem tudom felsorolni a neveket. Csak azért kérdezte az illető, hogy megtudja
ezek közül melyiknek harangoztunk vasárnap. Vasárnap nem
szoktunk harangozni – javítottam
ki pontatlanságát. Pedig délelőtt
fél 10-kor szólt a harang – erősítette meg előző mondatát. Tisztelt uram, az minden vasárnap
szól, hiszen a 9 órakor kezdődő
nagymise keretében, körülbelül
fél tízkor van az átváltoztatás.
Fölemeli a pap az ostyát és a

kelyhet, melyből Krisztus teste és
vére lesz. Ezt a hatalmas nagy
titkot és változást harangozással
akarjuk mindenkinek a tudtára
adni. És aki éppen akkor szűri le
a levestésztát, és hallja a harangozást, az térdeljen le otthon a
konyhában e nagy szentség és
csoda előtt.
De én nem vagyok vallásos –
válaszolta megtorpanva és lassan
kifarolva a beszélgetésből. Tudja
ez nem vallási kérdés, hanem
egészségügyi. Aki föltekint a keresztre feszítettre, az meggyógyul. Aki feltekint Krisztus testére
és vérére, az is meggyógyul. És
mi a gyógyulás? Az átváltozás.
Jézust elárulják. Menekülnie és
bujkálnia kellene, de Ő a jeruzsálemi húsvétra összegyűlt tömegbe
megy. Az ellenkezője történik,
mint amit várnánk. A tanítványoknak vigasztalni kellene elárult Mesterüket. A fordítottjáról
hallunk, Jézus erősíti apostolait
és mossa meg lábukat. Ez átváltozás. A kereszten káromolni és
vádolni kellene azokat, akik miatt ide jutott. Ő az ellenkezőjét
teszi: Atyám bocsáss meg nekik,
mert nem tudják, mit cselekszenek. Ez konszekrálás, átváltoztatás. Feltámadása után nem azt
mondja tanítványainak, szégyelljétek magatokat, hanem békesség
nektek. Ez mind-mind átváltoztatás. Ugyanaz, ami a szentmisében történik. Az emberi természet
istenivé válik.
Tulajdonképpen, ha nagyon
akarunk, ilyet mi is tudunk csinálni! Bármikor átváltoztathatunk, amikor csak akarunk! Igen,
mi is papok vagyunk!
G.F.

Léleklétra
Nem kérdjük, hogy honnét jött,
miért jött. Ember, hát ember.
Magunk közé ültetjük, testvérnek
nevezzük, és aszerint becsüljük
meg, amennyit ér.
(Wass Albert)
N.-né

2018. március 18.

Hinni az
Anyaszentegyházban
Istenes Szent Jánosról (ünnepe:
március 8.) azt írják, csendes, kevés szavú ember. Amikor beszélt,
csak olyan dolgokat mondott, ami
a szeretettel és a szegények megsegítésével kapcsolatos. Próbáljuk
megragadni János lelkületét, és
szavait, de igazából ez lehetetlen.
Hogyan tudnánk egy lángot sértetlenül a papírra helyezni? Nem
lehet. Rögtön elégne a fehér lap.
Ilyen Istenes Szent János szeretete is. Cselekedet és nem szó. Bölcsen mondja Szent Bernát: a szeretet szolgál. Álljon itt néhány
gondolat a hétre.
 Asszony, előbb utóbb meg kell
bocsátanom neked. Ezért most
azonnal meg is teszem.
 A három erény közül az egyik,
ami a mennybe vezet, a hit. Hinni, hogy az Anyaszentegyház
hisz, érti, amit mond, megtartja
és gyakorlatban éli, amit parancsol.
 Szegények sokan vannak itt. A
költségek magasak, bevétel
nincs. De Jézus mindenkiről
gondoskodik, mert én nem csinálok semmit.
 Az Úr abban ítél meg bennünket, amiben ránk talál. Ezért ne
kövessük azokat, akiknek tervük
a „holnap”, „majd holnap” emlegetéséből áll, és tudjuk, hogy
sem ma, sem holnap, és soha
nem kezdnek el semmit.
 A mértékletesség arra tanít bennünket, hogy megfontoltan és
józanul használjuk az ételt, italt,
ruhát, és mindent, ami az emberi élet fenntartásához szükséges.
 Ha egy pillanatra megállunk és
elgondolkodunk azon, milyen
hatalmas az Isten irgalma, sohasem szűnünk meg jót tenni.
Így egy idő után majd képesek
leszünk az Ő szeretetéért azt
nyújtani a szegényeknek, amit Ő
akar adni.
 Istennek azzal tartozunk, hogy
csak Őt szeretjük. Azoknak, akik
szolgálatában állnak, saját jóságát adja ajándékul.
G.F.

Tóth Ábrahám:

Egy felejthetetlen év
Wisconsinban
4. rész
A Global Outreach egy katolikus program. Katolikus iskolába
és katolikus családba kerültem,
ahol megtapasztalhattam milyen
az ottani hitélet. Templomban én
is szerepet vállaltam áldoztatóként, egy rövid képzés elvégzése
után. Valamint részt vettem lelkigyakorlatokon, és januárban az
ország legnagyobb abortusz ellenes felvonulásán Washington
D.C.-ben. (Az USA-ban az abortusz legális, a terhesség megszakítható akár a 8. hónapban is.)
Mindez hatalmas élmény volt,
hiszen százezrek vonultak fel és
imádkoztak együtt a jó célért.
Valamint látni a Fehér Házat, a
Pentagon épületét és a Washington emlékművet; sétálni ott, ahol
másfél héttel korábban az újonnan beavatott elnök tette meg az
első útját… azért nem rossz.
Az év folyamán többször is volt
olyan érzésem, mintha valamilyen amerikai filmben lennék.
Mindenhova kocsival menni,
majdnem minden sarkon Harly
Davidson-t és gyors éttermet látni. Mindenhol autópályák, nagy
kocsik és átlagosan három autó
egy családnál. Megtudtam, milyen órákat zötykölődni az ikonikus sárga iskolabuszon egy-egy
amerikai-foci meccsre és élni egy
amerikai középiskolás életét.
Amint szól a csengő a diákok elhagyják a termet, mivel csak 3
perc van a következő óra kezdetéig és még a tipikus amerikai stílusú szekrényekből ki kell venni
valamilyen könyvet, majd határozottan becsapni az ajtaját. Megtapasztaltam miről is szól a híres
prom, a bál, amire a lányok akár
400 dollárt is elköltenek (ruha,
frizura, kiegészítők). Persze ebédszünet is volt az iskolámban,
mint szokás, habár az én intézA 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

ményemben sajnos nem volt
éneklés az étkezőben…
Amerikának olyan arcát is megismertem, melyről a filmek nem
igen szólnak - ott is van szegénység, problémák a tanrendszerben, a milliós tandíjak az egyetemen és a politikai színjátékok.
Az elmúlt tanévben hihetetlen
eseményekben volt részem. Nagy
köszönettel tartozom mindazoknak, akik lehetővé tették számomra ezt a felejthetetlen, jellemformáló évet. Továbbá ajánlom minden érdeklődőnek ezt a programot, akik szeretnének egy évet
eltölteni az USA-ban és megismerni az „új-világot”. (Vége)

Létige
18. v.: Jer 31,31-34; Zs 50; Zsid
5,7-9; Jn 12,20-33
19. h.: 2Sám 7,4-5a.12-14a.16; Zs
88,2-29; Róm 4,13.1618.22; Mt 1,16.18-21.24a
20. k.: Szám 21,4-9; Zs 101; Jn
8,21-30
21. sz.: Dán 3,14-20.91-92.95; Dán
3,52-56; Jn 8,31-42
22. cs.: Ter 17,3-9; Zs 104,4-9; Jn
8,51-59
23. p.: Jer 20,10-13; Zs 17,2-7; Jn
10,31-42
24. sz.: Ez 37,21-28; Jer 31,1013; Jn 11,45-56
25. v.: Iz 50,4-7; Zs 21; Fil 2,611; Mk 14,1 - 15,47

Anyakönyvi hírek
Keresztelés:
Bella,
Bezsenyi
Gábor
és
Videréna Viktória gyermeke a
keresztség szentségében részesült 2018. március 11-én.
Temetés:
+Patik Istvánt életének 93. évében, 2018. március 5-én,
+Dudás Sándorné sz.: Kovács
Erzsébetet életének 85. évében,
2018. március 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

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Apor Vilmos, aki püspök
volt Győrben. 1945. március 30án, miután a rezidenciájára menekült asszonyok kiadását megtagadta, egy szovjet katona, dulakodás közben, halálosan megsebesítette. Pálffy Sándor – a püspök unokaöccse, aki akkor 17
éves volt – a nagybátyja elé ugrott és három golyót kapott. A
püspököt is három golyó érte, egy
a homlokát súrolta, a második a
jobb karján reverendája és inge
kézelőjét lyukasztotta át, a harmadik – a halálos golyó – a hasüregbe hatolt be. A katonák elmenekültek, senkinek sem lett bántódása.
Új kérdésünk: Melyik bibliai
alak válaszolt így az Úrnak:
„Nem tudom; talán őrzője vagyok testvéremnek?” (Ter.4,9)
1. Jáfet?
2. Kain?
3. Lámech?
4. Szet?
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 április 1-i számban közöljük. A Mózessel és Áronnal
kapcsolatos
játék
nyertese:
Tapodi Endréné.
M.L.

Hirdetések
 Nagyböjt péntekjein a keresztút
reggel 6:20-kor kezdődik a
templomban.
 Március 25-én virágvasárnap
ünnepe lesz. A hagyományos
barkaszentelés a 9-es mise előtt
lesz a Szent János téren.
P.Gy.

Számlaszámok:
OTP- Plébánia: 11735036-20051895
OTP- Irgalmasság Oltára: 1173503620053952
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