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Evangélium
…”ha nem látom, nem
hiszem”… (Jn 20,25)
Ahogyan az apostolok között
megoszlás volt a hit mértékében,
megértésében, megélésében, úgy
a családban is. Vannak, akik ösztönösen imádkoznak. Vannak,
akiket figyelmeztetni kell, imádkoztál? Vannak, akik örömmel
mennek templomba. Vannak,
akik kiabálnak, hogy ők nem
akarnak misére menni. Olyanok,
mint Tamás apostol, aki nincs
együtt társaival. Minek is lenne,
ha a nagy ígéreteket tevő Jézus
eltűnt. Mi tartaná még más őket
össze. Tamás nem hisz. És aki
nem hisz, az unatkozik a misén.
Hogyan lehet találkozni a feltámadt Krisztussal? Ez egy két részes történet. Ma halljuk az elsőt,
jövő vasárnap a folytatását.
Szinte népszerű szálló ige lett a
tamási mondatból, hiszem, ha
látom. Amíg nem tapintom meg
sebeit kezén és oldalán, addig
nem hiszem. A történetből a felületes olvasó és a sokszor az egyszerűsítést kedvelő néprajz egy
közmondást csinált. Mi gondolkodó keresztények nem állhatunk
meg itt, mindenképpen tovább és
mélyebben kell olvasni a történetet. Nem csak a feléig, ahol egy
közmondás van, hanem a végéig,
ahol a megoldás van.
Hiszem, ha látom. Ez a mondat
hazugság. Mi a valóság? Ahogyan
Tamás viselkedik, az a valóság.
Látja Jézust és akkor sem hisz.
Ez a valóság. Hiszem, ha megfoghatom kezét és oldalát. Ez is hazugság. Megérinti Jézus testét és
továbbra sem hisz.
A milánói születésű Caravaggio
is megfestette a feltámadt Krisztus váratlan megjelenését. Tamás
is ott volt. A képen a hitetlen
apostol odalép Jézushoz, ujját
Krisztus oldala felé nyújtja, felhajtja a lándzsa ejtette bőrdarabot és bele túr a sebbe. Ez teológia. Mit mond ez a mozdulat?
Hogy a hit nem hallásból ered,

nem is látásból, hanem keresésből. Abból, hogy beletúrunk a
Szentírásba. Attól kerülünk közelebb Jézushoz, hogy belenézünk
az oldalába. A keresés.
Egy indiai filozófus szerint, „az
emberek közül legtöbben az elégedettségre és kielégülésre törekszenek. Ha látnak valamit, mindent
látni akarnak. Ha tanulnak, mindent meg akarnak érteni. Elégtételre vágyunk, azt akarjuk, hogy
keresésünk végén a teljesség érzete
töltsön el minket. Az az érzet,
hogy nem hiába dolgoztunk. Az az
érzet, hogy találtunk valamit.”
Tamás apostol is szeretne beérkezett lenni. Hinni. De kiderül,
hogy tapintásával nem egy út
végére ért, hanem valaminek még
csak az elején van. Ezt úgy hívják, hogy keresés.
Jó munkát kívánok hozzá!
G.F.

A seprű
Soubirous Szent Bernadett (ünnepe: április
16.) legnagyobb vágya az volt,
hogy eltűnhessen a világ szeme
elől. 1868-ban fölvételt nyert a
nevers-i Iskola- és Szeretet-Nővérek közé. A mesternő és a főnöknő egyaránt attól félt, hogy
Bernadettet kevéllyé és beképzeltté teszik a jelenések. Ezért
úgy gondolták, minden alkalmat
meg kell ragadniuk, hogy megalázzák. Egy belső, isteni világosságnál ismerte föl Bernadett az
igazságot, mely teljesen áthatotta: „az ember semmi, semmire
nem képes, semmije nincs, ami ne
Isten ajándéka volna és nem a kegyelem műve lenne az emberben.” Ezért készséggel fogadott
minden megalázást, s mindenben
és minden mögött Isten akaratát
látta. Figyelmeztetésként jegyezhette föl magának: ,,Ha erősödik
a vihar, emlékezni akarok Urunk
szavára: Ne félj, Én vagyok! Ha
elöljáróim vagy társaim megaláznak, nyomban hálát akarok adni
érte az Úrnak, és szívesen veszem
a bántó szót, hogy egy lépéssel kö-
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zelebb kerülhessek Istenhez.” Ez a
néhány idézet, tőle származik.
 Az oltáriszentség megtisztítja
zaklatott lelkünket fényben és
szeretetben. A lélek csak ezután
tudja értékelni, mit jelentenek a
krisztusi szavak: „jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak
vagytok, én felüdítelek titeket” (Mt 1,28).
 Miért kell szenvednünk? Mert a
tiszta szeretet nem tud élni szenvedés nélkül. Ó Jézusom, nem is
érzem a keresztem, amikor rád
gondolok.
 A Boldogságos Szűz Mária seprűnek használ engem. Aztán ha
befejezte velem a munkát, vissza
tesz a helyemre.
 Ha egy álom leesik, és ezer darabra törik szét, ne félj azokat
összeszedni és összeilleszteni. A
szépség, nem kész tárgy, hanem
állandó folyamatos élet. Ezért
nem szabad megmerevedni, hanem újra és újra elölről kell kezdeni. Örülj annak, hogy Isten új
lehetőséget ad nekünk. Bízz
Benne!
 Minden időmben a szeretettel
foglalkozom. Aki szeret, az nem
tartja számon, hány megpróbáltatáson kellett eddig keresztül
mennie. Én minden dolgot az Isten országáért, a mennyei hazámért teszek. Ott találkozom Máriával, aki dicsőséges fényben
ragyog. Együtt fogok vele örülni,
Fiának, Jézus Krisztusnak boldogságában, a legtökéletesebb
biztonságban.
 Ó Jézus és Mária! Adjatok nekem vigaszt ebben a világban,
hogy szerethesselek titeket és
szenvedhessek a bűnösökért.
G.F.

Hirdetések
Mindazoknak akik munkájukkal, támogatásukkal, hozzáállásukkal szebbé, ünnepélyesebbé
tették templomunk Irgalmasság
Oltárának megvalósulását, felszentelését, hálásan köszönjük.
P.Gy.

Krisztamami

Miseruha

Amíg csak a problémás viselkedést
látod, addig nem
veszed észre, mire
reagál a gyereked,
amikor
elszabadulnak az indulatai. Ha úgy látod,
hogy akaratosságával a tekintélyed ellen szegül, akkor a viselkedését látod a legfőbb problémának, és azt próbálod kijavítani.
Ha viszont meglátod, hogy magukkal sodorták a saját impulzusai, a saját túlméretezett érzései
és indulatai, akkor nem a viselkedésének esel neki, hanem azon
fogod törni a fejedet, hogy mit
kellene változtatnod azon a helyzeten, ami ilyen impulzusokat
vált ki belőle. Ha csak azt látod,
hogy a gyereked nem hajlandó
lefektetés után az ágyában maradni, akkor engedetlenségként
fogod kezelni az ügyet. „Világosan megmondtam, hogy nem
jöhetsz ki! Te pedig kijöttél, ezért
most…” De ha megérted, hogy
ezt a kicsi gyereket akkora szeparációs szorongás fogja el, annyira
fél amikor egyedül marad az
ágyában, hogy ahhoz képest az
engedetlenség következménye is
kevésbé ijesztő, akkor azon fogod
törni a fejed, hogy mivel tehetnéd
az elalvás idejét kevésbé félelmetessé.
Üdvözöl:

A lengyelországi Urbanowicz
cég ruhagyárából került ki az a
két miseruha, melyet Virágvasárnap a délelőtti szentmise keretében szenteltünk fel.

Krisztamami

Anyakönyvi hírek
Temetés:
† Bagi Attila Ferencet életének
41. évében április 3-án;
† Veres Ferencet életének 74.
évében április 5-én;
† Szabó Józsefet életének 83.
évében április 6-án utolsó útjukra
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: Salamon volt, akiről így
ír a „Párbeszédek könyve”: Salamonnak, Dávid fiának, Izrael királyának mondásai, hogy bölcsességet, fegyelmet tanuljunk, és
megértsük az értelmes beszédet.
(Példabeszédek 1,1)
Új kérdésünk: Mit válaszolt az
ördögtől megszállott ember
Jézus kérdésére: „Mi a neved?”
(Lukács 8,30)
1.
Megszállott?
2.
Légió?
3.
Sereg?
4.
Század?
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 29-i számban közöljük. A Szent Dorottyával kapcsolatos játék nyertese: Nyerges
Józsefné.
M.L.

Létige
15. v.: ApCsel 3,13-15.17-19; Zs
4; 1Jn 2,1-5a; Lk 24,35-48
16. h.: ApCsel 6,8-15; Zs 118,2330; Jn 6,22-29
17. k.: ApCsel 7,51 - 8,1a; Zs
30; Jn 6,30-35
18. sz.: ApCsel 8,1b-8; Zs 65; Jn
6,35-40
19. cs.: ApCsel 8,26-40; Zs 65; Jn
6,44-51
20. p.: ApCsel 9,1-20; Zs 116; Jn
6,52-59
21. sz.: ApCsel 9,31-42; Zs
115; Jn 6,60-69
22. v.: ApCsel 4,8-12; Zs 117; 1Jn
3,1-2; Jn 10,11-18
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

Egyik a zászlót kezében magasra emelő, halál fölött győzelmet
aratott feltámadt Krisztus, másik
pedig a betlehemi gyermek felé
forduló, gondoskodó szent családot ábrázolja. A hímzéseknek
megfelelően egyiket a húsvéti,
másikat a karácsonyi ünnepkörben fogjuk majd használni.
A két miseruha összesen 160
ezer forintba került, amely a kiskundorozsmai Rózsa fűzér Társulat tagjai, a Mária légió és egy
magát megnevezni nem akaró
jótevő adománya.
Hisszük, hogy minden szentmise,
melyet ezekben a ruhákban bemutatunk, a támogatók szándékára is történik. Köszönjük szépen!
G.F.

A nagyothalló
Idősebb dúsgazdag férfi hallókészüléket vásárolt. Miközben válogatott, elmondta, hogy nem szól
erről a családjának, majd csak
egy idő után fedi fel, hogy ismét
jól hall. Pár nap múlva ismét bement az üzletbe, kérve, hogy egy
helyen, ahol a készülék nyomja,
igazítsák meg. Amíg a készüléket
javították, az üzletvezető megkérdezte, örül-e, hogy ismét jól hall.
– Igen is és nem is. – volt a válasz.
– Örülök annak, hogy jól hallok,
de elszomorít, hogy mióta megvettem a készüléket, már másodszor kellett megváltoztatnom a
végrendeletemet.
N.-né
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