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Evangélium
…”megnyitó”…
(Lk 24,45)
A feltámadt Krisztussal való
találkozásnak két alkotó eleme
van. Múlt vasárnap hallhattuk
ennek egyik részét. A hit nem
látásból ered, nem is hallásból,
hanem keresésből. Ez az emberi
oldala. Ma a találkozás másik
összetevőjéről lesz szó.
A kereszténység legnagyobb
ünnepe a semmivel kezdődik.
Tiszta lappal. Egy üres térrel a
sírban, amit be kell lakni, meg
kell tölteni tartalommal. De hogyan?
Hiába a számtalan találkozás a
sírnál, a zárt ajtók mögött, az
emmauszi úton. Minden hiába
való. A félelmen és az örömön
kívül más nem történik. Mi az a
más? Például hitre ébredés. Ezért
Jézus megnyitókat tart.
Ott kezdődik, hogy Jézus a hét
első napján feltámad. Az első
nap, ami a hetet megnyitja. Látják az asszonyok, hogy a sír ajtaja nyitva van. Jézus megnyitotta
a szemüket, megnyitotta szívüket, megnyitotta az Írásokat.
Megmutatta az összefüggéseket a
múlt és a jelen között.
Assziszi Szent Ferenc vagy Remete Szent Antal azt hallják az
evangéliumban, hogy adjanak el
mindent és osszák szét a szegények között. De ezt az evangéliumot már százszor hallották és
mégsem történt semmi. Isten
megnyitotta az értelmüket és ebben a fényben felismerték, hogy
az evangélium nem a gazdag ifjúról szól, hanem róluk. Ez egy felébredés. Ez egy megnyitás.
Ugyanezt láthatjuk Szent Mónika, Ágoston édesanyja történetében. Az édesanyának megnyitotta
Isten az értelmét az összefüggések meglátására. Az anya ugyanis azt hitte, hogy fia egy pogány
filozófus. Kiderült, hogy nem is
élő, hanem halott. Amikor Ágoston a naimi ifjú történetét hallotta, megnyitotta Isten az értelmét

és meglátta, hogy ez az ő története és az ő élete.
A hindu és buddhista vallásban
használt szutra szó, mondást,
mondások gyűjteményét jelenti.
Szó szerint különböző, egymás
mellett álló szavak összevarrása,
összeillesztése. A legtöbb esetben
a szutra öt szóból áll. Ha a felébredéshez hat szó kell, csak ötöt
mond ki. A hatodik a kulcs, amit
vagy a Mester ad meg, vagy meg
kell találni. Onnan tudjuk, hogy
helyes a megfejtés, hogy az utolsó
szó megtalálásával, az előző öt
szó értelmet kap és megvilágosodik.
Mi történik velünk az életben
és miért történik, az is egy rejtvény. Keresem a választ és ideges
leszek, azt jelenti a megoldás
rossz. Amikor megtalálom a megfelelő kulcsot, minden eddigi kérdés, kétely megoldódik és feloldódik.
G.F.

A skolasztika
atyja
Canterbury Szent Anzelmet
(ünnepe: április 21.) a király ellenséges viselkedése lyoni száműzetésre kényszerítette. Akkor
történt, hogy egyik útitársa Vasas Szent Péter ünnepének vigíliáján álmot látott. Barátságos tekintetű ifjú állt előtte, és azt
mondta neki: „Akarsz újságot hallani?” A pap azt válaszolta:
„Nagyon szívesen.” „Nos, halljad
hát: a harc Anzelm és Vilmos király közt véget ért.” A következő
éjszaka egy másik papnak egy
láthatatlan kéz papírdarabkát
nyomott a markába, miközben
zsoltározott. Rátekintett és azt olvasta: Vilmos király halott. A következő napon megérkezett a hír:
Vilmos királyt halálos baleset érte vadászaton a hampshire-i erdőben. Egy ismeretlen kéz által
kilőtt nyíl szíven találta. A püspök ellensége elnyerte ítéletét.
Anzelm pedig a hír hallatára ke-
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servesen sírt. Ő írta a következő
mondatokat.
 Nem azért akarok valamit megérteni, hogy higgyek, hanem fordítva. Én azért hiszek, hogy
mindent megértsek.
 Ha élőkért ajánlunk fel szentmisét, az értékesebb, mintha
ezer szentáldozatot mutatunk
be érte halála után.
 Isten jobban szeret együttműködni az írástudatlan emberekkel, akiket érdekel az Isten világa, mint azokkal a tanultakkal,
akik csak saját magukkal törődnek.
 Isten nem csak olyan hatalmas,
hogy tőle nagyobbat nem lehet
elképzelni, hanem attól is nagyobb, mint amit mi el tudunk
képzelni.
 Ments meg engem irgalmaddal,
és ne büntess igazságosságodban.
 Isten megígérte, hogy a bűnbánóknak megbocsát, de nem ígérte meg a bocsánatot azoknak,
akik bűnben élnek.
 Lehetetlen, hogy valaki megmentse lelkét anélkül, hogy ne
imádkozna Máriához, és ne kérné közbenjárását.
 Az a vágy, amely nem akar teremteni, csak élvezet csupán.
G.F.

Létige
22. v.: ApCsel 4,8-12; Zs 117; 1Jn
3,1-2; Jn 10,11-18
23. h.: ApCsel 11,1-18; Zs 41; Jn
10,1-10
24. k.: ApCsel 11,19-26; Zs 86; Jn
10,22-30
25. sz.: 1Pét 5,5b-14; Zs 88,217; Mk 16,15-20
26. cs.: ApCsel 13,13-26; Zs 88,227; Jn 13,16-20
27. p.: ApCsel 13,26-33; Zs 2; Jn
14,1-6
28. sz.: ApCsel 13,44-52; Zs
97; Jn 14,7-14
29. v.: ApCsel 9,26-31; Zs 21,2632; 1Jn 3,18-24; Jn 15,1-8

Krisztamami

Csengő

Hogy kezeljük a
viselkedési problémákat? Mit tegyünk, amikor a
gyerekünk átlépi
a kijelölt határokat? A megoldás kulcsa: azt kell
megértenünk, hogy a helytelen viselkedés az ösztönök és az
indulatok mélyebb rétegeiből, a
belső indítékokból ered. Ha a gyerekünk a kijelölt határokat lépte
át, szóljunk rá határozottan, de
megszégyenítés, elutasítás és félelemkeltés nélkül: „– Tíz perccel
ezelőtt szóltam, hogy kapcsold ki
a tévét. egyedül nem ment, most
én kapcsolom ki.”
Amikor rászólunk, ne mulaszszuk el áthidalni azt a szakadékot
(szeparáció-érzést), amit a saját
engedetlensége okoz a gyerekben,
és arra készteti, hogy elhúzódjon
tőlünk. Valamivel emlékeztessük
őt arra, hogy – noha az engedetlenség legtöbbször következményekkel jár –, továbbra is jóban
vagyunk egymással, mert a kapcsolat fontosabb, mint a teljesítmény. A szakadék áthidalását
szolgálják az ilyen mondatok:
– Most is ugyanúgy az apukád
vagyok, mint eddig. Ezt az ügyet
később meg fogjuk beszélni. De fél
óra múlva foci, ugye nem felejtetted el?
Üdvözöl:

Sok évtizedes szolgálat után, a
ligeti kápolnában fogja nyugdíjas
éveit folytatni az a bevonuló csengő, melyet húsvét ünnepe előtt
szereltünk le a sekrestye ajtaja
mellől.
Azóta négy darabos tornyos
csengő többszólamú hangjával
kezdjük meg a szentmisét. A
csengőhöz különböző színű csengőhúzó szövetek is tartoznak, melyeket alul fölül, rövid rudakra
lehet csavarozva felfűzni. A fém
anyagok rézből készültek. Mindez
100 ezer forintba került. A csengőt tartó tölgyfa deszka a Petrov
család ajándéka. Le és felszerelésüket, továbbá a régi csengő felújítását és elhelyezését Turner
Tibor végzi.
Híveimnek adományát, Petrov
Andrásnak és Turner Tibornak
segítő jó szándékát, hálásan
köszönöm.
G.F.

Krisztamami

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Lilla - Tutrai
Ádám és Kovács Adrienn gyermeke a keresztség szentségében részesült április 15-én templomunkban.
Temetés: † Gyuris Jánosnét sz.
Szigeti Ilonát életének 90. évében
április 9-én; † Simon Károlynét
sz. Maróti Rozáliát életének 90.
évében április 10-én 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: Légió. Ezt válaszolta az
ördögtől megszállott ember, amikor megkérdezte Jézus a nevét. A
gonosz lelkek Jézus szavára kijöttek az emberből és megszállták az
ott legelő sertéseket. Azok berohantak egy tóba és ottpusztultak.
(Luk.8,30)
Új kérdésünk: Kiről írta Szent
Pál: „Elküldtem hozzátok őt,
aki kedves, hűséges fiam az
Úrban”? (Kor.4,17)
1.
Aquiláról?
2.
Teofilról?
3.
Tituszról?
4.
Timóteusról?
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 május 6-i számban közöljük. A Salamonnal kapcsolatos
játék nyertese: Csábi Ferencné.
M.L.

A hírnév
Walt Disneyt egyszer megkérdezték, milyen érzés híres embernek lenni?
Nagyon jó, amikor ezzel például
jó ülőhelyet szerezhetek a labdarúgó meccsre. De általa még sohasem sikerült jobb fotókat készítenem, játék közben pontosabban
céloznom a labdával, vagy éppen a
lányomat engedelmességre szoktatnom. Hírességemet még csak
arra sem tudom felhasználni, hogy
a kutyámból kiparancsoljam a
bolhákat. No és ha még a bolhákkal szemben sem biztosít előnyt a
hírnév, akkor mire való az egész?!
Az igazi nagyság nem hírnévért
dolgozik, öröme a munka, igazi
elismerése pedig mások öröme!
N.-né
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

Könnyű – nem könnyű
Könnyű
bókokat elfogadni, megsértődni,
fölényeskedni, valamit abbahagyni, kényelmesen élni, fukarkodni,
lustálkodni, haragot tartani,
fennhéjázni, jót elfogadni, pletykálkodni, gyanakodni, hiúnak
lenni.
Könnyű – de meg kell fizetni
érte.
Nem könnyű
bocsánatot kérni, előrelátónak
lenni, jótékonykodni, belátni a
hibáinkat, magunkból a legjobbat
kihozni, önzetlennek lenni, mások figyelmeztetését elfogadni,
újrakezdeni, megbocsátani, felejteni, nagylelkűnek lenni, alázatosnak lenni.
Nem könnyű…. – de mindig jól
kamatozik!
N.-né

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)
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