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Evangélium
…”maradjatok meg
szeretetemben”…(Jn
15,9)
A keresztény teológusok különbséget tettek hit és életforma között. Az evangélista János számára a kettő ugyanaz. Aki nem éli a
hitet, az nem is hisz. János gondolkodásmódjában igen van és
nem. Vagy élő, vagy halott valaki.
Köztes megoldás nem lehetséges.
Azért van ez, mert a szeretett
tanítvány olyan keresztényeknek
írja evangéliumát, akik már megtértek és hisznek. És egy keresztény ember nem lehet langyos.
Nem lehet bizonytalan. Vagy
hisz, vagy nem hisz. Aki hisz, abban élet van. Azt írja Victor Hugo, „Nyomorultak” című regényében „ha kő vagy, légy mágnes, ha
növény vagy, légy mimóza, ha ember vagy, légy szerelem.” Mindegy
hogy mi vagy, élet legyen benned!
Például Máté, zsidó keresztényeknek írja könyvét, akik még
nem Krisztus követők. Azt mondja nekik, „teremjétek a bűnbánat
méltó gyümölcsét” (Mt 3,8). Mivel
ezek még keresők, úton vannak a
hit felé, eleshetnek, de meggyónva tovább mehetnek. Nekik meg
van engedve a bizonytalankodás
és tévedés. Akik viszont már elkötelezték magukat, azok nehéz
helyzetben vannak. Nem mondhatják, hogy nem ismerik Krisztust.
A 14. fejezet végén az író bizonytalanságban hagy bennünket. Az, amit a következőkben
elmond, nem tudjuk, hogy hol és
mikor hangzott el. Talán nem is
fontos ez, hiszen itt egy katekizmust, hitoktatást hallunk Jézustól.
Azt mondja, hogy ő az igazi szőlőtő. Attól igazi, hogy ő nem ebéddel és vacsorával lakik jól, hanem
figyelemmel és engedelmességgel.
Attól igazi, hogy az Istenre van
rákapcsolva. Attól igazi, hogy él.
Az ételek és italok csak életben
tartanak, de életet nem adnak.

Értelmet, jövőt, kilátást az életnek nem adnak.
Mi, keresztények Jézusba, Jézus pedig az Istenbe van beoltva,
mint ág a tőbe. Belőle él, élünk.
Jézus Isten iránti szeretete rajongás, szerelem. Ez minden fölött áll. Hogy hamarosan keresztre feszítik, az nem érdekli. Hogy
ma mit vacsorázok, az a szerelmes embert nem érdekli. Melyik
busszal megyek haza, vagy mi
lesz, ha az autóbuszt lekésem, a
szerelmes embert ez nem érdekli.
De hogy nem figyelnek rá, nem
hallgatják meg, az nagyon rosszul
esik neki. Akik szeretik egymást,
ott nem kérdés az, hogy ki vigye
le a szemetet, ki mosogasson el,
takarítson fel. Ott nem kérdés a
munka. Mert nem teher a munka.
Jézusnak nem teher a szenvedés,
a megostorozás, töviskoronázás,
kereszthordozás. Nem fáj neki.
Egyetlen egy fájdalmat érez csak,
amit a szerelmes ember is szokott
érezni. Így szól: Istenem, miért
hagytál el engem? Egyetlen egy
fájdalom létezik az életünkben,
amikor megszakad a szeretet.
Ezért mondja Jézus, csak egyféleképpen lesz bennetek élet, ha
megmaradtok a szeretetben és
szeretetemben.
G.F.

Generali biztosító
A Szentlélek közölte
Szent Márk evangélistával (ünnepe: április 25.),
hogy Alexandriába kell
mennie. A testvérektől búcsút
vett, azok pedig így köszöntek el
tőle a kikötőben: „Az Úr tegye szerencséssé utadat!” Harmadnap
meg is érkezett Alexandriába.
Amikor azonban beért a városba,
elszakadt a saruja. Ő ezt intő jelnek vette, hogy vándorlása véget
ért, de azért keresett egy cipészt,
hogy megcsináltassa a sarut. Az,
amikor munkába fogta a lábbelit,
megsebesítette a kezét. Márk
nyállal sarat csinált, rákente a
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sebre és meggyógyította az embert. Az megkérdezte, honnan
van csodatévő ereje? Márk akkor
tanítani kezdett Krisztusról, és a
cipész egész házanépével megtért. Ő lett az első hívő Alexandriában, Anianusnak hívták.
Márk evangélistát gyakran ábrázolják, ahogyan evangéliumos
könyvét írja vagy tartja. Jelképe
az oroszlán, mert megjelenése
uralkodó, erénye a bátorság.
A keresztény legendák Márkot
oroszlánszívűnek hívják. Nem hiába. Oroszlánok közé dobták, de
a vadállatok nem mertek hozzá
nyúlni. Ehelyett lábánál pihentek, míg ő dédelgette őket. Amikor a rómaiak ezt látták, akkora
hatást tett rájuk, hogy rögtön elengedték.
Néha könyvet tart kezében, melyen „pax tibi Marce” (béke veled
Márk) felirat található, vagy pálmaágat és könyvet fog. Máskor
könyvtekercsek veszik körül, melyet szárnyas oroszlánok kísérnek. Az oroszlánt Krisztus feltámadásával is összekapcsolták.
Azt hitték, ez az állat nyitott
szemmel alszik, ahogyan Krisztus is tette a sírban.
Az evangélista olykor kötelet is
visel nyaka körül, utalva ezzel arra, hogy a szent író sok keresztény rabszolgát mentett ki a muzulmánok kezéből.
1831. december 26-án alapították a Generali biztosítót az olaszországi Triestben. Címerükben
ott a fekvő oroszlán, mellette a
nyitott könyv, az evangélista jelképei. Talán az ő oltalmába és védő szárnyai oltalmába szeretnék
helyezni magukat, vagy a náluk
biztosítást kötőket. Vagy olyan
erős ez a biztosító, mint az oroszlán? Olaszországban a legnagyobb, a világon pedig a harmadik legnagyobb biztosítónál a híres prágai író Franz Kafka is dolgozott 9 hónapot (1907-1908).
G.F.

A hétköznapok
nagyjai

Krisztamami
Az
egészséges
fegyelmezés
egyik mesterfogása:
Segíts,
hogy a gyereked
megtalálja a saját szomorúságát
és csalódottságát, amikor az akarata elmozdíthatatlan akadályba
ütközik!
Hogy lehet előhívni az elengedés könnyeit? Keverj egy kis szomorúságot a hangodba, amikor
együttérzően a szemébe nézel,
vagy magadhoz öleled:
„Annyira sajnálom, hogy így
történt! Nem ezt akartad! Nem
erre számítottál!” A „meghiúsulás
falával” találja magát szemben a
gyereked olyankor is, amikor nemet mondasz valamire, vagy
megakadályozod valamiben. De a
való élet is sokszor produkál kudarcélményt, beteljesületlen vágyakat, visszafordíthatatlan veszteségeket a gyerek életében. Minden ilyen helyzet nagyszerű alkalom arra, hogy a gyerek előrelépjen a személyes érettség útján.
Egy határ, egy korlát, bármilyen
útjában álló akadály alkalmas
erre. Ha együttérzéssel megérinted benne azt a fájó sebet, elősegíted, hogy az élete kis felhőiből
leessen egy pár csepp szomorúság, egy pár csepp csalódás. Ezzel
máris segítettél egy lépést tennie
az érettség felé. Üdvözöl:

Krisztamami

Anyakönyvi hírek
Keresztelés:
Hunor - Kozma Mihály és Velez
Valentina; Tamás - Szarvas Gábor
és Mátó Veronika gyermeke a keresztség szentségében részesült
április 29-én templomunkban.
Temetés:
† Becher Ádámnét sz. Hajnal
Juliannát életének 95. évében április 25-én 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

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz Simeon volt, aki Jeruzsálemben élt. A Lélek indítására a
templomba ment. Amikor a szülők a gyermek Jézust bevitték, a
karjába vette és áldotta az Istent
ezekkel a szavakkal: „Bocsásd el,
Uram szolgádat szavaid szerint
békében, mert látta szemem üdvösségedet”. Ezután mondta Máriának a kérdezett mondatot.
Új kérdésünk: Melyik ószövetségi alak tisztította meg Bétel
városának ivóvizét?
(2 Királyok 2,19)
1.
Jehu?
2.
Illés?
3.
Elizeus?
4.
Jorám?
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 20-i számban közöljük. A Timóteussal kapcsolatos
játék nyertese: Barta Andrásné.
M.L.

Létige
6. v.: ApCsel 10,25-26.34-35.4448; Zs 97; 1Jn 4,7-10; Jn 15,917
7. h.: ApCsel 16,11-15; Zs 149; Jn
15,26 - 16,4
8. k.: ApCsel 16,22-34; Zs 137; Jn
16,5-11
9. sz.: ApCsel 17,15.22 - 18,1; Zs
148; Jn 16,12-15
10. cs.: ApCsel 18,1-8; Zs 97; Jn
16,16-20
11. p.: ApCsel 18,9-18; Zs 46; Jn
16,20-23a
12. sz.: ApCsel 18,23-28; Zs 46; Jn
16,23b-28
13. v.: ApCsel 1,1-11; Zs 46; Ef
1,17-23 vagy 4,1-13 Mk 16,15
-20
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

Az az apa, akinek zsíros a kalapja, rojtos és foltos a nadrágja,
de a gyermekei hazajövetele előtt
már egy fél órával orrukat az ablaküveghez nyomva lesik érkeztét.
A fiatal ügyvéd, aki azt mondja
a szegény asszonynak:
Öntől nem fogadok el ügyvédi
honoráriumot. Menjen és mondjon el értem egy Miatyánkot, néni, a pénzre magának, az imádságra meg nekem van szükségem!
Az egyszerű, darabos modorú
iparosmester, aki felgyógyulása
után először a templomba siet,
mert tudja, hogy többel tartozik a
Doktorok Doktorának, a Mindenható Úristennek, mint a földi orvosoknak.
Életünk égő szövétnekhez hasonló, amely lassabban, majd sebesebben, de szüntelen fogy, boldog, ki sokaknak világított!
N.-né

Hirdetések
 Május hétköznapjain a szentmisék este 6 órakor kezdődnek,
majd a misék végén imádkozzuk
a Lorettói litániát.
 A mai vasárnap elsővasárnap, a
délelőtti mise végén imádkozzuk
a Jézus Szíve litániát.
 Május 8-án, kedden, egész napos szentségimádás lesz a közösségi házban, reggel 8-tól az
esti mise kezdetéig.
 Május 13-án, vasárnap délután
4 órai kezdettel fatimai imaóra
lesz a templomban.
 Május 13-án, vasárnap a Katolikus Kör tartja találkozóját a
közösségi házban, délután 4 órai
kezdettel.
P.Gy.

Számlaszámok:
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