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A halhatatlan 
Szent Atanáz püspökről 

(ünnepe: május 2.) és egy-

háztanítóról, a katolikus 

hit hajthatatlan védelmezőjéről 

saját művei és kortársainak elbe-

szélései adnak eleven képet. Már 

életében ezt ajánlja szerzeteseinek 

egy Kozmasz nevű kolostorfőnök: 

„Ha hozzájutsz Atanáz valame-

lyik könyvéhez, és nincsen papírod, 

akkor másold le a ruhádra!” 

Nazianzi Szent Gergely pedig így 

jellemzi emlékbeszédében az ale-

xandriai püspököt: „Azoknak, akik 

ütötték, olyan volt, mint a gyé-

mánt, az elszakadtak számára 

azonban mint a mágnes, amelynek 

titkos ereje magához rántja a ke-

mény vasat.” Az Atanáz név jelen-

tése: halhatatlan. 

 Ő azzá vált, ami mi vagyunk, 

hogy azzá tegyen minket, aki Ő 

maga. 

 A mi Urunk Jézus Krisztus nem 

tervezte meg saját halálát, ne-

hogy úgy tűnjön, mintha félne et-

től. Nem. Elfogadta és felvette a 

keresztet, melyet mások tettek a 

vállára. Elfogadta a halált, 

melytől ellenségei rettegtek és 

nem tudtak szembenézni. Jézus 

mindezt azért vitte végbe, hogy 

tönkretegye a halált és higgyék 

róla, Ő maga az élet. Micsoda 

hatalmas ellentét ez! Azt gondol-

ták, a kereszthalállal tiszteletle-

nül és kegyetlenül eltávolítják az 

élők sorából, és ez a kivégző esz-

köz lett megdicsőülésének trónja. 

 Krisztus valódi emberi testbe 

költözött. Annak ellenére, hogy 

egyedülálló módon szűztől szüle-

tett, teste halandó volt. Ugyan 

olyan, mint a miénk. Halálra 

ítélt. De Jézus szabad volt ettől a 

testi köteléktől, így a romlás nem 

érinthette meg. Egyszerre két el-

lentétes csoda történik. Az Úr Jé-

zus teste meghal, de mivel az is-

teni Ige lakott benne, a halál és a 

romlás nem tudta elpusztítani. 

 A görög filozófusoknak sok meg-

győző gondolatuk volt, ügyesen 

használták a szavakat. De vajon 

termett-e belőlük annyi gyü-

mölcs, mint Krisztus keresztjé-

ből? Bölcs gondolatuk sajnos 

csak addig volt nagyhatású, míg 

ők, megalkotóik éltek és éltették 

azokat.  

G.F. 
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Evangélium 
…”szeressétek 

egymást”… (Jn 15,17)  
A teológus János evangélista úgy 

gondolkodik a kereszténységről, 

hogy az egy szekta. Evangéliumá-

nak első 12 fejezetében hétszer 

használja a szeretet szót. A 13. 

fejezettől kezdve a 17. fejezetig 

huszonötször, majdnem négyszere-

sére növekszik a szó gyakorisága. 

Az említett 13. fejezet egy választó 

vonal. Itt történik meg a lábmosás 

és Jézus árulójának Júdásnak 

megnevezése. Egészen pontosan 

abban a pillanatban, mikor Júdás 

kimegy a teremből, megtisztul a 

légkör, Jézus elkezd beszélni a 

szeretetről. Míg Júdás köztük van, 

addig nem. Mert Júdás nem érti, 

hanem félreérti a szeretetet. Úgy 

magyarázza, hogy ezt a drága 

nárdus olajat eladhattuk volna és 

árát a szegények között szétoszt-

hatnánk.  

A külsős, idegen ember azt hiszi, 

hogy nekünk elsősorban felebará-

tainkat kell szeretnünk. Amikor 

Jézus szeretetről beszél, istensze-

retetet ért alatta és utána az em-

berszeretetet.  

A Délmagyarország napilap va-

lamelyik húsvéti számában volt 

olvasható egy homokháti idős 

hölgy felháborodása. Nagycsütör-

tökre szentmisét íratott elhunyt 

szeretteiért. A pap majdnem két 

órán keresztül, különböző érthe-

tetlen szertartásokkal nyújtotta a 

misét, az elhunyt nevét szinte 

semmibe véve, alig említve. Az 

idegen ember, mint Júdás is, azt 

hiszi, hogy a szentmisét az elhuny-

takért mutatjuk be. Másokért. 

Nem! A szentmisét mindig az Is-

tennek mutatjuk be, az ő dicsősé-

gére. A szándékot csak megemlít-

jük, de ez nem lényeges része a 

szentmisének. A szentmisében 

minden az Istenről szól.  

Múlt vasárnap Jézus a szőlőtőről 

és szőlővesszőről beszélt. Saját 

magáról. Az istenszeretetről. Ma 

folytatja a megkezdett gondolatot 

a felebaráti szeretettel. De ennek 

a felebaráti szeretetnek az isten-

szeretet az alapja. Jézus a tízpa-

rancsolatot tanítja. Múlt vasárnap 

az első 3 parancsról beszélt, ma a 

negyediktől a tízedikig tartó fele-

baráti szeretetről. 

Tulajdonképpen mi keresztények 

Istent adjuk a világnak. Az embe-

rek azt gondolják, hogy őket sze-

retjük. Nem! Istent szeretjük. Az-

tán Istenért, Isten miatt szeretjük 

őket is. Vagyis az emberek másod-

lagosak. Az Isten az első. Ez Isten 

tanítása, ez az egyház tanítása, ez 

a hittan tanítása.  

Az iskolai erkölcstannak ezért 

nincs semmi értelme. Az egy Isten 

nélküli erkölcs. Az erkölcstanon a 

tíz parancsot tanítják, a negyedik 

parancstól. Tiszteld apád, anyád, 

ne ölj, ne lopj, és a többi. Az első 

három parancs említése nélkül. 

Isten nélkül. A normálisabb gyere-

kek a szeresd felebarátodat buzdí-

tásra meg is szokták kérdezni, 

minek? Tiszteld az időseket, add 

át nekik a helyet! Minek? Azt 

mondja az Isten nélküli erkölcs-

tan, mert majd te is leszel idős, te 

is leszel beteg. A hittan pedig azt 

válaszolja, hogy Istenért tiszteld a 

szülőket. Istenért ne hazudj. 

A mi életünk, szeretetünk, min-

den tevékenységünk alapja az Is-

tenben és Istenből van. 

G.F. 
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Irgalmasság oltár  
Hétmillió forint. Lucfenyő, dió, 

körte, tölgy. Maga az aranyozás 

két hónapig tartott. És még sorol-

hatnánk. Tervezés, méretre vágás, 

csiszolás és festés és még ki tudja 

mennyi kisebb nagyobb aprólékos, 

haladatlan munka. És még csak 

az anyagról és annak megmunká-

lásáról beszéltünk. Mennyi gon-

dolkodás, aggódás és fáradtság, 

mennyi idő, míg megszületik egy 

hatalmas mű? 

Hinni akarom, hogy a kiskundo-

rozsmai Templom és annak hívei, 

többek lettek és lesznek ettől az 

oltártól. A Szeged – Csanádi Egy-

házmegye hárommillió forinttal 

támogatta ezt az alkotást, a do-

rozsmai hívek pedig négymillió 

forint adománnyal segítették egy 

álom megszületését. Joó Antalné, 

Rózsika néni adománya a mellék-

oltár recehorgolt hófehér terítője, 

melyen Tamás apostol hitvallása 

olvasható: én Uram, én Istenem. 

Hálásan köszönök minden egyes 

forintot és minden elmondott 

imát. 

Az oltár támogatói: 

Antoni János és családja, Aradi 

Emil és családja, Aradi László és 

családja, Atlasz Henrik és család-

ja, Ballai Ferencné és családja, 

Bálint István és családja, Berta 

Anna Emma és családja, Bényi 

Mihályné és családja, Boros Mar-

git és családja, idős Butty Péter  és 

családja, Csányi József és család-

ja, Dicső Zoltán és családja, Dok-

tor Anna és családja, Farkas Ist-

ván és családja, Farkas Istvánné 

és családja, Földi Matild és csa-

ládja, Gárdián Istvánné és család-

ja, Gyuris Zoltánné és családja, 

Hajda Éva , Hajnal Efraim és csa-

ládja, Hajdú Géza és családja, 

Harkai Jánosné és családja, Híd-

végi és a Szepesi család, Horváth 

Zoltán és családja, Illés Gizella és 

családja, Joó Antalné és családja, 

Katona Zsoltné és családja, Knopp 

Ottília és családja, Kiss János és 

családja, Kasza Lajosné és család-

ja, Kiss Zoltán és családja, Keresz-

ti Gáborné és családja, Kispál Fe-

renc és családja, Kéri Györgyné és 

családja, Kosik Dénes és családja, 

Lauer István és családja, Lenke-

hegyi Zsófia és családja, Mária 

Légió, Mihálffy Tibor és családja, 

ifjú.Mihálffy Béla és családja, 

Maczkó Mária és családja, Nyári 

Imre és családja, Nemes Józsefné 

és családja, Nyerges Józsefné és 

családja, Nagy Imre és családja, 

Olajos Imre és családja, ifjú Ola-

jos Imre, Ökrös István és családja, 

Papp Hermina, Pálnik Rácz Móni-

ka és családja, Pálfiné Nádasdi 

Mária és családja, Pesti Ferenc és 

családja, Peták Kálmánné és csa-

ládja, Peták Angéla és családja, 

Polyák Ferenc és családja, Pócsai 

György és családja, Rácz Julian-

na, Síkhegyi Zoltán és családja, 

Siskó Andrásné és családja, Szabó 

István és családja, Szabó Lajos és 

családja, Szabó László és család-

ja, ifjú Szabó László és családja, 

Szabó Zsuzsanna , Szabó Zoltán-

né és családja, Szeged-Csanádi 

Egyházmegye, Szekeres Gábor és 

családja, Szélpál Szilveszter és 

családja, Szép Mihályné és család-

ja, Sztriha Kálmán Alapítvány, 

Sztupovszki Tibor és családja, 

Tanács Attila és családja, Tanács 

Péterné és családja, Tapodi Endre 

és családja, Tímár Lajos és csa-

ládja, ifjú Tímár Lajos  és család-

ja, Tóth Istvánné és családja, Tóth 

László és felesége, Turner Balázs 

és családja, Turner Tibor és csa-

ládja, Turner Viktória és családja, 

Varga Istvánné és családja, Varga 

Zsolt és családja, Zsótérné Illés 

Gabriella és családja. (G.F.) 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Elizeus volt, akihez így 

szóltak a város lakói: „Jó ugyan a 

városban lakni, de magad is lá-

tod, a víz rossz”. Elizeus ekkor 

sót szórt a forrásba, és így szólt: 

„Ezt mondja az Úr: Egészségessé 

teszem ezt a vizet, ezután ne fa-

kadjon belőle halál.” A víz azóta 

egészséges. 

Új kérdésünk: Ki volt Párizs 

első püspöke, aki a legenda 

szerint lefejezése után kezébe 

vette saját fejét és egy angyal 

vezetésével elment a két mér-

földre lévő sírjához? 

1. Szent Kornél? 

2. Szent Dénes? 

3. Szent Sebestyén? 

4. Szent Callistus? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, péntek estig dob-

ják be a plébánia postaládájába. 

A helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk ki. A nyertes 

nevét a május 27-i számban kö-

zöljük. A Simeonnal kapcsolatos 

játék nyertese: Csábi Ferencné. 

M.L. 

Hirdetések 
• Május hétköznapjain a szentmi-

sék este 6 órakor kezdődnek, 

majd a misék végén imádkozzuk 

a Lorettói litániát. 

• Ma, május 13-án, vasárnap dél-

után 4 órai kezdettel fatimai 

imaóra lesz a Közösségi házban. 

•Május 14-től, hétfőtől Szent Rita 

kilenced lesz templomunkban az 

esti szentmise előtt, 17:20-tól.  

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: Gréta - Bartók 

László és Hegedűs Vivien; Máté 

László - Kujber László és Patai 

Tímea gyermeke a keresztség 

szentségében részesült május 6-án 

templomunkban. 

Esküvő: Török Péter és Pető 

Márta a házasság szentségében 

részesült május 5-én. 

P.Gy. 


