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Evangélium
…”menjetek
el
az
egész világra”… (Mk
16,15)
Jézus mennybemenetele után a
tanítványok nem elköszöntek és
lefeküdtek, hanem ahogyan az
apostolok cselekedeteiben olvassuk „Jézus tanúi lettek Jeruzsálemben s egész Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a föld végső
határáig” (Apcsel 1,8).
A II. vatikáni zsinat 16 dokumentuma közül az egyik (lumen
gentium kezdetű, ami az egyházról szól) emlékeztet minket, hogy
hívjuk meg a laikusokat, hogy
tegyék szentté ezt a világot úgy
és ott, ahol tudják és ahol élnek.
Az egész világ mozgásban van.
A világ mind a négy sarka. A régiek szerint a kozmosz négy
irányból áll észak, dél, kelet, nyugat. Az ember, a kozmosz kicsinyített mása, a mikrokozmosz is
négy részből tevődik össze. A világ állandó mozgása, az ember
egész életét is születésétől a haláláig áthatja. Egy helyen tud csak
megnyugodni: Istenben. Az emberi élet négy iránya, a következő.
Kelet, az ember születésének felel
meg, nyugat, a halálnak. Déli
irány a fiatalság és virágzás,
északi a balsors és a csapások.
Amikor Jézus szájából azt halljuk, hogy menjetek el az egész
világra, nem azt jelenti, hogy járjátok be a földet, hanem ismerjétek meg magatokat. Milyen volt a
születésetek? Mit gondoltok a
halálról? Hogy élted meg a fiatalságodat? Mit éreztél, amikor gyűlölet és támadás ért téged? Menjetek el az egész világra, menjetek végig az életeteken és keressétek ott az Isten jelenlétét. Megtaláljátok. Ezt hirdessétek, mint
tanúságtételt az embereknek. A
világ és az emberek megtérítésének első útja magamhoz kell,
hogy vezessen.
Ha én megtértem, meg fog térni
a világ is. Hiszen a világ belőlem,
belőlünk áll. Michael Krüger, ma-

gát ateistának valló német író azt
írja:
„Tegnap este betértem egy falusi
templomba – ne kérdezd miért
bekuporodtam a szűk padba az
öregek közé, ajkam mozogni kezdett, mintha jogom lenne szóhoz
jutni. Egész könnyen ment. Már
az első ima után – érted is imádkoztam – az arcomra kiült a jóság
máza. Elől a plébános, mint kedvetlen fekete madár, az evangéliumban keresgélt anélkül, hogy
valamit is követelt volna, de úgy
tűnt, semmit sem talált, amivel
hitegethetne minket. Sem útbaigazítás, sem vigasz. Egy óra alatt
véget ért az egész. Kint váratlan
világosság fogadott, ragyogó tó,
szél támadt úgy, hogy a fák levelei
alulról mutatták meg magukat.”
Tapasztalatát megdöbbenve
olvastam. Amikor egy hosszú órát
a kényelmetlen zsámolyon imádkozom, és magamra veszem a meditálás fegyelmet kívánó keretét,
az összeszedettség gesztusait, bár
nyugtalanságaim közt hánykódom, akkor nem számolok azzal,
hogy bármi jelentős dolog történne bennem ez idő alatt. Később
mégis ámulva veszem észre, hogy
valami megváltozott bennem. A
látásmódomban. Világosabb lett.
Derűsebb lettem. Igazabbul, egyszerűbben, összefüggéseiben látom meg, azt, ami van.
Menjetek el az egész világra!
Hová? Ahol vagy, ahol jársz, ahol
élsz és mozogsz, oda vidd magaddal és magadban mindenhová a
mennybement, de örökké velünk
maradó feltámadt Krisztust.
G.F.

Léleklétra
„A testi betegségekre ott vannak a gyógy szerek, de a magányt, kétségbeesést és reménytelenséget egyedül a szeretet képes meggyógyítani. Sokan vannak a világban, akik egy darabka
kenyérre éheznek, de mégtöbben
olyanok, akik csak egy kis szeretetre.” (Teréz Anya)
N.-né

2018. május 20.

Flórián kereszt
A 17. sz. óta alig van
olyan magyar helység,
ahol
Szent
Flórián
(ünnepe: május 4.) képét vagy
szobrát meg ne találnánk templomokban, házakon, utak mentén.
Katonaruhában, égő házzal ábrázolják, melyre dézsából vizet önt.
Erre az ábrázolásmódra legendája két magyarázatot is kínál. Az
egyik szerint Flórián még gyermek volt, amikor imádságára csodálatos módon kialudtak egy égő
ház lángjai. A másik magyarázat
szerint egyszer egy szénégető
nagy máglyát rakott, melyet annak rendje-módja szerint portakaróval fedett be. Amikor a farakás belseje már izzott, egy nagy
szélvihar megbontotta a portakarót, és az egész lángba borult. A
szénégető próbálta újra befödni a
máglyát, de eközben ő maga is a
lángok közé esett. Nagy veszedelmében így fohászkodott: ,,Szent
Flórián, aki vízben lettél vértanú,
küldj vizet segítségemre, és
mentsd meg az életemet!” Azonnal
víz öntötte el a máglyát, és a
szénégető megmenekült.
Az első keresztes háború, 1096
óta ismert ez a keresztforma.
Négyszer két íves
széle a bátorság
nyolc tulajdonságát mutatja: hűség, jámborság,
merészség,
becsületesség, dicsőség és tisztelet, szembenézés a halállal,
együttérzés a szegényekkel és betegekkel, végül az egyház iránti
tisztelet. Ezt a máltai lovagrend
tagjai is elfogadták és jelképükké
tették. A máltaiak keresztje hegyes, míg a Flórián kereszt tompaszögű.
Ezt a keresztet sok kórház,
egészségügyi intézmény, katonai
szervezet, sportegyesület helyezte
címerébe, zászlójába vagy mellényére mint jelvényt.
G.F

Krisztamami

Tárt kapukkal

Az emlékek alkalmasabbak a belső
ellentmondások
ütköztetésére,
mint a jelenleg
aktívan dúló érzések. A gyerek
visszaemlékszik: „Igen, oda kellett volna adnom neki is a lapátot, de nem akartam, hogy játszszon vele.” De mostanra ez már
csak egy emlék. Ezen a módon
bármit körül lehet járni. Nemcsak a nehéz, rossz dolgokat. Bármivel kapcsolatban érdemes a
gyerekekből előhívni az ellentmondásos gondolataikat, vagy
érzéseiket, mert nagyon fejlesztő
hatású; gondolkodni, mérlegelni
és dönteni tanítja őket. „Egyik
részed így érez, a másik részed
pedig úgy. Egyrészt szeretnél elmenni Zsuzsi szülinapjára, másrészt viszont utálod, amikor parancsolgat neked.” A belső konfliktus felszínre hozásával a mérlegelés jó szokását segítesz kialakítani benne. Rászoktatod, hogy
előbb gondolkozzon, mielőtt tesz
valamit. Megláttatod vele a mérlegelnivalót, de magát a mérlegelést, a gondolkodást már nem te
végzed el helyette. Ennek következtében fejlődik az indulatszabályozás és az önfegyelem
képessége. Következésképpen
pedig formálódik a jellem, és javul a viselkedés.
Üdvözöl:

Egy fiatalember, mielőtt a hivatalába megy, minden reggel kéthárom percre betér a templomba.
Társai azt mondják, hogy ennek
nincs sok értelme, mert vagy
hallgasson végig egy szentmisét,
vagy be se menjen a templomba.
Szentmisehallgatásra sajnos
nincsen idő minden nap – válaszolta az ifjú – de érzem és tudom, hogy sivár és üres lenne a
napom, melyen nem térnék be
Isten házába. Éppen csak egy
pillanatra, hogy köszöntsem, segítségét kérjem, és megígérjem,
hogy hű maradok hozzá. Ez több
erőt és önbizalmat ad mintha
naponta egy földi hatalmasságnál jelennék meg kihallgatáson.
Milyen furcsák is az emberek!
Egy nagy úr előszobájában fél
napot tudnak várakozni egy röpke kézfogásért, ugyanakkor az
Ég és Föld Királya hiába várja
őket naponta tárt ajtókkal.
N.-né

Krisztamami

Hirdetések
• Május hétköznapjain a szentmisék este 6 órakor kezdődnek,
majd a misék végén imádkozzuk
a Lorettói litániát.
• A mai vasárnap a délelőtti mise
keretében lesz a gyermekek elsőáldozása.
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: Szent Dénes volt, aki a
3. században Párizs első püspöke,
később Párizs védőszentje lett. A
hagyomány szerint megvédi a
hozzá fohászkodókat a megszállottságtól és a fejfájástól. Hitéért
lefejezték, ezért gyakran saját
fejével a kezében ábrázolják.
Új kérdésünk: Kinek a gondolatai ezek: „Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok”
(1 Korintusiak 13,1)
1.
Szent János?
2.
Szent Cecília?
3.
Szent Pál?
4.
Szent Péter?
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 június 3-i számban közöljük. Az Elizeussal kapcsolatos
játék nyertese: Tóth Lászlóné
volt.
M.L.

Létige
20. v.: ApCsel 2,1-11; Zs
103; 1Kor 12,3b-7.12-13; Jn
20,19-23
21. h.: Jak 3,13-18; Zs 18B; Mk
9,14-29
22. k.: Jak 4,1-10; Zs 54,7-23; Mk
9,30-37
23. sz.: Jak 4,13-17; Zs 48; Mk
9,38-40
24. cs.: Jak 5,1-6; Zs 48; Mk 9,4150
25. p.: Jak 5,9-12; Zs 102; Mk
10,1-12
26. sz.: Jak 5,13-20; Zs 140; Mk
10,13-16
27. v.: MTörv 4,32-34.39-40; Zs
32; Róm 8,14-17; Mt 28,16-20
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

Anyakönyvi hírek
Keresztelés:
Luca - Mihálffy László Imre és
Németh Zsófia; Anna - Béres István és Mihálffy Katalin gyermeke május 12-én; Lara - BaloghVígh István és Nagy Brigitta;
Janka - Pap Zsolt Gábor és Kardos Alexandra; Barnabás és Benedek - Bozsák Csaba és Seregély
Viktória gyermekei május 13-án
a keresztség szentségében részesültek templomunkban.
Temetés:
† Kiss Ivánnét sz. Gábor Rozáliát életének 86. évében május 7én;
† Kerti Sándornét sz. Gyémánt
Juliannát életének 71. évében
május 9-én utolsó útjukra kísértük.
P.Gy.

Számlaszámok:
OTP- Plébánia: 11735036-20051895
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)

A kiadvány elektronikusan is elérhető a http://dorozsmaiplebania.hu/hetilap címen.

