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Evangélium
…”Jézus megőrült”…
(Mk 3,21)
Hogy pontosak legyünk, kívül van (exesté). Az átlagoson kívül áll. A normálistól,
ami elfogadott, megszokott, azon
kívül van.
Boldogok a rákosok. Boldogok,
akik szenvednek. Aki ilyet mond,
az tényleg nem normális. Márpedig a nyolc boldogságban hasonlóan megdöbbentő és megbotránkoztató mondatokat hallunk.
Jézust, úgy tartják őrült, „kívül
álló”, de a szövegből kiderül, hogy
Ő van középen. Azt jelenti, nem a
társadalom peremére került, hanem ellenkezőleg a középpontba.
Mindenki rá figyel, ő a minta. Az
evangélista végig játszik az elöljáró szavakkal. Azt mondja: Jézus rokonai azok, akik mellette
állnak (hoi par’autou). Mellette,
de kint. „Családja” pedig azok,
akik körülötte vannak, a hívei,
hallgatói és követői. Márk háromszoros hangsúllyal fogalmaz a 34.
versben. Jézus KÖRülnézett
azokra, akik KÖRülötte voltak a
KÖRben és azt kérdezte, ki az én
anyám és kik az én rokonaim.
Az őrült azt jelenti, hogy nem
olyannak látja a dolgokat amilyenek, hanem olyannak, amilyennek az Isten teremtette. Mindent
jónak és üdvözítőnek, építőnek és
felhasználhatónak. Ezért őrült a
keresztény ember. Nem a saját
szemével, hanem az Istenével lát,
vagy próbálja látni, ami történik
körülötte. Ezért mond ilyeneket
Pál apostol „tudjuk ugyanis, hogy
ha földi sátrunk leomlik, Istentől
kapunk lakást: örök otthont a
mennyben, amit nem emberi kéz
épített” (2Kor 5,1). Másnak látja a
halált. Nem olyannak, mint az
emberek, hanem amilyennek az
Isten.
Egy budapesti tudós ellátogatott Indiába, ahol heteken keresztül az odavalósi, de angolul is jól
beszélő idegenvezető, a hatalmas
ország nagyobb nevezetességeit

igyekezett bemutatni. Minden
reggel megállt a szálloda előtt, és
az egész napos autó- és idegen
vezetés után elégedetten hazaszállította a magyar vendéget.
Amikor elérkezett az utolsó nap,
szintén elment, hogy a repülőtérre vigye. A tudós kereste a szavakat, hogyan köszönje meg az itt
töltött napokat, rengeteg élményt. Kínos tehetetlenségében
elkezdett ígérgetni, mondván, ha
majd ön is Magyarországra jön…
Az indiai, szavába vágva válaszolt. Én Krisna, a hindu isten
iránti szeretetből segítettem. Én
neki segítettem és nem Önnek.
Uram, így nekem nem tartozik
semmivel, még köszönettel sem.
Heteken át, rágondolva, szeretetétől megrészegedve tettem mindent, amit Önért tettem.
Jézus feltámadása után az aszszonyok örömhírt visznek az
apostoloknak, akik ezt a beszámolót üres fecsegésnek, őrültségnek tartják (Lk 24,11). Az itt
használt őrült szó a léros, ebből
van a delírium. Vagyis ezek be
vannak rúgva. Más állapotba kerültek, megrészegültek az Istentől. A keresztény ember, az Isten
alkoholistája.
Századokon át sok versengés
volt az egyházak és felekezetek
között, melyik az Isten igaz vallása. A katolikus, református, evangélikus. Jézus válaszol és elmondja: az, amit nemcsak hisznek, hanem csinálnak is. Aki teljesíti
mennyei Atyám akaratát, az nekem mind testvérem, nővérem és
anyám (35. vers). Nem, aki templomba jár, nem, aki katolikus,
hanem, aki teljesíti a mennyei
Atya akaratát. Nem akinek a neve az, hanem aki úgy él és gondolkodik.
G.F.

Barnabiták
A barnabiták a római
Katolikus egyházhoz tartozó papok, akik Szent Pál reguláját követik 1530 óta.

2018. június 17.

Címerükben
a
nagy P és A betűk
Pál apostolt jelentik. Alattuk a három
domb a szegénység,
tisztaság és az engedelmesség jelképe.
A barnabiták rendjét Zaccaria
Szent Antal Mária alapította Milánóban. Ez a terület sok háborút
látott, különösen V. Károly és I.
Ferenc idején. Többek között ez is
hozzájárult, hogy Zaccaria időszerűnek látta, hogy az egyházat
megreformálja Lombardiában.
Például egyházmegyék püspökök
nélkül voltak. A papság teológiai
képzettsége alacsony volt. Hanyatlott a vallási buzgóság nemcsak az egyszerű nép, de a kolostorok és szerzetesek lakóinak életében is.
Ahogyan a rend neve jelzi barnabiták, Barnabások, aki Szent
Pál apostol munkatársa volt, a
páli szellemiség és buzgóság mozgatja.
A rend tagjai három fogadalmat
tesznek: szegénység, tisztaság,
engedelmesség. A negyedik, hogy
sohasem törekszenek méltóságra
és rangokra, továbbá alávetik
magukat a Szentszék irányításának.
Céljuk a prédikálás mellett a
tanítás. Gyóntatás, missziós
munkák, szolgálatok a kórházakban és börtönökben, fiatalok nevelése, mindez Szent Pál apostol
levelei és azok magyarázata alapján. Fekete reverendában járnak.
Első missziójukat Itáliában és
Franciaországban kezdték, majd
Ausztriában és Csehországban
folytatták. A 18. században már
Kínába és Braziliába is eljutottak. Ma 16 országban vannak jelen, köztük Afganisztánban, ahol
az Afgán katolikus missziót 1933
óta irányítják.
A rendnek női és civil ága is
van.
G.F

Krisztamami

Létige

Az engedelmesség nem félelemből, hanem szeretetből fakad. A
szeretet
úgy
száműzi a bűnt, ahogy a világosság megszünteti a sötétséget. A
bűnnel tehát akkor szállunk
szembe, ha szeretetet adunk. A
büntetés pedig erre nem alkalmas megoldás. A szülő azért büntet, hogy elvegye a gyerek kedvét
a bűntől. De vajon helyes-e, ha
így reagálunk?
A bűn az, ami belül történik.
Ami gyerekeink látható viselkedésében, hozzáállásában, cselekedeteiben megnyilvánul, az csak a
bűn jele. Ha egy gyerek meg
akarja ütni a testvérét, de mégsem teszi, mert fél a büntetéstől,
akkor a nevelés nem a belső lelkületére hatott, mert az igazi bűn
az, hogy meg akarja ütni a testvérét. Magával a bűnnel akkor szállunk szembe, amikor a gyermekünket együttérzésre, türelemre,
megbocsátásra tanítjuk. Tehát a
félelemkeltés helyett arra törekszünk, hogy a bűn helyét a szeretet foglalja el a gyermek szívében.
Ha azt akarod, hogy gyermeked
valóban Istennek tetsző módon
éljen, akkor arra kell megtanítanod, hogy szeresse Őt. Ezt büntetéssel nem lehet elérni. Úgy taníthatod Isten szeretetére, hogy
te magad szereted Őt és ezt látja.
Így Isten szeretetének közvetítő
csatornája leszel a számára.
Üdvözöl:

17. v.: Ez 17,22-24; Zs 91; 2Kor
5,6-10; Mk 4,26-34
18. h.: 1Kir 21,1-16; Zs 5; Mt 5,38
-42
19. k.: 1Kir 21,17-29; Zs 50; Mt
5,43-48
20. sz.: 2Kir 2,1.6-14; Zs 30; Mt
6,1-6.16-18
21. cs.: Sir 48,1-14; Zs 96; Mt 6,715
22. p.: 2Kir 11,1-4.9-18.20; Zs
131; Mt 6,19-23
23. sz.: 2Krón 24,17-25; Zs 88,434; Mt 6,24-34
24. v.: Iz 49,1-6; Zs 138; ApCsel
13,22-26; Lk 1,57-66.80

Krisztamami

Léleklétra
„Mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzelem, amely legyőzte a világot: a
mi hitünk.”
(Biblia)
N.-né

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 II. Szixtusz pápa
volt. Valeriánus császár üldözése
alatt tilos volt a keresztényeknek
halottaik sírjánál összegyűlni.
258. augusztus 6-án Szixtusz
pápát négy diakónusával együtt
elfogták a Kallixtusz katakombában, ahol éppen az Eucharisztiát
ünnepelték, és ott a helyszínen
mártírhalált szenvedtek.
Új kérdésünk: Melyik bibliai
alak mondta: „Túl nagy a büntetésem ahhoz, hogy el tudjam viselni”? (Teremtés 4,13)
1.
Heródes?
2.
Káin?
3.
Júdás?
4.
Pilátus?
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 július 1-i számban közöljük. A Tibériás tóval kapcsolatos
játék nyertese: Csábi Fanni volt.
M.L.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés:
Daniela - Boyan Benov és Sári
Nikoletta;
Lara Kiara - Németh Róbert és
Ottlik Zsuzsanna;
Hanna Csilla - Csányi Zsolt Tamás és Németh Nikolett Éva
gyermeke június 10-én a keresztség szentségében részesült.
Esküvő:
Vörös Zsolt és Vancsik Enikő a
házasság szentségében részesült
templomunkban június 9-én.
P.Gy.

Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

Gondolatok
Wass Alberttől
Az ember együtt kell éljen elkövetett hibáival egy életen át. Ez a
büntetése, amiért nem ismeri fel
idejében az emberi élet legfontosabb törvényét. Hogy felelősek
vagyunk minden kimondott szavunkért és minden ki nem mondott szavunkért is. Felelősek vagyunk ezen kimondott vagy elhallgatott szavainkon keresztül
úgy a magunk, mint a körülöttünk élők jövendőjéért.
(Wass Albert)
N.-né

Hirdetések
• Vasárnap délutánonként 4 órától a kedves hívek mindenkit
szeretettel várnak a ligeti kápolnába közös imádkozásra.
• Azok a házaspárok, akik a
templombúcsú alkalmával szeretnének áldásban részesülni,
kérjük, jelentkezzenek a plébánia irodájában, hivatali időben.
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.

