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Evangélium
A tiramisu receptje
Maga a sütemény ötlete
az 1960-as évekből az olaszországi
Veneto megye területéről származik. Kell hozzá babapiskóta, feketekávé, mascarpone sajt, tejszín és
kakaópor. A tirami sù olasz kifejezés, jelentése „kelj fel”, ami a
két koffein tartalmú összetevőre
utal: a presszókávéra és a kakaóra. Természetesen még van egy
fontos alkotó része a süteménynek. Az akarat, hogy meg akarom
csinálni és miután, mint a reggeli
kávé kísérőjét elfogyasztottam, fel
akarok kelni.
Az életünk is, mint a sütemények, sok összetevőből állnak. Vajon található bennük olyan rész is,
ami felébreszt? Ami értelmet és jó
kezdetet ad a napnak? A mai két
történet tiramisu történet. Az élni
akaró, felkelő, feltámadó emberekről, konkrétan nőkről szól.
A két történet között több szálon
is vannak találkozási pontok.
Mind a két történet főszereplője
beteg. Mind a kettő nő. A 12–es
szám. Az asszony 12 éve beteg, a
lány 12 éves, amikor hirtelen meghal. Mind a két történetben halálesetről van szó, mondja Rudolf
Pesch. Mert a halál eltávozás az
életből. Eltávozás a világ adta
élethelyzetektől, gondoktól, örömöktől, témáktól: a valóságtól.
Aki beteg, mindent a betegség
szempontjából néz. A betegség
neve: a DE. Szívesen elmennék,
de. Bárcsak segíthetnék, de stb. A
betegség koporsó. Megakadályoz a
mozgásban. Bezár. Halál. Az aszszony is beteg, halott. De csak a
teste. A lelke nem halt meg 12 év
óta. 12 év óta minden nap egy élő,
élni akaró lélek kel fel egy beteg
testben.
Jézus körülnézett, hogy lássa, ki
az, aki megérintette őt (32. vers).
Ha tudta, hogy ki érintette meg,
akkor mi szükség volt arra, hogy
körbenézzen. Ugyanis, a mondatnak az a szava, hogy ki az AKI, az
nőnemű. Jézus nem az elkövetőt
keresi a szemével, hanem tekintetével megkérdezi a tömeget, csak

ennyi? Ez az egy? Nincs senki
más, akik így tudnának érinteni,
mint ez az asszony? Jézust megrázta az érintés. Erő áradt ki belőle.
Magyarul, a hit érintés. A hitetlenség meg taszítás.
A következő hatodik fejezetben,
Jézus haza megy Názáretbe. Ott
annyira hitetlenek voltak az emberek, hogy csak néhány beteget
tudott ott Jézus meggyógyítani,
azokat is kézrátétellel (Mk 6,5).
Vagyis neki kellett az emberekre
rátenni a kezét, mert azok közül
hozzá nem nyúlt egy sem. Senki
nem tudta, mi az az érintés és hogyan kell azt csinálni. Lukács
evangélista ennek párhuzamos
történetében azt írja a názáretiekről, hogy „felpattantak, kiűzték a
városon kívülre, és fölvezették arra
a hegyre, amelyen városuk épült, a
szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt köztük és eltávozott”. (Lk 4,29-30). A hitetlenség
taszítás, gyilkosság. A hit, simogatás.
A Kr.e. 5. században élt filozóus
Platon írta valahol, „amikor a szeretet megérint valakit, akkor az
ember költővé válik”. Átszellemül.
A költők ihlete azt jelenti, valaki
megérintett engem. Az érintéstől
másként érzek, és másként kezdek el gondolkodni. Óriási meglátás. De van ettől nagyobb is. Amit
Michelangelo festett a sixtusi kápolna mennyezetére. Isten és ember nyújtózkodnak, hogy elérjék
egymást. Végül az Isten megérinti
az ember ujját, és Ádám lesz belőle. Ez az érintés igazi, zsidókeresztény többlet üzenete. Nem
csak ihlet. Teremtés.
G.F.

Vizitációs nővérek
Sarlósboldogasszony ünnepén (július 2.) Mária
meglátogatja Erzsébetet.
Ezt olvassuk a mai evangéliumban: „Mária még ezekben a
napokban útnak indult, és a hegyekbe sietett, Júda városába. Zakariás házába tért be, és üdvözölte
Erzsébetet. Amikor Erzsébet meg-
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hallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt
Szentlélekkel” (Lk 1,39-41).
Mária vizitál, magyarul meglátogatja rokonát, Erzsébetet. 1610ben Szalézi Szent Ferenc és Chantal Szent Franciska egy rendet
alapít Franciaországban. Vizitációs, látogatós nővéreknek nevezik
magukat. Mária a példa.
Első gondolatuk nem a rendalapítás volt. Egy társaságot akartak
létrehozni, ahol egy évet kell a kolostorban eltölteni. Amikor ez az
egy éves újoncidő letelt, minden
fogadalom tétel nélkül, szabadon
mehettek a nővérek és látogathatták a szegényeket, betegeket.
Szalézi Szent Ferenc társként
hívta maga mellé Chantal Szent
Franciskát, hogy egy új tipusú
vallási magatartást vezessenek be
a hitéletbe. Az erények, mint alázat, engedelmesség, szegénység,
szeretet, türelem, természetes elvárások voltak az alapítók részéről. Viszont hangsúlyozták, hogy
ezeket ne mutogassák, hanem ez
belső erőforrásuk legyen és
kisérőjük beteglátogatásaik során.
VIII. Orbán pápa 1626-ban ünnepélyesen jóváhagyta a rendet.
Célkitűzésük az, hogy „Bensőséges életet élő lelkeket adni Istennek, akik az Urat lélekben és
igazságban imádják”. Ezért nem a
külső szigorra, hanem a belső önátadásra helyezik a hangsúlyt; a
lelkiség alapvető vonásaként az
alázatot és a szelídséget jelölik
meg.
1988-ban a világon 190 kolostorban 6500 vizitációs apáca élt. Magyarországon Érden nyílt meg az
első kolostoruk 1928. augusztus
26-án. Isten Szolgálója, Bogner
Mária Margit nővér itt, az érdi kolostorban élt, és 28 éves korában
halt meg 1933. május 13-án. 1940ben Polgárdiba költöztek, ahol
szentélyük 1950-ig maradt fenn.
A magyar vizitációs nővérek újraindulását elsősorban a föderációhoz tartozó lengyel rend segítette. Jelenlegi vezetőjük: Őszi Valéria M. Gertrúd főnöknő.
G.F.

Krisztamami

Léleklétra

Az iskolást nem
fenyítéssel,
hanem beszélgetéssel lehet jó irányba terelgetni. Mélyebb rétegekbe kell elérned, ahová a puszta jutalmazás és büntetés nem jut el. A nagyobb gyerek
hajlamosabb gondolatai, valós
indítékai és érzelmei elrejtésére.
Ha korábbi nevelési stílusod nem
lelkület-, hanem viselkedésközpontú volt, valószínűleg már rájött, hogy kell színleg úgy viselkednie, hogy békén hagyd. Ha
indulatosan viselkedett, ne
szankciókkal próbálkozz! Segíts
neki, hogy a felszín alá lásson.
Tárd fel előtte indulatai forrását,
a lelkületét! Beszélgess el vele
komolyan őszintén, nem kioktatós, hanem meghitt hangulatban
arról, mi az, amit érez és mi az,
amit szeretne. Saját életeddel
tanítsd meg neki, hogy minden
helyzetben érdemes a krisztusi
lelkületre törekednünk ahelyett,
hogy hagynánk zsigeri indulatainkat eluralkodni magunkon.

„Éljünk kölcsönös szeretetben!
Ne legyenek ezek csupán szavak, ültessük át a gyakorlatba,
és a családunkba akkor öröm
terem majd. Mindenkiről jót
mondjatok, derűt sugározzatok
mindenkire, akivel csak találkoztok, soha a legkisebb mértékben sem sértsétek meg a szeretetet. Ha valakit megbántanátok kérjetek Tőle bocsánatot!”
(Teréz Anya)

Üdvözöl:

Krisztamami

Anyakönyvi hírek
Esküvő:
Czollner Gergő és Tombácz Anita a házasság szentségében részesült templomunkban június
30‑án.

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Kornél pápa volt. Az
egyik vezető ember kérte, jöjjön el
hozzá, és imádkozzék bénán fekvő feleségéért. A pápa imádkozott a beteg felett, és az meggyógyult. E csoda hatására a házaspár megtért, megkeresztelkedett, s velük együtt húsz katona
is keresztény lett. Mikor a császár ezt megtudta, parancsot
adott, hogy valamennyien mutassanak be áldozatot Mars templomában. Az újonnan megkereszteltek azonban ezt megtagadták,
ezért Kornéllal együtt ólmos ostorokkal halálra verték őket.
Új kérdésünk: Ki volt az a bibliai személy, akinek a hajában
volt az ereje? (Bírák 16,17)
1.
Elizeus ?
2.
Sámson ?
3.
Dávid?
4.
Jehu?
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 22-i számban közöljük. A Zakeussal kapcsolatos játék nyertese: Kasza Lajosné
volt.
M.L.

Hirdetések

Keresztelés:
Olivér - Zádori Fekete László és
Bodor Gabriella;
Nimród - Zádori Fekete Ádám
és Lóránt Zsóka gyermeke a keresztség szentségében részesült
július 1-én.
P.Gy.

• Vasárnap délutánonként 4 órától a kedves hívek mindenkit
szeretettel várnak a ligeti kápolnába közös imádkozásra.
• Július 13-án, pénteken fatimai
imaóra lesz a közösségi házban
délután 4 órai kezdettel

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

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

P.Gy.

N.-né

Wass Albert
idézetek
Az ember, amíg igazságos úton
halad, addig bátran mehet minden veszedelemmel szemben. De
mihelyt a ravaszsággal, az elfogultsággal, az egyéni becsvággyal
akarja magát előbbre helyezni
másoknál, előbb-utóbb elbukik.
N.-né

Létige
8. v.: Ez 2,2-5; Zs 122; 2 Kor 12,710; Mk 6,1-6
9. h.: Oz 2,16.17b-18.21-22; Zs
144; Mt 9,18-26
10. k.: Oz 8,4-7.11-13; Zs
113B; Mt 9,32-38
11. sz.: Péld 2,1-9; Zs 33; Mt
19,27-29
12. cs.: Oz 11,1.3-4.8c-9; Zs
79; Mt 10,7-15
13. p.: Oz 14,2-10; Zs 50; Mt
10,16-23
14. sz.: Iz 6,1-8; Zs 92; Mt 10,2433
15. v.: Ám 7,12-15; Zs 84; Ef 1,314; Mk 6,7-13

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.

