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Evangélium
A már és a még
A názáretiek azt kérdezik, honnan vannak azok a hatalmas dolgok, erők, képességek,
melyeket Jézus kezével véghez
visz.
Ha értenénk a szöveget, ezen
nagyot kellene nevetni, ugyanis
Márk itt viccet mesél. Jézust és
nevelőapját, Józsefet Názáretben
úgy ismerik, mint akik ácsok voltak. Tektón (görög szó) kézművest
jelent. Aki a kezével dolgozik.
Például ács, asztalos, cipész, kőműves, festő és még sorolhatnám.
Sok szakma tartozik a kézműves
fogalom csoportjába. Jézus kézműves (kezével sok csodát tesz),
de nem anyagot farag, hanem
embert művel. Például Szókratész is tektón volt, és a szót nem
ácsként fordítjuk. Róla pontosan
tudjuk, hogy kőműves szakmát
gyakorolt.
A kutató Price-nak arról is van
tudomása, hogy a zsidó tudósokat
kézműveseknek hívták, ügyes
embereknek, akik értenek a Törvény magyarázatához. Úgy is lehet érteni a hitetlenkedő názáretiek kérdését: ez nem a kézműves
(az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon testvére?
3.vers) a názáreti szektából való
Írás magyarázó?
Öt kérdés hangzik el a hallgatók szájából. De egyikben sincs
érdeklődés, vagy vágy arra, hogy
megismerjék, ki Jézus. Csak vád.
Nem mindegy, hogyan kérdezünk. A hogyan alatt azt értem,
nyitottan és érdeklődően, vagy
szemrehányóan és kérdőre vonóan.
A názáretiek MÁR minden tudnak Jézusról. Ettől hitetlenek. A
MÁR (előítéletek sorozata) zártságában élnek. Míg a hívő ember
a MÉG nyitottságával fordul minden felé. Egy kérdés hangsúlyából és tartalmából rögtön megle-

het érezni, hogy valaki „már”-ból
vagy „még”-ből kérdez.
„Honnét vette ezt? Hol tett szert
erre a bölcsességre? És a csodák,
amiket kezével végbevisz! Nem az
ács ez, Mária fia, Jakab, József,
Júdás és Simon testvére? S ugye,
nővérei is itt élnek közöttünk?” (Mk 6,2-3). A MÁR, nem
vár választ. Öntelten azt hiszi,
mindent tud. Csak, kijelent, nem
túlzás azt mondani, istenként
kinyilatkoztat. A MÉG társas
„még”. Kell neki a másik. Nem
csak információkra kíváncsi, amikor kérdéseket tesz fel a másiknak, hanem leginkább a hangjára. Beszélteti. A figyelmével élteti. Megengedi, és szinte kéri, ne
féljen, merjen élni.
A 18. századi ír születésű Georges Berkeley teológus, püspök, az
észlelés (empirizmus) filozófiájának egyik nagy alakja szerint a
tárgyaknak nincs önálló létük.
Egy asztal nem él. Abban a pillanatban kezd el élni, hogy ránéztem. Az odafordulásom adott neki
életet. Szerinte „az alma íze, a
gyümölcs és a szájpadlás találkozásában van, nem magában a
gyümölcsben.” Hasonlóképpen a
verset nem a költők írják. Az akkor születik, amikor a vers találkozik az olvasóval.” Pontosan ez
történik a hittel is. Nem a hittankönyvekből tanuljuk meg a Legfőbb jó létezését, hanem abból a
találkozásból, amiből élmény,
majd hit születik. Van még kérdésetek?
G.F.

Az öv kápolna
Útban Róma felé, mielőtt megérkeznénk a Toszkán fővárosba,
Firenzébe, álljunk meg a pratoi
katedrálisban. Itt őrzik ugyanis
Szűz Mária övét.
Az északi oldalhajó egyik boltíve alatt bújik meg az a kápolna,
ahol az ereklye található.

2018. július 15.

A legenda szerint Mária mennybevételekor, augusztus 15-én egybegyűltek az apostolok, de Szent
Tamás (ünnepe: július 3.) megint
hiányzott. A Szent Szűz, ismerve
Tamás hitetlenségét, külön megjelent neki, és átnyújtotta derekán levő övét. Ezzel bizonyítani
szerette volna az apostolnak,
hogy amit most látott, az nem
álom, hanem valóság. A Szentanya Tamás szeme láttára emelkedett fel a mennybe.
A 13. században kerül az öv
Pratoba, ahol azóta ereklyeként
őrzik, és főleg a terhes asszonyok
kérik segítségét, de főleg annak
viselőjét, Máriát, különböző nehéz helyzetekben.
Amikor a szomszédos Firenze
befolyása alá került Prato (135051), az öv még a firenzei művészet részévé is vált. A pratoi Madonna-képeken ugyanis az asszonyok ilyen övet viselnek derekukon, mutatva, hogy a Szent Szűzön is ilyen volt, amely alatt szelíden pihent méhének áldott gyümölcse.
Hogy az ereklye valódi-e vagy
sem, nem tudjuk. De hogy a hit,
aminek erejével felé fordulnak,
segít, azt nem lehet kétségbe vonni.
G.F.

Létige
15. v.: Ám 7,12-15; Zs 84; Ef 1,314; Mk 6,7-13
16. h.: Iz 1,11-17; Zs 49; Mt 10,34
- 11,1
17. k.: Iz 7,1-9; Zs 47; Mt 11,2024
18. sz.: Iz 10,5-7.13-16; Zs 93; Mt
11,25-27
19. cs.: Iz 26,7-9.12.16-19; Zs
101; Mt 11,28-30
20. p.: Iz 38,1-6.21-22.7-8; Iz
38,10-16; Mt 12,1-8
21. sz.: Mik 2,1-5; Zs 9B; Mt
12,14-21
22. v.: Jer 23,1-6; Zs 22; Ef 2,1318; Mk 6,30-34

Krisztamami
Ha óvodás korú gyereked dühbe gurul,
vagy erőszakoskodni kezd, alkalmazd
a „maciölelést”!
Állj a gyereked mögé és öleld át hátulról. Két karját
is fogd át az öleléssel, főleg, ha
ütni vagy kapálózni próbál. Guggolj le hozzá, vagy vedd fel, és
miközben szorosan átfogva tartod, beszélj normális, nyugodt
hangon a fülébe. Közöld vele,
hogy el fogod engedni, amint önállóan is le tudja állítani önmagát. Az ölelésed legyen elég erős
ahhoz, hogy amíg el nem engeded, ne tudja magát kiszabadítani. A maciölelés nem büntetés,
hanem korlátozás, amikor a gyereknek nincsenek meg a belső
korlátai, vagy éppen nem működnek. Maciölelés közben csendes,
nyugodt hangon beszélek a gyerek fülébe: „El foglak engedni,
amint látom, hogy már tudsz magadon uralkodni.” „Nagyobb és
erősebb vagyok, mint a nagy érzelmeid.” „Nincs semmi baj, vigyázok rád.” „Hallom, hogy nagyon
zaklatott vagy.” Visszatükrözöm,
valódinak fogadom el az érzéseit
(értem, hogy így érzel) megmondom neki, mit várok tőle
(uralkodj magadon!).
Üdvözöl:

A Végtelenbe
indulunk
Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Sámson volt. A filiszteusok vezére elment Delilához,
aki egy Gázai szajha volt, és felajánlott 1100 ezüst sékelt, ha kitudakolja, hogy Sámson mitől
olyan erős. Miután megtudta,
levágta álmában a két hajfürtöt.
Ettől erőtlenné vált, és a filiszteusok el tudták fogni.
(Bírák
16,18)
Új kérdésünk: Ki volt az a bibliai személy, akit Pál apostol
az egész közösség házigazdájaként említ levelében?
(Rómaiaknak 16,23)
1.
Perzisz?
2.
Hermész?
3.
Gájusz?
4.
Apellesz?
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 29-i számban közöljük. A Kornél pápával kapcsolatos játék nyertese: Barta Andrásné volt.
M.L.

Wass Albert
Krisztamami
idézetek

Hirdetések
Vasárnap délutánonként 4 órától a kedves hívek mindenkit szeretettel várnak a ligeti kápolnába
közös imádkozásra.
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

Van fa, amelyiknek a gyökere
nagyon mélyen bent van a földben. Évszázados mélységekre
bent. És ember is van ilyen. És
sem az ilyen fát, sem az ilyen embert nem bánthatja nagyon a vihar. Csak megtépheti, de kidönteni nem bírja. Mert a gyökere
benyúlik a föld szívéig, s a föld
hűséges erővel megtartja az ilyen
fát és az ilyen embert.
N.-né
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

A magyar irodalomnak kevés
olyan szép lapja van, mint amelyen Vitnyédi Német István leírja
az öreg gazda halálát. Erős dologidő van, de a legidősebb fiú mégis
befogja a lovakat a szekérbe,
hogy nagybeteg édesapját még
egyszer körülvigye a földeken,
réteken, amelyeken egy életen át
verejtékesen dolgozott és tett termővé. A haldokló gazda szeme
még egyszer megcsókolja a föld
minden rögét, selymes füvét, ringó kalászát. Benne van ebben a
tekintetben az elválás fájdalma,
de köszönet is Annak, aki a munkához erőt s a földnek termést,
áldást adott. Semminek sincs vége itt.
N.-né

Anyakönyvi hírek
Esküvő:
Mihálffy Zsolt és Katona Lilla a
házasság szentségében részesült
templomunkban július 7-én.
Keresztelés:
Linett - Kardos Csaba és Vörös
Vivien Izabella;
Anna - Császár István és Keller
Judit gyermeke a keresztség
szentségében részesült július 8án.
Temetés:
†Csányi Józsefnét sz.: Szalontai
Ilonát életének 77. évében július
2-án a kiskundorozsmai,
†Hajnács Jánost életének 84.
évében július 2-án a Szeged –
Belvárosi temetőben utolsó útjára
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.

