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Evangélium
…”aki e kenyérből eszik,
örökké él”… (Jn 6,51)
Ahol ma a világ áll, a szakadék
szélén, annak talán az egyik oka,
hogy Isten dolgai másodlagos helyet foglalnak el az életünkben.
Annyira nagyon nem fontosak.
Azt
írja
Shakespeare
„kétségbeesett nyavalyán, kétségbeesett gyógyszer segít.” Tehát bármiféle probléma váratlanul meglepne bennünket, ne essünk kétségbe, ami hirtelen ott van a kezünk a közelében, azzal próbáljuk
orvosolni a bajt. Hirtelent a hirtelennel. Ez a gondolkodásmód egy
kicsit távol van a keresztény tudatosságtól.
Aztán, ha Vörösmartyhoz fordulok, tőle sem remélhetek több vigaszt: „ha már az ember szűken él
kenyérrel, Éljen isten igéjével, Így
legalább árva lelkünk Az imádság
tartja bennünk. (...)”
Ha nincs mit enni, akkor hitesse
el magával az ember, hogy az
imádság is étel. Ez olyan, mint
amikor pénz hiányában nem tudunk fizetni. Hogy mégis adjunk
valamit, vatikáni valutát ajánlunk
érte.
Életünkben a semmi, a nincs, a
nyomorúság vagy szegénység, az
éhség, nem szabadna, hogy vicc
tárgya legyen. Ugyanis az éhség,
az nem egy szükséghelyzet, hanem bűn. Honnan tudjuk ezt?
Az egyházatyák próbáltak kapcsolatot felfedezni az élet kenyere
és az édenkerti tiltott gyümölcs
között. Például Nisszai Szent Gergely nagy katekizmusában az ostyát ellenszernek nevezi. Szerinte, amikor Ádám és Éva tiltott
gyümölcsöt szakított a jó és rossz
tudás fájáról, bűnt követtek el.
Bűnük neve: éhség. Attól fogva,
minden ember éhesnek születik
erre a világra. Legtöbben éhen is
távoznak ebből a világból. Erre az
éhség betegségre az oltáriszentség
az egyetlen gyógyszer. Ez az ellenszer.
A mai világ nyelvére ez a következőképpen fordítható le. Az em-

beriség bűnben születik, ezt onnan
tudjuk, hogy éhes. Hogy hitetlenül
bűnben él, azt pedig onnan sejtjük, hogy mindig más gyógyszert
vesz be, mint amit kellene. Ha
megbántották, bekapcsolja a tévét,
ahelyett, hogy kiengesztelődne.
Ha ideges, rágyújt, ahelyett, hogy
imádkozna. Mindig mást csinál,
mint ami meggyógyítaná. Más
gyógyszert vesz be, mint amit az
Isten felírt neki.
„Kevesen tudják, hogy a München melletti Dachau koncentrációs táborban több mint 3000 katolikus papot tartottak fogva. Közülük
sokat meggyilkoltak. Állati feladatot végezve lónak használták őket.
Vasúti vagonokat húzattak velük a
közeli vasútállomásra. Amikor egy
plébánia előtt vitt el útjuk, a helyi
lelkipásztor lármára lett figyelmes.
Kiment az utcára és latinul valaki
a foglyok közül azt súgta a fülébe,
mi is papok vagyunk, kenyérre és
borra lenne szükségünk, hogy misézhessünk. Következő alkalommal
kenyeret és szőlőt csempészett be a
táborba, ahol egy éjszaka be is mutatták a közös szentmisét. A túlélők
így számoltak be élményeikről.
Olyan sokat kaptunk lelkileg ebből
a szentmise áldozatból. Nem tudtunk kimenni a táborból, így hát a
misében, tapintható módon maga
Krisztus jött el közénk. Talán azért
kaptunk annyit ebből az áldozatból, mert olyan sokat kellett tennünk azért, hogy legyen misénk.”
Aki ezt a kenyeret eszi, más kenyeret nem akar enni. Mert a többi kenyér csak megszédít vagy
elkábít, de ez, a földi- és örök élet
orvossága egyben. (G.F.)

Van nagyobb az
Oltáriszentségnél?
Ritkán volt alázatos,
sőt megalázott embernek
ily nagy dicsőségben része, mint Vianney Szent
Jánosnak (ünnepe: augusztus 4.).
Belőle, egy kicsi, tudatlan szolgagyerekből, aki istállóban aludt, a
mindenható Isten sokféle próbatétele által látnokot és csodatévőt
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nevelt magának, és szentté tette
őt.
Amikor valaki szóvá tette az
egyik arsi parasztembernek, hogy
miként lehetséges, hogy a faluban
nem hallani egyetlen káromkodást sem, azt válaszolta: „Mi sem
vagyunk jobbak a többieknél, de
nagyon szégyellhetnénk magunkat, ha egy szent mellett ilyen bűnöket követnénk el!” Egy másik,
amikor megkérdezték tőle, hogy
mit csinál olyan sokáig a templomban, azt felelte: ,,Én nézem a
Jóistent, és a Jóisten néz engem.”
Egyszer egy dáma, aki arra hivatkozott, hogy őt még a Vatikánban
sem várakoztatták meg soha, ezt
a választ kapta: ,,A szegény arsi
plébános gyóntatószéke előtt mégis várni fog!” Csak a betegek, a
nyomorékok és saját plébániájának hívei jelentettek kivételt.
Tőle tanulhatunk a héten.
Ne kérjetek mindenkitől mindent. Kérjetek Istentől, az angyaloktól, a szentektől, - ők a ti
egyetlen rokonaitok, akik mellettetek állnak.
Nincs nagyobb, mint az Oltáriszentség. Ha lenne ettől nagyobb,
akkor Isten biztosan azt adta volna nekünk.
A kereszt jele a leghatalmasabb
fegyver a gonosz ellen. A feszülettel az egyház nem csak emlékeztetni akar bennünket, hogy a
Megváltó milyen árat fizetett bűneinkért, hanem azt szeretné, ha
minden pillanatban életünk része lenne a kereszt. Akár lefekszünk, vagy ébren virrasztunk.
Felkelünk, vagy mindennapi feladatainkat végezzük, de különösen, amikor kísértések érnek.
A keresztúton, csak az első lépés
fájdalmas. Legnagyobb keresztünk a kereszttől való félelem.
Mert nem bátorít minket senki,
vagy csak kevesen, hogy vegyük
fel és hordozzuk keresztjeinket.
Sokszor félreismernek, mert azt
hiszik, menekülni akarunk a kereszttől, pedig ragaszkodunk hozzá és belekapaszkodunk. Ó,
mennyi lehetőséget szalasztunk
el. Igyekezzünk hát megszeretni
keresztjeinket és tegyük használ-

ható eszközzé, hogy a mennybe
vezessenek.
A pap a mennybe vagy a pokolba
megy ezer emberrel a háta mögött.
Isten azt parancsolja neked,
hogy imádkozz, de azt megtiltja,
hogy aggódj.
Ha valamiért még nem tudsz
imádkozni és hálát adni, bízd az
őrző angyalodra, majd ő megteszi
helyetted. (G.F.)

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
A LELKIPÁSZTOR2018
NEVŰ KÉSZÜLÉKHEZ
Tisztelt Ügyfelünk!
Augusztus 1-jétől kézbesítünk
önnek egy vadonatúj, Lelkipásztor2018 készüléket. A lehető legjobb felhasználói élmény érdekében, kérjük, figyelmesen olvassa
végig a mellékelt tájékoztatót! A
nem rendeltetésszerű használatból eredő hibákért Cégünk nem
tud garanciát vállalni!
Ha ön is azok közé tartozik,
akikhez új Lelkipásztor2018 érkezik a héten, figyelmébe ajánlunk
néhány fontos szempontot.
Mint minden más termékünk, a
Lelkipásztor2018 sem tud a megérkezésekor azonnal teljes értékű
munkát végezni, szükséges egy
úgynevezett bemelegítési időszak,
melynek során nem teljesen zökkenőmentes a szolgáltatás. Kérjük türelmét! Amennyiben szeretné lerövidíteni ezt az időszakot,
javasoljuk, hogy ajánlja fel a segítségét!
Bár Cégünk termékeit úgy fejlesztettük ki, hogy a lehető legtöbb igényt kielégítsenek, a felhasználók nagy száma miatt elképzelhető, hogy nem mindenben
tudnak megfelelni minden egyes
felhasználó elvárásainak.
(Amúgy, ha belegondol, ez lehetetlen is.). Az okozott kellemetlenségekért elnézését kérjük!
Fontos figyelmeztetés! Bár CéA 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

günk vezetője valóban mindenható, ám ez a tulajdonság senki
másra nem jellemző nálunk. Emiatt, kérjük, ne lepődjön meg, ha a
Lelkipásztor2018 sem talál megoldást minden egyes problémájára!
Az ön által igényelt termék legfontosabb összetevője: ember. Így
aztán lehetnek rossz napjai, fájhat a feje, lehet olykor meggondolatlan stb., kérjük ne lepődjön
meg! Sőt ugyanezért szüksége van
pihenésre, töltődésre, továbbképzésre. Kérjük, tartsa tiszteletben
az ezzel járó korlátozásokat!
(Folytatjuk)
Hodász András atya
Káplán, Budapest-Kispesti Nagyboldogasszony főplébánia

Létige
19. v.: Péld 9,1-6; Zs 33; Ef 5,1520; Jn 6,51-58
20. h.: Péld 4,10-15.18-27; Zs 65; Ef
4,17-24; Mt 7, 24-29
21. k.: Ez 28,1-10; MTörv 32,2636; Mt 19,23-30
22. sz.: Ez 34,1-11; Zs 22; Mt 20,116a
23. cs.: Ez 36,23-28; Zs 50; Mt 22,1
-14
24. p.: Jel 21,9b-14; Zs 144; Jn 1,45
-51
25. sz.: Ez 43,1-7a; Zs 84; Mt 23,112
26. v.: Józs 24,1-2a.15-17.18b; Zs
33; Ef 5,21-32; Jn 6,60-69

Anyakönyvi hírek
Esküvő: Horváth Márton és Atlasz Ágnes 2018. augusztus 11-én
a házasság szentségében részesültek.
Keresztelés: Alexa Lili - Sziráki
Attila és Bagi Krisztina,
Gergő - Huszár Ernő és Müller
Zita gyermekei, a keresztség
szentségében részesültek 2018.
augusztus 12-én.
Temetés: +Dudás Józsefet életének 70. évében, 2018. augusztus 6
-án utolsó útjára kísértük.
P.Gy.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Szent Dorottya volt, aki a
negyedik században élt Kappadókiában. A Diocletianus-féle üldözésben Cézáreában az elsők között
nyerte el a vértanúságot. A kivégzés előtt Dorottya imádságba merült, s egyszerre megjelent egy
kisgyermek három kinyílt rózsával
és három almával. Dorottya megkérte: „Vidd el ezt Teofilnak és
mondjad: Dorottya küldi neked,
Jegyesének kertjéből”. Ezután lefejezték. Teofil épp hencegett azzal, milyen szellemesen élcelődött
a kivégzésre vitt Dorottyával, amikor megjelent a kisfiú, s egy kosárban átadta neki Dorottya ajándékát. Teofilt ez annyira megrendítette, hogy hamarosan keresztény
lett.
Új kérdésünk: Ki volt, aki az
Úr közbenjárására idős kora
ellenére fiút szült Ábrahámnak? (Teremtés 21,1)
1.
Noémi?
2.
Zsuzsanna?
3.
Sára?
4.
Delila?
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 szeptember 2-i számban közöljük. Az
Antiochiával kapcsolatos játék
nyertese: Kereszti Gáborné volt.
M.L.

Hirdetések
• Augusztus 20-án, Szent István
király ünnepén 7 és 9 órakor
lesznek szentmisék. 10 órakor a
Községházán lesz az ünnepi műsor, beszédet mond ifj. Mihálffy
Béla önkormányzati képviselő.
Este ezen a napon nincs szentmise.
P.Gy.
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