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Evangélium
...ez nem menü, hanem
a la carte..
Egy fáradtságos, de lelkiismeretes
életet élt asszony meghalt és a
mennybe Szent Péter elé jutott. Az
megdicsérte példás földi életét,
közben megmutatta neki az Isten
országát. Templomokat, házakat,
embereket, családokat és közösségeket látogattak meg. Szépen, kiegyensúlyozottan töltötték a megígért örök élet napjait.
Kirándulásként másnap beszálltak a liftbe és a főapostol levitte az
asszonyt a pokolba. Sportlétesítmények, színházak és szórakozó
helyek lepték el mindenhol az utcákat. Az emberek lelkesen beszélgettek és nevetgéltek egymással.
Amikor visszamentek a mennybe, az asszony bizonytalannak látszott, majd hozzákezdett és elmondta, neki jobban tetszett a pokol, ahol nagyobb élet folyt, mint
itt a mennyben. Ha választani kellene, bármennyire is meglepő, talán a poklot választaná. Az ottani
életmód közelebb áll hozzá. Azonnal be is szállt a liftbe, ami elkezdett süllyedni az alvilág felé. Ahogyan kinyílt az ajtó, az asszony
megdöbbent.
Nem értem hogyan van az, amikor tegnap itt jártam golfpályán
sétáltam, egyesületek foglalkozásain vettem részt. Tengeri rákot
ettünk, finom borban úsztattuk
meg a végén és vidáman táncoltunk. Most pedig óriási pusztaság
van itt, és mindenhol szemét és
kétségbeesés.
A sátán rámosolygott és azt válaszolta. Ami tegnap történt, az reklám volt és beetetés. Ami most
van, az a valóság.
A bűn mindig jobb, finomabb,
mint az erény. Ha nem lenne jobb
és érdekesebb, akkor soha nem
követnénk el bűnt. Mindig másnap
szembesülünk azzal, hogy ami tegnap mindennél többet ígért, az
ugyanolyan hétköznapi és szürke,
mint minden más. Miért? Mert a
bűn soha nem elégíti ki az embert,
csak a szemét. A történetben szereplő asszonyt és minket is össze-

zavar a sátán. Ahogyan a bűn, úgy
az Isten is meghív minket, hogy
csatlakozzunk hozzá. Válasszuk
őt. Mert az élet nem nagy mennyiségben előállított, kötelező menü,
hanem étlapról szabadon választható és válogatható fogás. Mi válasszuk, kérjük, esszük és fizetünk
érte.
A mai szentírási szövegek mind
erről, szólnak. Az olvasmányban
halljuk „gyertek, egyetek a kenyeremből, igyatok a borból, amelyet
kevertem! Éljetek, csak hagyjatok
fel a dőreséggel és járjatok az értelem útjain!” (Péld 9,5-6). Válasszátok a gondolkodást!
Majd a válaszos zsoltárban folytatódik a felhívás: „Ízleljétek és
lássátok, milyen édes az Úr” (Zsolt
34,8). Gyertek az Istenhez és fogyasszátok Őt!
Ezt követi Szent Pál apostol levele, aki figyelmeztet minket
„gondosan ügyeljetek arra, hogyan
éltek: ne balgán, hanem bölcsen. Használjátok fel az időt, mert
rossz napok járnak. Ne legyetek
értetlenek, hanem értsétek meg az
Úr akaratát.” (Ef 5,15-17).
Végül János evangélista mondja
el „ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem
lesz élet bennetek. De aki eszi az én
testemet, és issza az én véremet,
annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon” (Jn 6,53-54).
Válaszd a jót és élj jól!
G.F.

Milyenek a nők?
Keresztről
nevezett
Szent Terézia Benedikta
(Edith Stein, ünnepe: augusztus 9.) Európa társvédőszentje. 50 évesen
az auschwitzi koncentrációs táborban halt meg.
Edith beszélt a „virgo-mater” –
magyarul szűz és anya” ideálról.
Ezen azt érti, hogy a nő egyaránt
hivatott a testi anyaságra és a
szüzességre is. De ahogy a természetes anyaság elképzelhetetlen a
szűzi fényesség nélkül, vagyis a
szív tisztasága és a belső önátadása nélkül, úgy a szüzességhez is
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feltétlenül szükséges az önzetlen
anyai szeretet. Mindkét hivatást akár a házasságban, akár a világi
hivatásban, akár a szerzetesrendben - csak lelki anyasággal lehet
tökéletesen megvalósítani. Edith
számára ez jelenti az igazi női élet
beteljesedését. Máriában ragyog
fel legtisztábban a lelki, az önzetlen, jóságos anyaság. Máriát azért
választja példaképnek, hogy a nőnek mindenfajta elhivatottságban
biztos támaszt nyújtson.”
Halljunk tőle néhány gondolatot.
 Amikor elérkezik az éjszaka és
visszatekintesz az elmúlt napra,
láthatod milyen töredékes minden, ami történt. Lelkesen, sok
tervvel kezdted el a napot és milyen sok ebből nem sikerült, vagy
másként sikerült, ahogyan szeretted volna. Zavarnak és bántanak ezek. Szégyelled magam. De
ne tedd! Hagyj mindent úgy,
ahogyan történt, tedd az Isten kezébe és hagyd is nála.
 Tedd félre egy kicsit önmagad, és
terveidet. A nap első órája az Istené. Majd kezdj el dolgozni és Ő
gondoskodik arról, hogy legyen
erőd véghezvinni mindazt, amit
szeretnél.
 A világnak nincs szüksége arra,
hogy mije van a nőknek, csak arra, hogy milyenek a nők.
 Amikor az igazságot keresed, akkor az Istent keresed, akár tudatában vagy ennek, akár nem.
 A nők lelke őszinte és nyitott
mindenki felé. Olyan nyugodt,
hogy semmiféle erős szél nem
tudja kioltani a bennük lakó
gyenge lángot. Meleg, hogy mellette ne dermedjen meg a törékeny éledező rügy. Üres, hogy egy
idegen és társtalan élet helyet találjon benne. És végül szolgai,
mert kész minden kérést teljesíteni és mindenkinek megfelelni.
 A női lélek olyan, mint egy menedékhely, amiben más lelkek is
otthont találnak.
 Ne fogadj el semmit, amit szeretettel adnak, ha abból hiányzik
az igazság.
 Azok, akik csendben maradtak:
felelősek.
G.F.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
A LELKIPÁSZTOR2018
NEVŰ KÉSZÜLÉKHEZ
Folytatatás
Gyakran elhangzó panasz a termékeinkkel kapcsolatban, hogy
nem eléggé szentek. Dolgozunk a
probléma megoldásán, addig is szíves figyelmébe ajánljuk, hogy a
Lelkipásztor2018 által elvégzett
mindennemű liturgikus cselekmény teljesen és tökéletesen közvetíti Isten kegyelmeit, függetlenül az adott termék szentségi fokától!
Tájékoztatjuk, hogy a Lelkipásztor2018 úgynevezett „cölibátus”
üzemmódban működik, ezért olykor szükséges lehet figyelmeztetni, ha már napok óta nem borotválkozott, zoknival vette fel a
szandált, vagy nem tette a szája
elé a kezét tüsszentés közben. Kérjük, hogy minden esetben tapintatosan, de határozottan járjon el!
A termék képes fejleszteni önmagát, ezért a hosszú távú és egyre
jobb működése érdekében javasoljuk, hogy rendszeresen adjon pozitív és kritikus visszajelzéseket is.
Érdemes azonban figyelni a kettő
megfelelő arányára!
És a legfontosabb! Ne feledje: ha
a papot eteti, elhízik! Ha imádkozik érte, szent lesz!
Köszönjük, hogy Ön is a Katolikus Egyházat választotta!Reméljük, hogy szolgáltatásunkkal
hatékonyan tudjuk segíteni az Ön
és családja üdvösségét.
Hodász András atya
Káplán, Budapest-Kispesti Nagyboldogasszony főplébánia

Hirdetések
• Augusztus 28-án, kedden egész
napos szentségimádás lesz a
közösségi házban a reggeli mise
végétől este 6-ig.
• A következő vasárnap első vasárnap lesz, a délelőtti mise
végén imádkozzuk a Jézus SzíA 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

Felújítás
Körülbelül egy hónappal ezelőtt
készült el a plébánia közösségi
házának tetőjavítása. Oromdeszkák, párkánydeszkák lettek cserélve. A hiányos vagy elöregedett
cseréplécek pótlása megtörtént. A
törött cserepeket kicserélték, újakat tettek, ahová kellett szabtak.
Ezt követte a felújítást befejező
lemezelés.
A 200 ezer forintba került munka anyagköltsége 110 ezer, munkadíja pedig 90 ezer forintba került. Hálásan köszönöm Hajnal
Efraim bádogos mesternek és
kedves segítőjének Dobó Ferencnek lelkiismeretes munkáját,
adakozó híveimnek pedig támogató jóságukat.
G.F.

Anyakönyvi hírek
Esküvő: Szabó Péter és Kiss
Bettina augusztus 18-án a házasság szentségében részesült.
Keresztelés: Armando Krisztián - Kolompár Krisztián és Kolompár Alexandra;
Ramona Barbara - Kolompár
László és Kolompár Vivien Barbara;
Levente - Kismárton Attila és
Csermely Beatrix gyermeke a
keresztség szentségében részesült augusztus 19-én.
Temetés: † Nagy Tivadarnét
sz. Vőneki Veronikát életének 86.
évében augusztus 13-án utolsó
útjára kísértük.
P.Gy.
ve litániát.
• A ligeti kápolna búcsúja szeptember 9-én, vasárnap délelőtt
9-kor kezdődik. A szentmisét
bemutatja Negyela Zoltán ruzsai plébános.
• A Katolikus Kör szeptember 9én, délután 4 órakor találkozik
a Közösségi Házban. (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: Sára volt. Így ír erről a
Szentírás: „Az Úr meglátogatta
Sárát, ahogy megígérte, az Úr
úgy is tett Sárával, ahogy előre
megmondta. Sára fogant és fiút
szült Ábrahámnak öreg korában.
Ábrahám az Izsák nevet adta neki.”
Új kérdésünk: Az emmauszi
tanítványok közül egyet név
szerint említ a Szentírás. Ki
volt Ö? (Lukács 24,18)
1.
Jakab ?
2.
Kleofás ?
3.
János?
4.
Márk?
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 9-i számban
közöljük. A Szent Dorottyával
kapcsolatos játék nyertese: Kasza Lajosné volt.
M.L.

Létige
26. v.: Józs 24,1-2a.15-17.18b; Zs
33; Ef 5,21-32; Jn 6,60-69
27. h.: 2Tessz 1,1-5.11b-12; Zs
95; Mt 23,13-22
28. k.: 2Tessz 2,1-3a.14-17; Zs
95; Mt 23,23-26
29. sz.: Jer 1,17-19; Zs 70,117; Mk 6,17-29
30. cs.: 1Kor 1,1-9; Zs 144; Mt
24,42-51
31. p.: 1Kor 1,17-25; Zs 32; Mt
25,1-13
1. sz.: 1Kor 1,26-31; Zs 32; Mt
25,14-30
2. v.: MTörv 4,1-2.6-8; Zs 14; Jak
1,17-18.21b-22.27; Mk 7,18.14-15.21-23
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