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Evangélium
… ”Effata, azaz nyílj
meg!” … (Mk 7,34)
A II. Vatikáni Zsinatig, 1962-ig
a keresztség szentségéről múlt
időben beszéltek. Letörli rólunk
ősszüleink, a múlt bűneit. A zsinattól kezdődően már jövő időt
használtak és nem múltat. Nem
azt emlegették, mit vesz el a keresztség szentsége, hanem mit
ad. A zsinati dokumentumokat
tartalmazó könyv fedőlapján is
egy nyitott ablak volt látható.
Jelezve ezzel, ne a múltba kotorásszunk, hanem nyissuk ki az
ablakot és szellőztessünk. Jöjjön
be valami friss és új levegő. Nyissunk a világ felé. Nyissuk ki szívünket, gondolkodásunkat, érdeklődésünket. Így a keresztség
szentségében se hátrafelé tekintgessünk, hanem a nyitott ablakon
át ki és felfelé nézzünk. Ne azt,
mit vesznek el tőlünk, hanem
milyen ajándékot kapunk a keresztségben? Isten gyermekei leszünk! Ez 4 jelben mutatkozik
meg.
1.) Megkenik a gyermek homlokát szent olajjal. Közben azt
imádkozzák, ahogyan Krisztust
pappá, prófétává és királlyá kenték fel, most veled is azt teszik.
Ezzel az ő testének tagjává válsz
és az örök élet lesz a jutalmad.
2.)
Második a fehér a ruha,
mely a tisztaságot jelképezi. Öltsétek magatokra Krisztust! Ez a
keresztény méltóságunk külső
jele.
3.)
Az égő gyertya, melyet a
szülők kezébe adnak, Krisztus
világossága. Ezt a gyermeket,
akit a kezetekben fogtok világosítsa meg az Isten.
4.) A gyermek fülének és szájának megáldása, hogy Isten szavának hallgatója és tanúságtevője
legyen.
Jézus is megérinti a beteg süketnémát, és az meggyógyul. Abban a pillanatban, mikor jelenlévők elkezdték magasztalni a Mestert, imádkoztak: „csupa jót tett, a
süketeknek visszaadta hallásukat,

a némáknak beszélőképességüket” (Mk 7,37), minden a helyére
került.
Mi a gyógyszer? Az imádság! Mi
a betegség? Hogy valami, de legtöbb esetben valaki nincs a helyén. Például rosszul hallunk.
Süketek vagyunk. Mit jelent a
süketség? Csak magunkat halljuk
mindenben és mindenből. Ennyire egyszerű. Aki imádkozik, helyére teszi az Istent. Az első helyre. Attól vagyok ugyanis beteg,
hogy az Isten helyén én ülök és
nem Ő. Attól vagyok beteg, hogy
Istent játszok. És attól leszek
még betegebb, hogy olyan csodákat és hatalmas tetteket szeretnék véghez vinni, mint Ő, de nem
tudok. Az állandó kudarctól vagyok beteg. „A szenvedés abból
fakad, hogy elvárjuk, hogy úgy
szeressenek minket, ahogy elképzeltük” (Paulo Coelho). Vagyis a
szenvedés és betegség oka az,
hogy állandóan meg akarjuk erőszakolni a világot.
Azt írja Plutarkhosz a világhódító Nagy Sándorról, hogy amikor
halálbüntetéssel járó ügyekben
bíráskodott, vádbeszéd közben
mindig befogta az egyik fülét,
hogy a másikat szabadon és elfogulatlanul megőrizze a vádlott
meghallgatására.
Az egyik fülem én vagyok: mit
szeretnék, mi esik jól, mi nem. A
másik fülem te vagy, a lelkiismeretem. Te mit szeretnél, te minek
örülnél. Biztos vagyok benne,
hogy két külön irányba fordított
antennájú füllel többet fogunk
hallani a világról. De egymásról
egészen biztos. (G.F. )

Házi feladat
Aki tudja, keresse
meg otthon Giovanni
Bellini, Urunk színeváltozása (ünnepe: augusztus 6.)
című festményét (1487. környékén
fára festett olaj, Nápolyban található).
Ezen a képen a színeváltozás
bemutatása nem megszokott. Hiányzik a fény, szinte szürkület
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van. A háttérből ítélve délután.
Baloldalon egy földműves ökröt
hajt. Mögötte kecske megy, fölötte
pedig egy monostor sötétedő körvonala jelzi a közeledő éjszakát.
Jézus a kép közepén áll, keze és
feje árnyékot vet nem túl fehér
ruhájára. Két oldalon Mózes és Illés az ószövetséget képviselik. Az
előtérben három apostol, ügyetlen
testtartásban – ami a meglepődés
jele –, próbál mindent egyszerre
csinálni. Térdel, figyel, fordul, fél.
A gallyakból odakötözött és az
ágakra illesztett kerítés átlósan
válassza el a nézőt az eseménytől.
Mi az úton vagyunk. Természetesen életúton. Megálltunk, és pihenésként a színeváltozás történetébe botlottunk. De ez csak egy állomás. Életünk egy darabja, mint
minden más. De az út és korlát
visz tovább, egyre csak felfelé.
Úgyhogy előre nézz!
A 7. századi Szent Maximus hitvalló azt tanította, itt a hegyen
nemcsak Krisztus, hanem az
apostolok érzékszervei is átváltoztak. Azért, hogy érzékelhessék és
beleláthassanak Krisztus igazi
természetébe. Vagyis abba, valójában ki is Ő. De ez az átváltozás
nem magától történik, ahogyan
600 évvel később a 13. századi
Szent Palamas Gergely is elmondja. Szerinte csak úgy láthatjuk
meg Isten igazi arcát, ha a Szentlélek átalakító ereje megváltoztat
bennünket. Ezzel Szent Pál apostolra hivatkozik, aki a Korintusiakhoz írt 2. levelében így ír: „Mi
pedig mindnyájan, akik födetlen
arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, a dicsőségben fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át,
az Úr Lelke által” (3,18).
Nálunk a nyugati egyházban
úgy leszünk testünkben is hasonlóvá Krisztushoz, ha stigmákat
viselünk. Például Pió atya, vagy
Assisi Szent Ferenc. A keleti egyházban nem találunk stigmákat.
Az ottani szentek – mint Szent
Szerafim vagy Szent Sziluan –,
más jelet viselnek. Színükben elváltoznak és a kegyelem belső fénye hatja át őket. (G.F.)

Krisztamami

Magyar leg-ek

Hol végződöm én,
és hol kezdődik a
világ? A második és
harmadik
életévben ez a kicsi gyerek legfőbb kérdése. Ez az a kérdés, amire az engedékeny szülő
gyereke nem kap választ.
Az engedékeny szülőt az aggasztja, hogy gyermeke elég boldog-e. Ennek két oka lehet:
1. Őszintén arra törekszik,
hogy szeme fényét ne érje kellemetlenség az életben.
2. Nem akarja szembetalálni
magát gyermeke negatív érzelmeivel, azaz a konfliktust akarja
elkerülni.
Sok családban a kötődő nevelés
is azért válik idillből rémálommá
néhány hét leforgása alatt a gyerek 2-3 éves kora tájékán, mert
ha a szülő nem érti a határok jelentőségét, akkor nehezen tud a
bizalmas kapcsolatot megőrizve
megfelelni a dackorszakba lépő
kisgyerekkel járó új kihívásoknak.

Vállas Antal magyar mérnök
nevéhez fűződik az első magyar
fénykép. A férfi az első bevált
képrögzítési eljárással 1840. augusztus 29-én dagerrotípiát készített, amelyet a Magyar Tudós
Társaság 11. nagygyűlésén mutatott be. A dagerrotípia nem volt
sokszorosítható, így a kép sajnos
nem maradt fent, de a korabeli
feljegyzések szerint a Dunát és a
királyi várat ábrázolta.

Üdvözöl:

Krisztamami

Létige
16. v.: Iz 50,5-9a; Zs 114; Jak
2,14-18; Mk 8,27-35
17. h.: 1Kor 11,17-26.33; Zs
39; Lk 7,1-10
18. k.: 1Kor 12,12-14.27-31a; Zs
99; Lk 7,11-17
19. sz.: 1Kor 12,31 - 13,13; Zs
32; Lk 7,31-35
20. cs.: 1Kor 15,1-11; Zs 117; Lk
7,36-50
21. p.: Ef 4,1-7.11-13; Zs 18A; Mt
9,9-13
22. sz.: 1Kor 15,35-37.42-49; Zs
55; Lk 8,4-15
23. v.: Bölcs 2,12.17-20; Zs
53; Jak 3,16 - 4,3; Mk 9,3037
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: Ábrahám volt, aki mikor
megtudta, hogy mi vár Szodoma
és Gomorra lakóira, alkudozni
kezdett az Úrral: „Valóban el
akarod pusztítani az igazakat is a
gonoszokkal?” De nem talált tíz
igaz embert a két városban, így a
két város elpusztult.
Új kérdésünk: Ki volt az a zsidó tanácsos, aki éjjel fölkereste Jézust, mert megtudta,
hogy sok csodát művelt?
(János 3,1)
1.
Nikodémus?
2.
Zakeus?
3.
Didimusz?
4.
Kaifás?
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 30-i számban
közöljük A Remete Szent Antallal
kapcsolatos játék nyertese Tapodi Endréné volt.
M.L.

Hirdetések
• Egyházmegyénk védőszentje,
Szent Gellért ünnepe alkalmából zenei fesztivál lesz Szegeden az egyházmegye szervezésében szeptember 21-től október
1-ig. Bővebb információ a Toronyirány magazinban olvasható.
• Akik elsőáldozók, bérmálkozók
szeretnének lenni, és nem Dorozsmán tanulnak, azok jelentkezzenek a plébánián.
P.Gy.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

Forrás: Internet - magyarleglegleg.hu

K.L.-né

Léleklétra
A világ eredményeink szerint
ítél meg minket. Isten elsősorban
bizalmunkat, szándékaink tisztaságát mérlegeli, és sokszor olyankor is kedve telik bennünk, amikor mi magunk is nagyon szegénynek érezzük magunkat és
üres kézzel, vesztesként lépünk
elé.
(Jelenits István)
N.-né

Anyakönyvi hírek
Esküvő:
Mosoni Dániel és Komjáti Katalin;
Alexander Lewis Dennis Whiteley Bright és Rózsa Marianna;
Godó Tamás és Butty Beatrix;
Dr. Bakos Péter Ferenc és Dr.
Fürtön Sarolta
szeptember 8-án a házasság
szentségében részesült.
Keresztelés:
Izabella - Mosoni Dániel és
Komjáti Katalin;
Dóra és Zita, Békési Ferenc és
Antal Anikó gyermekei a keresztség szentségében részesültek szeptember 8-án.
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.

