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Evangélium
… ”halásszá válni” …
(Mk 1,17)
Azt mondhatnánk, hogy míg a
görög iskolázás az egész embert
képezte, és az egész testet megmozgatta, a római, a szónoki iskolázás
már úgyszólván csak deréktól fölfelé foglalkozott az emberrel. Ettől
eltérő volt természetesen a szigorú
katonai kiképzés. És egy nagyot
ugorva a skolasztika iskolájában
bukkanunk rá az ülő növendékre,
akinek a fejébe tölti az iskola és az
iskolamester a tudnivalókat a felolvasásban.
Jézus is oktat, de mennyire fontos neki az egész ember? Meddig
érő képzésben kívánja őket részesíteni? Derékig, nyakig, vagy talpig?
A mai evangéliumban - néhányan úgy gondolták - Simon és
András térdig gázolnak a vízben
és dobálósdit játszottak. A mondat ugyanis hiányos. Ezt már más
kézirat másolói is észrevették, és
a félreértések elkerülése végett
javításokkal kiegészítették a szöveget. A testvérpár azért áll térdig a vízben, mert nincs szó semmiféle bárkáról és hajóról. Best
írja, amit a testvérpár (Simon és
András) csinál a vízben, annak
valóban semmi értelme nincs, ezt
az evangélista is belátja, hiszen
magyarázatként meg is jegyzi a
mondat végén, hogy ők halászok
voltak. Miért? Mert amit csinálnak, abból nem derül ez ki.
Azért dobálóznak, mert nem
szerepel a háló szó sem a történetben. Dobnak, de nem tudjuk,
hogy mit. Márk írói figyelmetlenségének következménye ez a sok
hiányosság? Vagy üzenni akar
ezekkel valamit? Igen! Nincs bárka, hajó, csak akkor, amikor Jézus megjelenik. Mert a bárka Ő,
az egyház. Értelmetlen, amit a
halászok csinálnak, játszanak a
vízben, mindaddig, míg Jézus
meg nem érkezik. Abban a pillanatban meghívja őket az egyház
hajójába és hálót ad a kezükbe a
Bibliát, Isten szavát, amivel em-

bereket fognak halászni.
A kínai filozófus Konfucius így
vall magáról: ha én egy anyagot
egyszer elmondok, és a tanuló nem
jön vissza harmadmagával, akkor
nem értette meg, amit mondtam.
Ez azt jelenti, egy mondattal 3
dolog világosodik meg egyszerre
bennünk. Ez
a
harmadmaga. Jézus azt mondja, fontos vagy
nekem és kövess! Erre a tanítványokban megérik három dolog.
Egy mondattal, több kérdés a helyére kerülve, megoldódik. Például eddig bizonytalanok voltak,
most elhagyják apjukat, a csónakot, a munkájukat, követik Jézust.
Jézus tanítványainak feladata,
hogy legyenek vele (1,17; 3,14;
6;7). Elsősorban nem a tanulás és
a tanultak átadása a fontos (Mt
23,8) hanem, hogy halászokká
„váljanak”. Olyanná váljanak,
amilyen Ő maga.
Azt írja a nagy palóc Mikszáth
Kálmán a „lohinai fű” című regényében, hogy az „egész falu csak
kétféleképpen tudott írni. Az öregebbek úgy, mint a megboldogult
kántortanító, a fiatalabbak pedig,
mint a mostani kántortanító. Igazat mondott. A lakosság betűi nem
vettek fel önálló karaktert”. A tanító ugyanis nemcsak azt mondta
el, hogyan kell szépen kerekíteni
egy a betűt, hanem azt is megkövetelte, hogy az a betű ugyan
olyan legyen, mint amilyen az
övé.
A lecke fel van adva!
G.F.

Gentleman
Szalézi Szent Ferenc
(ünnepe: január 24.) türelméért kapta ezt a jelzőt, gentleman, nagylelkű. Az 1600-as évek
elején megalapítja a vizitációs
nővérek rendjét. Célja, hogy a szegényeket látogató nővérek Máriát
u t án o z z á k , a k i l á t o g a tá s t
(vizitáció) tett Erzsébetnél. A nővérek feladata a szemlélődés, a
szegények segítése és a háztartási
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munkákban való részvétel. „Bensőséges életet élő lelkeket
adni Istennek, akik az Urat lélekben és igazságban imádják”.
Ezért nem a külső szigorra, hanem a belső önátadásra helyezi a
hangsúlyt; a lelkiség alapvető vonásaként az alázatot és a szelídséget jelöli meg. Halljuk a szentet!
Amire szükségünk van: a megértésből egy pohárral, szeretetből
egy hordóval, türelemből óceánnal.
Félóra elmélkedés szükséges naponta. Ha valaki nagyon elfoglalt,
akkor egy óra.
A hit olyan, mint a nap világító
fénye. Képessé tesz minket arra,
hogy Istent lássuk mindenben és
mindent az Istenben.
Légy türelmes mindennel és
mindben, mindenekelőtt magaddal.
Megállapodást kötöttem a nyelvemmel. Nem beszélek akkor, mikor a szívem zaklatott.
A kereszt értéke nem nehézségében van, hanem a módban, ahogyan visszük. Azt mondom, néha
érdemszerzőbb egy szalmaszálból
készült keresztet vinni, mint egy
kőből vagy fából valót. Ugyanis
minél értékesebb anyagból van
valami, annál inkább féltve őrizzük, nehogy elveszítsük azt.
Szívvel emlékezni jobb dolog,
mint fejjel. Hasznosabb, ha Krisztus szeretetének egy darabja van
érzéseinkben és lelkünkben, mintha állandóan szavakat és mondatokat ismételünk.
Sokan vannak, akik arra kérnek, mondjam el nekik a titkot,
hogyan válhatnak tökéletessé.
Annyit válaszolok, a titok, Isten
őszinte szeretete, melyet azáltal
nyerhetünk el, ha csináljuk. Úgy
tanulsz meg beszélni, ha beszélsz.
Úgy tanulsz meg tanulni, ha tanulsz. A futáshoz futni kell, a
munkához dolgozni. Így van ez Istennel is. Ha Őt és az embereket
szeretni akarod, gyakorolj rajtuk.
Kezd el, mint tanuló, és a szeretet
ereje vezetni fog téged, hogy mesterré válj.
G.F.

Krisztamami

Rejtvény

Ha azt hisszük,
hogy Isten csalódottan, haraggal néz
ránk, akkor vagy
kiiktatjuk az életünkből, vagy – ha
mégis úgy érezzük, hogy szükségünk van rá – erőlködve próbálunk neki megfelelni. Igyekezni
fogunk elnyerni az elismerését.
Ahelyett, hogy a nyugalom helyét
találnánk meg nála (és a nyugalom a virágzó és gyümölcstermő
élet feltétele), szorongó és éber
feszültségben törekszünk magasabb teljesítményre. Engedelmességünket a félelem mozgatja, és
nem a szeretet; nem a felszabadult, bizalommal teljes önátadás.
A boldog és szabad bizalom csak
akkor lehetséges, ha el merjük
magunkat engedni, de ahhoz előbb
biztonságban kellene magunkat
éreznünk. De hogy érezhetné magát bárki biztonságban egy olyan
istenség közelében, aki a hibáinkkal és a mulasztásainkkal van
elfoglalva?
A kötődéselméleti terminológia
ezt az „ el merjük magunkat engedni”
állapotot
nevezi
„pszichológiai
nyugalomnak”,
amely a bizalmi
kapcsolatban,
a számunkra fontos személyhez
való biztonságos kötődés révén
valósul meg. Ez a nyugalom a
gyermek fejlődésének feltétele –
a legfontosabb, amit mi, szülők
nyújthatunk azzal, hogy megfelelő
kapcsolatról gondoskodunk – és ez
a nyugalom az életnek nevezhető
élet feltétele is, amely akkor lesz a
miénk, ha Istenben bízunk.
Üdvözöl:

E heti rejtvényünk:

Krisztamami

Hirdetések
• Február 2-án első péntek lesz, a
reggeli mise végén imádkozzuk a
Jézus Szíve litániát, majd délelőtt a betegeket látogatjuk.
• Ugyanezen a napon Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe
lesz.
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: Elizeus volt, aki Illés próféta kedves tanítványaként tanúja volt amint az Úr tüzes szekéren elragadta Illés prófétát. A
többi tanítvány ezt látva felkiáltott: „Illés lelke leszállt Elizeusra!”(2 Királyok 2,15)
Új kérdésünk: Melyik bibliai
alak nevezte a farizeusokat és
a szadduceusokat „viperák
fajzatának”? (Máté 3,7)
1. Poncius Pilátus?
2. Názáreti Jézus?
3. Keresztelő János?
4. Karióti Júdás?
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 február 11-i számban közöljük. A Szent Jusztinusszal
kapcsolatos játék nyertese: Tapodi Endréné.
M.L.

Anyakönyvi hírek
Temetés:
† Kormos Sándornét sz.. Busa
Rozáliát életének 94. évében január 16-án;
† Rehák Jánosnét sz.: Magony
Valériát életének 80. évében;
† Dunai Kovács Lászlót életének
76. évében január 18-án utolsó
útjára kísértük.
P.Gy.

• Február 4-én, vasárnap, első vasárnap, a délelőtti mise végén
szentségimádást tartunk.
• Február 3-án Szent Balázs püspök és vértanú ünnepe. Napján
és másnap mind a három szentmise végén Balázsáldásban részesítjük a híveket.

1.Együttérzés a szenvedővel
2.Leánykáját Jézus feltámasztotta
3.Az egyik apostol
4.Izraeli pénz
5.Olyan ember, aki hitéért áldozta
életét
6.A tévtanítók és a pénzsóvár emberek megtestesítője
7.Innen származik a Holt-tengeri
tekercsek jelentős része
8.Bölcsességéről híres
9.Fára mászott, hogy lássa Jézust

A megfejtést február 2-ig juttasd
el neveddel és címeddel ellátva a
plébánia postaládájába. A nyertes nevét a február 11-i számban
közöljük.
M.T.É.

Létige
28. v.: MTörv 18,15-20; Zs 94;
1Kor 7,32-35; Mk 1,21-28
29. h.: 2Sám 15,13-14.30; 16,513a; Zs 3; Mk 5,1-20
30. k.: 2Sám 18,9-10.14b.21a.2425a.30-32; 19,1-3; Zs 85; Mk
5,21-43
31. sz.: 2Sám 24,2.9-17; Zs 31;
Mk 6,1-6
1. cs.: 1Kir 2,1-4.10-12; 1Krón
29,10-12; Mk 6,7-13
2. p.: Mal 3,1-4 vagy Zsid 2,14-18
Zs 23 Lk 2,22-40
3. sz.: 1Kir 3,4-13; Zs 118,9-14;
Mk 6,30-34
4. v.: Jób 7,1-4.6-7; Zs 146; 1Kor
9,16-19.22-23; Mk 1,29-39

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

Számlaszámok:
OTP- Plébánia: 11735036-20051895
OTP- Irgalmasság Oltára: 1173503620053952
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.

