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Evangélium
SZENTÍRÁS VASÁRNAPJA
Ha egymás mellett több könyv is
található, onnan lehet megtudni,
melyik közülük a Biblia, hogy abban nem egy könyvjelző van, hanem tíz. Mert vannak olyan részek, amelyeket mint valami regényt elejétől a végéig olvasunk.
Más helyről csak egy rövid történetbe pillantunk bele. A következő
könyvjelző annál a mondatnál található, amiről elmélkedem. A
másikról gondolkodom. A harmadik jelzésnél levő szöveget imádkozom. Ismét egy másikat, mint
mondatot vagy idézetet kívülről
akarom megtanulni.
Olyan a szentírás, mint egy
kincstár. Olyan, mint a spájz. Onnan eszünk. Van benne édes és
savanyú, hideg és meleg. Leves,
hús, gyümölcs, zöldség.
Amikor a Bibliát olvassuk, nem
egy könyvben lapozgatunk, hanem
a lelkünkbe és életünkbe nézünk
bele. Minden olvasáskor az a kérdés, mit akar mondani nekem rólam ez a szöveg? Lássunk mintákat!
Például hogyan olvasta Szent
Ágoston a Bibliát? Jézus bárkába
száll (Mk 4,35-41). Hatalmas vihar támad a tengeren, Ő pedig a
hajó végében egy vánkoson nyugodtan pihen. Tanítványai felébresztik, mire ő lecsillapítja a hegymagasságú hullámokat. Mit mond
ez a szöveg Ágostonnak?
Ha gyalázkodásokat kell hallgatnod, azt jelenti, feltámadt a szél
ellened. Amikor ideges leszel, hullámok csapkodnak körülötted. Ha
ilyet tapasztalsz, akkor a hajó veszélyben van. Szívedet állandó
ütések érik. Hogyan történhet ez
meg? Úgy, hogy Krisztus alszik
benned. Alszik, mert elfelejtetted
jelenlétét. Helyette te akarod irányítani a csónakot, életedet. Öszszecsaptak a fejed fölött a hullámok! Egyedül vagy. Isten sincs
veled.
Aztán hogyan olvasta Szent Jeromos a Bibliát? Jézus meggyógyítja a 12 éve vérfolyásban szen-

vedő asszonyt, aki megérinti ruhája szegélyét (Mk 5,21-43). Azt
mondja Jeromos, hogy ez az aszszony, kiabált. Pedig tudjuk, hogy
egy szót sem szólt. Magában úgy
gondolkodott, - de nem hangosan,
vagy ordítva -, ha ruhája szélét
érintem is, meggyógyulok. A tanítványok nem hallottak semmit,
Jézus viszont az érintést kiáltásnak hallotta. Hogyan lehetséges
ez? Úgy, hogy a tanítványok azt
hallgatták, mit tartanak róluk az
emberek. Mennyire jó nekik, hogy
Jézus követői lehetnek. Míg Jézus
azt hallgatta, hogy ki az, akinek
segítségre van szüksége. A tanítványok a maguk hírnevével, Jézus
a másik ember gyógyításával van
elfoglalva.
Máté evangéliuma (6,9-13) a Miatyánk hosszabbik változatát írja
le, amit a szentmisében is imádkozunk. Szimbólumokkal foglalkozó
tudósok azt állítják, hogy a keresztény templom szerkezeti sémája a Miatyánkot követi. Felül
egy háromszög, ami amúgy is isteni szimbólum, s a három kérést
jelképezi (szenteltessék meg a te
neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod). Alatta a
négyszög az anyagi világ jelképe s
egyben a négy emberre vonatkozó
kérés (mindennapi kenyerünket
add meg nekünk ma, bocsásd meg
vétkeinket, ne vígy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól).
Felül van az istenség háromszöge, alul az emberség négyszöge. Ez
egy templomtorony. Amikor imádkozunk, igazából templomot is
építünk.
Végül álljon itt Szent Efrém szava a mindenkinek valamit adni
akaró Szentírás kimeríthetetlen
mélységéről.
„Az Úr igéje, a tanulmányozók
eltérő felfogóképességének megfelelően, sokféle nézőpontot kínál. Az
Úr az ő igéjét sok színben tárta
elénk, hogy aki csak tanulmányozza, mindenki azt szemlélje, amiben
tetszését találja. Különféle kincseket rejtett bele igéjébe, hogy mindegyikünk abból gazdagodjék, amelyikkel szüntelenül foglalkozik…
Ha tehát valaki a kincsnek vala-
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melyikéből részesül, ne higgye,
hogy ebben az igében csak az az
érték van, amelyre ő talált rá, hanem értékelje, hogy egyáltalán ezt
az egyet is megtalálhatta a sok
kincsből, amely benne van. Ne
tartsa az igét erőtlennek, vagy terméketlennek, és ne nézze le, mivel
éppen csak ez a rész jutott neki és
lett övé, hanem adjon hálát annak
gazdagsága miatt, hogy nem képes
azt felfogni. Örülj, hogy legyőzettél, és ne szomorkodj, hogy felülmúlt téged. A szomjazó örül, amikor iszik, és nem szomorkodik,
hogy nem tudja kimeríteni a forrást…
Meg se kíséreld hát oktalanul
egyetlen korttyal kiinni azt, amit
egyetlen korttyal kiinni képtelenség, de ne is hagyd ott tunyaságból, amit lassanként kortyolgathatsz!”
G.F.

Létige
7. v.: Ter 2,18-24; Zs 127; Zsid 2,9
-11; Mk 10,2-16
8. h.: Sir 24,23-31; Jud 13,2325; Gal 4,4-7; Lk 1,26-28
9. k.: Gal 1,13-24; Zs 138; Lk 10,38-42
10. sz.: Gal 2,1-2.7-14; Zs 116; Lk
11,1-4
11. cs.: Gal 3,1-5; Lk 1,69-75; Lk
11,5-13
12. p.: Gal 3,7-14; Zs 110; Lk 11,15-26
13. sz.: Gal 3,22-29; Zs 104,27; Lk 11,27-28
14. v.: Bölcs 7,7-11; Zs 89; Zsid
4,12-13; Mk 10,17-30

Anyakönyvi hírek
Keresztelés:
Dóra - Mizere Mihály és Miskei
Rozália; Maja - Mizere Mihály és
Faragó Edit gyermeke a keresztség szentségében részesült szeptember 30-án.
Temetés:
† id. Nógrádi Istvánt életének 83.
évében szeptember 25-én utolsó
útjára kísértük.
P.Gy.

A könyvek könyve

Krisztamami

A Vatikáni Zsinat rendelkezései
nyomán született meg az új ünnep, a szentírásvasárnap, (ebben
az évben szeptember 30.), amelynek megtartását a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az elsők
között rendelte el. Kezdetben
nagyböjt egyik vasárnapján ünnepelték, később azonban áthelyezték szeptember utolsó vasárnapjára, tekintettel arra, hogy szeptember 30-án ünnepli az Egyház a
nagy bibliafordító, Szent Jeromos
ünnepét.
Kinek mit jelent a Szentírás?
Vagy a Biblia tart távol téged a
bűntől, vagy a bűn tart téged távol
a Bibliától. (Dwight L. Moody)
Isten nemcsak a Bibliába írta le
az örömhírt, hanem a fákba, virágokba, felhőkbe és csillagokba is.
(Luther Márton)
A Biblia az a betlehemi jászol,
ahová Krisztust befektették.
(Luther Márton)
A Bibliának nem az a része boszszant engem, amit nem értek, hanem az, amit nagyon ismerek.
(Mark Twain)
Van-e annál nagyobb sugalmazás és bölcsesség, mint az az örök
igazság, ami a Biblia lapjainak
kincstárában olvasható? (II. Erzsébet királynő)
Ahol egy ember olvassa a Bibliát,
ott százak olvasnak téged és engem. (Dwight L. Moody)
A Biblia arra tanít minket, hogy
szeressük felebarátainkat, de
ugyanúgy ellenségeinket is. Valószínűleg azért írja ezt, mert a kettő
ugyanaz. (Gilbert K. Chesterton)
G.F.

Szeretet a kapcsolatra épülő, együttműködő nevelésben.
Sok időt, személyes
részvételt igénylő nevelési stílus.
A kapcsolatra nem az aláfölérendeltség, nem is az egyenlőség, hanem az egység jellemző:
egyszerre van jelen a meghitt és
feltételeket nem támasztó szeretet, és az ésszerű, mindenkire vonatkozó korlátok.
Az engedelmesség önkéntes; az
engedetlenségért nem büntet a
szülő; a döntésekkel viszont azok
esetleges természetes következményeit is vállaljuk.
A szabadságot a felelősség, az
irányadó mérték korlátozza.
A szeretet nem feltételekhez kötött. Nem lehet, és nem kell kiérdemelni. Nem kell jónak lenni ahhoz, hogy a szüleim szeressenek.
Istenért vagyunk, nem önmagunkért, és nem is egymásért: szeretjük, megnyugtatjuk, szolgáljuk,
építjük egymást (szülő felelőssége,
hogy mindenben elől járjon, tanítson, és korlátokat állítson fel).
A gyerek minden fejlődési szakaszban élvezheti a meghitt kapcsolat biztonságát, ugyanakkor a
való élet kihívásaira is felkészül.
Üdvözöl:

Hirdetések
 Október hónapban a hétköznapi
szentmisék este 6 órakor kezdődnek. A misék előtt a kedves
hívek a rózsafüzért imádkozzák
fél 6-tól.
 Ma első vasárnap van, a 9-es
mise végén szentségimádás lesz.
 Akik elsőáldozók, bérmálkozók
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: Ézsaú volt, akiről így ír a
Szentírás: Egy alkalommal Jákob
ételt készített. Ézsaú éppen kimerülten ért haza a mezőről. „Adj
gyorsan ebből, mert kimerült vagyok! Előbb add el nekem elsőszülöttségi jogodat! – válaszolta Jákob.” - Ézsaú beleegyezett, megesküdött, Jákob pedig adott neki
kenyeret és lencsefőzeléket.
Új kérdésünk: Jézus – az apostolok közül – melyik három
apostolt nevezett „Boanergesznek”, vagyis a mennydörgés fiainak? (Márk 3,12)
1. Andrást, Fülöpöt, Tádét?
2. Mátét, Tamást, Bertalant?
3. Pétert, Jakabot, Jánost?
4. Pált, kánai Simont, Júdást?
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
az október 21-i számban közöljük.
A Szent Lúciával kapcsolatos játék nyertese: Csábi Fanni volt.
M.L.
szeretnének lenni, és nem Dorozsmán tanulnak, azok jelentkezzenek a plébánián.
 A Katolikus Kör a következő
találkozóját október 14-én, vasárnap délután 4 órakor tartja a
közösségi házban.
 Fatimai imaóra lesz október 13án, szombaton a közösségi házban, délután 4 órai kezdettel.
P.Gy.

Farsangi Bál
maradványa
Év elején, január végén került
sor a hagyományos egyházi farsangi bálra, melynek maradványa
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

170 ezer forint volt.
Ebből került megvásárlása egy
hangfal, tartó állvánnyal együtt.
Erősítő, két hordozható mikrofon,
és a működést elősegítő vezetékek. Mindez 125 ezer forintba került, melyet az Ungi Bt dolgozói
választottak ki, rendeltek meg,
szállították le és üzemeltek be. Ez
a felszerelés mutatkozott most be
a ligeti kápolna búcsújának szentmiséjén. A fennmaradó 45 ezer
forintot a ligeti kápolnára fordítjuk.
A bál résztvevőinek támogatását, az Ungi Bt dolgozóinak mindig segítő munkáját most is hálásan köszönöm. (G.F.)

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.

