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Evangélium
… „amit Isten egybekötött”…
(Mk 10,9)
Szent Bernardin úgy magyarázta az ember teremtését: mivel
„Isten az asszonyt nem Ádám lábcsontjából teremtette, ezért a nő
nem lehet rabszolgája a férfinak.
Nem is Ádám fejéből született az
asszony, hogy parancsolgasson
urának. Az oldalbordájából született. Onnan, ami a férfi szívéhez
közel van. Hogy ezzel megtanítsa
az embert, hogy szeressék és társnak tekintsék egymást.
Társnak, vagy inkább barátnak?
A német filozófus, Nietzsche szerint „a házasságból nem a szeretet
hiányzik, hanem a barátság. Ez
teszi boldogtalanná a házasságot.”
Ugyanis a szerelem a nemiségen
alapul, a barátság pedig a lelkiségen. És amint a gyakorlat mutatja, a barátok sokszor közelebb állnak hozzám, mint a családom.
Ezért sóhajt fel Schubert hangosan „boldog az az ember, aki egy
igaz barátot talál, és még boldogabb, ha az az igazi barát a saját
felesége.
Nincs jogunk megítélni senki
életét, házasságát, válását. Nem
is akarjuk. Ez a felekre tartozik és
az Istenre.
Jegyesek szokták megkérdezni,
miközben az eskütétel alatt, bal
kezüket a feszületre teszik, hogy
ebben a szent pillanatban odafordulhatnak a másik felé? Természetesen. Csak ezt az esküszöveget nem a másik félnek, hanem az
Istennek mondjuk. És általában
ha valakivel beszélünk, jelen esetben az Istennel, akkor illene az Ő
szemébe nézni és nem valaki máséba. Súlyos életszövetség a házasság, de mostanában mintha
súlytalan kapcsolatok születnének. Gyakran hiányzik a házasságkötésekből a nehezék. És a
váláskor, mikor már érzik a terhet, azonnal a másikra hárítják.
Őmiattuk történt a baj. Boldog
házasság alatt súlytalan házasságot értenek. Boldog házasság
nincs, csak felelősségteljes vagy
felelőtlen házasság. Súlytalan

vagy súlyozott.
A mai evangéliumban a farizeusok vitát akarnak nyitni a párkapcsolatról. Beszéljük meg! Onnan
lehet tudni, hogy félre akarnak
vezetni bennünket, hogy mindig
sok szóval akarják elmondani a
keveset. Elmagyarázzák a válásról, milyen esetekben törvényes,
és mikor nem az. Az élet egyszerű.
Az élethelyzetek is egyszerűek. A
megoldások is rövidek, érthetőek,
mindenki számára átláthatóak.
Amikor valamit sokat kell magyarázni, ott folyamatosan félrebeszélnek. Ennek egy mesteribb foka, ha sok idegen, főleg latin szót
használnak az érvelések és meggyőzések felsorakoztatásánál. Az
idegen szavak arra jók, hogy megalázzuk vele a másikat, aki nem
tudja mit jelent. Elmondjuk: az
eset nagyon is világos, csak te
nem vagy elég művelt és felkészült ahhoz, hogy megértsd.
Az élet és élethelyzetek azonban
egyszerűek. Önöknek nem kell
pappá szenteltetniük magukat,
hogy eldöntsék, egy temetés vagy
egy szentmise méltósággal lett-e
bemutatva, vagy csak elhadarták.
Nem kell asztalos szakmát tanulniuk, vagy annak lenni, hogy lássák, egy elkészült oltár, vagy asztal, vagy szekrény trehány munka
-e vagy, odafigyelve készült. Az
élet egyszerű. Nem szorul magyarázatra és magyarázkodásra. Mindenki számára világos és azonnal
érthető. Az igazság kevés szóból
áll. Szó sem kell hozzá. Az ámítás
sokat beszél. Sokat, mert el akar
hitetni velünk valami olyasmit,
ami nem igaz.
A házasságok a mennyben köttetnek. El lehet választani bárkit
bármikor, de elfejteni, ami történt,
és amit okozott, azt soha.
G.F.

Válaszolj nekem!
Reimsben meghalt az
egyik híres főiskolai tanár. A dómban ravatalozták fel, s a hívők sokasága és a papság három napon át folyamatosan zarándokolt a holt-
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testhez, hogy búcsút vegyen a híres mestertől. Karthauzi Szent
Brúnó (ünnepe: október 6.) is elment a tanítványaival, hogy lerója
tiszteletét a kolléga előtt. A halotti zsolozsmát énekelték, és amikor
felhangzott ez a sor: ,,Responde
mihi - válaszolj nekem”, a halott
felült a ravatalon, és rémülettel
kiáltott fel: ,,Hívnak az igazságos
bíró, Isten elé!” - majd élettelenül
visszahanyatlott. A jelenlevő sokaság halálra váltan rebbent szét,
és szaladt ki a templomból. A következő napon ismét imádkozták
a zsolozsmát, és a mondott sornál
a halott újra felült, és iszonyatos
hangon kiáltotta: ,,Elítéltek Isten
igazságos bíróságán!” A templomban lévők megint futásban kerestek menedéket. A harmadik napon ugyanez megismétlődött, de
akkor a halott teljes kétségbeeséssel ordította: ,,Kárhozatra ítéltek
Isten bíróságán!” A legenda szerint ez annyira megrendítette
Brúnót, hogy elhagyta ragyogó tanári pályáját, és elindult a magányba, hogy egészen elmerülhessen Istenben.
 A gonosz megkísérti a jókat, de
nem érzi ott jól magát. Az imádság és a bűnbánat könnyei bántják, zaklatják, és el is zavarják.
De irtózik a jótékonykodástól és
a jó cselekedetektől is.
 Míg a világ változik, a kereszt
egyenesen áll.
 Elvégzett munkáddal, te megmutatod mi az, amit szeretsz és
mi az, amit tudsz.
 Semmiféle cselekedet sem lehet
jó, ha az nem igaz.
 Légy boldog, ha elérted a nyugalom és béke kikötőjét. Sokan
akarnak eljutni ide, sok erőfeszítést is tesznek érte, de mégsem érik el. Aztán olyanok is
vannak, akik elérik, de rögtön el is dobják maguktól, mivel rájönnek, hogy értéktelen.
Mert nem felülről kapták.
 Amikor az engedelmesség párosul a bölcsességgel és a lelkesedéssel, akkor egészen biztos lehetsz, hogy nálad van a Szentírás tápláló gyümölcse.
G.F.

Krisztamami

Szobrok

A szeretet sok időt,
személyes részvételt igényel. De ez
nemcsak a gyerek
nevelésében érvényes, hanem a párkapcsolatodban is. A múlt héten
ezt írtam: „A szeretet nem feltételekhez kötött. Nem lehet, és nem
kell kiérdemelni. Nem kell jónak
lenni ahhoz, hogy a szüleim szeressenek.”
Ez két felnőtt kapcsolatára is
vonatkozik. Vagyis, nem kell
„csodatündérnek” lennem azért,
hogy a férjem el ne hagyjon egy
„mégcsodább” tündérért, illetve,
nem kell gondtalan anyagiakat
teremtenem azért, hogy a feleségem át ne szálljon egy biztosabb
egzisztencia csónakjába.
„Szeretlek, értékellek, élvezlek,
elég vagy nekem… pedig ismerlek.” (A rossz tulajdonságaidat is.)
Üdvözöl:

Nem túlzás azt írni, hogy évtizedek óta vágya volt a dorozsmaiaknak a templom körüli szobrok
felújítása.
Ennek előkészítő munkáit, árajánlatokat, engedélyeket, pályázathoz szükséges dokumentumokat már évek óta Hajdú Géza
gyűjtötte, tárolta, frissítette, hogy
egy esetleges pályázatkiírás esetében elsők legyünk a pályázók
sorában.
Amikor a Minisztérium pályázatot írt ki egyházak számára,
Egyházmegyénk is pályázott.
Azon belül pedig Egyházközségünk. Így lett a Szeged-Csanádi
Egyházmegye nevében beadva a
szobrok felújításának terve. Erre
9 millió 800 ezer forintot nyertünk. A felújítási munkákat
Bánvölgyi László szobrászművész
és kedves barátja Bodó Jenő végezte. Ennek költsége 8 millió
600 ezer forintba kerül. A fennmaradó 1 millió 200 ezer forintot
a Szentháromság- és a Nepomuki
Szent János szobrok ponyvával
való megvédésére, illetve a szobrok körüli burkolatok kialakítására kívánjuk fordítani.
Külön köszönet illeti képviselőnket, ifjú Mihálffy Bélát, aki
gondoskodó „apaként” figyelemmel kísérte és egyengette a beadott pályázat útját.
G.F.

Krisztamami

Anyakönyvi hírek
Esküvő:
Enyedi Balázs és Mondovits Cintia Lilla;
Malmos Sándor és Fábián Zsuzsanna a házasság szentségében
részesült október 6-án.
Keresztelés:
Hunor - Szekeres Gábor és Hegedűs Mónika;
Balázs - Borbély Attila és Kormány Réka gyermeke a keresztség
szentségében részesült október 7én.
Temetés:
† Körmendi Józsefet életének 42.
évében október 4-én;
† Lukoczki Mihályné sz.: Bera
Katalint életének 61. évében;
† Ónozó Mihályt életének 86. évében és feleségét:
† Ónozóné Rózsa Máriát életének
82. évében október 5-én utolsó
útjukra kísértük.
P.Gy.
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: Péter, Jakab, János.
Jézus magához hívta, akiket kiválasztott. Simont, akinek a Péter nevet adta, Jakabot, Zebedeus
fiát, Jánost, Jakab testvérét, ezeket elnevezte Boanergesznek,
vagyis a menydörgés fiainak.
(Márk 3,16)
Új kérdésünk: Ki volt az a
rendalapító szent, akit az általa alapított rend fehér ornátusában szoktak ábrázolni
1.
Szent Barnabás?
2.
Szent Antal?
3.
Szent Patrik?
4.
Szent Domonkos?
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 28-i számban
közöljük. Az Ezsaúval kapcsolatos játék nyertese: Kasza Lajosné volt.
M.L.

Létige
14. v.: Bölcs 7,7-11; Zs 89; Zsid
4,12-13; Mk 10,17-30
15. h.: Gal 4,22-24.26-27.31 - 5,1;
Zs 112; Lk 11,29-32
16. k.: Gal 5,1-6; Zs 118,41-48; Lk
11,37-41
17. sz.: Gal 5,18-25; Zs 1; Lk
11,42-46
18. cs.: 2Tim 4,9-17a; Zs 144; Lk
10,1-9
19. p.: Ef 1,11-14; Zs 32; Lk 12,17
20. sz.: Ef 1,15-23; Zs 8; Lk 12,812
21. v.: Iz 53,10-11; Zs 32; Zsid
4,14-16; Mk 10,35-45

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

Hirdetések
 Október hónapban a hétköznapi
szentmisék este 6 órakor kezdődnek. A misék előtt a kedves
hívek a rózsafüzért imádkozzák
fél 6-tól.
 Akik elsőáldozók, bérmálkozók
szeretnének lenni, és nem Dorozsmán tanulnak, azok jelentkezzenek a plébánián!
 Ma a Katolikus Kör tartja találkozóját a Közösségi Házban,
délután 4 órai kezdettel.
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.

