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Ferenc pápa üzenete a
Missziós vasárnapra
2018. október 21.
1. rész

Kedves fiatalok, most arra hívlak fel titeket, hogy együtt gondolkozzunk el azon a küldetésen,
melyet Jézus reánk bízott. Amikor hozzátok fordulok, egyúttal
megszólítok minden keresztényt
is, akik az Egyházban azt a kalandot valósítják meg, hogy Isten
fiaiként élnek. Ebben a veletek,
és minden egyes emberrel megkezdett dialógusban az a bizonyosság vezet engem, hogy a keresztény üzenet mindaddig aktuális és fiatal marad, amíg nyitott
a Jézus által ránk bízott küldetésre. A misszió megerősíti a hitet (Redemptoris missio 2) írta
Szent II. János Pál, egy olyan
pápa, aki nagyon szerette a fiatalokat.
A szinódus, melyet októberben,
a missziók hónapjában fogunk
tartani, lehetőséget biztosít számunkra arra, hogy jobban megértsük a hit fényében mindazt,
amit az Úr Jézus nektek, fiataloknak, és rajtatok keresztül az
egész keresztény közösségnek
üzenni akar.
Az élet egy misszió
Minden férfi és nő egy küldetés,
és ez az oka annak, amiért az
ember a földön létezik. Elragadottnak és elküldöttnek lenni: e
két érzés, mely szívünket, különösen fiatal korban, mint belső
erő vezeti, életünket és jövőnket
előmozdítja. Senki más nem érzi
át oly mélyen az élet hívogató
szavát, mint egy fiatal. Az a felelősség, hogy örömben éljünk a
világban, mindnyájunk számára
óriási kihívást jelent. Jól ismerem a fiatal lét örömteli és árnyoldalait is, és amikor a saját fiatalságomra és családomra gondolok, egyúttal emlékezem a jobb
jövőbe vetett élénk reményre is.

Az a tény, hogy nem a saját elhatározásunkból élünk a földön,
sejtetni engedi, hogy létezik egy
minket megelőző terv és kezdeményezés, mely mindnyájunkat
éltet. Mindnyájan arra vagyunk
meghívva, hogy el-elgondolkodjunk azon, hogy „Küldetés
vagyok ezen a földön, ezért vagyok ebben a világban.”(Evangelii
Gaudium apostoli buzdítás 273).
Jézus
Krisztust
hirdetjük
nektek
Az Egyház, miközben azt adja
tovább, amit maga is ingyen kapott (vö. Mt 10,8; ApCsel 3,6) veletek megoszthatja az utat és az
igazságot, melyek ezen a földön
az élet értelméhez vezetnek. Jézus Krisztus, aki értünk meghalt
és feltámadt, saját magát tárja
lehetőséget szabadságunk elé, és
arra szólít, hogy ezt az igazi és
teljes értelmet keressük, felfedezzük és hirdessük. Kedves fiatalok, ne féljetek Jézustól és az Ő
Egyházától! Bennük található
meg az a kincs, ami az életet
örömmel tölti el. Tapasztalatból
szólok hozzátok: a hitnek köszönhetően találtam meg álmaim forrását, és azt az erőt, melyekkel
álmaimat meg tudom valósítani.
Sok szenvedést és sok szegénységet láttam, melyek számtalan
fivérünk és nővérünk arcát eltorzítják. Ám azok számára, akik
Jézussal vannak közösségben,
minden rossz egyben felhívás is
arra, hogy még jobban szeressenek. Sok férfi és nő, sok fiatal
szolgálta nagyvonalúan testvéreit
és nővéreit az evangélium iránti
szeretetből, sokszor egészen a
vértanúságig. Jézus keresztjéből
tanuljuk meg önmagunk ajándékozásának isteni logikáját (vö.
1Kor 1,17-25), mint az evangélium hirdetését a világ életéért (vö.
Ján 3,16). Lángra gyullasztva
Krisztus szeretetétől, felemésztődik az, aki ég, és növekszik az,
aki szeret; ez a szeretet megvilágosít és átmelegít (vö. 2Kor 5,14).
A szentek iskolájában, akik ne-
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künk is megnyitják az Isten tágas horizontját, meghívlak benneteket arra, hogy minden élethelyzetben tegyétek fel ezt a kérdést: „vajon mit tenne Krisztus az
én helyemben?”
Vatikánváros, 2018. május 20.,
Pünkösd ünnepén.
(folytatjuk)

Létige
28. v.: Jer 31,7-9; Zs 125; Zsid 5,1
-6; Mk 10,46-52
29. h.: Ef 4,32 - 5,8; Zs 1; Lk
13,10-17
30. k.: Ef 5,21-33; Zs 127; Lk
13,18-21
31. sz.: Ef 6,1-9; Zs 144; Lk 13,22
-30
1. cs.: Jel 7,2-4.9-14; Zs 23; 1Jn
3,1-3; Mt 5,1-12a
2. p.: Jób 19,1.23-27a vagy Róm
5,5-11 Zs 26 Jn 6,37-40
3. sz.: Fil 1,18b-26; Zs 41; Lk
14,1.7-11
4. v.: MTörv 6,2-6; Zs 17; Zsid
7,23-28; Mk 12,28b-34

Hirdetések
• Akik elsőáldozók, bérmálkozók
szeretnének lenni és nem Dorozsmán tanulnak, azok jelentkezzenek a plébánián.
• November 1-én, Mindenszentek
ünnepén reggel 7 és este 6-kor
lesznek szentmisék.
• November 1-én a sírszentelések
du. 5-kor kezdődnek.
• November 2-án, halottak napján a reggeli mise a ligeti kápolnában lesz. Ez a nap egyben
első péntek is, így a mise végén
imádkozzuk a Jézus Szíve litániát.
• Akik sírszentelést kérnek, a
plébánia irodájában jelezhetik,
hivatali időben.
• November 4. vasárnap, első
vasárnap, a délelőtti mise végén szentségimádást tartunk.
P.Gy.

Mária által
Krisztushoz
Magyarok Nagyasszonyának
(Patrona Hungariae, ünnepe: október 8.) sajátos ábrázolása a
napba öltözött asszony: a Szűzanya fejére a tizenkét csillagú korona helyett a magyar Szent Korona került, a karján ülő kis Jézus kezébe az országalma, Mária
másik kezébe pedig az ország jogara. 1980. október 8-án Szent II.
János Pál pápa kápolnát szentelt
a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére a Szent Péter-bazilika altemplomában.
 Mária, add nekem a te szívedet!
Az olyan szép, tiszta, és sértetlen. A te szíved annyira tele van
szeretettel és alázattal, hogy ha
nekem is ilyen lenne, magamhoz tudnám venni Jézust, mint
az élet kenyerét. Továbbá szeretni tudnám őt, ahogyan te szeretted, és szolgálni az elesettekben
és a szegényekben. (Kalkuttai
Szent Teréz anya)
 Ha segítségül hívod Máriát a
kísértések közepette, ő azonnal
ott terem és a sátán elmenekül
onnan. (Vianney Szent János)
 Gyermekként odaszaladtunk
édesanyánkhoz, ha egy kivilágítatlan utcába kanyarodtunk,
vagy ha a kutyák ugattak. Most
is, ha kísértések érnek, mennyei
édesanyánk oldalán a helyünk.
Igen, ő a miénk. Véd és a Fényhez vezet minket. (Szent Josemaria Escriva)
 Szeresd Máriát, és ő bőséges kegyelmet fog neked kieszközölni,
hogy megküzdhess mindennapi
feladataiddal. (Szent Josemaria Escriva)
 Fussunk Máriához, és mint hűséges gyermekei vessük bele magunkat ölelő karjába a legnagyobb bizalommal. (Szalézi
Szent Ferenc)
 Miután kifejeztük szeretetünket
Jézus Krisztusnak, főhelyet kell
biztosítanunk a szívünkben szeA 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

rető anyja, Mária számára is.
(Liguori Szent Alfonz Mária)
 Senki sem lehet Krisztus szolgája, anélkül, hogy Mária szolgája
ne lenne. (Szent Ildefonz)
 Óh, Mária! Az irántad való tisztelet az üdvösség része. Ezt az
Isten azoknak szánta, akiket
üdvözíteni akar. (Damaszkuszi
Szent János)
 Nem véletlenül hívja minden
nemzedék Máriát áldottnak.
Ugyanis a kiválasztottak általa
nyerik el az üdvösséget. (Szent
Ildefonz)
G.F.

Krisztamami
Amikor a gyereked
egyedül akar valamit megoldani, ne
vedd el a kedvét!
Ne csináld meg
helyette!
Hagyd
meg neki a küzdelem és a siker örömét! Szülő és kisgyerek között az
okozza a legtöbb összeütközést,
hogy a szülő nem veszi észre,
vagy helyteleníti az önállóság
bimbózó igényét. Az a gyerek,
akire a szülő rátelepszik, nagyobb erőbedobással próbálja kiszabadítani magát. Ha viszont
fáradt és segítséget kér, segíts
neki akkor is, ha már képes volna
elvégezni önállóan is a nehéz műveletet (pl. egy harisnya felhúzását). A gyerek önállósodása szempontjából is többet segít, ha tudja, hogy szükség esetén mindig
számíthat rád, mint az, hogy
akár érez magában elég erőt a
próbálkozásra, akár nem, ha egyszer már kiderült, hogy valamire
képes, onnantól kezdve már nemcsak lehet, hanem muszáj is azt a
dolgot mindig önállóan végrehajtania.
Üdvözöl:

Krisztamami

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: Ábrám volt, aki az éhínség miatt Egyiptomba menekült.
Így szólt a feleségéhez, Sáraihoz:
„jól tudom, hogy szép asszony
vagy. Ha az egyiptomiak meglátnak, azt fogják mondani: Ez a
felesége. Engem megölnek, téged
életben hagynak. Ezért mondd,
hogy a húgom vagy, hogy miattad, nekem is jó dolgom legyen és
életben maradjak.” (Teremtés 12,
10)
Új kérdésünk: Jézus születésekor ki öletett meg minden
újszülöttet Betlehemben?
(Máté2,16)
1.
Dárius?
2.
Archelausz?
3.
Nikátor?
4.
Heródes?
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 november 11-i számban
közöljük. A Szent Domonkossal
kapcsolatos játék nyertese: Nyerges Józsefné volt.
M.L.

Anyakönyvi hírek
Esküvő:
Patik Máté és Mészáros Annabella;
Szunyogh Dániel Mihály és Kálomista Ildikó a házasság szentségében részesültek október 20-án.
Temetés:
† özv. Simon Istvánnét sz.: Nagy
Irén Juliannát életének 58. évében
október 17-én;
† Moró Jánost életének 61. évében október 18-án;
† Tóth Lászlót életének 88. évében október 19-én utolsó útjára
kísértük.
P.Gy.
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