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Evangélium
…”két fillért dobott be”…
Illetlen dolog leülni a templomban, és imádkozás helyett azt
nézni, ki mennyi pénzt dob a perselybe. Illetlen az is, ha valakinek
a szájából kinézzük az ételt, méregetjük, hogyan eszik vagy
mennyit. De honnan láthatja bárki is, ha összecsukott kezemben
makacsul markolom a pénzt,
hogy mennyit tartok benne? A
pénz nem látható, de a mozdulat
igen.
A jeruzsálemi templomban
egyébként 13 feje tetejére állított
trombita formájú perselyt helyeztek el az asszonyok udvarában,
amiből hatba az önkéntes adományokat lehetett elhelyezni. A többibe meghatározott célokra gyűjtötték az adományokat. Persze
kíváncsiságból kérdezhetnénk,
miért az asszonyok udvarában
álltak a perselyek? Talán a férfiak megfontoltabbak, vagy fukarabbak, amikor adni kell. Az aszszonyok szeretnek költekezni,
tőlük több várható.
Mennyit is ér a szegény asszony
pénze? Két lepta egy quadransnak felel meg. Ez volt a legkisebb pénzérme. Máté egyik történetében világosan megmondja
hogy ez mennyit ér. Ebben arra
figyelmeztet Jézus, hogy haragosoddal még időben békülj ki, nehogy átadjon a bírónak, a bíró a
poroszlónak, és a börtönbe vessenek téged. Bizony nem szabadulsz onnan, míg az utolsó quadrans-t (fillért) ki nem fizeted (Mt
5,26). A quadrands a dénár 64-ed
része. Egy dénár az átlagember
egy napi bére volt. Mondjuk 5
ezer forint. Ennek 64-ed része 78
forint. Két 39 forintost dobott az
asszony a perselybe.
A 7. században élt angol származású Tiszteletreméltó Béda
úgy magyarázta a hallottakat,
„hogy a gazdag ember a zsidókat
jelenti, akik kövérek, felfújta őket
a törvény ismeretének zsíros levegője. Az asszony egyszerű, ő az

egyház. Szegény, mert elvetette a
büszkeséget és az evilági vágyakat. Özvegy, férje Jézus volt, aki
meghalt érte a kereszten. Két fillért dob a perselybe: Isten és a felebarát szeretetének garasát. Vagy
lehet ez a hit és az imádság ajándéka is. A zsidók drága ajándékokat küldenek a perselybe. Tudják
magukról, hogy gazdagok. Elégedettek magukkal és azzal, amijük
van. Az egyház, az asszony saját
magát dobja a perselybe, mert
tudja, hogy egész élete elsősorban
nem az ő munkájának, hanem az
Isten kegyelmének köszönhető. És
amikor ő ad, akkor visszaad.”
Az asszony szegénységéből
adott. Nagyon fontos a szó. Úgy
adott, hogy az neki most hiányzik.
Befejezésül álljon itt Francois
Mauriac szépirodalmi Biblia értelmezése.
„Az emberfia, miközben az ő óráját várja, úgyszólván már semmit
sem cselekszik. Azzal foglalkozik,
hogy nézegeti a járókelőket: a földig érő ruhába öltözött írástudókat, akiket mindenki köszönt, a
végeérhetetlen imádságaikért, a
hívőket, akik adományaikat a perselybe dobják. Jézus a templom
csarnokában oszlophoz támaszkodik, felháborodottan gúnyolódik a
farizeusokon, de elérzékenyül az
özvegyen, aki a maga szegénységét
ajánlja fel Istennek. Mit ér az
olyan alamizsna, amely nem foszt
me g be nnü nk et semmitől ?
Meglehet, hogy soha semmit sem
adtunk.”
G.F.

Léleklétra
Légy olyan, mint az ablak, amelyen keresztül Isten szeretete
fényt visz a világba. Az ablak ne
legyen homályos, se piszkos, különben akadályozza Isten ragyogását a világban. Rólunk, keresztényekről, a mi életünkről kell a
világnak megismernie Krisztust.
(Edith Stein)
N.-né

2018. november 18.

Isten ostora
452 tavaszán a rémülettől falfehér hírnök érkezett, és jelentette a pápának
(Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító, ünn8epe: november 10):
Attila, akit mindenki csak Isten
ostoraként emleget, hunjaival betört Itáliába, és úton van Róma
felé.
Valentinianus császár félelmében Ravenna falai mögé menekült. Van még idő, hogy a pápa is
kövesse! – Amikor a követ elhallgatott, Leó csodálatosan megmunkált arany karperecet emelt
fel az asztalról, amely egy ritka
formájú, Rómában még soha nem
látott állatot ábrázolt. „Látod ezt?
– kérdezte a hírhozótól. – A hunok munkája. Egy nép, amely
ilyen műalkotásokra képes, hajlandó lesz az élet igéjének befogadására is. Lehet, hogy Isten színe
előtt máris bűnösök vagyunk,
mert még nem tettünk kísérletet
arra, hogy Krisztus keresztjét e
nomádok sátrai közt is felállítsuk. Eddig azon a véleményen
voltunk, hogy csak a mi birodalmunk létezik, és semmi más a világon, most pedig félünk. Nem,
én nem menekülök; megvédem
Rómát, és elmegyek a hunok táborába!”
Útra is kelt észak felé, és Mantova közelében találkozott a félelmetes lovasok királyával, akitől
egész Itália reszketett. Sikerült
rávennie a visszafordulásra, sőt
Attila még arra is ígéretet tett,
hogy békét köt a birodalommal.
Kétségtelen, hogy a körülmények
is Leót támogatták – a hunok seregében járvány tört ki, e sztyeppei lovasok nem voltak hozzászokva a hegyvidékekhez, és
Markianosz császár felmentő
hadműveleteket kezdett a hunok
saját területén –, a pápa bátorsága mégis kivételesnek számított.
G.F.

Krisztamami

Szent jelek, jelképek

Érdemes az óvatosságra intő mondatokról leszokni:
− Vigyázz, nehogy…!
− Óvatosan!
Az ilyesmi csak arra
jó, hogy az önállóságra törekvő kicsi kételkedni kezdjen magában. Mit is mondunk az
ilyen aggódó megjegyzésekkel
tulajdonképpen?
− Attól tartok, nem vagy elég
ügyes!
− Szerintem nem vagy elég óvatos!
Biztos te is láttál már olyat,
hogy egy kisgyerek ügyesen és
kellő önbizalommal feljut egy meredek és síkos helyre, de akkor
rászól az aggódó anya:
− Jaj, vigyázz, nehogy leess!
Mire a gyerek elbizonytalanodik, és szinte törvényszerűen le is
pottyan. Ráadásul ebből majdnem minden szülő azt szűri le,
hogy méginkább muszáj óvatosságra intenie vakmerő gyerekét.
Pedig azt is láthatná, hogy gyermeke épp most tanul vigyázni
magára.
Üdvözöl:

Templom — I. rész

Krisztamami

Létige
18. v.: Dán 12,1-3; Zs 15; Zsid
10,11-14.18; Mk 13,24-32
19. h.: Péld 31,10-13.19-20.3031 vagy 1Jn 3,14-18 Zs 33 Lk
6,27-38
20. k.: Jel 3,1-6.14-22; Zs 14; Lk
19,1-10
21. sz.: Jel 4,1-11; Zs 150; Lk
19,11-28
22. cs.: Jel 5,1-10; Zs 149; Lk
19,41-44
23. p.: Jel 10,8-11; Zs 118,14131; Lk 19,45-48
24. sz.: Jel 11,4-12; Zs 143; Lk
20,27-40
25. v.: Dán 7,13-14; Zs 92; Jel 1,5
-8; Jn 18,33b-37
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: József volt. Az ő csontjait
vitte magával Mózes a kivonuláskor. József ugyanis, megeskette
Izrael fiait: „Ha Isten egyszer kegyesen hazavezet, akkor az én
csontjaimat is vigyétek el innét
magatokkal.” (Kivonulás 13,19)
Új kérdésünk: Pál apostol Timóteushoz írt levelében felhívja a figyelmét egy bronzművesre, aki sokat ártott neki. Mi volt a neve ennek a
bronzművesnek?
(2 Timóteus 4,14)
1.
Eubulusz?
2.
Erasztusz?
3.
Alexander?
4.
Línusz?
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 december 2-i számban
közöljük. A II. János Pál pápával
kapcsolatos játék nyertese: Barta
Andrásné volt.
M.L.

Hirdetések
• Egész napos szentségimádás
lesz november 20-án, kedden a
közösségi házban a reggeli mise
végétől este 6 óráig.
• Krisztus király ünnepe alkalmából november 24-én, szombaton
reggel ½ 7-től a szentmise végéig szentségimádás lesz. A mi
imádkozásunk is bekapcsolódik
a világméretű szentségimádásba.
• Krisztus Király ünnepén, november 25-én, vasárnap délután
½ 3-kor lesz a Jézus Szíve családok miséje.
P.Gy.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

Isten háza, mely tiszteletet érdemel. Régen, ha elmentek az emberek a templom mellett, keresztet
vetettek, és a férfiak megemelték
a kalapjukat.
Ha harangszót hallottak, ismerték annak jelentését, és annak
megfelelően viselkedtek: megálltak egy pillanatra – még kint a
földeken is –, és keresztet vetettek, vagy vész esetén besiettek a
faluba.
Templomba lépéskor az oltár
felé fordulva úgy fejezzük ki tiszteletünket, hogy szentelt vízbe
mártott jobb kezünkkel keresztet
vetünk, miközben jobb térdünket
a földhöz érintjük – térdet hajtunk. Közben ezt mondjuk: „Az
Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében.
Amen.” Keresztvetéskor jobb kezünkkel megérintjük a homlokunkat, a mellkasunkat, a bal, majd a
jobb vállunkat.
Ha keresztet vetünk, megvalljuk
Krisztushoz való tartozásunkat,
de megvalljuk hitünk legmélyebb
titkát: a Szentháromság titkát is.
Régen a templomokban nem voltak padok, csak néhány szék. A
hívek többnyire állva hallgatták a
szentmisét. Megfigyelték, hogy
állva koncentráltabbak az emberek, amióta padok vannak és ülnek a hívek, lankad a figyelmük –
könnyebben elterelődik. (N.-né)
(A sorozathoz felhasznált források:
Dicsérjétek az Urat! Liturgikus hittankönyv, Eger 1992.
Verebényi István: Örömmel és buzgósággal - Ministráns ABC, Budapest 1999.
Várnagy Antal: Liturgika, Abaliget,
1995.
Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium)

Anyakönyvi hírek
Temetés: † Polyák Ferencnét sz.
Fekete Máriát életének 88. évében november 9-én utolsó útjára
kísértük. (P.Gy.)
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