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Evangélium
…”Az éjjel álmomban sokat
szenvedtem miatta”... (Mt
27,19)
„Sokan félnek a megszólástól,
kevesen a lelkiismerettől” (ifj. Plinius) „multi famam, conscientiam
pauci verentur.”
Miért nem Pilátus szenved álmában? Hiszen ő készül rosszat
tenni? Helyette, miért az ártatlan
feleségnek kell szenvednie? Mindig az szenved, aki szeret. Aki
csak magát szereti, az nem szenved. Pilátus csak a hatalmat szereti. Önmagát. Ezért nem szenved. Ezért nem az a kérdés, hogy
ki kap üzenetet álmában, Pilátuse vagy a felesége. Hanem a kettő
közül kinek van füle, hogy ezt
meghallja. Ki mire érzékeny. Van,
aki a külsőre, van, aki a belsőre.
Pilátusnak a külső fontos. De ha
nincs lelkiismerete, majd Isten
küld neki egyet. Ott a felesége, két
lábon járó lelkiismeret. De ki is
volt ez az asszony?
Az egyházatyák és a keresztény
titkos íratok szerzői szentnek és
nemes asszonynak tartották. Pilátus cselekedetei könyv szerint
Claudia Vilia Procula volt a teljes
neve. Ugyanez a szöveg arról is
tud, hogy férje mellett ott állt lefejezésénél, és örült, hogy kedvese
fejét egy angyal tartotta kezében.
Ez talán annyit jelent, hogy üdvözülve Istenhez jutott.
„Hamvas Béla azt írja, hogy a
lélek a túlvilágon csak akkor nyugszik meg, ha akad a földön valaki,
aki élte igazságát kimondja. Ha ez
nem történik meg – ahogy nálunk
az országban nem történt meg –
akkor a légkör tele van boldogtalan rezgésekkel, váddal, gyilkos
gyűlölettel, rossz lelkiismerettel,
elfulladt bosszúvággyal, feloldatlan görcsökkel.”
Ebben az esetben Pilátus felesége az, aki a készülődő feszültség
nyomásán oldani akar azzal, hogy
szól, kimond, figyelmeztet, int.
Szent Ágoston alkalmas ellenpéldát lát a helytartó feleségében.
Az ős Éva rosszra csábította férjét
Ádámot, ő a jó felé akarja fordíta-

ni urának ítéletét.
Máté gyermekség történetében 4
álom üzenettel találkozunk. Háromszor József, egyszer a napkeleti bölcsek kapnak utasítást álom
formájában. Az evangélistának az
álom egy kifejező eszköz. Isten a
pogányoknak, vagy Józsefnek, aki
nem pogány, de értetlenségével
kívülállóként viselkedik, rendkívüli módon nyilatkoztatja ki magát. Azoknak, akik nem ismerték
a szentírást, az ószövetséget, az
álom képi világával szól. Ez is egy
nyelv.
Jézus perét két tanúságtétel is
megszakítja. Az első az áruló Júdásé, a másik egy pogányé.
„Elárultam az igaz vért” – mondja
a hűtlen apostol (Mt 27,4). „Ne
legyen közöd annak az embernek a
dolgához!” – inti Pilátust aggódó
felesége (Mt 27,19). Ez a két közbeszólás azonban már nem tudja
megállítani az események gyorsan
guruló lavináját. Ezek a vallomások világosan mutatják, hogy itt
egy műperről van szó. Mű, mert
hiába jelennek és szólalnak meg
tanúk, senkit nem érdekel, amit
mondanak. Már minden el van
döntve. Elítélik Jézust.
„Nem az a baj, hogy a szívünk
megítéli egy tettünket, cselekedetünket, gondolatunkat. Ez helyes,
egészséges és érzékeny lelkiismeretre vall. Itt még a cél felé tartunk.
Ott jutunk túl a célon, ott ejt át
bennünket a kísértő, amikor kettészakítja lényünket, és lényünk
egyik fele a vádlott, másik fele a
legfelsőbb bíróság. És megfellebbezhetetlen ítéletet mond. Nem
megítél, hanem elítél.”
A megítélés megmenteni akar,
míg az elítélés, mások elvesztését
kívánó, ördögien pusztító tett.
G.F.

Androidos pap
Albertus Magnus, más
néven Nagy Szent Albert
(ünnepe: november 15.) latin nyelven író középkori német teológus,
a Regensburgi egyházmegye püspöke, filozófus, polihisztor, egyháztanító, a skolasztikus filozófia
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kiemelkedő alakja. Tőle olvashatunk néhány gondolatot a héten.
 „Minnél jobban és állhatatosabban bízunk az Istenben, annál
bővebben kapjuk meg mindazt,
amit kérünk tőle.”
 „A természettudomány nem abból áll, hogy jóváhagyjuk és
elhisszük, amit mások mondanak, hanem folyamatosan keressük és feltárjuk a jelenségek
okait.”
 „Soha nem sikerült úgy kapcsolatba kerülnöm a világgal, hogy
közben valamit el ne veszítsek
magamból, például a lelkem békéjét.”
 „A szeretet ösvényén az Isten az
ember, az ember pedig az Isten
mellett sétál. De ahol nincs szeretet, ott az Isten sincs jelen. Ha
birtokoljuk a szeretetet, az Isten
is a miénk. Mert Isten a szeretet
(1Ján 4,8).”
 „Száműzd szívedből a zaklatottságot, és fordítsd szemeidet a
lelki örömök felé, hogy végre
megpihenhess Isten szemlélésének tiszta ragyogásában.”
 „Az egész világ adós a mi
Urunknak, hogy meghalt értünk
a kereszten. Ugyanúgy mi is
adósak vagyunk az Ő Szent
Anyjának együttérző szeretetéért.”
 „Az ostoba ökör üvöltésével tölti
be az egész világot.” (Ezt az idézetet azoknak a tanulóknak
mondta Albert, akik Aquinói
Szent Tamást butának és ökörnek tartották. Cinikusan Tamás
egy olyan ökör, akinek a hangjára, vagyis bölcs tanítására odafigyelnek és tanulnak belőle az
emberek.)
Nagy Albert bizonyos források
szerint egy androidot (gépembert)
is alkotott, mely nemcsak kisebb
házimunkák elvégzésére volt képes, hanem beszélni is tudott. Ezt
a szerkezetet később Aquinói Tamás semmisítette meg, tönkretéve
mestere harminc évig tartó munkájának gyümölcsét.
G.F.

Árpád-házi Szent Erzsébet
ünnepén – 2. rész
Amikor Szentatyánk, Ferenc
pápa az elmúlt évben először hirdette meg a szegények világnapját, az a cél vezette, hogy felrázza
a keresztény közösségek lelkiismeretét és ösztönözze őket a szeretet
cselekedeteinek
gyakorlására,
hogy Krisztus szeretetének beszédes jelei legyenek nemcsak a rászorulók, hanem az egész világ
számára. A szentéletű pápának,
VI. Pálnak 1967-ben megfogalmazott intése pedig napjainkban –
amikor nyugati kultúránkban többen halnak meg túltápláltság,
mint éhezés következtében – különösen is aktuális: „Köztudomású,
milyen szigorú szabatossággal fogalmazták meg az egyházatyák a
gazdagok kötelességeit a szegények
iránt: »Amit a szegénynek adsz,
nem a magadéból adod - mondja
Szent Ambrus, csak azt adod viszsza, ami az övék. Hiszen azt foglalod le magadnak, ami mindenki
közös használatára adatott. A föld
mindenkié, nem a gazdagoké«.
Vagyis a magántulajdon senki számára sem képez abszolút és feltétel
nélküli jogot. Senkinek sem szabad
a maga kizárólagos használatára
fenntartania szükségleteit meghaladó javakat akkor, amikor a többiek még a szükséges létminimummal
sem
rendelkeznek” (Populorum Progressio, 23).
Ezért most mi is bizalommal fordulunk keresztény hívő testvéreinkhez, hogy november 25-én, vasárnap adományaikkal segítsék
Egyházunk karitatív munkáját.
Emellett a Karitász az idei esztendőben is elindítja adventi segélyprogramját „Tárjátok ki a szíveteket” címmel, amelynek keretében a
Karitász karácsonyi és téli krízishelyzeti tevékenységéhez lehet
csatlakozni a segélyakciók támogatásával, valamint az 1356-os
adományvonal felhívásával.
Egyúttal megköszönjük a közel
tízezer önkéntes áldozatos munkáját, amelyet az egyházmegyék kaA 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

ritászcsoportjaiban hazánk mintegy 800 településén végeznek. Ezt
a nagy kihívást jelentő szolgálatot
jelentősen segítette az elmúlt
években a kedves testvérek templomi adománygyűjtések alkalmával nyújtott nagylelkű támogatása.
Szívből kívánjuk, hogy minden
keresztény testvérünk minél gyakrabban tapasztalhassa meg életében azt a lelki élményt, amelyet
így szoktunk megfogalmazni: „jót
tenni jó”, amikor is szívünk mélyén meghalljuk az Atya szavát:
„Jól van, te hűséges, derék szolga...” (Mt 25,21). De eszükbe juthatnak Jézus szavai is, amelyeket
Pál apostol idéz: „Nagyobb boldogság adni, mint kapni” (ApCsel
20,35).
Árpád-házi
Szent
Erzsébet
mennyei közbenjárása is segítsen
mindannyiunkat a jócselekedetekben és a jóban való megmaradásban.
Budapest, 2018. november 11.
Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia

Hirdetések
 Ma, vasárnap első vasárnap, a
délelőtti mise végén imádkozzuk
a Jézus Szíve litániát.
 A mai vasárnap advent első vasárnapja, az egyházi év kezdete.
Adventben a hétköznapi szentmisék reggel 6 órakor kezdődnek.
 A héten lesz első péntek, a hajnali mise végén imádkozzuk a
Jézus Szíve litániát, majd délelőtt a betegeket látogatjuk.
 A katolikus Kör következő találkozója december 9-én, vasárnap
du. 3 órakor lesz a közösségi házban.
P.Gy.

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Aprószentek.
Azok a
gyermekek viselik ezt a kedves
nevet, akiket Jézus, a prófétai ígéreteket beteljesítő Messiás király
miatt öletett meg Heródes, azt
gondolván, hogy így megmentheti
királyságát, és dinasztiát alapíthat a zsidók országában.
Új kérdésünk: Amikor tüzes
szekéren elragadta az Úr, kire
szállt le Illés próféta lelke?
(2 Királyok 2,15)
1.
Moábra ?
2.
Elizeusra?
3.
Jorámra?
4.
Edomra?
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 16-i számban közöljük.
Az Alexanderrel kapcsolatos játék
nyertese: Kasza Lajosné volt.
M.L.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Olga - Nagy László
és Farkas Rózsa Veronika; Levente
Máté - Kis Gábor és Nagy Olga;
Balázs Bulcsú - Nagyapáti István
és Nagy Olga gyermeke a keresztség szentségében részesült november 25-én.
Temetés: † Zádori Antalné sz.:
Rácz Margitot életének 90. évében
november 22-én a kiskundorozsmai temetőben utolsó útjára
kísértük.
P.Gy.

A két héttel korábbi karitász gyűjtéskor közel 100 ezer forint adomány
jött össze. 98.210.- forint. Ennek 60 százalékát, mintegy 60 ezer forintot
a helyi karitász vezetőjének Kissné Tapodi Teréznek készpénzben kifizettem, a fennmaradó majdnem 40 ezer forintot pedig az Egyházmegye
bankszámlájára átutaltuk!
A kedves hívek önzetlen adományát ezúton is köszönöm szépen.
G.F.
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
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)
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