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Evangélium
…”mit tegyünk”…(Lk 3,10)
„A gonoszság még nem reménytelen helyzet, csak akkor, ha valaki szereti azt. Ha örömét leli abban és esze ágában sincs megszabadulni tőle.
Akinek a bűnbánat nem elég,
annak a mennyország és a föld is
kevés.”
George Eliot (19. századi angol írónő)
A jó bűnbánatban minden
(menny és ég) benne van. Vagyis
teljes.
Óriási kincs van annak a birtokában, aki egy ilyen kérdést feltesz: mit tegyek? Csak azon tud
segíteni az Isten, aki hagyja. Aki
nem hagyja, azon nem tud, mert
nem tud hozzáférni az illetőhöz.
Ereje lenne hozzá, csak a szeretetből származó tapintata nem
engedi.
A bűnbánat otthonában, a gyóntatószékben sem hangzanak el
ehhez hasonló mondatok. Bűnt
követtem el, ezt is azt is, megbotlottam, de felállok és megyek tovább. Tudom, hogy mit kell és
hogyan kell tennem. Újra és újra
ugyanazokat a bűnöket mondjuk
el. Mintha egy helyben járnánk.
Kimászunk a bajból és nemsokára ugyanoda csúszunk vissza.
Töredelmesen megbánjuk és ígérjük, ezentúl a jó úton fogunk haladni. Mert ismerjük a jó utat.
Ebbe a gyónásba fáradt el a tömeg, a vámosok és a katonák.
Ebbe a helyben járásba. Abba,
hogy ők mindent tudnak. És a
nagy tudásuk közepett sehová
sem haladnak. Azért, mert mindent tudnak. Mit tegyek? Ez a
bűnbánat. Rád bízom magam, te
vezess engem, mit tegyek? Azt
hittem, hogy tudom, de nem tudom, mit kell csinálni.
Ádám és Éva eltűntek a bűn
elkövetése után. Boldogok voltak.
Nem hiányzott nekik az Isten.
Istennek viszont hiányoztak. Egy

okból, mert szeret minket. Megkérdezi az első emberpárt, hol
vagytok? Ő kezdeményez! Ő keres! Ő indul el utánunk. Nem furcsa ez? Elkövettük a bűnt, bűnbánatot kellene tartanunk, visszatérnünk hozzá, de eszünkbe sem
jut. Magyarul nélküle, Isten nélkül még bánatot sem tudunk tartani, de még arra is képtelenek
vagyunk, hogy elkezdjük keresni
őt. Ennyire az Istentől függünk.
Segítsége nélkül még keresni sem
tudjuk Őt.
Mi a bűnbánat?
A világ teremtése hatodik napjának végén Isten látta, hogy
mindaz, amit alkotott, nagyon jó
(Ter 1,31). Héberben a „nagyon”
szó, a meod, a halál pedig hasonló
hangzású mawet. „És látta, hogy
a halál nagyon jó, mert egy lehetőség a bűnbánatra.”
Mi a bűnbánat? Azt mondta a
páduai Szent: „nem csoda, hogy
az Úr szava megkeseríti az emberi
értelmet. Ugyanis olyan dolgokat
prédikál, hogy az időleges dolgok
elmúlnak, az élet rövid, a halál
keserű, a pokol szörnyű. De szádban édes lesz, mint a méz – mondja a próféta. Mert a parancsok
nehezek, a tanítás szava is nehéz,
mégis aki szereti azt, annak édes
lesz és könnyű. Keserű a jelenben,
de mivel ösztönöz a bűnbánatra,
édessé válik, mert a dicsőségre
vezet.”
Ez is bűnbánat. A halál, a türelem, a kitartás, a várakozás, az
advent. Éljünk velük!
G.F.

A bálványimádó
Damaszkuszi
Szent
Jánost (ünnepe: december 4.) a képrombolással
kapcsolatos vita tette híressé. Három nagy beszédet írt a
képek tisztelete érdekében. A
szentképek tisztelete körül korábban is akadtak már nézeteltérések. A kérdés gyökere az Ószö-
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vetségbe nyúlik vissza, ahol a
mózesi törvény szigorúan megtiltja minden képmás, szobor vagy
kép készítését, hogy a bálványimádás veszedelmétől megóvja az
igaz Isten tiszta kultuszát. Az Újszövetség ezt a törvényt hatályon
kívüliként kezelte, de a nép körében mindig óvakodtak attól, hogy
közvetlen tiszteletet adjanak a
képmásoknak. A kérdést az iszlám megjelenése élezte ki a maga
kivételt nem ismerő képtilalmával, amely – mivel az iszlám egyre nagyobb hatalomra tett szert –
az Egyházra is hatást gyakorolt.
 „Az egész föld, Isten arcának élő
ikonja.”
 „Istent korábban nem lehetett
lerajzolni. De most, amikor látható testben megjelent közöttünk és az emberekkel beszélgetett, én képet faragok róla. Nem
a képet és az anyagot imádom,
hanem az anyag Teremtőjét, aki
értem anyaggá lett.”
 „Az Oltáriszentség az a tűz, ami
lángra lobbant minket.”
 „Krisztus megtestesülése óta én
minden anyagra tisztelettel tekintek.”
 „Hogyan lehet az, – kérdezi Mária – hogy a Szentlélek száll
rám. Az angyal válaszol: úgy,
hogy a Magasságbeli ereje árnyékoz be téged. Most neked teszem fel a kérdést, testvérem.
Hogyan válik a kenyér és a bor
Krisztus testévé és véréve? Megmondom. A Szentlélek száll rá
és viszi végbe azt a csodát,
amely meghaladja értelmünket.”
 „Isten szava élő és átható. Mond
valamit és az lesz. Legyen világosság, és lett. Az Isten szava legyen emberré – mondja –, megszületve egy tiszta szűz méhéből,
és úgy is történt. Akkor miért ne
lenne lehetséges, hogy a kenyér
testté, vagy a bor vérré váljon,
amikor Úrfelmutatáskor elmondjuk felette, „ez az én testem”, „ez az én vérem” krisztusi
szavakat?”
G.F.

Krisztamami
Hogy reagál az
engedékeny szülő? Az engedékeny szülő is válaszolt a kétéves gyerekének, amikor azt tudakolta:
− Mekkora hatással lehetek a
saját életemre?
De az ő válasza az volt, hogy
KORLÁTLAN! Önállóságra törő
háromévese vagy arról győzi meg,
hogy büntetés nélkül nem megy
semmire, és akkor átesik a ló másik oldalára és jutalmazóbüntető szülő lesz (mint a saját
szülei), vagy kitart korábbi engedékeny, a korlátokat nélkülöző
nevelési stílusa mellett, és minél
inkább a fejére nő a gyerek, annál
nagyobb mártírnak érzi magát.
Üdvözöl:

Krisztamami

Létige
23. v. (Advent 4. vasárnapja):
Mik 5,1-4; Zs 79; Zsid 10,510; Lk 1,39-45
24. h.: 2Sám 7,1-5.8b-11.16; Zs
88; Lk 1,67-79
25. k. (Karácsony): Iz 52,7-10;
Zs 97; Zsid 1,1-6; Jn 1,1-18
26. sz.: ApCsel 6,8-10; 7,54-59; Zs
30; Mt 10,17-22
27. cs.: 1Jn 1,1-4; Zs 96; Jn 20,28
28. p.: 1Jn 1,5 - 2,2; Zs 123; Mt
2,13-18
29. sz.: 1Jn 2,3-11; Zs 95; Lk 2,22
-35
30. v.: 1Sám 1,20-22.24-28; Zs 83;

ÁLDOTT
KARÁCSONYT
kívánunk minden kedves
olvasónknak!

Reviczky Gyula:
Karácsonykor
Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: József volt, aki mikor
álmából fölébredt, úgy tett, ahogy
az Úr angyala álmában parancsolta. Magához vette feleségét,
de nem ismerte meg, míg világra
nem hozta fiát, akinek a Jézus
nevet adta. (Máté 1,24)
Új kérdésünk: Ki volt az a
bibliai személy, aki Jeruzsálemben hatalmas templomot
építtetett az Úrnak?
(2Kron1,18)
1.
Dávid?
2.
Tirusz?
3.
Salamon?
4.
Hurám?
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 január 6-i számban közöljük. A Máriával kapcsolatos játék
nyertese Barta Andrásné volt.
M.L.

Hirdetések
 Holnap, december 24-én, reggel
7 órakor igeliturgia lesz
 D ecember 24-én, délután 4 órakor kezdődik a gyermekek karácsonya. Ugyanezen a napon,
éjjel, 11 órakor zenés – énekes
áhitat lesz a templomban, majd
éjfélkor a hagyományos éjféli
szentmise kezdődik.
 December 25-én, karácsony
napján vasárnapi miserend lesz
templomunkban.
 December 26-án templomunkban csak 7 és 9 órakor lesznek
szentmisék.
P.Gy.

A szerkesztők
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

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

A zúgolódás, gúny, harag
Rég halva már szívemben.
Egy szóval sem panaszkodám
A kis Jézuska ellen.
Nem vádolám balgán azért
Hogy engem kifelejtett
Hogy nem hozott ajándékot
Szemem könnyet nem ejtett.
Lelkem nyugodtan, csöndesen
Átszáll a nagy világon
Imádkozom, hogy Jézusom
Minden szegényt megáldjon.
Ágyamra dőlök, s álmodom
Egy régi édes álmot
Boldog ki tűr és megbocsát
A ki szenved, százszor áldott!
N.-né

Anyakönyvi hírek
Temetés: † Németh Sándorné
sz. Bacsó Rozáliát életének 96.
évében december 11-én;
† Tajti Ferencné sz. Kispéter
Máriát életének 85. évében december 13-án a kiskundorozsmai
temetőben utolsó útjukra kísértük.
(P.Gy.)

Léleklétra
Isten sokkal inkább a javunkra
fordít mindent, mint azt mi magunk kívánni is merészelnénk.
Azért ingunk meg olyan gyorsan
és azért borul fel lelki egyensúlyunk a legkisebb megpróbáltatásban is, mert gyakorlati életünkben nem hiszünk eléggé ebben az igazságban.
(Szent Vazul)
N.-né
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