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Evangélium

játszó nem akar dolgozni, csak
szerepelni. Aki igazán meggyógyult az egy életre hálás, nem csak
Istennek, de mindenkinek.
Péter anyósa az első tanúja annak, mit jelent a csoda. Mit értünk
gyógyulás alatt? Szolgálatot. Szolgált nekik. Ez az asszony nem hálálkodik és lelkesedik, hanem új
életre, szolgálatra, szeretet szolgálatra ébred. Figyeljük meg az
apostolokat! Ők semmiben nem
járultak hozzá az asszony gyógyulásához. Csak szemtanúi voltak a
történteknek. De az asszony őket
is szolgálja. Továbbadja, amit kapott az Istentől. A keresztség
szentségét nem véletlenül csak
felnőttek kapták meg, mert ők
már tudnak szolgálni. A gyerekeket még ki kell szolgálni.
Jézus kézzel érint, gyógyít, teremt, eljegyez. Michelangelo képén az Isten megérinti Ádám kinyújtott ujját és embert teremt
belőle. Gyógyításával eljegyez bennünket. Visszavonhatatlanul az
övéi vagyunk.
G.F.

Mi a csoda?
Vasárnap délelőttönként
bekapcsolódhatunk egyes televízió
csatornák Istentiszteleteibe. Ezek
között vannak olyanok is, a hit
gyülekezete, akik szertartásaik
keretében ördögöt űznek, vagy
gyógyítanak. Persze ez szemfényvesztés és agymosás. Jézus gyógyítása azonban valóság. Mi a kettő között a különbség?
Jézus csodáinál hallunk az előzményekről és következményekről.
Milyen volt a beteg előélete és a
gyógyítás után mennyire lett más
az élete? Magáról a csodáról kevés
szó esik, de a körülményekről annál több. Ki volt korábban a beteg
és ki lett belőle. Lourdes-ban nagyon sokan meggyógyulnak. Ott
nem szemfényvesztés történik,
hanem az evangélium utánzása.
Ezért ami ott van, igazi csoda. Az
ott dolgozó orvosok és ápolók csak
a betegséggel foglalkoznak és a
gyógyulással. A gyógyítással nem.
Miért? Mert az az Isten dolga. A
betegség és a gyógyulás megállapítása pedig az emberé és az orvosé.
Amikor valaki betegként érkezik
erre a világhírű kegyhelyre, azt
rögtön orvosok vizsgálják meg.
Több orvos. Természetesen egymástól függetlenül. Fontos, hogy
az orvosok között ateista is legyen.
Olyan, akinek kötelessége, hogy
mindenbe belekössön és mindenben kételkedjen. És ha megtörténik egy csodálatos gyógyulás, az
előtt ezek az emberek is fejet hajtanak alázattal.
Van olyan csoda, ami hamis. Onnan ismerhető fel, hogy a beteg és
a tömeg ujjongva mondja, halleluja. És van olyan igazi csoda, ahol a
beteg semmit nem mond, hanem
inkább tesz: alázattal szolgál.
Amit kapott, tovább adja. Innen
lehet megkülönböztetni a cirkuszt,
a színjátékot a valóságtól. A szín-

Gyertyaszentelő
és palacsinta
Gyertyaszentelő ünnepét (február 2.) egyes nyugat-európai országokban a palacsinta napjának
is nevezik. A hagyomány I. Gelázius (Kr.u.492) pápáig megy vissza,
aki a Rómába érkezett zarándokok között palacsintát osztatott
ki.
De már a Veszta szüzekről is
tudjuk, hogy egy pogány római
ünnepen (Lupercalia) palacsintával áldoztak az isteneknek.
Úgy hiszik, e finom sütemény
csőszerű formája és tojástól aranyló színe a napkorongra emlékeztet, melynek tavaszi visszatérését
türelmetlenül várjuk, a sötét és
hideg téli hónapok alatt. Az évnek
ebben a részében a nappalok is
egyre tovább maradnak ébren. A
nemrégen elvetett magok kinyitják álmos szemüket.
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A palacsintával jósoltak is. Jeleket, üzeneteket olvastak abból,
ahogy fordításkor visszaesett a
serpenyőbe. Azt is mondták, az első kisütött palacsintát a szekrénybe kell tenni, egyesek szerint annak legfelső polcára. Ha nem penészesedik meg, akkor a ház és
annak lakói minden bajtól és romlástól távol maradnak.
Gyertyaszentelőkor, gyertyákat
gyújtottak a házban. A hagyomány úgy tudja, hogy a betlehemi
jászolt és az azt körülálló hódolókat gyertyaszentelőig nem lehetett elbontani. Ez ugyanis a karácsonyi ünnepkör utolsó napja.
A templomokban a fáklyák helyett gyertyák égtek, melyek vöröses lángjáról úgy gondolták, meszsze űzi a gonosz szellemet és jelképezi Krisztust, a világ világosságát.
Amikor Egeria a bordeaux-i zarándok Jeruzsálemben járt, feljegyzései szerint február 14-én
körmenetet tartottak a Konstantin bazilikából a feltámadás templomáig. Az ünnepnek nem volt neve, egyszerűen úgy hívták,
„negyvenedik nap”, Urunk megjelenése után. A keleti egyházban,
„találkozás” a neve.
Az ünnepi szentmisében, miután
a pap megszentelte majd kezébe
vette az égő gyertyát, azt mondja:
„Induljunk békességben, hogy találkozzunk az Úrral”.
Talán nem csak Gyertyaszentelőre buzdít ez a mondat.
G.F.

Létige
11. v.: Lev 13,1-2.45-46; Zs 31;
1Kor 10,31 - 11,1; Mk 1,40-45
12. h.: Jak 1,1-11; Zs 118,67-76; Mk
8,11-13
13. k.: Jak 1,12-18; Zs 93; Mk 8,1421
14. sz.: Joel 2,12-18; Zs 50; 2Kor
5,20 - 6,2; Mt 6,1-6.16-18
15. cs.: MTörv 30,15-20; Zs 1; Lk
9,22-25
16. p.: Iz 58,1-9a; Zs 50; Mt 9,14-15
17. sz.: Iz 58,9b-14; Zs 85; Lk 5,2732
18. v.: Ter 9,8-15; Zs 24; 1Pét 3,1822; Mk 1,12-15

Krisztamami

Rejtvény

Tudjuk,
hogy
egyes személyiségjegyek velünk
születnek,
más
személyiségjegyek pedig a tanult minták alapján alakulnak ki
gyermekeinkben.
Valamilyen szempontból minden
gyermek különbözik az összes
többitől. Érdemes tehát megtanítani a gyermekeinknek ezt a
tényt: „Belőled csak egy van.”
Az érzelmi intelligencia tanulható. Ahhoz, hogy a kapcsolatokban jól működjenek a gyerekek,
és ahhoz, hogy szeretni tudjanak
másokat és mások is szeressék
őket, a magasabb érzelmi intelligencia nagy segítség.
A kamasz lusta – fiziológiai állapot. A változás nagyon fáradékonnyá teheti.
A lélektani krízisek nagyon sok
kérdést vetnek fel, ezekre válaszolni kell.
A merengés nagyon fontos, mert
a belső történéseket ilyen állapotban teszi meg – befelé figyel.
A zene érzelmi stimulációt okoz,
ezért nem haszontalan.

A január 28-i rejtvény megfejtése:
Zsoltárok. A játék nyertese: Barta Andrásné. Minden sikeres
megfejtőnek gratulálunk! E heti
rejtvényünk:

Jó ezeket is tudni.
Üdvözöl:
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Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Szent Balázs volt, aki
püspökké választása után visszavonult egy magányos hegyi barlangba, ahonnan imádkozva vezette népét, tanácsokat osztott és
gyógyította a közösséget. A legendák szerint vadállatok őrizték,
háziállatok módjára engedelmeskedve neki. Mivel egy kínzó torokfájás esetén segített, a késő
középkorban a tizennégy segítőszent közé sorolták.
Új kérdésünk: „Sára fogant és
fiút szült Ábrahámnak öreg
korában.” Milyen nevet adtak
az újszülöttnek? (Teremtés
21,2)
1. Hágár?
2. Izsák?
3. Lót?
4. József?
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 február 25-i számban közöljük. A Keresztelő Jánossal
kapcsolatos játék nyertese: Kereszti Gáborné.
M.L.

Hirdetések
• Ma a Katolikus Kör tartja találkozóját du. 3 órától a Közösségi
házban.
• Egész napos szentségimádás
lesz a közösségi házban február
13-án, kedden a reggeli mise
végétől este 6 óráig.
• Fatimai imaóra lesz február 13án, ugyancsak kedden a közösségi házban du. 3 órától.
• Február 14-én, szerdán Hamva-

zószerda lesz, a nagyböjti időszak első napja. Ezen a napon a
mise keretében hamvazás lesz.
• Február 16-án pénteken a keresztút reggel 6:20-kor kezdődik a templomban.
• Február 18-án nagyböjt 1. vasárnapján a szentmisék végén
lesz a hamvazás.
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

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

1.Az első ember
2.Nem igaz
3.Ikon
4.A kánoni sorrendben a 8. Kispróféta
5.Sinai-hegy
6.Liturgikus cselekmények és
könyvek
7.Ősi eredetű számolóeszköz
8.Szűz, vértanú
A megfejtést február 16-ig juttasd
el neveddel és címeddel ellátva a
plébánia postaládájába. A nyertes nevét a február 25-i számban
közöljük.
M.T.É.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés:
Máté - Vas Zoltán és Pesír Zita
gyermeke a keresztség szentségében részesült február 4-én.
Temetés:
† Suba Zoltánnét sz. Czékus
Etelkát életének 85. évében január 30-án;
† Bencs Lászlót életének 63.
évében;
† Dudás István Sándornét sz. Nagy Katalin Gizellát életének 73. évében január 31-én;
† Zombori Istvánt életének 62.
évében február 1-jén; Lippai Jánosnét sz. Papdi Emíliát életének
95. évében február 2-án utolsó
útjukra kísértük.
P.Gy.

Számlaszámok:
OTP- Plébánia: 11735036-20051895
OTP- Irgalmasság Oltára: 1173503620053952
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.

