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Evangélium

úgy árusítják.
Megfáztál, köhögsz, lázad van.
Belső szervi betegségben szenvedsz. Gyógyítható, vagy gyógyíthatatlan. Minden gyógyszer, minden betegség csak a felszín. És mi
van a betegség mélyén? A gonosz
lélek és a bűn. Az idegesség, harag, gyűlölet stb. Jézus attól háborodott fel, hogy a gonosz lélek a
láz, fejfájás, köhögés álarcába
bújik, és közben minket hibáztat
hanyagságunkért. Miért nem öltöztél fel rendesen, miért ittál
hideget, miért nem vigyázol magadra? Elhiteti velünk, hogy ha
felöltözöl, meggyógyulsz. Ha
gyógyszert szedsz, minden rendbe
jön. De mi van a bűnökkel, amikre csábított, amelyek még nem
nyertek feloldozást és bocsánatot?
Tovább gyengítik az immunrendszerünket. Újabb lehetőséget és
táptalajt adva a következő betegségnek. Ezért teljes gyógyulás
soha nem várható, csak hosszabbrövidebb szünetek és átmeneti
állapotok.
Mikszáth Kálmán, „Különös
házasságban” „visszatér a vadászaton halálra sebzett Medve doktor szelleme és azt mondja barátainak a túlvilágról. Megígértem,
hogy eljövök megmondani, mi van
a másvilágon. Ne fizessétek a doktorokat! A halál voltaképpen jelentéktelen csere. A lélek helyet
változtat, a test alakot.”
Ne szedjetek csak gyógyszert,
néha gyónjatok is!
G.F.

… „ha akarod, megtisztíthatsz”… (Mk 1,40)
A prágai zseni Franz Kafka írta
valahol, „az embernek két fő bűne
van, amelyre az összes többi viszszavezethető: a türelmetlenség és a
tunyaság. Türelmetlenség miatt
űzték ki a paradicsomból, és a
tunyaság miatt nem kerül vissza.”
Mondjam azt, hogy az embernek
két fő betegsége van. Kizavarták
a paradicsomból, ez az egyik, és
ha nem akar oda visszakerülni,
az a másik. Az a betegség, hogy
nem vagyunk a paradicsomban.
És csak akkor gyógyulunk meg,
ha oda vissza akarunk menni.
Betegség alatt lelki, szellemi természetű megbetegedést értünk.
Kór alatt pedig testit.
Figyeljük meg, hogy a leprás
beteg ember nem azt kéri Jézustól, gyógyítsa meg, hanem, hogy
tisztítsa meg. A történetben nincs
utalás a gyógyításra, viszont
négyszer is hivatkoznak a megtisztulásra. Nem orvosilag, hanem lelkileg akar egészséghez
jutni, hogy újra egy közösség teljes értékű tagja lehessen. Amikor
mi gyógyításról beszélünk cselekvést, mozgást értünk alatta. A
beteg újra tudjon járni, enni, inni,
beszélni. A földközi tenger kultúrájában fontosabbnak tartották
egy illető lelki állapotát, mint azt,
amit tett. Lényegesebb, hogy vannak-e barátai és azok mit tartanak róla, mint az hogy mi a foglalkozása és mennyi pénze van.
A Biblia nyugati kézirat szövegei (41. vers) Jézus együttérzését,
felháborodásnak fordítják. Miért
lett ideges Jézus? Talán mert a
leprás túlhaladta az 50 lépést,
ami a megengedett távolság volt
egy egészséges ember megközelítéséhez? Vagy azért mert folyamatos tanító útját valaki váratlanul megszakította? Nem! Jézus
nem a leprásra haragszik, hanem
a gonosz lelkekre. Mégpedig
azért, mert a gonoszságot és a
bűnt nem rosszként, hanem a
betegség alakjába csomagolják, és
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Akiből egy nem elég
A horvátországi Dubrovnik védőszentje, Szent Balázs püspök
(ünnepe: február 3.)
A legenda szerint 971
február másodikáról harmadikára virradó éjszaka
velencei hajók horgonyoztak le a város partjainál. Azt
mondták, vizet szeretnének vételezni az előttük álló igen hosszú
keletre vivő útjukhoz. Azon az éjszakán a város Stojko nevű papja
a Szent István templom felé tartott, melynek ajtaját nyitva találta. Bent egy ősz hajú emberbe botlott, aki rögtön elmondta neki, figyelmeztesse a város vezetőségét,
mert a velenceiek nem vízért álltak meg, hanem a várost szándékozzák megtámadni és elfoglalni.
Amikor Stojko azt kérdezte, kihez
van szerencséje, azt a választ kapta, hogy ő Szent Balázs püspök. A
pap azonnal értesítette a város
elöljáróit. Az ellenséges velenceiek
pedig látván, hogy Dubrovnik kapui zárva vannak, mindenhol őrök
figyelnek, felszedték a horgonyt és
elhagyták a várost. Azóta Szent
Balázs a hely védőszentje és 972
óta minden évben hűségesen megtartják a tiszteletére rendezett ünnepséget.
Több száz Balázs szobor található a város minden részén. Dubrovnik város falának sarkain is ott áll
a szent, figyel a távolba, nézi az ellenséges szándékkal érkezőket.
Ma is dolgozik. Védi a várost. A főtéren román stílusú templomot
szenteltek neki, mely 1368-ban
épült, de földrengés következtében
1667-ben megrongálódott, 1706ban pedig tűz emésztette fel. Ennek főoltárán a szent szobra látható, ezüstből készült, arany lemezel
bevonva. 15. századi alkotás. Kezében a város modelljét tartja, azt,
ahogyan a földrengés előtt kinézett.
Érdekes, hogy ez a szobor a földrengés és az tűzvész alatt is érintetlen maradt. A helyiek ezt jelnek
és csodának tartják. Így Szent Balázs püspök nem csak a torokbajok
és betegségek védőszentje, hanem
egy városé is. (G.F.)

Krisztamami
Mit jelent nevelni? Sokan
azt gondolják,
hogy a kisbaba
érkezésekor
megmunkálnivaló nyersanyagot kapunk, akiből
a mi dolgunk embert faragni. Pedig még a mi magyar szavunk is
valami egész mást sejtet: a nevelés a növekedéshez járul hozzá
valahogyan. Az Újszövetségben
szereplő görög szó (EKTREFO)
jelentése: táplál, gondoz, a másik
jóllétét biztosítja, a növekedés
feltételeiről gondoskodik.
Ebben az összefüggésben a görög EKTREFO fordítása: „táplálja és gondozza”. Egy gyereket
felnevelni azt jelenti, hogy teljes
érettségre juttatni. Úgy gondoskodni róla, hogy fel is nőhessen
azzá az érett felnőtté, akinek a
lehetősége benne van. Egy gyereket felnevelni azt jelenti, hogy
teljes érettségre juttatni. Nem az
tehát a feladatunk, hogy embert
faragjuk a gyerekünkből, mert
már az; arról kellene gondoskodnunk, hogy érettségre jusson,
mire felnő.
Üdvözöl:

Krisztamami

Aki magát megalázza
Az alázatos szerényen félrevonul.
Az alázatos csendes és halk.
Az alázatos szereti a magányt.
Az alázatos tudja, milyen kicsi.
Az alázatos tudja, hogy erői és
képességei csekélyek.
Az alázatos másokat többre tart
magánál.
Az alázatos a legszerényebb helyeket keresi.
Az alázatos mindennek örül.
Az alázatos kevéssel is megelégszik.
Az alázatos megvallja, a szívéből
bánja bűneit.
N.-né
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

Rejtvény
Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Izsák volt. Így ír a Biblia:
„Sára fogant, és fiút szült Ábrahámnak öreg korában, abban az
időben, amelyről Isten beszélt.
Ábrahám fiának… az Izsák nevet
adta.” (Teremtés 21,3)
Új kérdésünk: Jézus kiből
űzött ki hét ördögöt? (Márk
16,9)
1. Johannából?
2. Szalóméból?
3. Erzsébetből?
4. Mária Magdolnából?
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 március 4-i számban közöljük. A Szent Balázzsal kapcsolatos játék nyertese: Nyerges
Józsefné.
M.L.

Hirdetések
• Ma, február 18-án, nagyböjt 1.
vasárnapján a szentmisék végén
lesz a hamvazás.
• Nagyböjt péntekjein a keresztút
reggel 6:20-kor kezdődik a
templomban.
P.Gy.

A február 4-i rejtvény megfejtése:
Balázsáldás. A játék nyertese:
Csábi Ferencné.
Minden sikeres megfejtőnek gratulálunk!
E heti rejtvényünk:

1. A templom központi, az áldozat
bemutatásának helye
2. Izsák felesége
3. Ábrahám felesége
4. Mária kegyhely
5. Az Ószövetségben gyakran előforduló űrmérték
6. Vagyon
7. Isten
8. Római eredetű ezüstpénz
9. Szószóló, közbenjáró
10.Izráel bírája és prófétája
11.Evangélium
A megfejtést február 23-ig juttasd
el neveddel és címeddel ellátva a
plébánia postaládájába. A nyertes nevét a március 4-i számban
közöljük.
M.T.É.

Léleklétra

Anyakönyvi hírek

Az emberek a gonoszság útjain
járnak, ravaszsággal, gyűlölettel
akarnak segíteni magukon, s
mind romlásba mennek. Mert
csak az igazság s a jóindulat viszi
előre az embert, bizony, csak az
igazság, a becsület, az egymás
iránti jóindulat.
(Wass Albert)
N.-né

Keresztelés:
Levente Pál - Juhász Pál és Bozóki Mónika gyermeke a keresztség szentségében részesült február 11-én.

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

Temetés:
† Berta Jánost életének 94. évében február 5-én utolsó útjára
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.

