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Evangélium
…” a tökéletes
ember”… (Lk 6,40)
Jézus mester és nem professzor.
A professzor különböző tárgyakat
tanít az osztályban, de nem él
együtt tanítványaival. Ellenben a
mester állandóan velük van. Tulajdonképpen saját magát tanítja
nekik. A tantárgy ő maga, az ő
élete. Az, ahogyan a dolgokat
megéli. A tantárgynak az a neve:
minta, példa, én.
A tanítvány feladata nemcsak
utánozni a modellt, hanem inkább minél jobban azonosulni
vele, amíg teljesen olyanná nem
válik, mint mestere, ahogyan
Szent Pál mondja a Galatákhoz
írt levélben: „élek, de már nem én,
hanem
Krisztus
él
énbennem” (Gal 2,20).
Ahogyan Jézus, a mester sem
ítél senkit, úgy a tanítványnak
sem szabad mást tennie. Onnan
lehet megismerni a tanítvány
vakságát, hogy ellentétben a mesterével ítél, és felelőtlenül beszél.
„Akkor tökéletes az ember, amikor már olyan, mint a mestere” (Lk 6,40). Ilyenek soha nem
leszünk, mert emberek vagyunk,
de letisztultak, - mert a tökéletest
így kell fordítani, (katartidzó),
megállapodottak, - igen. A világ
kavar fel bennünket. A ránk zuhanó élmények, a különböző emberi vélemények állítják feje tetejére, vagy visszájára lelkünket.
Jézus azért nem ítél, mert hisz
bennünk. Az ítélet azt jelenti, ez
vagy. És lehet, hogy valóságos ez
a megállapítás, de egy baja van.
Azt akarja velem elhitetni, hogy
én egy mozdulatlanságra ítélt,
diakép vagyok. Pedig több ezer
arcom van. Jézusnak van hite.
Hisz bennünk. És úgy hangzik ez
a hit. Soha ne zárd le a mondatot:
ez vagy. Higgy a nyitottságban,
abban, hogy bármikor bárki lehetsz. Jézus azért nem ítél, mert
tudja, hogy emberek, és tökéletlenek vagyunk. Persze jó értelem-

ben. Befejezetlen a személyiségünk. Úton vagyunk.
„A mester sohasem mondja meg
a tanítványának, hogy mit csináljon. Csak útitársak ők. Együtt
vannak” - mondja Paulo Coelho.
A legnagyobb segítség, amit adhatok neked, a lehetőség. Lehetőség, idő arra, hogy gondolkozz,
keress. Például problémáim vannak a munkahelyen, a családban.
Tudsz segíteni? Igen! Gyere, főzzünk együtt. Ez segítség. Lehetőséget adok. Egy időhúzást. Mert
adhatok neked tanácsot, ugyanaz,
mintha cipőt, vagy nadrágot adnék neked. Nem jó rád. Az nem a
tiéd. Neked más méreted van.
Adok neked gondolatot, de az
nem a tiéd. Olyat kell felvenned,
ami rád való.
A mester nem mondja meg a
tanítványnak, mit csináljon, csak
példákat mond, történeteket. Tulajdonképpen ruhapróbát tart.
„A zen hagyományból ismeretes
az a történet, amelyben egy fiatalember olyan elviselhetetlenül
szenved, hogy egyetlen nyugodt
pillanata sincs. Ezért fölkeresi a
mesterét, és a segítségét kéri. A
mester azt javasolja, hogy tegyen
egy pohár vízbe egy evőkanál durva sót, keverje el, és igya meg. A
tanítvány úgy tesz, ahogy mondja. Persze a víz rettenetesen sós.És most - mutat a mester egy forrásra, amely a közelben bugyog
elő a földből - önts egy kanál sót a
forrásvízbe. A tanítvány megteszi. A mester ekkor utasítja, hogy
igyon egy pohárnyit a patakból,
és a tanítvány észreveszi, hogy a
só íze nem észlelhető.- A probléma nem a sóval van - mondja a
mester. - A probléma a tartállyal
van. Növelned kell a tartály méretét” (Daniel Gottlieb). Ha nagy
lelked lesz, ha nagy hited lesz, ha
nagyvonalú vagy, ha nagy tartály
vagy, nem érzed majd az aprócseprő akadályozó szenvedéseket.
De ugye tudod, hogy csak a hittől
lehet valaki nagytartályú?
G.F.
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Giménez Malla
Boldog Ceferino
1. rész

Ceferino Giménez Malla; cigány
nevén El Pelé; Benavent de
Segriá, 1861. augusztus 26. –
Barbastro, 1936. augusztus 2.
spanyolországi roma lókereskedő.
Mélyen vallásos meggyőződése
miatt a republikánusok kivégezték a spanyol polgárháború idején. Mártírhalála okán II. János
Pál pápa boldoggá avatta. El Pelére mint a romák patrónusára
emlékezik a Római Katolikus
Egyház.
Ceferino Giménez Malla egy
vándor életmódot folytató lókereskedő családba született és
folytatta apja mesterségét, negyvenes évéig ő maga is nomád életet élt. Tizenévesen a roma hagyományok szerint megnősült,
1912-ben házasságát Teresával
templomban is szentesítette. Ekkor telepedtek le, Huesca tartományban, Barbastro városában
vettek házat. Saját gyermekük
nem született, ezért Teresa unokahúgát, az árván maradt Pepitát vették magukhoz. Ceferino a
kislányt rendkívüli módon szerette, nagy odaadással nevelte. Az
irgalmas nővérek (apácák) iskolájába járatta. La Pepita megtanult
írni-olvasni, kötni és zongorázni
is. Azt tervezte, hogy tanítónő
lesz. El Pelé szívesen segített
más rászoruló cigány és spanyol
gyermekeken is. Bár olvasni nem
tudott, a Bibliát mégis jól ismerte, bibliai történetekre és az
Evangélium tanítására oktatta
őket. Egy ízben lopás vádjával
börtönbe zárták. Ott fogadalmat
tett a Szűzanyának, hogy ha kiszabadul, térden állva zarándokol
el az egyik kegyhelyre. Ártatlansága hamarosan tisztázódott, és
miután kiengedték, El Pelé teljesítette a fogadalmát. Ceferino lókereskedőként dolgozott. Mindig
becsületes volt. El Bomba, egy
öreg cigány vallotta róla: „Az
apám lókereskedő volt, sokat hazudott. El Pelé soha.”

Ceferino gyakorolta a vallását,
körmenetek alkalmával az egyik
zászlót mindig ő vitte. Csütörtök
esténként a szentségimádásokon
szintén mindig ott volt, imádkozott és énekelt. Nem tudta elviselni, ha valaki káromkodott. Azt
mondta: „Mivel sértett meg téged
az Isten? Ne szidd az Istent, és ne
mondj rosszat Istenről, de a papokról sem!”
(Forrás: RomNet.hu)
(folytatjuk)

K.L.-né

Krisztamami
Nyaralásra készül a család.
Bevásárlás, takarítás, sütésfőzés, csomagolás, tökéletes díszletek. (csöndes
végkimerülés).
Hm… mi is a családi otthon?
Azt hiszem, csak egy védett, biztos hely. Biztos hely, ahol nem
kell támadástól tartanunk. Olyan
hely, ahol biztonságos kapcsolatokban lehet részünk, és némi
bátorításban is. Olyan hely, ahol
osztozhatunk egymás örömében
és bánatában. Ahol értjük, de
legalábbis őszintén érteni szeretnénk egymást. Az otthon a kapcsolatok és a gondoskodás helye.
Otthon nem kell a tökéletesség
álarcát viselnünk. A jól sikerült
díszleteknél többet ér az őszinteség, a szeretet és a biztatás, mert
mind emberek vagyunk: esendő
és sérülékeny emberek.
Üdvözöl:

Krisztamami

Jó, ha tudjuk…
A, B, C év
Hogy változatosabb és gazdagabb legyen a Szentírás olvasása
vasárnapokon és ünnepnapokon,
ezért hároméves ciklusokat állapít meg a Mise olvasmányainak
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

rendje (Ordo lectionum Missae,
1969). Az egyes éveket A, B, C
évnek nevezzük. Ezt úgy számítják, mintha az 1-es év lett volna
az A, a 2-es a B és a 3-as a C.
Amely év hárommal osztható, az
C év. Az így elrendelt rend mindig ádvent 1. vasárnapján kezdődik. Ami a hétköznapokat illeti,
minden évben ugyanazt az evangéliumot olvassák. Az első olvasmányt illetően kétéves rendet
állítottak fel: az I. (első) év a páratlan, a II. (második) a páros
számú év. A szentek főünnepein,
ünnepein és emléknapjain vagy
saját olvasmányai vannak a misének, vagy a Szentek közös miséinél található olvasmányok közül lehet választani.
K.L.-né és N.-né

Hirdetések
 Nagyböjt pénteki napjain reggel 6:20-tól végezzük a keresztutat a templomban.
 Ma, március 10-én, vasárnap a
Katolikus Kör tartja találkozóját a plébánia hittan termében,
délután 3 órai kezdettel.
 A mai napon, március 10-én,
egyben Nagyböjt I. vasárnapján
a szentmisék végén hamvazás
lesz a kedves hívek részére.
 Egész napos szentségimádás
lesz március 12-én, kedden a
reggeli mise végétől este 6 óráig
a plébánia hittantermében.
 Fatimai imaóra lesz március 13
-án, szerdán a plébánia Közösségi Házában, délután 3 órai
kezdettel.
P.Gy.

Anyakönyvi hírek
Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Nikodémus volt, aki éjnek idején fölkereste Jézust. Neki
válaszolta, hogy „aki nem születik újjá, nem láthatja meg Isten
országát.” (János 3,3)
Új kérdésünk: Melyik apostol
hirdette az evangéliumot Örményországban?
1.Bertalan apostol?
2.Jakab apostol?
3.János apostol?
4.Péter apostol?
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 24-i számban
közöljük. A Nadabbal kapcsolatos
játék nyertese: Kéri Györgyné
volt.
M.L.

Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Péntek: 8:00-12:00

Esküvő:
Papp Norbert és Balogh Ágnes
március 2-án;
Nagy Sándor és Krisztián Mária március 3-án a házasság
szentségében részesültek.
Temetés:
† Szekeres Józsefet életének 66.
évében február 25-én utolsó útjára kísértük.
P.Gy.

Létige
10. v.: MTörv 26,4-10; Zs 90; Róm
10,8-13; Lk 4,1-13
11. h.: Lev 19,1-2.11-18; Zs
18B; Mt 25,31-46
12. k.: Iz 55,10-11; Zs 33; Mt 6,715
13. sz.: Jón 3,1-10; Zs 50; Lk
11,29-32
14. cs.: Eszt 4,17n.p-raa-bb.gghh; Zs 137; Mt 7,7-12
15. p.: Ez 18,21-28; Zs 129; Mt
5,20-26
16. sz.: MTörv 26,16-19; Zs 118,18; Mt 5,43-48
17. v.: Ter 15,5-12.17-18; Zs
26; Fil 3,17 - 4,1; Lk 9,28b-36
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