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Evangélium
Nagyböjt 1. vasárnap
(Lk 4,1-13)
…”nemcsak, hanem”…(Lk 4,4)
Jézus a pusztai negyven nap
végén megéhezett. Csak azt nem
tudjuk, hogy mire. Első gondolatunk az, mint a sátánnak is, hogy
kenyérre.
Azt szokták mondani, mindig az
első gondolat a legjobb. Nem biztos, hogy így van. A sátán az első
gondolatra építi kísértését. Ha
éhes vagy, egyél. Az első gondolat
nem emberi, hanem inkább állati.
Az ösztönre épül. Ha enni kell,
egyél. Ha más igényed van, elégítsd ki azt is nyugodtan. A jézusi
gondolkodás ettől jóval magasabb
szinten áll. Azt mondja, „ha arcul
üt valaki, tartsd neki oda a másik
arcodat is” (Lk 6,29). Tehát ne
ösztönszerűen tedd azt, amit a
másik, üss vissza, hanem gondolkodj. Cselekedj higgadtan, türelemmel, azért, mert megteheted.
Mert ember vagy.
Szerzeteseket látogatva, föltettem egy idős atyának a kérdést,
hogy telnek napjai, azt válaszolta: még van bennem egy kevés
gonoszság. Kicsit furcsa és nem
mindennapi szavak ezek, de a
lényeget elmondják. Még nem
vagyok tökéletes, továbbra is küzdenem kell a bűneimmel. Jézus a
negyven napos pusztai tartózkodás végén találkozik és megküzd
az ördöggel. A nagyböjti időszak
egyik fő feladata ez: felvenni a
sátán és a bűnök elleni harcot a
lelki megtisztulásért.
A bűn, felejtés. Elfelejtjük, kik
vagyunk és mit tett értünk Isten.
A megtérés, hazatérés. Vagyis a
felejtés ellentéte: emlékezés.
Ezért az első olvasmány a megtérésről szól. Mert az emlékezés.
Mit tett Isten a zsidó néppel, amikor meghívta Ábrahámot, hogy
egy nagy nép atyja legyen. Megszabadítva az egyiptomi szolgaságból, a tejjel mézzel folyó Kánaánba vezette őket.
Hogyan lehet legyőzni a sátánt?

Így, ahogyan Jézus is tette. Emlékezéssel! Emlékeztetni a sátánt,
hogy ki van, és kinek kell lenni az
első helyen. Istennek. Jézus minden válaszában rehabilitálja az
Istent. Akit száműzünk az életünkből, lehet, hogy csak egy rövid időre, azáltal, hogy figyelmen
kívül hagyva elfelejtjük.
Mit mond a sátán? Változtasd a
köveket kenyérré. Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden szóval, ami Isten ajkáról való
– válaszolja Jézus. Folytatja az
ördög: borulj le és imádj engem.
Jézus idéz a Második Törvénykönyvből: csak Istent imádd és
neki szolgálj. Végül a kísértő kéri,
vesse le magát a templom tornácáról, és az Isten biztos segíteni
fog rajtad. Nem fog! Mert az nem
az ő akarata lenne, hanem az én
önálló
akrobatamutatványom,
amivel büszkén eldicsekedhetem,
hogy én ilyet is tudok csinálni.
Isten elenged minket a pusztába. Engedi, hogy böjtöljünk és
próbára tesz minket.
Aranyszájú Szent János írja
egyik beszédében: „Isten nem
akarja ajándékait megvonni tőlünk, amikor imádságainkra nem
válaszol. Megengedi nekünk, hogy
kísértésbe essünk, elszakadjunk
tőle, hogy aztán már más emberként visszataláljunk hozzá. A szülők is így tesznek, amikor elengedik gyermekeiket játszani, és színlelve szólnak a szolgáknak, hogy
ijesszék még a gyerekeket, azok
gyorsan menekülnek apjuk és anyjuk menedéket adó ölébe.”
Többek lettek ezek a gyermekek, ahogyan minden kísértés
után mi is. Nemcsak apjuk és
anyjuk van, hanem édesapjuk és
édesanyjuk, akikhez mindig hazamennek és otthonra találnak.
G.F.

Hirdetések
Nagyböjt pénteki napjain reggel 6:20-tól végezzük a keresztutat a templomban.
P.Gy.

2019. március 17.

Giménez Malla
Boldog Ceferino
2. rész
Barbastro városában Ceferino
egy igen szép dolgot tett, ami
megváltoztatta az életét. A főutcán egy idős ember rosszul lett,
vért hányt. Látszott, hogy tüdővészes. Senki sem mert odamenni
segíteni, mert mindenki rettegett
attól, hogy megkapja a betegséget. Ceferino éppen arra járt.
Amikor látta a beteg embert, rögtön odalépett, hogy segítsen. Volt
ott egy kút, a zsebkendőjével
megmosta az idős ember arcát,
aztán hazatámogatta. Kiderült,
hogy az öreg ember - Rafael Jordan - a város előző polgármestere
volt. Ettől kezdve Ceferinot nagyon megkedvelték a városban. A
felesége halála után a ferences
harmadrendbe is belépett. A spanyol polgárháborúban meg akarta menteni egy pap életét. A cigányok közt elterjedt legenda szerint megkérdezték tőle, hogy vane fegyvere, azt mondta, hogy
„Igen, van!” - és elővette a rózsafüzért. Emiatt őt is beállították a
többi kivégzésre váró pap és világi hívő közé. Társaival együtt
1936. augusztus 2-án végezték ki
a kommunisták. Utolsó szavai
ezek voltak: „Éljen Krisztus Király!” Ceferino Giménez Mallát
II. János Pál pápa 1997. május 4én az első roma származású emberként, negyvenezer hívő jelenlétében boldoggá avatta. Boldog
Ceferino a romák patrónusa. Kultuszának most kezdenek kialakulni a formái. Emléknapja hivatalosan a halálának napja augusztus 2., de meg szoktak rá emlékezni május 4-én, boldoggá avatásának napján, valamint utolsó
szavai okán Krisztus Király ünnepén is. El Pelének természetszerűleg fontos szerepe van a római
katolikus
egyház
cigánypasztorációs
gyakorlatában. A szlovákiai Bártfán templo(Folytatás a 2. oldalon)

mot szenteltek tiszteletére. Magyarországon a Váci Egyházmegyében működő Ceferino Ház,
Komlón a Boldog Ceferino Katolikus Óvoda viseli nevét.
Imádság Boldog Ceferino közbenjárásáért:
Boldog El Pelé vértanú! Te
Krisztus királyt éltetve adtad életedet
Anyaszentegyházunkért.
Könyörögj értünk; ma élő romákért és testvéreinkért, a nem cigányokért, hogy valamennyien
Istent egyre jobban szeressük, és
az Ő akarata szerint tudjunk élni
és boldogulni. Amen
(Forrás: RomNet.hu)
K.L.-né

Krisztamami
Amikor egy kisgyerek
frusztrált,
ingerült,
csalódott, emiatt
dühös,
azon
kapjuk magunkat, hogy a fegyelmezés lehetőségén és nem a gyengéd kapcsolaton kezdünk el tűnődni. Pedig
nem reális elvárni egy 2-3 éves
gyerektől, hogy olyan adag személyes érettséggel és önkontrollal rendelkezzen, amelynek segítségével úrrá tud lenni ezen a veleszületett reakción. A dühöngő
kisgyereknek
segítségre
van
szüksége. Ha segítségnyújtás helyett rákiabálsz, magára hagyod,
még rosszabbul fogja érezni magát, még távolabb kerül biztonságérzete forrásától, elérhetetlen
messzeségbe kerül az egész heves
reakciót kiváltó probléma megoldása. Ráadásul kihagyod annak
lehetőségét, hogy erősítsd a beléd
vetett bizalmát, és olyan jobb eszközökkel lásd el, melyek segítségével a jövőben (amikor érettebb
lesz) jobban tudja majd kezelni a
hasonló ügyeket.
Üdvözöl:

Krisztamami

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

Jó, ha tudjuk…
Szentségimádás

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Szent Bertalan apostol
volt, aki Örményországban hirdette az evangéliumot. Itt lett
Krisztus vértanúja, mégpedig
úgy, hogy megnyúzták, majd lefejezték. A Sixtusi kápolnában Michelangelo úgy ábrázolja az Utolsó ítélet c. képen, hogy egyik kezében kést, a másikban a tulajdon bőrét tartja.
Új kérdésünk: Melyik bibliai
alak imádkozott így az Úrhoz? „Ki vagyok én, Uram,
Istenem, és mi az én házam,
hogy idáig vezettél?” (1 Krón
17,16)
1. Dávid?
2. Nátán?
3. Jedutum?
4. Aszaf?
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 31-i számban
közöljük. A Nikodémussal kapcsolatos játék nyertese: Csábi
Fanni volt.
M.L.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Szofi - Szilágyi Péter István és
Osztrogonác Stefánia gyermeke a
keresztség szentségében részesült március 10-én.
Temetés:
† Losoncz Anriettet életének 48.
évében március 8-án utolsó útjára kísértük.
P.Gy.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Péntek: 8:00-12:00

Latinul: adoratio Sanctissimi
Sacramenti: az Oltáriszentségben
jelen lévő Jézus Krisztus imádása
a szentmisén kívül. A 13. században az Úrnapja ünnep elrendelése után bontakozott ki. Magánájtatossági formája a szentséglátogatás, közösségi-nyilvános formája a szentségkitétel. Az ünnepélyes szentségimádásnak része az
engesztelő ima, egy litánia, a
csendes imádás, a Tantum ergo
és a szentségi áldás.
(Forrás: Magyar Katolikus Lexikon)

K.L.-né és N.-né

Létige
17. v.: Ter 15,5-12.17-18; Zs
; Fil 3,17 - 4,1; Lk 9,28b-36
18. h.: Dán 9,4b-10; Zs 78; Lk
6,36-38
19. k.: 2Sám 7,4-5a.12-14a.16; Zs
88,2-29; Róm 4,13.1618.22; Mt 1,16.18-21.24a
20. sz.: Jer 18,18-20; Zs 30; Mt
20,17-28
21. cs.: Jer 17,5-10; Zs 1; Lk
,19-31
22. p.: Ter 37,3-4.12-13a.17b28; Zs 104,16-21; Mt 21,3343.45-46
23. sz.: Mik 7,14-15.18-20; Zs
102; Lk 15,1-3.11-32
24. v.: Kiv 3,1-8a.13-15; Zs
102; 1Kor 10,1-6.10-12; Lk
13,1-9

Léleklétra
„Ne aggódjatok a holnapért!” –
Ez egy olyan embernek mondatott, aki kísértésekben volt és
gondok miatt elcsüggedt, miközben így szólt: Meddig kell ebben a
kísértésben lennem? – Inkább
kellett volna elgondolkodnia és
naponta így szólnia: Ma kell kitartanom! (Szent Polmen sivatagi
atya)
N.-né
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