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Evangélium
…”menj, de többé ne
vétkezzél”… (Jn 8,11)
Mondok két viccet a gyónásról,
azért, hogy a gyónást ne tartsuk
viccnek, hanem komoly dolognak.
„Valaki azt mondta a gyóntatószékben: -Atyám, elloptam egy
kötelet.
De azt már elfelejtette megemlíteni, hogy a kötél végén legelt egy
tehén. Minél részletesebb egy gyónás, annál teljesebb a gyógyulás.
Minél komolyabban vesszük az
elégtételt, annál inkább ellenállóbbak leszünk a bűnnel szemben.”
Ez az egyik, a másik pedig: „egy
gazdag hölgy megfogadott egy
írót, hogy élettörténetét vesse papírra, hadd tanulmányozza és
irigykedjen az utókor. Miközben
adatok és történetek gyűltek a vaskos életrajzhoz, kiderült, hogy a
családban valamelyik nagyapát
villamosszékben végezték ki egy
börtönben. Az asszony nagyon
szégyellte ezt a foltos családtagot.
Kérte az írót, ha lehet, ügyesen,
észrevétlenül írjon erről a kínos
esetről. Úgy is tett. A megjelent
könyvben így fogalmaz: a család
egyik őse villamos székekkel foglalkozott az Egyesült Államok
híres intézményeinek egyikében.
Nagyon szerette a munkáját, olyannyira, hogy ez lett a halála.
Amikor bűneinket megvalljuk,
csak akkor gyógyulunk meg, ha
őszinte az, amit mondunk.”
A gyónás találmánya szentség,
és Krisztus ígéretéből ered:
„akinek megbocsátjátok bűneit,
bocsánatot nyer, akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot” (Jn 20,23). Azért mondom,
hogy találmány, mert nem mindennapi, hanem isteni elgondoláson alapul a gyónás szerkezete és
módja. Akkor van bűn, ha van
lelkiismeret-furdalás, és szégyenérzet. De ilyen nem mindig van.
Érdekes megfigyelni, hogy a bűn
elkövetésekor sokszor nem érez-

zük, hogy ami történt, szégyellni
való. Sőt barátainknak is szinte
dicsekszünk azzal, amit inkább
titokként elfelejteni kéne. De ha
ezt el kell mondanom egy papnak,
akire ez nem tartozik, akkor szégyellem magam. Itt a titok nyitja.
Ezért van szükség gyónásra. Mert
ha más nem, legalább a gyónás
szégyenérzetet és bűnbánatot
szül. Ha nincs szégyenérzet, nem
történt gyónás. Ha hiányzik a
bánat, gyógyulás sem várható.
A gyógyszer Isten irgalma, és a
gyógyszer maga Krisztus, aki az
irgalmasságot hirdeti és adja.
Szent Ágoston mondja: Krisztus
neve a krizmából jön. Ez egy olaj.
Ezért, amikor az olajfák hegyére
megy, oda tart ahol az olajbogyó
terem. Ahol szüretelik és sajtolják. Vagyis haza megy. Mert ő is
egy olaj. Megken bennünket
Krisztus a krizmával, tulajdonképpen saját magával, hogy a
gonosz elleni harcban védelmet
nyújtson nekünk ez a bőrünkre,
testünkre, lelkünkre tapadó szent
kenet.
A frank birodalom egyik teológusa Alcuin, így folytatja Ágoston
megkezdett gondolatát. Az olajjal
megkent testrész gyógyszer az
agyongyötört, fáradtságtól és betegségtől szenvedő embernek. Az
olajfák hegye magasságot is jelképez. Isten végtelen irgalmának
nagyságát. Az olajnak olyan tulajdonsága van, hogy bármilyen
folyadékba is öntik, felül marad.
A víz tetején úszik. Ilyen Isten
irgalma is. Felül emelkedik minden sérelmen. Felülről nézi, ami
történik. Felül van, véd, oltalmaz,
irgalmaz.
Az orvosi rendelő ajtaja mindig
nyitva áll. Azt mondja a belgyógyász Jézus: „én sem ítéllek el. Menj,
de többé ne vétkezzél!” (Jn 8,11).
G.F.
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Elmélkedés
a rózsafüzér
imádkozásba
A hiszekegy
A Hiszekegy apostoli eredetű, de
evangéliumi gyökerű. Ugyancsak
szentháromságos zerkezete van,
annak megfelelően, ahogy az
apostoli korban a keresztelésre
készülő hittanulóknak megtanították a három isteni személyt és
műveiket: a teremtést, a megváltást és a megszentelést. A Hiszekegy nem imádság a szó szoros értelmében, bár Istenben bízva és őt
imádó lélekkel mondjuk el, hanem hitvallás. Ez az a kapu, amelyen át beléptünk a szent keresztség által az Egyházba. Eredetileg
csak a keresztelési szertartás része volt, évszázadok után azonban megjelent a szentmisében is,
hogy erőterében hitünk újra és újra megerősödjék, mielőtt a szent
misztériumokban részesülnénk.
Ez nem önkényes újítás, hanem
szerves fejlődés eredménye, amit
igazol, hogy a mai napig megtalálható mind keleten, mind nyugaton, valamennyi rítusban.
A rózsafüzér imádkozásának ez
a keresztvetéses és hiszekegyes
bevezetője igen lényeges és el
nem hagyható, mert a rózsafüzér
a mi Urunk, Jézus Krisztus életéről való elmélkedés, az Evangélium átimádkozott, rácsodálkozással, örömmel és megrendüléssel
kísért belső szemlélése, mely alakítja egész emberi életünket, és
reménységet ébreszt az örök dicsőség elnyerésére. Csak az az
imádság nevezhető kereszténynek, és lehet helyes, igaz és üdvösséges, amelyik megfelel a hit
szabályának, vagyis belül van a
Hiszekegy hatósugarán. Ebben az
esetben imádságunk arányos és
kiegyensúlyozott: nem részigazságokat abszolutizál, hanem az abszolút igazságokhoz igazodik, illetve nem csupán vallásos érzelmekből áll, hanem megnyilatko-

zik benne a hittől megvilágosított
értelem.
Figyelmesen mondjuk tehát a
Hiszekegyet, hogy ezáltal imádságunkat és mindennapi életünket
az isteni tettekre építsük a teremtés titkától az újjáteremtésig.

ellenére sose mondja, hogy fél,
vagy megijedt valamitől, akkor
valószínű, hogy már túlszaladt a
riasztórendszere és kiakadt.
Üdvözöl:

Létige

Hirdetések

14. v.: Iz 50,4-7; Zs 21; Fil 2,611; Lk 22,14 - 23,56
15. h.: Iz 42,1-7; Zs 26; Jn 12,1-11
16. k.: Iz 49,1-6; Zs 70; Jn 13,2133.36-38
17. sz.: Iz 50,4-9a; Zs 68,8-34; Mt
26,14-25
18. cs.: Kiv 12,1-8.11-14; Zs
115; 1Kor 11,23-26; Jn 13,1-15
19. p.: Iz 52,13 - 53,12; Zs 30; Zsid
4,14-16; 5,7-9; Jn 18,1 - 19,42
20. sz.: Ter 1,1-2,2; Zsolt 103; Lk
24,1-12
21. v. (Húsvétvasárnap): ApCsel
10,34a.37-43; Zs 117; Kol 3,14; Jn 20,1-9

Krisztamami

• Ma, 14-én vasárnap délután a
katolikus kör tartja találkozóját
a plébánia hittantermében délután 4 órai kezdettel.
• A mai vasárnap Virágvasárnap.
A délelőtti szentmise előtt barkát szentelünk a Szent János
téren.
• Virágvasárnap este 6 órakor
kezdődik a nagyböjti lelkigyakorlat, melyet Serfőző Levente
püspöki helynök atya tart.
Mindhárom este (vasárnap, hétfő, kedd) a szentmisék előtt és
alatt gyóntatás van. A befejező
harmadik keddi napon a betegek szentségét is kiszolgáltatjuk a lelkigyakorlatos beszéd
végén.

A sok kiabálás, fenyegetés, ijesztgetés, az
ijesztő
következmények gyakori kilátásba helyezése, a félelmetes történetekkel való riogatás, a felnőttek
részéről minden ijesztő fellépés
abból a célból történik, hogy a gyereket lefékezze, megszeppentse és
óvatosságra intse. De ha ezt a gyerekünk egyéni érzékenységéhez
képest túlzásba visszük, a fegyver
visszafelé sülhet el, mivel a riasztórendszer finom műszer. A gyerek agya egyszer csak megelégeli
a dolgot, és onnantól kezdve kivéd
mindent, ami túl nagy stresszt
okozhat. Isten minden egyes embert működő riasztórendszerrel
teremtett. De ha lestrapáljuk,
agyon túráztatjuk, akkor elromlik,
mert az agyunk úgy ítéli meg,
hogy annyi stresszt nem tudunk
elviselni. Egy hároméves gyerek
már tudja, hogy a világ nem biztonságos hely. És amikor ennek

A Nagyhét Liturgiája
április 18. Nagycsütörtök
17:30: Jeremiás siralmai
18:00: szentmise az Utolsó Vacsora emlékére
19:00: Virrasztás az Ifjúsági Kórus vezetésével
április 19. Nagypéntek
15:00: keresztút a ligeti kápolnánál
17:30: Jeremiás siralmai
18:00: Urunk szenvedésének ünneplése
április 20. Nagyszombat
Egész napos szentségimádás
17:30: Jeremiás siralmai
18:00: Húsvéti Vigília – feltámadási körmenet
április 21-én, Húsvét vasárnap
7, 9 és este 6-kor lesznek
szentmisék.
április 22-én, Húsvét hétfőn
csak 7 és 9-kor lesznek szentmisék. Este nincs szentmise.
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

Krisztamami

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

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Ézsau volt, aki nem becsülte sokra az elsőszülöttségi jogát, annyira, hogy mikor egyszer
éhesen hazaért, Jákobtól kért
enni. Amikor Jákob cserébe kérte
tőle az elsőszülöttségi jogát,
Ézsau nekiadta.
(Teremtés
25,29)
Új kérdésünk: Jézus melyik
prófétától idézett, amikor ezt
mondta: „Ez a nép ajkával
tisztel, ám a szíve távol van
tőlem.” (Márk 7,6)
1. Tóbiás?
2. Ezekiel?
3. Izajás?
4. Illés?
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 az április 28-i számban közöljük. A Hallgatag Szent Jánossal kapcsolatos játék nyertese
Kasza Lajosné volt.
M.L.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés:
Levente - Daróczi Zsolt és Fenesi
Vivien;
Zoltán Zsolt - Varga Zsolt és Kisbodri Ágnes;
László Márk - Rabi László és Fekete Katalin;
Rita Anna - Tóth Dániel Zsolt és
Márton Katalin gyermeke a keresztség szentségében részesült
április 7-én
Temetés:
† Gábor Jánost életének 58. évében április 3-án a kiskundorozsmai temetőben utolsó útjára kísértük.
P.Gy.

Számlaszámok:
OTP- Plébánia: 11735036-20051895
Sztriha Kálmán Alapítvány: 1173500520545747
OTP számla - „Főoltárkép restaurálása” :
11735036-20053952

A szerkesztőbizottság tagjai: Gordos Ferdinánd (G. F. - felelős kiadó), Kósa Lászlóné (K.L.-né), 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.

