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Evangélium

Majdnem sírtam. Ekkor a
„gyépés” Herbert Pali felállt, és azt
mondta, ő már választott pályát.
Hóhér lesz. Ehhez van kedve.
Megijedtem. Tapsoltam. Csöndet
parancsoltam, éles fejhangon. A
gyerekek elhallgattak. Hátradőltek. A szemük elhomályosodott.
Kihúztam magamat. Elkezdtem
az új anyagot. Szabatosan, pontosan, ahogy máskor.
Az összetett mondat, szerkezete
szerint, mellérendelt vagy alárendelt. A mellérendelt mondatokban
két önálló gondolat kapcsolódik. A
tagmondatok között értelmi összefüggés van. Az alárendelt mondatot azonban úgy ismerhetjük meg –
s ez nagyon, nagyon fontos…
Itt álltam meg. Ujjaimat becsúsztattam a púpos Horváth Gyuri
hajába. Nagyon fontos!
Elkapott a nevetés. A gyerekek
felütötték a fejüket. Csak néztek
rám, de én nem tudtam abbahagyni. Lassan ők is elnevették magukat.
Mindannyian nevettünk, arccal a
padra borulva.”
Mi az, hogy fontos? A tudomány?
A munka? A pénz? A napkeleti
bölcsek a kisded Jézus elé borultak. Az együtt töltött idő, ez, ami
fontos. A másik meghallgatása,
ami fontos. Letérdelni és hálát
adni, ami fontos. Mindenért köszönet, mert minden kegyelem.
G.F.

…”leborultak és
hódoltak neki”… (Mt 2,11)
Jókai Anna (meghalt 2017. június 5-én, 84 évesen, Budapesten)
író, költőnő.
A Magyaróra, „másfél órás” kisnovella, a semmiből emelte ki. A
történet egy fiatal tanárnőről szól
egyes szám első személyben, aki
egy átvirrasztott, nehéz magánéleti éjszaka után megy be tanítani.
„Drága barátaim, csak akkor kérdezzetek gyerekektől, ha kibírjátok az őszinte választ. A tanárnő
kérdéseire a gyerekekből kitör a
rettenetes, reális élet, az akkori
kádári Magyarország elnyomottsága, amiről az újságok soha nem
írtak” – summázta az író a történetet. A novella a botrány mellett
a sikert is meghozta, huszonkét
könyv követte sorra. Ebből idézek.
„Sóhajtottam. Intettem, hogy leülhetnek.
Rátámasztottam a tenyeremet a
középső oszlop első padjára. Véletlenül belebámultam Kovács Kati
kék foltos arcába. Feleltetni akartam. Úgy rémlett, hogy javítania
kéne. Lustaságból történt, hogy
inkább megkérdeztem, hol ütötte
meg magát.
Nem számítottam válaszra. De
Kovács Kati sírva fakadt. A bátyja
veri, ököllel. Vissza akarja küldeni
a tanyára. Én azt mondtam, hogy
ez szörnyű. A Farkas ikrek mosolyogtak. Az ő házukban bekötött
szemmel, térdre állítva, korbáccsal
vernek egy négyéves kisfiút. Az
sokkal rosszabb. Jakab Enikő hencegett. Az ő nevelőapja nem üt.
Csak iszik. Eliszik mindent. Ezért
járt egész télen tornacipőben.
Még sok mindent beszéltek, öszszevissza. Valakinek az anyjáról,
aki belehalt a kaparásba. Egy tizenhárom éves, öngyilkos lányról.
Néha megszólaltam. Nemigen
volt mit mondanom. Legszívesebben leültem volna melléjük, a nagy
címer alá, valamelyik padba. A
mamát láttam, rózsaszín csipkés
nejloningben, harminckét kilóra
lefogyva. A kezében sütővas. Bodorítja a haját.

2019. január 13.

Meghalni az
Egyházért

Becket Szent Tamás (ünnepe:
december 29.) elkerülhette volna
az erőszakos halált, de nagyon félt
attól, hogy ezzel mások szenvedésének oka lesz. Isten akaratát fölismerte, és annak teljesen átadta
magát. Ez tűnik ki szavaiból,
amelyekkel visszatartotta a szerzeteseket, akik el akarták torlaszolni a székesegyház kapuját:
,,Mi azért jöttünk, hogy szenvedjünk, és nem azért, hogy harcoljunk. Ellenségünket inkább a szenvedéssel, mint a harccal fogjuk legyőzni”. Utolsó szavai ezek voltak:
,,Kész vagyok meghalni Jézus nevéért és az Egyház védelméért.”
 „Kész vagyok meghalni Krisztusért, hogy vérem által az Anyaszentegyház elnyerje a szabadságot és békét.”
 „Minden szent tanúságot tesz arról az igazságról, hogy erőfeszítés nélkül nem lehet elnyerni
sem földi sem mennyei koronát.”
 „Sokan foglalkoznak azzal, hogy
ültessenek és öntözzenek. Bárki
is végezze ezt a munkát, Isten
csak akkor ad termést, ha az
Szent Péter hitére és a Római
Katolikus egyház tanításába van
ültetve.”
 „Jobb a barátoktól egy pofon,
mint az ellenségtől egy csók.”
 „Aki bölcsen megvizsgálja Isten
tanítását és tetteit, az gyorsan
felfedezi, mi a feladata az életben.”
13. v.: Iz 42,1-4.6-7 v. Iz 40,1-5.911; Zsolt 28; ApCsel 10,34-38 v.  „A király – azt mondja nekünk,
embereknek – arra vágyik, ami
Tit 2,11-14;3,4-7; Lk 3,15-16.21igaz és törvényes. Papjaimat
22
korlátozzák, vagyonomat elvet14. h.: Zsid 1,1-6; Zsolt 96; Mk 1,14ték tőlem, kard lebeg a fejem fe20
lett. Ezt hívják törvénynek?”
15. k.: Zsid 2,5-12; Zsolt 8; Mk 1,21
„Krisztus egyházát két rend al28
kotja. A papság és a nép. Előző
16. sz.: Zsid 2,14-18; Zsolt 104; Mk
feladata, hogy az emberek lelki
1,29-39
üdvösségén munkálkodjon.
17. cs.: Zsid 3,7-14; Zsolt 94; Mk
Utóbbiba tartoznak a királyok,
1,40-45
hercegek, nemesek, akikre a kor18. p.: 2Kor 10,17-11,2; Zsolt 44; Mt
mányzást bízták. Az ő feladatuk
25,1-13
az, hogy mindent megtegyenek
19. sz.: Zsid 4,12-16; Zsolt 18; Mk
az egyház egységért és békéjéért.”
2,13-17
G.F.
20. v.: Iz 62,1-5; Zsolt 95; 1Kor 12,411; Jn 2,1-11

Létige

Advent
Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Szalézi Szt. Ferenc, akit
1593. december 18-án szentelték
pappá. Először egy erőszakkal
kálvinista hitre térített terület
lelkipásztori feladatait bízták rá.
A katolikus hitélet visszaállítása
érdekében nyilvános vitákat tartott, röpiratokat szerkesztett.
Ezért lett az újságírók védőszentje.
Új kérdésünk: Józsué melyik
várost vette be harsonaszóval?(Józsué 6,06)
1.
Kádest?
2.
Hesbont?
3.
Jerikót?
4.
Gilgalt?
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 január 27-i számban közöljük. A Fülöppel kapcsolatos
játék nyertese: Tóth Istvánné
volt.
M.L.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés:
Annamáriát, Rácz Lajos és
Vavró Rita gyermekét;
Annát, Puskás András és Gyurik Tímea leányát, illetve
Ádámot, Sebastien Bourgeois
és Puskás Petra Éva gyermekét
az egyház tagjai sorába fogadtuk 2018. december 30-án.
Temetés:
† Kálmán Jánost életének 84.
évében 2019. január 3-án a kiskundorozsmai temetőben utolsó
útjára kísértük.
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

Tudom megkésve, de ezúton is
köszönöm mindazok munkáját,
akik a karácsonyi előkészületben
buzgón részt vettek.
Köszönöm az évről évre magát
megnevezni nem akaró jótevőnknek, akitől az adventi gyertyákat
kapjuk. Gyuris Gáborné Erzsike
mindig olyan jó hozzáértéssel köti
a fenyőágakat és ízlésesen díszíti
is azokat. Hálával tartozom a
templomtakarítóknak, akik minden ünnep előtt nagy örömmel
jönnek, és szívesen segítenek.
Idén Kiss István és családja, továbbá Bényi Mihályné és családja
voltak azok, akik gyönyörű ezüstfenyőkkel ajándékozták meg az
egyházközséget. A Jerney és az
Orczy iskola tanulói az általuk
készített díszekkel halmozták el
a fákat. Ferencsik Tibor és kedves családja pedig az izzósorral
koronázta meg a fenyők nem
mindennapi szépségét.
Minden évben Csányi Józseftől,
Kókai Gézától és Móra Zoltántól
és szeretett családjuktól kapjuk a
szebbnél szebb virágokat. Örülünk, hogy gondolnak ránk.
A fák kivágásában, szállításában, felállításában a következő
személyeknek mondok hálás köszönetet: Szunyog Mihály, Veres
Antal, Olajos Imre, Kiss Ferenc
Kevin,
Nyári
Imre,
Pócsai
György, Kartali László, Mihálffy
Tibor, Mihálffy Béla, Gyuris István, Turzó Gábor, Kósa László,
Kósa Bence, Tóth Károly, Petrov
Tamás, Ökrös Istvánné, Hajda
Éva. Köszönöm nekik és mindenkinek.
G.F.

Karácsony
Új betleheme van az Egyházközségnek. A régi háttér és díszletei a Móra Ferenc múzeum tulajdonába kerültek. A betlehemi
gipszfigurák maradtak a régiek,
de újra lettek festve. A betlehem
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Péntek: 8:00-12:00

terveit Simon Ferenc készítette, a
kivitelezés Petrov András és fiai
asztalos mesterek műhelyében
történt. A háttér égboltját 100 led
izzó ragyogja be kisebb nagyobb
csillagfénnyel. A villanyszerelési
munkákat Mátyás Attila és kedves munkatársa végezte. Joó Antalné Rózsika varrta a drapériát.
Mindez összesen 1.200.000.- forintba került. Köszönetet mondok
híveim adománya mellett képviselőink Lauer István és ifj.
Mihálffy Béla 290 ezer forintos
támogatásának is.
G.F.

Gyűjtések
2019-ben a következő központi
gyűjtések lesznek, melyek összegét a korábbi évekhez hasonlóan
a Püspökségre kell beküldeni.
Január 6. Vízkereszti gyűjtés
(Egyházmegyei központi célokra).
Február 24. Katolikus iskolák fejlesztésére. Április 7. Szentföldi
keresztények támogatására. Június 9. Pünkösdi gyűjtés (Egyházmegyei központi célokra). Június
30. Péter fillérek a Szentszék céljaira. Október 20. Missziók támogatására. November 24. Karitász
céljaira. Eddigi és ezutáni adományaikat hálásan köszönöm.
G.F.

Hirdetések
 Ma fatimai imaórát tartunk,
ami délután 3 órakor kezdődik a
közösségi házban
 Jövő vasárnap a katolikus kör
kezdi meg újévi első találkozóját
délután 3 óra kezdettel a plébánia közösségi házában.
 Egyházi farsangi bálra hívunk
mindenkit január 19-én szombaton a sportcsarnokba, este 6 órai
kezdettel. Felnőtt jegyek 4 ezer,
diák jegyek 2 ezer forintos áron
vásárolhatók a plébánián.
P.Gy.
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