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Evangélium

mélyedve imádkozik, amit az odaérkező gyermek alázattal és csodálattal néz.
Az agg szerzetes miután befejezte imáját az előtte álló fiatalemberre pillant, és rögtön tudja,
hogy ezt a gyermeket a Szentlélek kiválasztotta magának az Isten szolgálatára. Az öreg pap ránéz a gyermekre, megáldja, majd
Krisztus nevében megcsókolja őt.
Felteszi neki a kérdést, mit keresel? A vékony csontozatú, szőke
gyermek a derékig érő száradt
fűben maga után kelletlenül húzott kantárszárat fogva azt feleli:
vágyik a lelkem, hogy a Szentírást megértsem. De tudom, először meg kell tanulni írni és olvasni, és aggódom, hogy vajon
nekem, szerencsétlennek sikerülhet ez? Kérlek, atyám imádkozz
értem, legyen erőm tanulni és
megérteni a Szentírást. A szerzetes meghatódva nézi a gyermek
kezét és szemét, majd belenyúl
tarisznyájába és három ujjával
összefogva egy kenyérdarabot
nyújt a gyermeknek. Vedd a szádba – mondja – és edd meg. Ez Isten kegyelmének jele, ha ezt magadhoz veszed, segít abban, hogy
megértsd a Szentírást. Ámbár
kicsi ez a falat kenyér, de az íze
nagyon édes.
Két gondolatot emelek ki a képi
világból.
A gyermek lovat ment keresni,
mert ezt mondták neki. De én
nem az vagyok, akinek mondanak
engem. Én nem azt keresem,
amit kérnek tőlem, hanem ami
engem foglalkoztat, azt keresem,
aki én akarok lenni. És ha személyesen megkérdezik tőlem, hogy
te mit keresel az életben, nem azt
válaszolom, amire tanítottak engem - ahogyan a történetben szereplő gyermek sem, hogy lovat,
kenyeret, munkát vagy pénzt -,
hanem amit én fontosnak tartok.
Ami engem foglalkoztat. Például
az élet értelmét. Vagy a boldogságot, a Szentírást. Ez az egyik gondolat.
A másik. A szerzetes kenyeret
ad a gyermeknek. A fiatal szerint

…”boldogok vagytok”…
(Lk 6,20)
Jézus nem egészen azt mondja,
hogy a szegénység, a szomorúság,
és a gyűlölet áldás, hanem azt,
hogy amikor valaki szegénynek,
szomorúnak és gyűlöletesnek ÉRZI magát, az egy áldás lehet. Előnyös helyzet. Ezek a hátrányos
körülmények ugyanis jó lehetőségek arra, hogy kapcsolatba, egészen pontosan függőségbe hozzanak bennünket Istennel. Jó alkalmak, jó eszközök, hogy közelebb
kerüljünk Teremtőnkhöz. A kereszt kivégzőeszköz. Rossz. De ha
ez segít bennünket közelebb jutni
az Istenhez, akkor áldássá válik.
Minden áldás, ami segít, minden
átok, ami elszakít.
Boldogokat úgy is fordíthatjuk,
nagy lehetőség az, ha valaki szegény. Óriási alkalom az, ha valaki éhezik, szomjazik. Az már közel van az Istenhez. Ezért Jézus
nem valami jót kívánva mondja:
legyetek boldogok, hanem kijelent: már azok is vagytok. Karnyújtásnyira van tőletek az Isten.
Miért?
Mert mialatt ebben a szerencsétlen és kétségbeesett helyzetben elkezdi valaki keresni a vizet,
a kenyeret és a gazdagságot, hátha a keresés közben valami vagy
valaki másra talál. Mondjuk kenyér, víz vagy gazdagság helyett
az Istenre.
Mikhail Nesterov orosz festő
1889-1890-ben vitte vászonra a
„fiatal Bartolómeo látomása” című képét. Ez az első és egyik legismertebb képe abból a sorozatból, ami a középkori orosz szent,
radoneczi Sergius életét mutatja
be.
Egy nap édesapja elküldi fiát,
hogy keresse meg az elveszett
csikót. Útközben egy szerzetessel
találkozik, egy tiszteletreméltó
idős emberrel, aki pap, de igazából az Isten angyala. Az idős idegen egy tölgyfa alatt áll, magába
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ahhoz, hogy a Szentírást megérthessük, írni és olvasni kell tudni.
A szerzetes szerint nem. Áldozásra van szükség. A szentostyát, az
oltáriszentséget minél többször
méltó módon magunkhoz venni.
Ez adja meg a bibliaolvasás lelkületét. E nélkül csak szavakat
látunk egymás mellett. Aki áldozik, az érti meg a Bibliát. Mert
már nem egyedül, hanem a szent
szavakat együtt olvassák Istennel. És ez az áldozáskor hozzá
jött Isten az, aki elmagyarázza a
holt betű élő értelmét.
G.F.

A három
fatimai titok
Ebből kettőt Lucia 1941-ben kiadott, amikor a Vatikán két, korábban meghalt látnoktársának a
szentté avatási perét folytatta. A
harmadik prófécia titokban maradt, és csak 2000-ben hozták
nyilvánosságra.
A fatimai titkokat a Szűzanya
tárta fel a harmadik fatimai jelenés során, 1917. július 13-án, három pásztorgyereknek: Jácinta,
Lúcia és Ferenc látnokoknak
(ünnepük: február 20.) a portugáliai Fátima kisváros közelében.
Az első fatimai titok, a pokol látomása. A Szűzanya egy hatalmas tűztengert mutatott, melyről
úgy tűnt, a föld alatt van. A tűzben elmerült ördögöket és lelkeket úgy láttuk, mintha átlátszó
fekete vagy barna izzó szénparázs lettek volna emberi alakban,
s hányódtak a lángok között, melyek mint hullámok vitték őket.
Magukból az ördögökből és lelkekből is lángok, füstfelhő és
szikrák csaptak ki. Minden irányba hullottak, mint a szikrák hatalmas tűzvészben: súlytalanul
egyensúlyukat vesztve.
A második titok, hogy az I. világháború befejeződik és megjósolja a II. világháború eljövetelét,
ha Istent továbbra is megsértjük.
(Folytatás a 2. oldalon)

A második rész kéri Oroszország
felajánlását a Tiszta Szívnek. Ha
kérésemet teljesítik, Oroszország
meg fog térni, és béke lesz; ha
nem, elterjeszti tévtanait a világban, háborúkat és az Egyház üldözését okozva. A jókat fel fogják
áldozni; a Szentatya sokat fog
szenvedni; nemzetek fognak elpusztulni. Végül Szeplőtelen Szívem győzedelmeskedni fog. A
Szentatya felajánlja nekem
Oroszországot, s az megtér és a
béke időszaka fog újra a világra
köszönteni.
A harmadik fatimai titok nem
korlátozódik a II. János Pál pápa
elleni merényletre, hanem az
egész egyház szenvedéseit jelzi
előre. Fatimában a pápa felajánlotta a papságot Mária Szeplőtelen Szívének, a Jelenési kápolnában szentmisét mutatott be, és
egy arannyal bevont rózsát ajándékozott a fatimai szentélynek. A
leiria-fatimai püspök, António
Marto a pápának ajándékozta a
szentély által készített első hivatalos rózsafüzért, amely aranyból
készült.
G.F.

Hirdetések
 A héten lesz első péntek, a reggeli mise végén imádkozzuk a
Jézus Szíve litániát, majd délelőtt a betegeket látogatjuk.
 Vasárnap első vasárnap, a délelőtti mise végén imádkozzuk a
Jézus Szíve litániát.
P.Gy.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés:
Lili - Gyuris Attila és Zsemberi
Edit;
Adél - Kasper Máté és Babarczi
Magdolna gyermeke a keresztség
szentségében részesült február
17-én.
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
Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Clunyi Szent Odó volt,
aki 942-ben halt meg Bencés
szerzetesként. Ő kezdeményezte
a clunyi reformokat, a szerzetesség megújítását.
Új kérdésünk: Ki halt meg az
Úr színe előtt, amikor méltatlan áldozatot matatott be az
Úrnak? (Számok 3,4)
1. Eleazár?
2. Abihu?
3. Nadab?
4. Itamár?
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 10-i számban
közöljük. A Simon Péterrel kapcsolatos játék nyertese: Barta
Andrásné volt.
M.L.

Létige
24. v.: 1Sám 26,2.7-9.12-13.2223; Zs 102; 1Kor 15,45-49; Lk
6,27-38
25. h.: Sir 1,1-10; Zs 92; Mk 9,1429
26. k.: Sir 2,1-11; Zs 36; Mk 9,3037
27. sz.: Sir 4,11-19; Zs 118,165175; Mk 9,38-40
28. cs.: Sir 5,1-8; Zs 1; Mk 9,4150
1. p.: Sir 6,5-17; Zs 118,12-35; Mk
10,1-12
2. sz.: Sir 17,1-15; Zs 102; Mk
10,13-16
3. v.: Sir 27,4-7; Zs 91; 1Kor 15,54-58; Lk 6,39-45

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

A környezetemben azt látom,
hogy azok a gyerekek
engedelmeskednek
a
szüleiknek önként, és szívesen,
akik elemi szükségleteikben a
lehető legkevésbé szenvednek
hiányt. Olyan szükségletekre
gondolok, amelyekre azért van
szükségük, hogy a lelkük ne
éhezzen, és legyen gyerekkoruk.
Gondoskodjunk róla, hogy szerető
kapcsolat, biztonságos kötődés
részesei legyenek. Természetes
kíváncsiságuk, mohó tudásvágyuk éber maradhasson, újabb és
újabb készségekre tehessenek
szert, felfedezhessék a természet
varázsát, gyönyörködhessenek
festők, szobrászok építészek és
zeneszerzők lenyűgöző alkotásaiban, önfeledt órákat tölthessenek
szabad játékkal, élvezhessék a
mászás, úszás, a kerékpározás,
a kirándulás, a sízés, vagy a korcsolyázás örömét! Baj van, ha
eluralkodik a magány, a sivárság,
az unalom, a passzivitás, a szellemi vitaminhiány, kimerültség.
Különösen akkor, ha nem jut hozzá a jó tiszta forrásához: Isten
„élő és ható” igéjéhez. Sok mai
gyerek szellemileg folyamatosan
éhezik; nem csoda, ha kiábrándultan viselkedik és egy idő után
már nem lehet vele bírni.
Üdvözöl:

Krisztamami

Léleklétra
Minden mezőnek megvan a maga
virága, amelyet a legjobban elfogad. A meszes földnek más a virága, s más a homokosnak. A kövecsesnek ismét más. De idő múltával a legrosszabb föld is megérik. S akkor aztán az apostolok
felszánthatják és bevethetik az
Úr tiszta búzájával.
(Gárdonyi Géza)
N.-né
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