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Szociális testvér. Főnöknője: Slachta Margit
A BELSŐ TANÍTÓ
Legfőbb vágya, hogy életfelajánlását engedélyezzék.
NAGY SZENT GERGELY PÁPA: „Ha a Lélek nincs jelen
Odaadó, önfeláldozó magatartásával segítette az üldözöta tanításnál, a tanár feleslegesen beszél. Ámbár mindenki
tek menekítését, áldozta fel életét. Tette ezt úgy, ahogy a
ugyanazt az oktatói előadást hallja a teremben, mégföldre hullott mag is teszi minden esztendőben az új éleis másként értelmezik. Minden attól függ, hogy a belső
tért. Ahogy Jézus is válogatás nélkül
Tanító otthon van-e vagy nincs.”
minden emberért adta életét. Így Érted
(Homiliarum xl in evangelica)
Verses Szentírás
is! Sárát társaival együtt teljes ruházaG. F.
Vasárnap hajnalban Jézusunk szent tuktól megfosztva a jeges Dunába lőtlelke
ték.
Az elhagyott testet ismét felkereste.
N.-né
Azzal egyesülvén,mint hű barátok,
Lélek: életet adó és megtartó erő.
Lelkileg s testileg öröm volt ez rájok.
Gyakran jelölik a „szél”, „lélegzet”,
„lehelet” szóval. Az Ószövetségben
És a viszontlátás édes emlékének,
5. v. (Húsvét 6. vasárnapja):
Isten Lelke titokzatos, csodálatos,
Ajándékokat hoz a testnek a lélek.
ApCsel 15,1-2.22-29; Zs 66; Jel
természetfeletti erő. Hangtalanul,
Hozott ajándékul halhatatlanságot,
21,10-14.22-23; Jn 14,23-29
láthatatlanul fejti ki hatását, átfor6. h.: ApCsel 16,11-15; Zs 149;
Azzal egybekapcsolt égi boldogságot.
málja az ember belső világát. A
Jn 15,26 - 16,4
Szentlélek istenségét Jézus nyilat7. k.: ApCsel 16,22-34; Zs 137;
(Varga Lajos: Verses Szentírás)
koztatta ki nekünk. Ő Krisztus megG. F.
Jn 16,5-11
váltói művének folytatója. Isten, mi8. sz.: ApCsel 17,15.22 - 18,1;
ként az Atya és a Fiú.
Zs 148; Jn 16,12-15
M. B.
9. cs.: ApCsel 18,1-8; Zs 97;
Jn 16,16-20
10. p.: ApCsel 18,9-18; Zs 46;
Az itt induló sorozatban egyházközJn 16,20-23a
ségünk tárgyi és szellemi értékeit
11. sz.: ApCsel 18,23-28; Zs 46;
vesszük sorba, és a velük kapcsolatos
Jn 16,23b-28
kérdésre kérünk választ. A jó felelet
Karinthy Frigyes: Minden más12. v. (Urunk mennybemenetele):
könyvet érhet.
képp van
ApCsel 1,1-11; Zs 46; Ef 1,17Elsőnek a templomunk már messzi„Mert fontosabb az, hogy jó és hasz23; Lk 24,46-53
ről jól látható tornyáról szóljunk.
nos emberek legyenek közöttünk,
1822-ben kezdték építeni Nováky
mint az, hogy rosszak és kártékonyak
János tervei alapján. Az 52 méter
ne legyenek.” „Az életet, annak minmagas, vörös rézlappal borított, és
den pillanatát minden pillanatban
gazdag aranyozással ellátott toronyújra felfedezni – fontosabb ez neA
monstrancia
tető empire stílusban épült. Kérdékünk, igazabb, megbízhatóbb, megaz Eucharisztia ünnesünk is a toronnyal kapcsolatos:
nyugtatóbb érzés a legtökéletesebb
pélyes megmutatására
Hány harang lakik
matematikai szabálynál.” „Hiszem,
szolgáló liturgikus edény, amelyben
a toronyban?
hogy a világon és a jövőn nekünk is
csiszolt kristályon vagy üvegen kevan módunkban annyit változtatni,
A helyes válaszokat névvel és címresztül látható egy holdsarló alakú
mint a tudósoknak és a gazdagoknak,
mel ellátva, péntek estig dobják be a
csiptetőbe fogott szentostya. Ünnepéha jó helyen ragadjuk meg az ekét,
plébánia postaládájába. A helyes
lyes szentségkitételkor (szentségamit azért adtak a kezünkbe, hogy a
megfejtők között egy könyvet sorsoimádás) vagy körmenet alkalmával
világot ne hagyjuk itt egészen úgy,
lunk ki 2013. május 12-én, a 9 órai
használják. Magyar elnevezései: Úrahogy találtuk.”
szentmise végén.
mutató, szentségmutató.
K. Á.
M. L.
K. Á.

Lexikon

Létige

Olvassunk!
De mit?

TUDOD–E?

Hittanóra

Léleklétra
Ne bántsa lelkedet nagy remények vágya,
mert nem a jólétben van a szívek boldogsága.
Örömöt adhat egy kunyhó is eleget,
csak a szív legyen sorsával elégedett.

Mindent adhat az ég kétszer:
Márvány, kincset, palotát.
Csak egyet nem adhat kétszer:
Szerető Édesanyát!!
Sz. L. K.

Kedves Olvasó!

Fűben-fában

Ezzel a címmel indul itt
egy sorozat a gyermeknevelésről. Ha érdekel a
téma, itt mindig megtalálod egy rövid levél formájában. Kezdjük is el. Tehát: Kedves
Olvasó!
Anyák napja van. Köszöntésül
anyaként, nagymamaként a kisgyereked nevelésében szeretnék segíteni.
Mielőtt gyerekeim születtek, és
üzletekben járva néha tanúja voltam,
hogy egy kétéves milyen rettenetes
hangeffektusok kíséretében képes a
földre vetni magát valahol az édességpult közelében. Szilárdan eltökéltem, hogy az én gyerekeim soha, de
SOHA nem fognak így viselkedni. És
nem is rendeztek ilyen cirkuszokat.
Nem bánom, ha mosolyogsz ezen.
Mi az a gondolat, ami a neveléshez
való hozzáállásomat alakította:

A Fürtös menta (Macskamenta)
A fürtvirágzatú azaz fürtös menta baktériumölő és légúti tisztító hatású gyógynövény. A téli hónapokban ajánlott rendszeresen
fogyasztani. Megelőzésre heti 2 csészével, betegség esetén napi 23 csészével is lehet inni belőle. Megfázásra, köhögésre, légúti
gyulladásra napi 3 csészével kell inni bármikor napközben és
inhalálni a teájával. Húgyúti gyulladásra szintén napi háromszor. Emésztésjavításra étkezés után 15 perccel kell inni egy
csészével. Inhalálásra használhatjuk orrdugulásnál, hörgőgyulladásnál.
K. Á.

Játéksarok
A táblázatban
8
egyházi
ünnep
neve
van elrejtve! Keresd őket függőlegesen és vízszintesen!
(→,↓)
Írd fel e 8 ünnepnevet egy
papírra és 2013. május 10-ig
juttasd el neveddel és címeddel ellátva a plébánia postaládájába. Eredményhirdetés 2013. május 12-én a 9-es
mise végén, a templomban.
Sz. L. K.

Nem az a dolgom, hogy a
gyerekemet
engedelmességre
KÉNYSZERÍTSEM,
hanem az, hogy SEGÍTSEK
nekik engedelmeskedni.
Legközelebb megmutatom, hogy
lehet a nevelés napi gyakorlatában
ezt alkalmazni.
Üdvözöl:

Krisztamami

Bújj, bújj zöld ág!
„Bújj, bújj zöld ág!...”
Szent Fülöp és ifjabb Szent Jakab
apostolok
A májusfa egyik eredetváltozata az,
hogy Fülöp és Jakab apostoloknak
térítő útjukban egy Valburga nevű
szűz leány volt a segítőtársuk. Ezért
a lányt a pogányok megrágalmazták.
Valburga, hogy a gúnyolókat megszégyenítse, elővette vándorbotját,
letűzte a földbe, letérdepelt és imádkozott előtte, mire a száraz fa a pogányok szemeláttára kizöldült. Innen
ered a keresztény fiatalságnál a májusfa állítása. Jó, ha tudjuk! A „bújj,
bújj zöld ág” kapus gyermekjátékot,
csak lányok játszhatják, mert csak ők
rendelkeznek a „születés kapujával”.
N-né
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

Gyerekszáj

Musica Sacra

Hittanórán:
- Meddig volt Ádám és Éva a
Pardicsomban? - kérdezi a tanító
néni.
- Őszig - feleli Nórika.
- Miért éppen őszig? - kérdezi a meglepődött tanító néni.
- Mert az alma akkor érik.
M. B.

• Május 9. 18:00-kor a szentmisén
Perneczky Balázs orgonaművésztanár orgonál. Max Reger: d-moll
toccata, J. S. Bach: C-dúr toccata,
Liszt Ferenc: Ave Maris stella,
Anonymus: korál előjáték.
• Május 11: 18:00-kor a szentmisén
Péter Veronika I. éves főiskolai
hallgató orgonál
• Május 12: 09:00-kor a szentmisén
a Szegedi Vox Nova Kórus énekel.
Vez.: Balogh Irén.
G. F.

Hirdetések
• Május hónapjában a hétköznapi szentmisék este 18:00-kor
kezdődnek utána a lorettói litániát végezzük.

• Május 12-én, vasárnap a Közösségi Házban, du.: 16:00-i
kezdettel a Katolikus Kör tartja a következő találkozóját.

• Pünkösd ünnepén, május 19-én a 09:00-i szentmise keretében lesz az elsőáldozás.
P. Gy.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

Számlaszámok:
OTP- Plébánia: 11735036-20051895
OTP- Ligeti stációk: 11735035-20053952
Sztriha Kálmán Alapítvány: 1173500520545747
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