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Sebességkorlátozás
virrasszatok
(Mt 24,42)

2013. december 1.

Megtérni minden áron!
Szent Borbála – szűz, vértanú

+Nikomédia 306 körül
A Borbála név a Barbara magyar megfelelője, ami annyit
jelent, mint barbár nő. Egy pogány apa nagyon szép lánya
SZENT JEROMOS: „Virrasszatok, mert nem tudjátok
volt. Valahányszor az apa kereskedelmi útra ment, lányát
melyik órában jön az uratok. Nem azt mondja, hogy »nem
egy magas toronyba zárta. Egy ilyen alkalommal Borbála
tudjuk«, hanem hogy ti nem tudjátok, ezzel mutat rá arra,
fölvételét kérte az egyház közösségébe. A Szentháromsághogy ő bizony ismeri az ítélet napját.”
ba vetett hite jeleként a torony falába,
G. F.
melyen addig csak két ablak volt, vágaVerses Szentírás
tott egy harmadikat is. Atyja hazatérve
„Azt a napot, órát pedig senki sem tudja,
az ablakok számából fölismerte, hogy
Még az angyalok sem, csupán csak az
leánya elhagyta ősei hitét. Emiatt azonMit jelent az ige? – Ez egy ősi magyar szó,
Atya”
amelynek értelme már megváltozott. Amit
nal meg akarta ölni, ám Borbálának
És figyelmezteti az apostolokat,
régen az „ige” jelentett, annak ma a „szó”
sikerült elmenekülnie, mert a torony
Nehogy meglelni engedjék magukat.
felel meg. A Szentírás IGE („szó”) néven
fala és a sziklák megnyíltak előtte. A
„Vigyázzatok – úgymond – mivel nem
jelöli a Fiúistent. Az emberré lett Fiúistenhegyek között egy barlangban rejtőzkötudjátok
ben, Jézusban az Atya szólt hozzánk.
dött, de egy pásztor elárulta atyjának.
És az Ige testté lőn. - Ezt nagyon régen
Mily időben jön el Uratok hozzátok.
Isten a pásztor bárányait ganajtúró bofordították így magyarra. Ma így mondaHa a családatya tudná, mely órában
garakká változtatta. Az apa a bíró elé
nánk: az Ige testté lett, megtestesült. A
Fog jönni a tolvaj, mely időszakában,
Fiúisten emberi testet vett föl, vagyis emhurcolta lányát – megszégyenítették,
Akkor bizonyára gondosan vigyázna,
berré lett.
kínozták, de semmi nem törte meg hitét.
Nem engedné, hogy házát aláássa.
M. B.
Legyetek hát készen, mivel nem tudjátok, A bíró fővesztésre ítélte, melyet az apa
maga hajtott végre. Mikor azonban haMikor jő az Emberfia tihozzátok.
zafelé ballagott, villám sújtotta őt. Egy
(Varga Lajos: Verses Szentírás)
N.-né ember gondoskodott Borbála méltó teFekete István: Tíz szál gyertya
metéséről. A sírnál pedig hamarosan
„S a gyertyák elindultak erre-arra,
megkezdődtek a csodák. Borbála a 14
örömre, sírásra, bánatra, vígságra. Vilásegítőszent egyike.
gította élőknek és holtaknak, utaknak és
N.-né
emlékeknek, szegényeknek, gazdagok-

Lexikon

Olvassunk! De mit?

TE KIT VÁLASZTANÁL?

nak, tivornyáknak és áhítatnak. Világosságuk rongyot és selymet egyformán érintett, és lángjuk puhán imbolygott könynyes és nevető szemek tükrében. Fehér,
hideg aszkétatestükben a világosságot
hordták, de ők nem dicsekedtek vele, és a
polc többi lakója nem tudott róluk semmit.”

K. Á.

Létige
1. v. (Advent 1. vasárnapja):
Iz 2,1-5; Zs 121; Róm 13,11-14; Mt
24,37-44
2. h.: Iz 4,2-6; Zs 121; Mt 8,5-11
3. k.: Iz 11,1-10; Zs 71; Lk 10,21-24
4. sz.: Iz 25,6-10a; Zs 22; Mt 15,29-37
5. cs.: Iz 26,1-6; Zs 117; Mt 7,21.24-27
6. p.: Iz 29,17-24; Zs 26; Mt 9,27-31
7. sz.: Iz 30,18-21.23-26; Zs 146; Mt
9,35 - 10,1.6-8
8. v. (Advent 2. vasárnapja): Iz 11,110; Zs 71; Róm 15,4-9; Mt 3,1-12

Közösségeink
Mária Légió 2.
1993. decemberben alakult 10-12 fővel, azóta folyamatosan működik.
Krisztián testvér segített a beindulásnál. A felduzzadt tagság miatt két

Az előző kérdésünkre a helyes válasz:
Saul volt, aki minden erejével üldözte
Jézus követőit. Egyszer, amikor Damaszkusz felé tartott, hogy még több hívőt
börtönbe zárhasson, nagy fordulatot vett
az élete. Az úton vakító fényt látott, amiből Jézus Krisztus megszólította és elhívta, hogy az Ő hirdetője legyen. Új nevet is
választott: Saulból Paul lett, akit Pál
apostolként ismerünk.
Az új kérdésünk a következő:
Ki volt az a szent, aki köpenye felét
egy koldusnak adta?
1. Szent Gellért
2. Szent Adalbert
3. Szent Ferenc
4. Szent Márton
A helyes válaszokat névvel és címmel
ellátva, péntek estig dobják be a plébánia
postaládájába. A helyes megfejtők között
egy könyvet sorsolunk ki 2013. december
8-án, a 9 órás mise végén.
A Szent Erzsébettel kapcsolatos játék
szerencsés nyertese Farkas Dezsőné
volt.
M. L.

csoportra váltak. A második csoport
neve: Apostolok Királynéja (20-22 fő,
vezeti Szabóné Ocskó Zsuzsanna),
szerdánként 4 órakor van az összejövetelük. Feladatuk: apostolkodás, szomszédok, ismerősök hívása imaórára,
misére, betegek látogatása, segítség a
(Folytatás a 2. oldalon)

Léleklétra
„A család jelenti a menedéket a szívtelen világban” (Christopher Lasch)
A család az egyik olyan dolog az életünkben, amiről talán a legtöbbet panaszkodunk. Ami természetesen abból adódik,
hogy egy családban alkalmazkodni és
elfogadni kell, ami sok-sok lemondással
jár. Ez nem könnyű feladat. Minden szenvedésnek és lemondásnak azonban van
értelme és célja. Ha a családban nem
tudunk alkalmazkodni, akkor a munkahelyen vagy más közösségben sem vagy
legalábbis nagyon nehezen. Mindegy hány
tagú a család, ha Isten gondviselésében
bízik és szeretetből töltekezik, akkor a
családtagok erőt kapnak a mindennapi
problémák elviseléséhez és megoldásához.
Ha pedig már nem ezek a problémák állnak az első helyen, akkor valóban öröm
lesz hazatárni. Adventben még inkább
fontos, hogy szeretteinket úgy szeressük,
mint azelőtt még soha. Hogy mit jelent
szeretni? Ezt mindenki saját maga érzi,
hisz családtagjainkat mi ismerjük a legjobban. Végül jusson eszünkbe Jézus szava is:
„Miért látod meg a szálkát testvéred szemében, a saját szemedben meg nem veszed
észre a gerendát?” (Mt 7,3)

Sz. L. K.

(Folytatás az 1. oldalról)

rászorulóknak. Csodás érmet adnak és
elmondják annak jelentőségét. Imaórákat szerveznek. Aki tud, eljár búcsúra, valamint családi szent órát
mondanak. A légiósok a rózsafüzér
társulatnál is tagok.
N.-né

Kedves Olvasó!
Gondold végig,
mivel táplálod a
gyerekedet!
Amikor a testi
táplálékáról
gondoskodsz, akkor tudod, milyen fontos, hogy ne üres kalóriával, állományjavítóval és ételfestékkel töltsd tele.
Ahhoz, hogy jól fejlődjön, tartalmas és
változatos étrendre van szüksége, ami
fehérjéket, zsírokat, vitaminokat és
ásványi sókat is tartalmaz.
Ugyanezt a gyereket szellemileg sem
akarod éheztetni. A biztonságos kötődésen kívül a szellemi éhezés a második fő oka annak, hogy egyes gyerekek
olyan zavartan viselkednek. Leromlott
szellemi állapotban vannak.
Az élet fenntartásához nemcsak testi, hanem morális és intellektuális
falatokra is szükségünk van. Az elme
tápláléka a gondolat; gondoskodnunk
kell tehát arról, hogy gyerekeink bőséges és változatos szellemi táplálékhoz:
élő gondolathoz jussanak.
Jézus beszélt a „bőséges életről”. Azt
is mondta, hogy „nemcsak kenyérrel él
az ember”. És tudjuk, hogy nem is
gagyi gyerekműsorokkal, vagy agyonszerkesztett munkafüzetekkel, amelyek összefüggéstelen mondatokból
álló szövegértési gyakorlatokon keresztül „fejlesztik” az olvasási készséget.
Milyen durva lenne, ha lelkiismeretesen kialakítanád a gyerekeid jó szokásait, odaadóan fegyelmeznéd őket,
majd a terített asztalnál egy tányér
fahéjillatú fűrészport szolgálnál fel
nekik! Pedig a gondolkodó elme táplálása terén nem ritka az ilyen bánásmód.
Üdvözöl:

Krisztamami

Anyakönyvi hírek
Temetés: id. Balogh Mihályt 82 éves
korában folyó év november 19-én,
Balázsfy Lajost 70 éves korában november 20-án kísértük utolsó útjukra.
Nyugodjanak békében.

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

Isten patikája

Adventi gondolatok

Gyógynövények 5. rész
Visszérre, seprűérre felváltva javasolom az erdei
málnalevél és erdei szederlevél teákat.
Naponta egy csészével lehet inni mind
a kettőből, nem kell szünetet tartani,
korlátlan ideig iható teák.
Nagyon jó összehúzó mind a kettő.
Külsőleg az orbáncfű olajat, vadgesztenye krémet, valamint a körömvirág
kenőcsöt javasolom. A két utóbbi gyulladt visszér esetén hatásos. Mind a
teákat, mind a krémeket, korlátlan
ideig lehet használni.
K. Á.

Advent 1. vasárnapja

Recept
Mézeskalács
Fél kg méz, 1 kg liszt, 25 dkg margarin
vagy vaj, 30 dkg porcukor, 1 egész tojás, 4 tojás sárgája, másfél csapott evőkanál szódabikarbóna, 1 csomag mézeskalács-fűszerkeverék.
Jól összegyúrni, 1 napig hűtőben pihentetni, majd lehet nyújtani, formát
szaggatni belőle, és megsütni.
Továbbra is várjuk olvasóink receptötleteit, amelyeket a plébánia postaládájába
dobhatnak be.

K. Á.

Karitász Gyűjtés
Múlt vasárnap a karitász javára volt a
perselygyűjtés. 90 ezer forint adomány
gyűlt össze, melynek 40%-át (36 ezer
forintot) a helyi kiskundorozsmai karitász csoport munkájának támogatására Tapodi Endréné csoportvezetőnek
számla ellenében átadtam, a fennmaradó 54 ezer forintot a Püspökség
bankszámlájára átutaltuk. Támogatásukat hálásan köszönöm.

F. K.

A négy gyertya 1.
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer
négy gyertya. Annyira nagy volt körülöttük a csend, hogy tisztán lehetett hallani
amint beszélgetnek. Azt mondta az első: Én vagyok a béke. De az emberek nem
képesek életben tartani. Azt hiszem el
fogok aludni... Néhány pillanat múlva
már csak egy füstölgő kanóc emlékeztetett
a hajdanán fényesen tündöklő lángra…
(A történet folytatódik.)

K. Á.
Egyházközségi kirándulás, ErdélyTorockó, 2013. December 28., szombat
Indulás: 2013. dec. 28-án hajnali 3 órakor a plébánia elől, várható érkezés az
esti, éjszakai órákban. ● Útiköltség:
5.500 Ft. További költség: 35 román lej,
amely tartalmazza: 2 fogásos ebéd a Székely múzeum 4 csillagos kúria éttermében
és belépő jegy a múzeumba. ● Program:
Torockó, népművészeti múzeum, séta a
faluban, székelykő meglátogatása, torockói Szent György várrom megtekintése,
helyi tejfeldolgozó üzemben önköltségi
áron sajt és tejtermékek vásárlásának
lehetősége. ● Jelentkezés a forint és lej
befizetésével a plébánián hivatali időben,
2013. december 15-ig.

Hirdetések

Játéksarok

• Ma van Advent első vasárnapja. A hét-

A november 17-i játék
nyertese: Tanács Anna. Új feladványunk:

•

Milyen színűek a gyertyák az adventi koszorún, és mit jelentenek
ezek a színek?
A megfejtést 2013. december 6-ig
juttasd el neveddel és címeddel ellátva
a plébánia postaládájába. Eredményhirdetés 2013. december 8-án, a 9es mise végén.
F. K.

Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

Adventus Domini vagyis az Úr eljövetele. Ez a négy hét felkészülési idő, felkészülés a Jézussal való találkozásra, a
karácsonyra. Hogyan készülhetünk? A
roráte a legjellegzetesebb adventi liturgia.
Megszakítjuk alvásunkat, ezzel várakozásunkat fejezünk ki, a sürgető vágyunkat
Krisztus felé, és így önmegtagadást gyakorlunk. Az advent arra emlékeztet minket, hogy törődjünk a lényeggel és arra
figyelmeztet, hogy az ember lépjen ki a
megszokott világból, a kényelemből és
hozzon áldozatot Krisztusért.

•
•

köznapi hajnali roráte szentmisék adventben reggel 6 órakor kezdődnek.
December 6-án, pénteken elsőpéntek
lesz, reggel imádkozzuk a Jézus Szíve
litániáját, majd délelőtt a betegeket
látogatjuk.
A Katolikus Kör következő összejövetelét december 8-án tartja 16 órakor a
Közösségi Házban.
Jövő vasárnap a 9 órási szentmise diákmise, utána gyerekfoglalkozás lesz a
plébánián 11:30 óráig.

P. Gy.

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