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A szegények gyógyítója
Boldog Batthyány-Strattmann László —
orvos, hitvalló

*Dunakiliti, Moson vármegye 1870. okt. 28.
+Bécs 1931. január 22.
SZÍRIAI SZENT EFRÉM: „Eliezer férjhez adta Rebekát
A honfoglalásig visszanyúló magyar főnemesi család sarja.
egy kútnál. Jákob feleségül vette Ráchelt szintén egy vízTíz éves korától jezsuiták intézeteiforrásnál. Mózes is azt tette Cipporával.
ben nevelkedett. Érettségizett, majd
Ezek a mi Urunk előképei, aki keresz- Verses Szentírás
a Gazdasági Akadémián, végül a
telkedésével eljegyezte az Egyházat a
János a medencét magasra emelte,
Rudolphiana Tudományegyetem kéJordán vizénél.”
A vízharmat gyöngyét lassan ráöntötte!
mia szakán tanult. 1896-ban bölG. F.
Ekkor megnyílt az ég, és egy fényes
csészdoktorrá, majd az orvosi kar
sugár,
elvégzése után orvosdoktorrá avatTiszta ragyogással Jézus fejére száll!
ták. Orvosi pályáját sebészként kezdÁmulják-bámulják ezen jelenetet
te meg. Az atyjától kapott köpcsényi
Házszentelés: Vízkereszthez tartozó
A parton időző népek és nemzetek.
uradalom kastélya mellett húsz, készokás a házszentelés. A hajlék megÉs a fénysugarában a mennyei fénynek
sőbb harminc ágyas kórházat rendeáldását végző pap az esedékes évJézus felé szállott a dicső Szentlélek,
zett be szegény betegek számára.
szám számai közé a G, M, B betűket
Tiszta hófehérszín galamb alakjában.
Kórházat létesített a körmendi kastéírja, amelyek a napkeleti bölcsek
A legártatlanabb madár alakjában.
lyában is. Maga is készít gyógyászati
hagyományos neveinek rövidítése. A
A fényes felhők közt, mint az ég zengése,
eszközöket. Főleg szemműtéteket
bölcsek neve csak a hagyományban
Az Úr szava hangzik le a föld színére,
végez. A szegényeket ingyen kezelte,
maradt ránk. A Szentírásból sem
És így szólott: „Ez az én szerelmes fiam,
a nincsteleneket pedig ruhával és
számuk sem nevük pontosan nem
Akiben kedvem telt, s megvigasztalódpénzzel is támogatta. Naponta 60igazolható. Az eredeti házáldást így
tam!”
100 beteget látott el. Életében 30
jelölték:
Mind látta ezt a nép félelemmel telve,
ezer szemműtétet végzett. A jótépl: 20+C+M+B+14 (C= Christus, M=
Az Istent imádni leborult a földre.
konykodása lassan fölemésztette a
Mansionem, B= Benedicat) jelentése:
(Varga Lajos: Verses Szentírás)
vagyonát. Legfőbb segítője felesége
Krisztus áldja meg e hajlékot!
N.-né
volt. 11 gyermekük közül a szent
M. B.
életű Ödön 21 éves korában meghal.
1907-től haláláig naponta elimádkozrosszabb ruhákban járt. Napjait
ta latinul Szűz Mária kis zsolozsmámunkában, éjszakáit imádságban
ját, családjával együtt szentmisére
töltötte. Boldoggá avatása már 1276ban megtörtént, szentté avatására
járt – este rózsafűzért imádkoztak.
Belépett a ferences harmadrendbe.
azonban évszázadokat kellett várni.
Operáció előtt és alatt mindig imádÚj kérdésünk:
kozott. Halálos ágyán legkedvesebb
Ki volt az a bibliai alak, akit testAz előző kérdésünkre a helyes válasz:
kincsét, a Mária kongregációs érmét
vérei féltékenységből 20 ezüstért
Szent Margit volt. A vesztett muhi
László fiára bízta. Németújváron a
eladtak rabszolgának?
csata után
IV. Béla ki1. Zebulon
családi sírboltban nyugszik teste. II.
rály feleségével, Laszkarisz Mária
János Pál pápa 2003. március 23-án
2. Júdás
b i z á n c i
h e r c e g n ő Rómában boldoggá avatta.
3. Benjamin
vel együtt Dalmáciába menekült.
N.-né
4. József
Ott született Margit leáA helyes válaszokat névvel és címnyuk
1242. január 27-én. Szülei
mel ellátva, péntek estig dobják be a
a tatároktól elszenvedett vereség
plébánia postaládájába. A helyes
miatti kétségbeesésükben felajánlot19. v. (évközi 2. vasárnap):
megfejtők között egy könyvet sorsoták őt Magyarország megmentéséért.
Iz 49,3.5-6; 1Kor 1,1-3; Jn 1,29-34
lunk ki 2014. január 26-án, a 9 órás
A keresztények az önfegyelmezés és
20. h.: 1Sám 15,16-23; Zs 49; Mk 2,18mise végén. (Az Ábrahámmal kapcsokeresztény szeretet példaképének
22
latos játék szerencsés nyertese Vartekintik. A legalacsonyabb rendű
21. k.: 1Sám 16,1-13; Zs 88,20-28; Mk
gáné Temesi Szilvia volt.)
munkát is szívesen végezte, és a leg2,23-28
M. L.

Lexikon

TE KIT VÁLASZTANÁL?

Létige

Olvassunk!
De mit?
Bunson Matthew:
Ferenc pápa küldetése
„A világ túlsó felén Jorge Mario
Bergoglio, az argentínai Buenos

Aires érseke utazásra készülődött:
Rómába indult, a konklávéra. Menettérti jegyet váltott, a barátai
pedig, akiket elrémített ütött-kopott
cipőjének állapota, könyörögtek neki, hogy fogadjon el ajándékba egy
új lábbelit. Ezekben az új cipőkben
kelt útra a Vatikánba. A két utazás
(Folytatás a 2. oldalon)

22. sz.: 1Sám 17,32-33.37.40-51; Zs
143; Mk 3,1-6
23. cs.: 1Sám 18,6-9; 19,1-7; Zs 55; Mk
3,7-12
24. p.: 1Sám 24,3-21; Zs 56; Mk 3,13-19
25. sz.: ApCsel 22,3-16 vagy 9,1-22 Zs
116 Mk 16,15-18
26. v. (évközi 3. vasárnap):
Iz 8,23b - 9,3; Zs 26; 1Kor 1,1013.17; Mt 4,12-23

Kedves Olvasó!
A gyerekek nem tudnak
nem engedelmeskedni
és nem tisztelni, mert
nem tudnak nem ragaszkodni és nem követni. Ahogy a
kiskacsa követi a kacsamamát, vagy
hiányában bármit, ami a közelben
mozog, a gyerek is belső parancsra
követi az embermamát… vagy hiányában bárkit, aki a közelben mozog
helyette. Egész nevelésünk sikere
vagy kudarca azon áll vagy bukik,
hogy a gyerekünk végig hozzánk kötődik-e, vagy útközben, minket szem
elől veszítve másoknak adja a szívét.
Olyanoknak, akik éppen annyira alkalmasak a nevelésére, mint a kiskacsa előtt zsinóron mozgatott fél csizma, amit rendületlen kacsabizalommal követ. Ma a kortársak töltik be
egymás életében a szülő szerepét,
akik éppen annyira alkalmasak egymást felkészíteni az életre, mint amennyire a fél csizma alkalmas a kiskacsát bevezetni a kacsaéletbe. Úgy
gondolom, hogy a nevelési problémák
legfőbb okozója, sőt, társadalmi problémáink legfőbb okozója is a kortársorientáció: a gyerekeink, minket
szem elől tévesztve, elkezdik azokat
követni, aki ott mozognak előttük. A
szívük másokhoz kötődik ezernyi
szállal… és már nem hallják, amit mi
hápogunk. A gyerek csak arra hallgat, akihez kötődik. Ha olyanok
parancsolgatnak neki, akikhez nem
kötődik, akkor ellenáll. Isten azért
gondoskodott nemcsak a kötődés, hanem az ellenakarat ösztönéről is,
mert a gyerek akkor van biztonságban, ha azoknak engedelmeskedik és
azokat tiszteli, akik felelősek érte és
gondoskodnak róla; az illetéktelenül
beavatkozókat pedig ösztönösen távol
tartja magától. A kortársorientált
gyerek azonban a szülei „hápogását”
érzi illetéktelen beavatkozásnak, és a
szülő-gyerek kapcsolatot védeni hivatott ellenakarat ösztöne a saját szülei
ellen készteti őt védekező ellenállásra. Arról kell gondoskodnod, hogy a
gyereked, miközben cseperedik, továbbra is neked, a szülőnek engedelmeskedjen, és továbbra istéged tiszteljen; ne dugja át a csatlakozóját valaki más konnektorába.

Üdvözöl:

Krisztamami
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

(Folytatás az 1. oldalról)

- az egyik a teljes Egyház, a másik
az Egyház egyik tagja számára - a
Michelangelo freskóival díszített
kápolnában, az Utolsó ítélet jelenetei alatt ért véget. Március 13-án a
Bíborosi Kollégium pápává választotta Bergoglio kardinálist, hogy
Szent Péter kétszázhatvanötödik
utódaként szolgáljon. A Ferenc nevet vette fel.”
K. Á.

Isten patikája
Gyógynövények 13. rész
Csalán kiütés: Vegyünk minden
nap egy kakukkfüves fürdőt amikor
és amíg kiütések vannak. Tegyünk 4
evőkanálnyi füvet egy gézbe, és ezt
tegyük be a kádba. Belsőleg igyunk
tisztító teakeveréket (bodzavirág,
diólevél, csalán, galagonya virágos ág
vég, fekete ribizli, tejoltó galaj, ezerjófű) egy hónapig. Ezt egy évben kétszer meg lehet ismételni, ősszel és
tavasszal.
K. Á.

Recept
Ananászos túrókrém (6 főre)
25 dkg sovány túró, fél doboz darabolt ananász, 1 alma, 10 dkg mirelit
meggy, csipetnyi kakukkfű, 1 csomag
vaníliás cukor, 1 narancs reszelt héja
és leve, fél pohár joghurt. A túrót
összetörjük, az almát meghámozzuk
és megreszeljük, a meggyet kimagozzuk, a fűszert porítjuk, és valamenynyi hozzávalót összekeverjük. A jeges
gyümölcsöt nem fontos kiengedni,
mindjárt a krémhez adhatjuk. Ha
később levet ereszt, a krémet újra
keverjük át. Lehűtve tálaljuk.
Jó étvágyat!
K. Á.

Anyakönyvi hírek
Temetés: Mészáros Imréné született
Lajkó Juliannát 90 éves korában
január 7-én, Korbács Mihályné született Busa Ilonát 77 éves korában január 9-én a Szeged Belvárosi temetőben, özvegy Dudás Jánosné született
Török Gizellát 86 éves korában január 10-én a kiskundorozsmai temetőben kísértük utolsó útjukra. Nyugodjanak békében.
P. Gy.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

Léleklétra
A mindennapok forgatagában nagyon könnyen beleeshetünk a siker hajszolásának csapdájába: mind kemé n ye b be n
do l go z un k
azért, hogy minél magasabbra jussunk az érvényesülés létrafokain, s
csak amikor a létra tetejére érünk,
vesszük észre, hogy az nem a jó falhoz támaszkodik. (Stephen R. Covey:
Az igazak bölcsessége)
Sz. L. K.

Hirdetések
• Az Egyházi bál 2014. január 25-én
szombaton este 6 órakor kezdődik,
jegyek a plébánián, felnőtt 4000
Ft, diák 2000 Ft értékben hivatali
időben vásárolható.
• 21-én kedden egész napos szentségimádást tartunk a plébánia
közösségi házában a reggeli szentmise végétől este 6 óráig.
P. Gy.

Játéksarok
A január 5-i játék nyertese: Kelemen Bence. Új feladványunk egy
keresztrejtvény.

1. A Szentlélek jelképe
2. Káin testvére
3. Szent Erzsébet kötényében a kenyerek amivé változtak
4. Ábrahám felesége
5. Aki megkeresztelte Jézust
6. Mózes innen vezette ki Izrael
népét
Írd fel a megfejtést egy papírra és
2014. január 24-ig juttasd el neveddel és címeddel ellátva a plébánia postaládájába. Eredményhirdetés 2014. január 26-án, a 9-es
mise végén.
F. K.
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