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Sebességkorlátozás
nem ő volt a világosság
(Jn 1,8)

2014. január 5.

Háromkirályok
Szent Gáspár, Menyhért, Boldizsár

*Mezopotámia Kr.e. 50-30, +Mezopotámia Kr.u. 50 előtt
A Háromkirályok, más néven a napkeleti bölcsek, Jézus
gyermekségtörténetében szereplő csillagászok. A betleheTHEOPHYLACTOS: „Bármelyik szentet fénynek hívmi csillagot követve Keletről érkeztek Jeruzsálembe, hogy
hatunk, de az A névelő nélkül. Ha valaki megkérdezi,
hódoljanak a zsidók újszülött királya előtt. A napkeleti
János fény volt-e névelő nélkül, azt
bölcsek hazája Arábia, Mezopotámia,
válaszoljuk: természetesen. De névVerses Szentírás
Babilónia vagy Perzsia lehetett. A maelővel A fény, az nem igaz Jánosra.
gukkal hozott ajándékok Arábia terméPrédikálni
János
ím
éppen
most
lép
fel.
Mert a fény nem tőle jött, ő is csak
kei (arany, tömjén, mirha). A hagyoAz ihletett férfi hangja messze csendül,
kapott belőle, mint mi.”
mány úgy tudja, hogy az Úr Jézus
Az Üdvözítő a nép között elvegyül.
G. F.
Ő is hozzájok áll, éppúgy mint más ember, mennybemenetele után Tamás apostol,
aki keleten hirdette az evangéliumot,
Nem ismeri senki és nem is tűnik fel.
megkeresztelte és püspökké szentelte a
Szellő sem zavarja a csendes hallgatást,
Jézus meghallgatja a dicső tanítást.
3 királyt. Apostolkodásuk jutalmaként
Napkeleti bölcsek: Mezopotámiában
És szólt János, midőn bevégzé beszédét:
– néhány nap különbséggel – vértanú„Osztom a bűnbánat eme keresztségét.”
mágusnak nevezték azokat az emságot szenvedtek. Közös sírba temették
De megdobban szíve, midőn egy alakot,
bereket, akik figyelték a csillagok
őket. Ereklyéik végső nyughelye a kölni
A nép közül felé közeledni látott.
dóm lett. Ennek köszönhetően Köln
járását, és ezzel kapcsolatban jósolAz Üdvözítőt ő sohasem látta még,
Európa egyik legnagyobb búcsújáró hetak is. Tekintélyes embereknek
Mégis egy titkos hang töltötte be szívét.
lye lett. Ereklyetartó szekrényük 1170számítottak. A napkeleti bölcsek
„Ő az, Ő az, aki közeledik feléd,
1220 között készült. A három napkeleti
ilyen mágusok lehettek. A SzentKinek e nép előtt útját egyengetéd.”
király az utasok, úton járók, vándorok,
írás nem mondja, hányan voltak.
János, mint egykoron szent anyja méhézarándokok patrónusa lett. Házszenteben,
Újszülött királyt kerestek a máguléskor Gáspár, Menyhért, Boldizsár
Jézus
erejétől
örömtől
megrebben.
sok: a zsidók királyt és főpapot várnevének kezdőbetűit a családfő fölírja
(Varga Lajos: Verses Szentírás)
tak a Messiásban, azért is nevezték
az ajtó szemöldökfájára, keresztek és a
N.-né
Fölkentnek.
megfelelő évszám közé.
Aprószentek: így nevezi az egyház a
N.-né

Lexikon

Heródes által megöletett két éven
aluli fiúkat. Számukat 25-30-ra
becsülik. Aprószentek ünnepe december 28-án van.

Létige

M. B.

TE KIT VÁLASZTANÁL?

Böjte Csaba: A szeretet bölcsője
„Ha nem szánsz elég időt a másik
emberre, egészen más arca ég a tudatodba. Ha időt szánsz rá, látod,
mit szeret, mi nehéz neki, miért tud
lelkesedni és mi keseríti el, az élete
sajátos problémáit hogyan tudja
megoldani, akkor sokkal nagyobb
esélyed van arra, hogy megismerd,
megértsd és megszeresd. Csodálkozz rá, vedd észre a benne lévő
értékeket – ne csak egy darab húst
láss benne, vagy jópofa beszólásait
értékeld, hanem vedd észre benne
az emberi szépséget, jóságot! Ő is –
ahogyan te is – keresi a helyét az
életben, próbálja meghatározni önmagát, környezetéhez, történelméhez való viszonyát, csinosítja gondolatait, körvonalazza értékrendjét.”
K. Á.

Az előző kérdésünkre a helyes válasz:
Szent István volt, aki egyike volt a
jeruzsálemi keresztény közösség első
hét diakónusának, akiket a hívők Kr.
u. 36-ban az apostolok segédeivé választottak. A jeruzsálemi zsinagóga
elöljárói bíróság elé állították, és
amikor itt is nyíltan hirdette Jézus
istenségét, a csőcselék megrohanta,
kihurcolta a városból és agyonkövezte. Új kérdésünk:
Ki volt az a bibliai alak, aki kész
lett volna saját gyermekét föláldozni Istennek?
1. Jákob
2. Ábrahám
3. Melkizedek
4. Ézsau
A helyes válaszokat névvel és címmel ellátva, péntek estig dobják be a
plébánia postaládájába. A helyes
megfejtők között egy könyvet sorsolunk ki 2014. január 12-én, a 9 órás
mise végén. (A Máté apostollal kapcsolatos játék szerencsés nyertese
Bartó Erika volt.)

Olvassunk!
De mit?

M. L.

5. v. (Vízkereszt, Urunk megjelenése):
Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
6. h.: 1Jn 3,22 - 4,6 ; Mt 4,12-17.23-25
7. k.: 1Jn 4,7-10 ; Mk 6,34-44
8. sz.: 1Jn 4,11-18; Mk 6,45-52
9. cs.: 1Jn 4,19 - 5,4; Lk 4,14-22a
10. p.: 1Jn 5,5-13; Lk 5,12-16
11. sz.: 1Jn 5,14-21; Jn 3,22-30
12. v. (Urunk megkeresztelkedése):
Iz 42,1-4.6-7; ApCsel 10,34-38;
Mt 3,13-17

Léleklétra
Szent Patrik kódexbeli áldás
Az Úr legyen előtted, hogy
a jó utat mutassa neked.
Az Úr legyen melletted,
hogy téged karjába zárjon
és megvédjen.
Az Úr legyen mögötted, hogy megvédjen a Gonosz cselvetésétől.
Az Úr legyen alattad, hogy felfog(Folytatás a 2. oldalon)

Kedves Olvasó!

Recept

Nevelésed
eredménye
nem azon múlik, hogy
mennyire ügyesen alkalmazod a trükköket. De
nem is azon, hogy te
mennyire szereted a gyerekeidet! A
kapcsolatotok, és nevelési törekvéseid sikere is azon múlik, hogy a
gyerekeid mennyire kötődnek hozzád. Ahhoz, hogy nevelni tudj, a
tiéd kell, hogy legyen a gyerekeid
szíve. A jól kötődő gyereket könnyű
nevelni. A kapcsolatotoktól függ
tehát, nem a nevelési módszereidtől, hogy képes vagy-e hatni a gyerekeidre. Természetes hatalom nélkül nem engedelmességhez, hanem
frusztrációhoz vezet minden nevelési próbálkozás – ezt minden szülőnek fontos lenne megértenie. Ma
sokkal többet írnak a nevelésről,
mint korábban bármikor – de mintha mégis jóval kevesebb felnőtt
tudna hatni a gyerekekre. Ha rájössz, hogy nevelési problémáid
abból fakadnak, hogy hiányzik a
gyerekeiddel való kapcsolatból a
neveléshez szükséges természetes
felhatalmazás, már jó nyomon
vagy! Minden okod megvan a bizakodásra, mert a természetes szülői
tekintély meg- illetve visszaszerezhető. Egy gyereket akkor nevelhetek, ha jó akar lenni a kedvemért. Nem azért akar jó lenni,
hogy elkerülje a büntetést, vagy
megkaparintsa a jutalmát, hanem
azért, mert szeret, odavan értem,
nem tud nélkülem élni, én vagyok
a mindene… és a kedvemben akar
járni. A gyereknek ugyanolyan
szinten van szüksége arra, hogy
felnőttekbe belekapaszkodhasson,
mint amennyire kell neki a levegő,
az étel, és a fedél a feje fölött. A
nevelés nélkülözhetetlen feltétele
és közege a bizalmas szülő-gyerek
kapcsolat – ennek hiányában hiába
erőlködsz; amit teszel, abból lehet
átmeneti viselkedésmódosítás, de
nem lesz maradandó nevelés.

Sonkával, sajttal töltött pulykamell
A finomra vágott zöldpaprikát (1db)
és sonkát (8dkg gépsonka) elkeverjük a reszelt sajttal (15dkg), tejföllel
(1dl). Sóval, reszelt szerecsendióval,
fehér borssal, petrezselyemzölddel
ízesítjük. A melleket (4db, egyenként 15 dkg) kiklopfoljuk, ráhelyezzük a leforrázott parajlevelet (ezt el
is hagyhatjuk), rákenjük a tölteléket és feltekerjük. Olajjal megkent
alufóliába csomagoljuk, és felhevített olajon elősütjük. Utána 200
fokos sütőbe téve 8-10 percig sütjük.
Felszeletelve tálaljuk.
K. Á.

Hirdetések
• Akik házszentelést
kérnek, jelezzék a
plébánián.
• Minden kedves olvasónknak tartalmas új esztendőt kívánunk.
P. Gy.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Márta Sándor és
Szentpétery Szilvia Marcell nevű
gyermekét december 29-én délelőtt
fogadtuk az Egyház közösségébe.
P. Gy.

(IV. század)
Sz. L. K.

Isten patikája
Gyógynövények 11. rész
Ekcémára először is egy
belső tisztítást ajánlok.
A bodzavirágból, diólevélből, csalánlevélből, fekete ribizli levélből,
galagonya virágos ágvégből, fekete
ribizli leveléből, ezerjófűből, tejoltó
galajból összeállított tisztító teakeveréket javasolom, ami méregtelenít, lúgosít, felfrissíti a szervezetet,
és tisztítja a vért és a legfontosabb
szerveket. Napi egy csészével lehet
belőle fogyasztani a reggeli vagy a
déli étkezés előtt. Nagyon fontos
ennél a teánál, de általánosságban
is a napi legalább 2 liter folyadék
fogyasztása, aminek legnagyobb
része tiszta víz legyen. (Külső kezelésről a következő újságban szólok.)
K. Á.

Játéksarok
A december 22-i játék nyertese: Bihari Imréné. Új feladványunk:
Az 5x5-ös négyzetbe írd be a számokat 1-5-ig úgy, hogy egy szám csak egyszer szerepeljen ugyanabban a sorban, oszlopban vagy átlóban. Ezután
nézd meg, milyen számok kerültek a római számmal ellátott négyzetekbe.
Ezek a bal oldali megoldókulcsban a helyes betűk sorszámát adják meg,
amit be kell karikázni. Fentről lefelé olvasva megkapod a megfejtést.
Írd fel a megfejtést egy
papírra és 2014. január
10-ig juttasd el neveddel és címeddel ellátva a
plébánia postaládájába.
Eredményhirdetés
2014. január 12-jén, a
9-es mise végén.

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)

jon, ha leesel.
Az Úr legyen tebenned, hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy.
Az Úr legyen körülötted, hogy megvédjen, ha mások rád rontanak.
Az Úr legyen fölötted, hogy megáldjon téged.
Így áldjon meg téged a jóságos Isten, ma, holnap és minden időben.
Ámen.

F. K.

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

A szerkesztőbizottság tagjai: Gordos Ferdinánd (G. F. - felelős kiadó), Ferencsik Katalin (F. K.), Koczkás Ágnes (K. Á.), Maróti László (M. L.), Mihálffy
Béláné (M. B.), Nagyné Nyírő Katalin (N.-né), Pócsai György (P. Gy.), Szabó József (főszerkesztő), Szabóné Lality Karla (Sz. L. K.)

