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Sebességkorlátozás
a Lélek a pusztába vezette
(Mt 4,1)

2014. március 9.

Az első királyi pár
Szent Matild – királyné
*Enger, Vesztfália 895 körül, + Quedlinburg 968. március 14.

Matild fejedelmi nemzetségből származott. Szülei
kisgyermekkorától kolostorban neveltették, ahol
ARANYSZÁJÚ SZENT JÁNOS: Bárki vagy is, ne zanagyanyja volt az apátnő. Madarász Henrik herceg
varjon meg az, hogy a keresztelés után nagyobb kísérvette feleségül. Nagy szeretetben éltek, ők voltak az első
téseket szenvedsz. Hiszen éppen
német királyi pár. Öt gyermekük szüleazért kaptál fegyvert, hogy el ne es- Verses Szentírás
tett. Mikor a férje távoli tájakon harcolt,
sél, hanem küzdjél.
„Hogyha például a kenyerekből enne,
Matild intézte a királyi ház ügyeit.
G. F. Akkor ezáltal a böjt megtörve lenne!”
Templomokat és kolostorokat alapítotDe ekkor Jézus szelíd méltósággal,
tak. Később a királyt egy kolostorban
Felpillantott és átszellemült orcával,
temették el. A király halála sürgetővé
tette az utódlás kérdését. Három fiú
Mintha nem gyanítná, hogy kivel van
közül a legfiatalabb papi pályára ment
Kerügma (görög): üzenet, igehirdedolga,
(Köln érseke lett). A középső, Henrik
tés, annak hirdetése, hogy Jézus
Fenséges szavakkal ezeket mondotta:
apjára hasonlított szelídségben, derűsKrisztus a Messiás, és Isten az ő
„Írva van: az ember nem él csak keségben, így ő anyja kedvence volt. A halhalála és feltámadása által adja az
nyérrel,
dokló király azonban a legidősebb Ottó
üdvösséget minden embernek.
Hanem az Istennek minden igéjével!”
fiát találta legalkalmasabbnak a trón
Szinopszis (görög): együtt-látás,
Rövid volt e válasz, de értelme fontos,
átvételére (később ő lett I. Nagy Ottó
egybevetés. Szinoptikus evangéliucsászár). Matild özvegyi vagyonából folyNem jól kezdé magát érezni a gonosz.
ton adományozott és ajándékozott. Szemoknak nevezzük az első hármat
„No ez nem sikerült – gondolta magágények százai tartoztak mindennapi
(Máté, Márk, Lukács), mert párhuba.”
vendégei közé – nagylelkűségének gyorzamos részeiket egymás mellé állítEgy pillanat alatt a levegőégbe,
san híre ment, melynek következménye
va „együtt láthatjuk” a bennük taElviszlek bárhová, villámként repülve.
az lett, hogy fiaival összetűzésbe keverelálható hasonlóságokat.
E templom tetejéről, ha Isten fia vagy,
dett. A fiúk faggatták, sőt ki is fosztották
M. B.
Oda a mélységbe bocsásd le magadat.
anyjuk küldönceit – hogy megálljt paranJézus a sátánnak belátva szívébe,
csoljanak
a
királyi
javak
„eltékozlásának”. Matild mély fájdalomReá egy megvető szempillantást téve
mal visszavonul birtokára. Azt mondta,
Úgy látszik, hogy már-már majd meghogy szívesen elvisel mindent fiaitól, ha
sokallotta
az kell az egységben maradásukhoz. Ottó
És ezután végre e szavakat mondta:
felesége befolyására hamarosan belátta,
„Az is meg van írva – ha az Írást érted
hogy igazságtalan volt édesanyjával. 955
Hogy ne kísértsd a te Urad és Istened!”
-ben meghalt szeretett fia, Henrik – ek(Varga Lajos: Verses Szentírás)
kor Matild elvonult a világtól. Az utolsó
Az előző kérdésünkre a helyes
N.-né
általa alapított kolostorban töltötte szinválasz Szent Péter: aki valóban
te minden napját. Amikor érezte, hogy
háromszor tagadta le, hogy tanítközeledik a halála, meghagyta, hogy
férje mellé temessék. Utolsó királyi geszványa volt Jézusnak csak hogy
tusként elajándékozta a birtokait. Hivaéletét mentse. Amikor a kakas
talosan nem avatták szentté, a szász és
megszólalt, Péternek eszébe jutot9. v. (Nagyböjt 1. vasárnapja):
német nép mindenkor első szent királytak Jézus szavai, és megbánta tetnéjaként tisztelte és szerette.
Ter 2,7-9; 3,1-7; Zs 50; Róm

Lexikon

TE KIT VÁLASZTANÁL?

Létige

tét. Innentől még buzgóbban hitt,
és hirdette Jézus igéjét.
Új kérdésünk: Melyik szent a
gyónási titok vértanúja?
1. Nolaszkói Péter
2. Nepomuki János
3. Nazianzi Gergely
4. Nursiai Benedek
A helyes válaszokat névvel és
címmel ellátva, péntek estig dobják be a plébánia postaládájába. A
helyes megfejtők között egy könyvet sorsolunk ki 2014. március 16án, a 9 órás mise végén. (A Szent
Sebestyénnel kapcsolatos játék
szerencsés nyertese Kereszti Gáborné volt.)
M. L.

5,12-19; Mt 4,1-11
10. h.: 1Kir 8,1-7.9-13; Zs 131;
Mk 6,53-56
11. k.: 1Kir 8,22-23.27-30; Zs 83;
Mk 7,1-13
12. sz.: 1Kir 10,1-10; Zs 36,5-40;
Mk 7,14-23
13. cs.: 1Kir 11,4-13; Zs 105,3-40;
Mk 7,24-30
14. p.: ApCsel 13,46-49; Zs 116;
Lk 10,1-9
15. sz.: 1Kir 12,26-32; 13,33-34;
Zs 105,6-22; Mk 8,1-10
16. v. (Nagyböjt 2. vasárnapja): Sir 15,15-20; Zs 118,134; 1Kor 2,6-10; Mt 5,17-37

N.-né

Olvassunk!
De mit?
Gyökössy Endre: Együtt a szeretetben
„A dicséret és a feddés egyensúlyára
úgy kell vigyáznunk, mint a jó zsilipőrnek a helyes vízszintre, a víz adagolására. Mivel tudja, mennyi vízre
van szüksége az erőműnek, aszerint
nyitja vagy zárja a zsilipeket. Ami
által erőket szabadít fel, vagy fékezi
azokat. A helyes mértékkel és okkalmóddal adagolt dicséret zsilip-nyitás,
erőfelszabadítás.”
K. Á.

Kedves Olvasó!

Isten patikája

Léleklétra

Játék helyett idejük
jelentős részét ma a
képernyő előtt töltik a
gyerekek.
Ész akAmerikában, ahol az iskolai oktatásban is több szerepet kap a számítógép, mint nálunk, az iskolások napi
átlag 10 órát ülnek a képernyő előtt.
Mi még nem tartunk itt, de csak idő
kérdése. A digitális eszközök rendszeres használata pedig megváltoztatja, átállítja a gyerekeinket. A képernyő előtt befogadó üzemmódban
vannak; a valódi játék azonban, amivel koruknak megfelelően foglalkozniuk kellene, kifejező és felfedező tevékenység. Játék közben a gyerek
nem befogad, hanem előhoz, kiad magából. Az információ megfelelő befogadását is a rendszeres, kifelé irányuló, kreatív kifejező tevékenység teszi
lehetővé. A kiáramlás tartja fenn a
kíváncsiságot és a tudásszomjat is.
Előrelendítő játék közben kifelé
áramlik az, ami belül van; ennek az
áramlatnak a következménye a felfedezési vágy és az aktív befogadás.
Manapság viszont nem szabadítunk
fel elég helyet a gyerekeink életében
arra, hogy ez a spontán kifelé áramlás megtörténhessen. Időbeli, térbeli
és érzelmi szabadságra is szükségük
van ahhoz, hogy elmerülhessenek a
valódi játék kifejező-felfedező tevékenységében. A játék belülről kifelé
irányul; a passzív, befogadó szórakozás (mint a videojáték, meg a tévézés) viszont kívülről befelé: éppen
emiatt nem valódi játék!
Üdvözöl:

Gyógynövények 20. rész
Érszűkület esetén segítséget jelent, ha a keringést javító,
érfal erősítő gyógynövényeket
együttesen alkalmazzuk. Hetente 2
-3 csésze galagonya teát ajánlunk
(ha magas a vérnyomás, lehet minden nap inni). A galagonya szívritmust szabályoz, szívideget nyugtat,
érelmeszesedés ellen nagyon jó.
Megszünteti a szédülést, a szorongó érzést, a szabálytalan szívdobogást, rövid légzést. Ajánljuk a Cvitamint, lehetőleg természetes
formában. Az E-vitamin megelőzi a
vérrögök kialakulását. A csipkebogyó tea nagyon hatékony, magas a
C-vitamin tartalma. A fekete áfonya a vénás keringési elégtelenség
és nyirokkeringési elégtelenség kezelésében segít.

- Miért boldog itt mindenki rajtam kívül?
- Mert megtanulták, hogy mindenütt felfedezzék a jóságot és a szépséget.
- De miért nem látok én mindenütt
jóságot és szépséget?
- Mert amit nem látsz magadban,
azt rajtad kívül sem láthatod.
(Anthony De Mello)

Krisztamami

Hirdetések
• Nagyböjti időben, pénteken reggel 06:20-kor,
a mise előtt keresztutat végzünk.
• Március 15-én szombaton délelőtt
9-kor lesz a szentmise.
P. Gy.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Tamás, Szabó József
és Lality Karla gyermeke 2014.
március 1-jén a keresztség szentségében részesült.
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

K. Á.

Játéksarok
A február 23-i játék
nyertese: Kószó Dóra. Új feladványunk:
Párosítsd össze a számokat a betűkkel. Mit felelt Jézus az ördögnek, amikor az megkísértette?
1. „Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy
ezek a kövek legyenek kenyérré.”
2. „Ha Isten Fia vagy, vesd le magadat. Angyalainak parancsolt
felőled: a kezükön hordoznak téged...”
3. „Ezeket mind neked adom, ha
leborulva imádsz engem.”
a; „Uradat Istenedet imádd, és
csak neki szolgálj.”
b; „Nemcsak kenyérrel él az ember,
hanem minden igével, amely az
Isten szájából származik.”
c; „Az is írva van: Ne kísértsd az
Urat, Istenedet.”
Írd fel a számokkal összepárosított
betűket egy papírra és 2014. március 14-ig juttasd el neveddel és
címeddel ellátva a plébánia postaládájába. Eredményhirdetés
2014. március 16-án, a 9-es mise
végén.
F. K.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

N.-né

Munkatársak, segítők
Játszunk együtt - gyermekfoglalkozás
A gyermekfoglalkozásokat egy ifjú
házaspár, Karla és Józsi indította el,
szervezte lelkesen nagyon sokáig, de
tavaly úgy döntöttek, hogy átadják
az irányítást. Ma a fiatal diákok
összefogásával, szervezésével működik a foglalkozás, amelyet minden
hónap második vasárnapján a plébánia közösségi termében tartanak, a
kilences misét követően. Az általában másfél órás elfoglaltságon az
óvodás és általános iskolás korú gyerekek együtt imádkoznak, játszanak, énekelnek, kézműveskednek,
az alkalomhoz kapcsolódóan. Kérdéseddel fordulhatsz Perecz Gabriellához, de megtalálhatod őket a
Facebook-on is: https://

www.facebook.com/
kkdjatszunkegyutt. A fiatalok
nagy szeretettel várnak minden érdeklődő gyerkőcöt a közös játékra! :-)
Perecz Gabriella

Recept
Mustáros csirkecomb: 6 db
csirkecomb, 1 ek. mustár, 1 közepes
fej vöröshagyma, 1 dl fehér bor, só, 3
ek. olaj. Tepsiben egy nagyobb darab
alufóliát bekenünk étolajjal és
egymás mellé fektetjük szorosan a
húsdarabokat. A mustárból, az
apróra vágott vöröshagymából, 2 ek.
olajjal, borral és sóval mártást
készítünk. Ezzel megkenjük a
csirkét és becsomagoljuk a fóliába.
Előmelegített sütőben 30-40 percig
sütjük. Petrezselymes párolt rizzsel
nagyon finom.
K. Á.

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