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Gyümölcsoltó Boldogasszony

Isten fiának Mária szűzi méhében történt fogantatásának ünnepe. Az ünnep másik neve: angyali üdvözlet. Az ünnep dátumát karácsonytól kilenc hónapot visszaszámolva határozták meg. Az
ARANYSZÁJÚ SZENT JÁNOS: A Szentírásban a
ünnep ihlette az Üdvözlégy és az Úr Angyala
Szentlélek kegyelmét van amikor tűznek,van amikor
imádságokat. A magyar vallásos népnyelvben a természet
víznek nevezik. De ez nem a Lélek lényege, hanem
tavaszi újjászületése tükröződik a Gyümölcsoltó névben: a
csak megjelenési formája.
nemes ág beoltása vad alanyra. ProG. F.
hászka Ottokár: „Amilyen a beoltott
Verses Szentírás
ág, olyan lesz az egész fa. Amit az
„Ha tudnád – mond Jézus – ki kér tőember tesz a nemtelen vad fával,
led vizet,
midőn oltja: azt teszi az Isten azzal a
Úgy te kérnéd tőle amaz élő vizet:
nagy hatalmas törzzsel, az egész emTudd meg, aki ezen élő vízből iszik,
beri nemmel. Az emberi nem összeAz angyalok bukása: azt jelenti,
hasonlítható egy hatalmas törzzsel,
Az soha, de soha többé nem szomjazik.”
hogy a sátán és a többi démonok,
mely hatezer év óta nő és terjed a
Mondá
Jézus:
„Aki
ezen
kútból
iszik,
akikről a Szentírás és az Egyház
földön, valamint az ág kinő a másik
kevés
idő
múlva
ismét
megszomjazik,
hagyománya beszél, az Istentől
ágból, s ismét tovább elágazik, éppen
De
aki
az
általam
adott
vízből
iszik,
jónak teremtett angyalok közül
úgy ember születik embertől, s vaAz örökké él, és soha nem szomjazik!”
gonosszá váltak, mert szabad és
lamennyit összefogod, a világ kezde„Uram! – szólt az asszony – adj e vízből
visszavonhatatlan döntéssel elutatére vezeted vissza a családokat, végnekem
sították az Istent, az Ő országát, s
re elérsz a nagy törzsnek gyökeréhez,
Hogy többé e kútra jönni már ne kelezzel létrehozták a poklot. PróbálÁdámhoz és Évához. Az emberi nem,
jen”
ják a maguk oldalára állítva fölláez a nagy fa azonban elvadult, nem„Tudom – szólt az asszony – eljő a Meszítani az embert Isten ellen; Isten
telen lett a bűn és a gonoszság folysiás,
azonban Krisztusban megerősíti a
tán: az Úristen tehát, ki nem azért
Kit megjövendölt a hajdani Szentírás.”
teremtette az embert, hogy elvadulGonosz fölötti győzelmet .
„Éppen vele beszélsz – mondá Jézus –
jon, s gyümölcse ne legyen, beléje
M. B.
íme,
oltotta a legnemesebb ágat, saját
Akit te emlegetsz, nézz hát a szemébe.
szent Fiát.” „Ez az Isten legkegyelÉn vagyok a Krisztus: Út, Élet, Igazmesebb tette, mely megváltásunk
ság,
alapja, melyet a keresztény ember
Ki által megnyílik a Mennyország!”
forró szívvel s könnyes szemmel hív(Varga Lajos: Verses Szentírás)
jon vissza sokszor emlékezetébe. Az
N.-né
első, akibe közvetlenül oltá be magát
az Úr Jézus Krisztus, maga a BoldogAz előző kérdésünkre a helyes
ságos Szűz Mária.”
válasz: Szent Péter, akit saját
N.-né

élő víz
(Jn 4,10)

Lexikon

TE KIT VÁLASZTANÁL?

Létige

kérésére fejjel lefelé feszítettek a
keresztre, mert nem akarta magát
Jézussal egyenrangúvá tenni a
halálban.
Új kérdésünk: Melyik szent vett
részt a nándorfehérvári diadalban?
1. Hallgatag Szent János
2. Xavéri Szent Ferenc
3. Kapisztrán Szent János
4. Istenes Szent János
A helyes válaszokat névvel és
címmel ellátva, péntek estig dobják be a plébánia postaládájába. A
helyes megfejtők között egy könyvet sorsolunk ki 2014. március 30án, a 9 órás mise végén. (A Nepomuki Szent Jánossal kapcsolatos játék szerencsés nyertese Farkas Dezsőné volt.)
M. L.

23. v. (Nagyböjt 3. vasárnapja): Kiv 17,3-7; Zs 94; Róm
5,1-2.5-8; Jn 4,5-42
24. h.: 2Kir 5,1-15a; Zs 41-42; Lk
4,24-30
25. k. (Gyümölcsoltó Boldogasszony): Iz 7,10-14; Zs 39;
Zsid 10,4-10; Lk 1,26-38
26. sz.: MTörv 4,1.5-9; Zs 147; Mt
5,17-19
27. cs.: Jer 7,23-28; Zs 94; Lk
11,14-23
28. p.: Oz 14,2-10; Zs 80; Mk
12,28b-34
29. sz.: Oz 6,1-6; Zs 50; Lk 18,914
30. v. (Nagyböjt 4. vasárnapja): 1Sám 16,1b.6-7.10-13a;
Zs 22; Ef 5,8-14; Jn 9,1-41

Olvassunk!
De mit?
Marlo Morgan: Vidd hírét az
Igazaknak
„Az Igazak népe szerint a hang nem
beszédre való. Az ember szívével és
gondolataival fejezi ki magát. Ha a
beszédet fecsegésre használjuk, szétszórjuk magunkat apró-cseprő, felületes társalgásokban. A hang éneklésre, ünneplésre, gyógyításra szolgál, és csak arra méltó. A bennszülöttek úgy tartják, hogy az embereknek sok adottságuk van, és mindenki
tud énekelni. Ha nem becsülöm ezt a
képességemet, ha azt hiszem, hogy
nincs énekhangom, a bennem lakozó
éneklést akkor sem fogom legyűrni.”
K. Á.

Kedves Olvasó!
A gyerekek olyan szülőgyerek
kapcsolatban
tudnak éretté fejlődni,
amelyben a szülő maga
is felnőtt: érett személyiség. Nyilvánvaló, hogy nekünk magunknak is érett felnőtteknek kellene
lennünk. De mit jelent az, hogy valaki érett, hogy „teljesen kifejlődik”? Milyen egy érett felnőtt ember? Melyek az érettség minimális kritériumai?
• önállóan is életképes,
• alkalmazkodó képes, és
• kapcsolatban is önmaga.
Legalább ezeknek meg kellene lenniük a gyerekeinkben ahhoz, hogy a
nevelésüket befejezettnek tekinthessük.
És – természetesen – nekünk magunknak is rendelkeznünk kellene
ezekkel a tulajdonságokkal, mivel a
gyerekek olyan szülő-gyerek kapcsolatban tudnak éretté fejlődni, amelyben a szülő maga is felnőtt: érett személyiség. Érett felnőttekkel kellene házasságot kötnünk, érett felnőttekre kellene bíznunk a gyerekeinket az iskolában, és érett
felnőtteket kellene országunk
vezetőivé választanunk.
Üdvözöl:

Krisztamami

Hirdetések
• A nagyböjt pénteki napjain reggel a szentmise előtt 6:20tól keresztutat végzünk, melyre
mindenkit szeretettel várunk.
• Március 30-ig a Katolikus Karitász
tartós élelmiszergyűjtést szervez.
Kérik a kedves hívek nagylelkű
adományait, melyeket akár a plébániára vagy a sekrestyébe is hozhatnak. Az összegyűlt élelmiszerek itt
helyben a rászorulók számára lesznek szétosztva.
P. Gy.

Léleklétra

N.-né

Isten patikája
Gyógynövények 22. rész
Felfázásra, húgyúti fertőzésekre
napi egy-három csészével ajánlok inni
étkezések előtt a következő teák keverékéből (ezek antibiotikus hatásúak): azapróbojtorján vagy a kisvirágú füzike.
Vízhajtó, átmosó hatású a tarackbúza
gyökér és a tövises iglice. A vadárvácska
ritkán használt gyógynövény, ez is egyik
összetevő, igen kiváló vértisztító. A tea
mellett fontos napi másfél-két liter folyadék fogyasztása is. Ha javul az állapot,
elég megelőzésképpen heti egyszer a keverék teából inni. A kezelés alatt ajánlatos
meleg sós fürdőt venni, kerülni az erős
fűszerek, az alkohol fogyasztását.

K. Á.

Játéksarok
A március 9-i játék nyertese:
Csábi Fanni. Új feladványunk: A felsorolt 9 szó közül melyik nem szerepel a
rejtvényben?
próféta, víz, korsó, forrás, Jákob kútja,
Szamaria, asszony, Messiás, üdvösség
A szavak vízszintesen és függőlegesen és
átlósan is állhatnak.
Írd fel a kimaradó szót egy papírra és
2014. március 28-ig juttasd el neveddel
és címeddel ellátva a plébánia postaládájába. Eredményhirdetés 2014. március 30-án, a 9-es mise végén.

F. K.

Anyakönyvi hírek
Temetés: Agócsi Kiss Ibolyát 84 éves
korában 2014. március 13-án szentmise keretében elbúcsúztattuk.
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

Munkatársak, segítők

„Egy asszonynak, aki a végzete
ellen panaszkodott, ezt válaszolta a Mester:
- Te alakítod a végzetedet.
- De arról nem én tehetek, hogy nőnek
születtem.
- Hogy valaki nőnek születik, az nem a
végzet. Az a sors. A végzet az, hogy hogyan fogadod el női mivoltodat, s mit hozol ki belőle.”
(Anthony De Mello)

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

Egyháztanács
„A mindenkori egyháztanácsos feladata a hívek lelki életének megerősítése”
Az egyháztanács jelenlegi világi
elnöke Bényi Mihály, a testület 22
főből áll. Ez a testület 2009-ben lett
megválasztva. A testület évente négyöt alkalommal találkozik, hogy az
egyházközség munkáját, ünnepét,
hitéleti teendőit megbeszélje, s a gyűléseken elhangzott teendőket végrehajtsa.
Ebben az évben a testület 5 éves
mandátuma lejár, az év folyamán lesz
megválasztva az új képviselőtestület.
Jövőt álmodni az egyháznak
A pénzügyi és személyi gondoknál is
nagyobb baja egyházunknak, hogy
nincsenek álmaink.
Az álmok nem irreálisak, csak egy
másfajta realitásban gyökereznek.
Jövőt álmodni az egyháznak annyit
jelent, mint életre kelteni önmagunkban az őskeresztyénség álmát.
A jövő egyházáról álmodni annyi,
mint Isten álmainak nyomába szegődni.
Álmainknak eléggé merészeknek
kell lenniük ahhoz, hogy Istennek
helye legyen bennük.
Csak álmodni nem elég. Álmainkat
tettekre kell váltanunk.
Megálmodni az egyház jövőjét anynyit jelent, mint magunkhoz ölelni az
újat.
Az egyetlen erő, amely képes valamit jóra fordítani, a hit, a remény és a
szeretet együttes ereje.
P. Gy.

Recept
Böjti ételek
Répasaláta almával: Hozzávalók: 3
db nagyobb sárgarépa, 2 db alma, 2
evőkanál darált dió, citromlé.
Elkészítés: A sárgarépát
vastagabbakra, az almákat vékony
cikkelyekre vágd, az egészet jól
keverd el, szórd meg a darált dióval,
és citromlével ízesítsd. Hasonló a
feketeretek-saláta (40 dkg fekete
retek, 1 közepes vöröshagyma,
petrezselyem, só, olaj), elkészítése
ugyanilyen egyszerű: vágj mindent
apróra, keverd össze, sózd, és locsold
meg egy kevés növényi olajjal.
Rozskenyér illik hozzá.
K. Á.

Számlaszámok:
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