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Ferences remete

menj és mosakodj meg
(Jn 9,7)

Mór Szent Benedek – szerzetes

*San Fratello, Szicília 1526.
+Palermo, Szicília 1589. április 4.
Benedek fekete bőrszínéről kapta a Mór melléknevet.
ARANYSZÁJÚ SZENT JÁNOS: A Siloám medence
Szülei néger rabszolgákként Etiópiából kerültek a szicílijelentése, ahová Jézus a vakot küldte megmosakodni:
ai királyságba. Egy nagyúr vásárolta meg őket – sok jó
küldött. Vagyis nem a víz gyógyította meg a beteget,
tulajdonságaikért hamarosan viszhanem aki őt ide küldte: Jézus.
szaadta a szabadságukat. Benedek
G. F. Verses Szentírás
gyerekként juhokat és teheneket
„Nézzétek! Nézzétek! – mondának némeőrzött. Szorgalmas volt, gyors felfolyek –
gású, de nagyon szerette a csendes
Meg van gyógyulva, s lát a vakon szülemagányt. Lanza Jeromos remeteségtett.”
re hívta őt, - amije volt elosztotta a
SZANHEDDRIN: Izrael politikai
„Mit beszéltek olyant?” – így szólottak
szegények között. Beöltözött ferenés vallási vezetőknek tanácsa. Pamások,
ces remetének. A 3 szerzetesi fogapokból, vénekből és tekintélyes
Mialatt csendesen Jézus eltávozott,
dalomhoz egy negyediket is fűzött: a
„Hasonlít egymáshoz ez és a vak ember,
személyekből (írástudók) állt, akik
hét három napján teljesen böjtölt, a
Hogy meggyógyult volna, ki hihetné ezt el.”
segítették a főpap munkáját. Vele
többi napon pedig csak keveset és
Így
szól
a
meggyógyult:
„Pedig
az
én
vaegyütt 71 tagja volt.
egyszerű ételeket evett – bort sohagyok,
M. B.
Jöjjetek mindnyájan s e csodát lássátok.”
sem ivott. Társai angyalként tisztelNemsoká körül is lett véve népességgel,
ték. Amikor Jeromos meghalt a testOstromolni kezdték száz meg száz kérdésvérek Benedeket választották elöljásel.
rójuknak. IV. Pius feloszlatta a kö„Hogy történt? Mint történt? No beszéld el
zösséget és elrendelte, hogy lépjenek
gyorsan,
be egy jóváhagyott rendbe. Amikor
Nem könnyű eset volt itten a dologban.
kolostor vezetésére kérték fel, megCsakugyan tisztán látsz? Hogyan történt
vallotta, hogy sem írni sem olvasni
ez meg?
nem tud. Ennek ellenére őt találták
Lám
csakugyan
tiszta,
szép
mind
a
két
Az előző kérdésünkre a helyes
legalkalmasabbnak, hogy a reformoszemed.”
válasz: Kapisztrán Szent János,
„Csodás ez a dolog – felelt a kérdezett –
kat bevezesse. Azt vallotta:
aki Nándorfehérvár ostroma alatt
Az az ember, akit Jézusnak neveznek,
„Bíznunk kell Istenben, mert Isten
mindvégig buzdította a harcolókat,
Egy kis sarat csinált a saját nyálából,
gondviselése mindenkor jelen van,
akik sikerrel verték vissza a megSzememet bekené a készített sárból.
és pedig fölös mértékben.” Akik ételÉs menten elküldött a Silvah – tavába,
újuló török rohamokat. A sikeren
maradékkal meggondolatlanul bánHova el is mentem parancsolatára
felbuzdulva bátor tettre szánta el
tak azt mondta: „Vigyázzatok, ez
A nevezett tóba amint megmosdottam,
magát. Keresztjét a magasba
jótevőink vére!” Négyheti betegség
mind a két szememmel ottan tisztán látemelve vezette lelkes keresztes
után halt meg. Napjainkban különötam.
seregét a meglepett törökre. Ezt
sen az amerikai négerek tisztelik és
(Varga Lajos: Verses Szentírás)
tekintik védőszentjüknek.
látva Hunyadi is kitört, és az egyeN.-né
N.-né
sült sereg elsöpörte az ostromló-

Lexikon

TE KIT VÁLASZTANÁL?

kat.
Új kérdésünk: Melyik bibliai
személy hordozta erejét a
hosszú hajában?
1. Salamon
2. Mikeás
3. Ábrahám
4. Sámson
A helyes válaszokat névvel és
címmel ellátva, péntek estig dobják be a plébánia postaládájába. A
helyes megfejtők között egy könyvet sorsolunk ki 2014. április 6-án,
a 9 órás mise végén. (A Szent Péterrel kapcsolatos játék szerencsés nyertese Tóth Istvánné
volt.)
M. L.

Olvassunk!
De mit?
Marlo Morgan: Vidd hírét az
Örökkévalónak
„Abban az évben Paul atya hat hónapra visszatért a szemináriumba,
és ez idő alatt Felix atya helyettesítette. Ennek értelmében tájékoztatták az olyan rendhagyó dolgokról is,
mint Beatrice olvasási szenvedélye.
Rögtön kitetszett, hogy Felix atya
egészen másként adja át a könyveket, mint Paul atya. Amikor Beatrice
belépett a pap irodájába, Felix atya
bezárta az ajtót. Az asztala szélén
ott ültek az új könyvek.”
K. Á.

Létige
30. v. (Nagyböjt 4. vasárnapja):
1Sám 16,1b.6-7.10-13a; Zs 22;
Ef 5,8-14; Jn 9,1-41
31. h.: Iz 65,17-21; Zs 29; Jn 4,43-54
1. k.: Ez 47,1-9.12; Zs 45; Jn 5,13a.5-16
2. sz.: Iz 49,8-15; Zs 144; Jn 5,17-30
3. cs.: Kiv 32,7-14; Zs 105,19-23; Jn
5,31-47
4. p.: Bölcs 2,1a.12-22; Zs 33; Jn 7,1
-2.10.25-30
5. sz.: Jer 11,18-20; Zs 7; Jn 7,40-53
6. v. (Nagyböjt 5. vasárnapja): Ez
37,12-14; Zs 129; Róm 8,8-11;
Jn 11,1-45

Kedves Olvasó!

Léleklétra

Munkatársak, segítők

Az ember társas
lény – jó kapcsolatban kell élnünk
ahhoz, hogy testileg-lelkileg
jól
legyünk.
Elemi
szükségletünk a
biztonságos kötődés, a stabil kapcsolat. A gyerekeink kibontakozásának feltétele a szabad játék, a szabad játék feltétele pedig a belső
nyugalom. Nyugalmat pedig csak
akkor találnak, ha szabadok a kötődés munkájától: ha mi, róluk gondoskodó felnőttek felmentjük őket a
közelség elérésének és fenntartásának terhétől.
Egyik fontos szülői feladatunk
tehát, hogy a megnyugvás forrása
legyünk a gyerekeink számára. Akkor tudnak Isten beléjük írt terve
szerint fejlődni, akkor tudnak kibontakozni a bennük lévő lehetőségek, ha megpihenhetnek a róluk
gondoskodó felnőttek feltétel nélküli szeretetében. Szükségünk van a
másik ember közelségére. Biztonságos kapcsolat hiányában a testünk
nem tud pihenni. Az agyunk sem
tud pihenni. Addig nem találunk
nyugalmat, amíg kielégítő közelséget nem találunk egy kapcsolatban.
A gyerekeink szomjazzák a közelségünket. Egy kisgyerek életében a
róla gondoskodó felnőtt közelsége a
legfontosabb.

Ne menj előttem, mert
lehet, hogy nem követlek.
Ne menj mögöttem, mert lehet,
hogy nem vezetlek.
Jöjj mellettem, és légy a barátom.
(Albert Camus)

Akolitusok

Sz. L. K.

Isten patikája
Gyógynövények 23. rész
Foggyulladás esetén érdemes a következő keverékből készült
teával öblögetni, ahányszor lehetőség van rá, akár félóránként is: egy
rész diólevél, egy rész cickafarkfű,
egy rész kamillavirág. Egy csapott
evőkanálnyit leforrázni 2,5 dl vízzel, öblögetés után kiköpni. Ugyanígy elkészítve egy második csészével inni naponta egyszer.
K. Á.

Játéksarok
A március 16-i játék
nyertese: Gyovai Dóra.
Új feladványunk:
Mi történik a képen? És hogy
hívják a rajta lévő két személyt?
(A Biblia segít! János 9,1-41)

Üdvözöl:

Krisztamami

Hirdetések
• A nagyböjt pénteki napjain reggel a szentmise előtt 6:20tól keresztutat végzünk, melyre
mindenkit szeretettel várunk.
• Nagyböjti lelkigyakorlat lesz
templomunkban 2014. április 14.,
15. és 16-án, nagyhétfőn, nagykedden és nagyszerdán. A szentmisék este 18:00-kor kezdődnek.
A lelkigyakorlatos szentbeszédeket Antal Imre ópusztaszeri plébános tartja.
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

Írd fel az eseményt és a két személy
nevét egy papírra és 2014. április 4
-ig juttasd el neveddel és címeddel
ellátva a plébánia postaládájába.
Eredményhirdetés 2014. április
6-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

Az akolitus az oltár körül teljesít
szolgálatot. Az „akolüthosz”
szószerint nyomon követőt jelent, a
papot és a diakónust követi, és segíti
a liturgiában. Az akolitus az Oltáriszentség rendkívüli kiszolgáltatója (a
rendes kiszolgáltató a pap és a diakónus): azaz akkor áldoztat, ha az áldozók nagy száma indokolttá teszi. Áldoztatja a betegeket is. Kiteheti az
Oltáriszentséget imádásra (szentségi
áldást nem adhat). A szentmisén a
kelyhet és a paténát előkészíti, áldozás után purifikál (megtisztítja a
szent edényeket az Oltáriszentség
maradékától és a maradékot magához veszi). Az akolitus három feladat
ellátására kap megbízást: közösség
építésre, igeliturgia vezetésére és
áldoztatásra.
Egyházközségünk akolitusai: Atlasz Henrik, Kósa László, Maróti
László, Pócsai György, Szabó József,
Tóth Károly. Hálásan köszönöm szolgálatukat.
P. Gy.

Recept
Böjti ételek
Céklaleves: Hozzávalók: 2 kg cékla,
2 sárgarépa, 1 zeller, 2 fej
vöröshagyma, rozskenyér, babérlevél,
bors, só, cukor, citromlé. Elkészítés:
A nyers céklát mosd meg, hámozd
meg, majd nagy lyukú reszelőn
reszeld le. Önts rá előzőleg felforralt,
langyos vizet, annyit, hogy ellepje, és
fedd be rozskenyérrel. Öt-hat napig
hagyd állni meleg helyen, így
megsavanyodik. Szűrd le, a levét
tedd félre. A sárgarépából, a
zellerből, a hagymából néhány
babérlevél és pár szem feketebors
hozzáadásával főzz zöldséglevest,
szűrd át, és add hozzá a cékla
erjesztetett levét. Sóval, kevés
cukorral, citromlével ízesítsd!
K. Á.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Ádám, Zádori József és
Balanyi Krisztina gyermeke a keresztség szentségében részesült 2014.
március 22-én templomunkban.
P. Gy.

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.)

