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„Aki sokat kapott, attól sokat is
követelnek”
Galgani Szent Gemma szűz

*Borgo Nouvo, Itália, 1878. március 12.
+ Lucca, 1903. április 11.
Jómódú szülők 8 gyermeke közül az egyik Gemma volt. Neve
drágakövet jelent. Nagyon jó adottságokkal rendelkezett.
Gyorsan és könnyen tanult, ez szüleinek és környezetének is feltűnt. ÉdesVerses Szentírás
apja kényeztette, édesanyja szigorú volt
„Nem vagyok Messiás, nem vagyok
és azt mondta: „Aki sokat kapott, attól
Megváltó.
sokat is követelnek vissza”. Rövid időn
belül több szeretett családtagját is elVálaszul most legyen elég ez a pár
vesztette. Gyakran kérte könnyes szemszó.”
mel gyóntatóját és tanítóit: „Adjátok
„Mondd, ki vagy hát, és a jogot honnekem Jézust”. Kilenc évesen járult
nan vetted?
először szentáldozáshoz. Szinte egész
Hogy népet tanítasz és megkereszteled.
életét végig kísérték a betegségek. TüTán Illés vagy, mert azt is mondják
dőbeteg öccsét az utolsó pillanatig ápolrólad,
ta – majd ő is súlyos beteg lett. CsonttuVagy tán más próféta? Valld be önnönberkulózisa miatt meg kellett műteni,
magad!”
de elaltatni nem engedte magát. Szen„Nem vagyok” – mond János röviden
vedései közben a Megfeszített képére
tekintett. Hónapokig kellett mozdulatfelelve,
lanul feküdnie. A passzionista Possenti
Méltósággal állván a néptől övezve.
Szent Gábor lelki testvérévé vált. Egy
Látván a papok, hogy semmire se jutéjjel álmában Gábor így szólt hozzá:
nak,
„Fogadd meg bártan, hogy apáca akarsz
Hozzája szelídebb szavakkal szólottak.
lenni, de többet ne!” Betegsége súlyosbo„De hát ki vagy mégis? Mondd meg azt
dott, mivel az orvosok lemondtak életéminekünk,
ről családja csodáért imádkozott. GemHogy a főpapoknak rólad hírt vihesma kilencedet kezdett. Az utolsó napon
sünk.”
gyónt és áldozott, majd röviddel ezután
„Kinek a nép gondol, én annak csak
gyógyultan kelt fel beteg ágyából. Életében szinte állandósultak a természetfecsupán
letti kegyelmek – megszakítás nélkül
Kiáltó szózata vagyok itt e pusztán.
kapcsolatban volt a mennyországgal.
Egyengessétek az Úrnak ösvényeit,
Látta őrangyalát. 1899-ben az Úr megMindenki hagyja el eddigi vétkeit,
ajándékozta szent sebeinek stigmáival.
Mert itt van az idő, már elközeledett
Gemma számára sok gondot jelentett e
Köztetek van az, ki megjövendöltetett.”
rendkívüli kegyelmek eltitkolása. Saját
(Varga Lajos: Verses Szentírás)
kérésére az Úr megfosztotta őt az ízek
N.-né
érzékelésének képességétől. Istenkáromló beszéd hallatára vér borította el
testét, sokszor sírt véres könnyeket a
bűnösökért. Egy évi szenvedés után
utolsó szavai ezek voltak: „Most már
6. v. (Nagyböjt 5. vasárnapja): Ez
való igaz, hogy többet nem bírok el Jé37,12-14; Zs 129; Róm 8,8-11; Jn
zus! Neked ajánlom szegény lelkemet.”

ARANYSZÁJÚ SZENT JÁNOS: Jézus szemében Lázár
alszik, a mi szemünkben halott. Mert Jézus ismeri az Isten hatalmát, mi pedig nem.
G. F.

Lexikon
„Hiszem a test föltámadását” - A test
szó az embert jelenti, gyenge és halandó állapotában. „A test az üdvösség
sarkpontja” (Tertullianus). Mi ugyanis
hiszünk Istenben, a test teremtőjében:
hiszünk a test megmentéséért testté
lett Igében: hiszünk a test föltámadásában, a teremtés és a test megváltásának beteljesedésében.
M. B.

TE KIT VÁLASZTANÁL?
Az előző kérdésünkre a helyes válasz:
Sámson, aki népéből egyedül szállt
szembe a filiszteusokkal, és sokat megölt közülük. Vesztét az okozta, hogy
szeretőjének, Delilának, egy filiszteus
nőnek elárulta erejének titkát, a hoszszú haját. Delila azonban elárulta őt,
levágta a haját álmában és kiszolgáltatta az ellenségeinek.
Új kérdésünk: Melyik szent az orvosok védőszentje?
1. Szent Bernát
2. Szent Bálint
3. Szent Balázs
4. Szent Benedek
A helyes válaszokat névvel és címmel
ellátva, péntek estig dobják be a plébánia postaládájába. A helyes megfejtők
között egy könyvet sorsolunk ki 2014.
április 13-án, a 9 órás mise végén. A
Kapisztrán Szent Jánossal kapcsolatos
játék szerencsés nyertese Hidvégi
Mihályné volt.
M. L.

Léleklétra
Megélni a Nagyböjtöt
annyit jelent, hogy Jézus
Krisztus által megtérünk Istenhez.
(II. János Pál)
Sz. L. K.

Létige

11,1-45
7. h.: Dán 13,1-9.15-17.19-30.33-62;
Zs 22; Jn 8,1-11
8. k.: Szám 21,4-9; Zs 101; Jn 8,21-30
9. sz.: Dán 3,14-20.91-92.95; Dán 3,52
-56; Jn 8,31-42
10. cs.: Ter 17,3-9; Zs 104,4-9; Jn 8,51
-59
11. p.: Jer 20,10-13; Zs 17,2-7; Jn
10,31-42
12. sz.: Ez 37,21-28; Jer 31,10-13; Jn
11,45-56
13. v. (Virágvasárnap): Iz 50,4-7; Zs
21; Fil 2,6-11; Mt 26,14 - 27,66

N.-né

Olvassunk!
De mit?
Rudolf Steiner: A karácsony és a
húsvét misztériuma
„A kereszténység első századában a
kereszténység szimbóluma: a kereszt,
lábánál álló báránnyal… Jézus Krisztus Isten bárányának nevezi magát,
és az első keresztény időkben Krisztust jelképesen, mint a kereszt lábánál álló bárányt ábrázolják.”
K. Á.

Kedves Olvasó!

Isten patikája

Munkatársak, segítők

Az iskolában elvileg azért
van a szünet, hogy a gyerekek ki tudjanak kapcsolódni, tudjanak egy
kicsit játszani, lazítani két óra között.
Ami viszont ilyenkor folyik, az minden,
csak nem játék. Az éretlen gyerekek
annyira vágynak egymás elfogadására, annyira fontos nekik, hogy összetartozzanak, annyira félnek az elutasítástól és a kiközösítéstől, hogy amikor egymással vannak, állandóan ezzel
foglalkoznak. Nem a játék köti le őket,
hanem az, hogy ki kinek a barátja, ki
kivel játszik vagy nem játszik, kit nem
hívtak meg a szülinapra, ki van velünk,
ki nincs velünk. A kicsik között is egyre
népszerűbb szociális média (a facebook
és társai) állandó jelenlétében pedig az
iskolások már otthon sem tudnak megpihenni a kortársaknak való megfelelés
kényszerétől. A közelségre való törekvés komoly munka, komoly
stressz; ilyen feszültségben képtelenség játszani, és lehetetlen fejlődni!
Az iskolai szünetekben a vérkortizol nevű stresszhormon-szintje
nem csökken (ahogy kikapcsolódás hatására lennie kellene), hanem emelkedik. A munka állapotát (szimpatikus
idegrendszer) nem váltja fel a nyugalom
állapota (paraszimpatikus idegrendszer). Kortársaik társaságában magukra hagyva tehát a gyerekek a szabad
játékra szánt időben sem tudnak kikapcsolódni és valóban játszani. Emiatt
nem kipihentebbek a szünet után, sőt,
kimerültebbek. Az iskolai szünet egyetlen haszna, hogy a tanár kifújja magát;
a gyerekek viszont ezalatt nem pihennek.
Üdvözöl:

Gyógynövények 24. rész
Fülzúgásra a veronikafű
(Értisztításra, fülzúgásra, koleszterincsökkentésre, légzőszervi megbetegedésekre használható) teáját ajánlom.
Naponta egy csészével kell inni. A
kövirózsa cseppek is segíthetnek, a
fülbe cseppentve hetente többször.
Szintén ajánlott a galagonya teája,
napi egy alkalommal, lehetőleg az esti
órákban. A magas vérnyomás és a
szív kiváló gyógyítója a galagonya
virágos ágvége. Vérnyomást csökkent,
szívritmust szabályoz, szívideget
nyugtat, érelmeszesedés – különösen koszorúér-elmeszesedés – ellen jó
hatású, a szív és az erek izmait rugalmasan tartja.
K. Á.

Ministránsok
A ministráns szó eredetét a latin szolgálni (ministrare) szóra vezethetjük
vissza. A gyermekek, fiatalok szentmiséken való segédkezésének régi hagyományai vannak Dorozsmán is. E szolgálat bő két éve vett új lendületet Maróti
László és néhány, már akkor is ministráló fiatal munkájának köszönhetően.
Akkor készítette el Maróti Lászlóné a
nagyobb ministránsok új ruháit is. Azóta szépen gyarapodott az oltárnál szolgáló diákok csapata, melynek létszáma
jelenleg kb. 15-17 főre tehető (a hetente
segédkezőket valamint az „utánpótlást”
jelentő kisebb gyermekeket is beleszámítva).
A plébános atya is nagy gondot fordít
e kis közösségre: két éve szánkózni vitte
el őket, tavaly pedig a bécsi kirándulásra jutottak el néhányan az ő jóvoltából.
Sz. J.

Krisztamami

Recept
Böjti ételek—Gombás káposzta
Hozzávalók: 500 g édeskáposzta, 5-7
főtt burgonya, 250 g friss gomba, 2
evőkanál liszt, só, bors, víz. Egy
lábasba rétegezzük a felkarikázott főtt
burgonyát, a durvára vágott káposztát
és a gombát. A lisztet száraz
serpenyőben megpirítjuk, fokozatosan
öntve hozzá forró vizet, hogy sűrű
szószt kapjunk. A zöldségeket és a
gombát megsózzuk, ízesítjük borssal,
leöntjük a kapott szósszal, lefedjük, és
sütőben készre pároljuk. Tálaláskor
finomra vágott zöldséggel szórjuk meg.
K. Á.

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

Játéksarok
A március 23-i játék
nyertese: Sánta Nikolett.
Új feladványunk egy keresztrejtvény:
1. A kenyérszaporításkor hoztak a
tanítványok Jézusnak öt kenyeret és
két ......
2. Jézus egyik jelképe (állat)
3. Az apostolok száma.
4. Saul neve, miután megtért.
5. Az a szentség, amelyet először
megkapunk.

Írd fel a megfejtést egy papírra és
2014. április 11-ig juttasd el neveddel
és címeddel ellátva a plébánia postaládájába. Eredményhirdetés 2014.
április 13-án, a 9-es mise végén.
F. K.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Emma Kata, Gera Roland Ferenc és Nagygyörgy Kata gyermeke, Jázmin, Kolompár József és
Kolompár Katalin gyermeke a keresztség szentségében részesültek
2014. március 30-án templomunkban.
Temetés: Krajcsovics Istvánt 72 éves
korában, 2014. március 28-án gyászmise keretében elbúcsúztattuk.
P. Gy.

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

Hirdetések
• A nagyböjt pénteki napjain
reggel a szentmise előtt 6:20-tól keresztutat végzünk, melyre mindenkit
szeretettel várunk.
• Nagyböjti lelkigyakorlat lesz templomunkban 2014. április 14., 15. és 16án, nagyhétfőn, nagykedden és nagyszerdán. A szentmisék este 18:00-kor
kezdődnek. A lelkigyakorlatos szentbeszédeket Antal Imre ópusztaszeri
plébános tartja.
• A Katolikus Kör következő találkozóját április 13-án, vasárnap du. 16:00kor tartja a közösségi házban.
• Fatimai imaóra lesz április 13-án,
vasárnap du. 16:00-i kezdettel a templomban.

P. Gy.

Római Katolikus Egyház felhívása a szegények megsegítésére
2014.
március
30-ig
a
kiskundorozsmai Plébánia hívei a következő adományokkal segítették a helyi
Karitász munkáját:
Liszt 42 kg, Tészta 32 cs, Cukor 19 kg,
Rizs 9 kg, Konzerv kicsi 52 db, Konzerv
nagy 5 db, Dara 2 kg, Olaj 6 l, Lekvár 1
üveg, Kávé 2 cs, Keksz, nápolyi 4 cs, Só
2 kg, Paprika 1 cs, Csoki 3, Szappan 2
db, Morzsa 1 cs, Tea 1 cs, Kakaó 1 cs,
Fűszerek 6 cs. Összesen kb. 105 kg a
súlya.
Hálásan köszönöm a Karitász nevében
is nagylelkű adományaikat!

G. F.

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.)

