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2. évfolyam, 15. szám

Sebességkorlátozás
…Barrabás…
(Mt 27,21)

2014. április 13.

Bűnbánat, bűnbánat
Soubirous Szent Bernadett szerzetesnő

*Lourdes, Franciaország, 1844. február 17.
+Nevers, Franciaország, 1879. április 16.
ORIGENÉSZ: Bárki legyen is, aki gonoszat tesz, annak
Szülei molnárok voltak. Hat testvér közül ő volt
testében fel van oldozva Barrabás, és meg van kötözve
a legidősebb. Kicsi korától betegeskedett, ebbe
Jézus. Aki azonban jót tesz, abban Krisztus fel van oldva
lakáskörülményeik is közrejátszottak. Tizenés Barrabás meg van kötözve.
négy éves korában a Lourdes melletG. F. Verses Szentírás
ti Masabielle-barlangban tizennyolc
látomása volt. Egy „Hölgy” a követ„Üdv neked! Hozsanna! Üdv Dávid
kezőket mondta neki elragadtatásáfiának!
ban: „Imádkozz a bűnösökért!” –
Áldott az, aki jön nevében az Úrnak!”
Húsvét: tavaszi zsidó pászka ünnep (a
„Mondd meg a papoknak, azt akaIly kiáltásoktól zúgott a levegő
héber pesszach „elmenni” igéből), amirom, hogy itt kápolnát építsenek
Néppel volt megrakva mindegyik házkor a családi vacsorához egy bárányt
nekem.” – „Körmenetben jöjjetek ide”
tető
áldoztak fel. az Egyiptomból való sza„Menj, igyál a forrásból és mosdj meg
Nem volt olyan ablak, mely üres lett
badulás után Izrael történetének köza vizében!” Erre a fölszólításra a kis
ponti eseményére emlékeztet: az Úr
volna,
látnok kezével kaparni kezdett a
kiszabadította népét. A húsvéti bárány
Merre Jézust vitte diadalmi útja.
barlang alján és fölfakadt egy forrás,
Krisztus előképe, aki „elment” a világAmerre elhalad, merre útja vitte,
amely ma is ontja magából a vizet. A
ból az Atyához, megszabadítva az emA virág záporként hullott le eléje.
barlang forrásánál egyre szaporodbert a bűn kötelékétől. Krisztus miszA légben fel-felcsap a nép kiáltása:
tak a csodás gyógyulások, betegek
tériuma egyúttal húsvét misztériuma,
„Hozsanna! Üdv neked Izrael kiráezrei zarándokoltak a barlanghoz.
az Új és Örök Szövetség húsvétjáé.
lya!”
Egyik alkalommal a „Hölgy” azt
M. B.
(Varga Lajos: Verses Szentírás)
mondta magáról: „én vagyok a SzepN.-né
lőtelen Fogantatás”. 1858. július 16-i
jelenés után Bernadett nem látta
többé a Szűzanyát. Sokáig hazugság13. v. (virágvasárnap): Iz 50,4-7; Zs 21;
gal vádolták a kislányt, sőt vallatták
Fil 2,6-11; Mt 26,14 - 27,66
is. 1868-ban fölvételt nyert a Szere14. h.: Iz 42,1-7; Zs 26; Jn 12,1-11
tet Nővérek közé. Bernadett a kolos15. k.: Iz 49,1-6; Zs 70; Jn 13,21-33.36-38
16. sz.: Iz 50,4-9a; Zs 68,8-34; Mt 26,14torban is betegeskedett. 1879. április
25
16-án halt meg Nevers-ben. Teste
17. cs. (nagycsütörtök): Kiv 12,1-8.11romlatlan maradt, ma is épen őrzik.
14; Zs 115; 1Kor 11,23-26; Jn 13,1Az előző kérdésünkre a helyes vá1925. június 14-én boldoggá, 1933.
15
lasz: Szent Balázs püspök,
december 8-án szentté avatták. So18. p. (nagypéntek): Iz 52,13 - 53,12; Zs
aki 316. február 3-án halt meg. Orkára bár, de végül hivatalosan is
30; Zsid 4,14-16; 5,7-9; Jn 18,1 elfogadták, hogy a víz, mely a barvos és püspök volt az ör19,42
langnál fakad, csodákra képes. Napmény Sivas városban. Életéről na19. sz. (nagyszombat)
jainkban is százezrek zarándokolnak
gyon keveset tudni. Püspökké vá20. v. (húsvétvasárnap): ApCsel
el
Lourdes városába gyógyulást relasztása
után
visszavonult
egy
ma10,34a.37-43; Zs 117; Kol 3,1-4; Jn
mélve
vagy, hogy megérezhessék a
gányos
hegyi
barlangba,
ahonnan
20,1-9
Szűzanya közelségét, jelenlétét.
imádkozva vezette népét, tanácsokat
N.-né
osztott és gyógyította a közösséget.
Új kérdésünk: Ki volt az a bibliai
személy, akinek Isten kinyilatkoztatta a tízparancsolatot?
Dallos Sándor: A nap szerelmese
1. Melkizedek?
„- Látja - mutatott egy alakra - ennek
2. Áron?
A szorongattatásban az
itt éppen a maga elmélete szerint lá3. Ábrahám?
a legjobb, hogy kihozgyabb, elmosódottabb kontúrt kellett
4. Mózes?
volna adnia, hogy a főalakot annál jobhatja belőlünk a legjobbat. NeA helyes válaszokat névvel és címban hangsúlyozza. Így csaknem azonos
hézségeink elsüllyeszthetnek
mel ellátva, péntek estig dobják be a
hangsúlya van minden alakjának, s
vagy megvédhetnek minket.
plébánia postaládájába. A helyes
ezzel zavarossá teszi a néző számára a
megfejtők között egy könyvet sorsoszemléletet. A szem így nem tud egyeLehet lejtő a mélység felé vagy
nesen a célra röppenni, keresnie kell,
lunk ki 2014. április 20-án, a 9 órás
lépcsőfok a magasságokba. Ez
hol is a lényeg, amelyet a kép közölni
mise végén. Az orvosok védőtőlünk függ.
akar vele. A mester kezet nyújtott neki.
szentjével kapcsolatos játék szeren- De azért nem válunk el egymástól,
(Szenthelyi-Molnár István)
csés nyertese Kéri Györgyné volt.
holnap kezdődik a mi közös életünk.”
Sz. L. K.
M. L.
K. Á.

Lexikon

Létige

TE KIT VÁLASZTANÁL?

Olvassunk!
De mit?

Léleklétra

Kedves Olvasó!

Isten patikája

Munkatársak, segítők

A 3-4 éves egyik kedvenc
játéka a kormánykerék. A
fedőt és a tányért is kormánynak használja. Még
csak játékból kormányoz,
de azért, mert már a való életben is kezdi észrevenni a válaszutakat. Mivel észreveszi, hogy lehet választani, néha már
gondolkozik, mielőtt tesz valamit… és
megjelenik
benne
a felelősségtudat első csírája. Rájön, hogy valami
történik annak hatására, hogy ő merre
kormányoz. Egy felelőtlen kamasznak,
akinek a magatartásával a szülők és a
tanárok nem tudnak mit kezdeni, az a fő
baja, hogy nem érzi a kezében a kormánykereket. Nem kapott saját megbízatást. Semmi nem múlik rajta az életben.
Az
élet
még
mindig
csak történik vele. Nem fejlődött ki benne a felelősségtudat – az életben nem
ott ül, ahol van kormány, sebességváltó,
fék és gázpedál. Mindig csak utas volt.
Nem tapasztalta, hogy amerre kormányoz, arra halad. Ha balesetet okoz, ha
összetöri magát, vagy ha elüt valakit,
nem kér bocsánatot, nem próbálja valahogy jóvátenni, mert nem is bánja meg a
tetteit. Ő csak utas – vele a baleset is
csak történt. Valaki más volt a hibás.
Nincs mit megbánnia, nincs miért furdalja a lelkiismeret, ha nem felelős
azért, amit csinál! Egy egészséges, jól
fejlődő gyerek először 3-4 éves korában
kezdi úgy érezni, hogy kormány van a
kezében. Ekkor születik meg benne a
vágy, hogy nemcsak úgy bele a vakvilágba, hanem egy bizonyos irányba haladjon. Már van elképzelése, szándéka arra,
hogy hova akar eljutni. És amikor elindul a kiválasztott irányba, hogy megtegye, amit előre elhatározott, akkor kezd benne felderengeni, hogy
felelős azért, ami történik. Tapasztalja, hogy minden irány máshová vezet.
Mindennek, amit tesz, következményei
vannak. „A helyes ítélet a tapasztalat szülötte.” Ebből születik a felelősségtudat.
Üdvözöl:

Gyógynövények 25. rész

Hitoktatás

Hasmenésre: Az erdei szeder
vagy málna, az apróbojtorján, a fehér
árvacsalán és a diólevél teája is nagyon
jó, ezekből napi háromszor étkezések
között kell inni. (Erre a problémára néhány perc főzéssel készítjük a teát, mert
az összehúzó hatású cserzőanyagok így
jobban kioldódnak.) Egymással összekeverve még hatásosabbak. A vadsóska
teája, melyet főzéssel készítünk, szintén
nagyon jó hasmenésre. Napi egy csészével kell fogyasztani, amíg a probléma
meg nem szűnik. Az alma, ha egészben
fogyasztják hasfogó, reszelve székletet
lazít.

Hirdetések

Játéksarok

A nagyhét liturgiája

Új feladványunk: Írd be a
hiányzó szót a mondatba!

• Április 14. hétfő
18:00: szentmise – lelkigyakorlat I

Áldott, aki az Úr nevében jön! ........ a
magasságban! (Mt. 21,9)
Írd fel a megfejtést egy papírra és 2014.
április 18-ig juttasd el neveddel és
címeddel ellátva a plébánia postaládájába. Eredményhirdetés 2014. április 20-án, a 9-es mise végén.

F. K.

P. Gy.

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

• Április 15. kedd
18:00: szentmise – lelkigyakorlat II.

• Április 16. szerda

•

Recept

Keresztelés: Fanni, Fábián Imre és
Rácz Viktória Veronika gyermeke a
keresztség szentségében részesült 2014.
április 6-án templomunkban .
Temetés: Miklós Zoltán Károlyt 2014.
március 31-én, Nagy Jenőné sz. Gyuris
Margit Juliannát 2014. április 4-én
utolsó útjukra kísértük.

Anyakönyvi hírek

K. Á.

K. Á.

Böjti ételek - Tejben párolt hal
színes tésztaágyon: Hagyományos
módon gyúrt tésztát készítünk, a
tojásokhoz még az elején darabonként
egy mokkáskanál paradicsompürét is
keverünk. A tészt át letakarva
pihentetjük, majd vékonyra nyújtjuk,
metéltre vágjuk, sós forró vízbe
kifőzzük. Hasonlóan mákos és
zöldfűszeres tésztát is készítünk:
tojásonként egy mokkáskanál egész
mákot, s apróra vágott zöldfűszereket
is gyúrunk a tésztába. Az ízlés szerint
választott halat fűszeres tejben
megpároljuk, a visszamaradt párolólét
liszttel begyúrt vajjal besűrítjük, a
tűzről levéve egy tojás sárgáját is
keverünk hozzá. A párolt halakat a
tésztahalmokra tesszük, leöntjük a
mártással. Sütőben megpirítjuk.
Elkészítjük a mártást is: ömlesztett
sajtot a sajt mennyiségével megegyező
térfogatú vízzel összeforralunk, végül a
színes metélt tészta alá öntjük.

Krisztamami

Mihálffy Béláné Turzó Edit 1993-ban
jelentkezett a Hittudományi Főiskola
teológiai karára és 1994 óta (akkor még
püspöki engedéllyel) kezdte meg Kiskundorozsmán a hitoktatást. 1997-ben diplomázott hittantanári szakon. 20 évnyi
pedagógiai tapasztalattal a háta mögött
tanítja keresztény hitre Dorozsmán a
gyerekeket és szervezi számukra minden
nyáron a - feledhetetlen emlékeket nyújtó - hittantáborokat. Editke vallja, hogy
minden gyermek tükrözi Isten szeretetét, jóságát, valamint nagyon fogékonyak
a segítőkészségre és a jóra való törekvésre.
További munkájában sok örömet kívánunk!

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

•

•

•

•

18:00: szentmise – lelkigyakorlat III.
A lelkigyakorlatot vezeti Antal Imre
ópusztaszeri plébános. Szerdán, a befejező napon a betegek szentségét is kiszolgáltatjuk.
Április 17. nagycsütörtök:
07:00: Jeremiás siralmai
18:00: szentmise az Utolsó vacsora
emlékére
19:00: virrasztás az ifjúsági kórus vezetésével.
Április 18. nagypéntek:
07:00: Jeremiás siralmai
15:00: keresztút a ligeti stációknál.
18:00: Urunk szenvedésének ünneplése.
Április 19. nagyszombat:
07:00: Jeremiás siralmai
Egész napos szentségimádás
18:00: Húsvét Vigíliája – feltámadási
körmenet.
Április 20. húsvétvasárnap:
07:00: az egyházközség híveiért
09:00: ünnepi szentmise: +Ökrös Gyuláné sz. Bene Amália 20. évf.
18:00: a Vass család megh. tagjaiért.
Április 21. húsvéthétfő:
07:00: +Illés Sándor és +neje: Bapkó
Valéria és +szüleikért, és az élő családtagokért
09:00: +Vidács Mihály 12. évf. alk. és az
élő és megh. családtagokért.
Ezen a napon este nincs szentmise.

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 (tördelés), Szabóné Lality Karla (Sz. L. K.), Szalkai Attila (tördelés)

