KIÁLTÓ SZÓ
A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

2. évfolyam, 16. szám

Sebességkorlátozás
…tettben és szóban…
(Lk 24,19)

2014. április 20.

Nagyvértanú
Szent György – Katona, vértanú

*Kappadókia, 250 után +Lydda, Palesztina, 300 után
Anyja hatására keresztény hitre tért, és ahogy csak tudott
THEOPHYLACTOS: Először van a cselekedet, utána a
harcolt a pogányság ellen. Emiatt Diocletianus császár
börtönében borzalmas kínzásokat kellett elviselnie. Maga
beszéd. Ha te munkával nem tisztítottad meg az ablakKrisztus adta a fogoly tudtára, hogy 7 évig kell szenvednie
üveget, hiába nézel, nem látsz át rajta és a fény sem jön
s ezalatt háromszor meghal és feltábe. Jézus a tisztánlátás útját tanította
mad. Egyéb kínzások mellett hatvan
nekünk.
Verses Szentírás
szöget vertek a fejébe. A katona szenG. F.
A halott feltámadt, de milyen nagy
tek közé tartozik, akiket
fénnyel,
„Nagyvértanúk” névvel illetnek. A
Szemünk láttára, mint a napsugár
Tizennégy Segítőszent egyike. – A
úgy tűnt el.
nép oltalmazója is. Egyszerre védőKerügma (gör. kérügma): üzenet,
Az angyal ott maradt a nagy kövön
szentje a parasztoknak, lovaiknak és
igehirdetés. Annak hirdetése, hogy
ülve,
állatállományuknak, de pártfogását
Jézus Krisztus a Messiás, és Isten az
Amelyet oly könnyen ledobott a földkeresték a katonák és fegyverszállíő halála és feltámadása által adja az
re.
tók is. Legendája szerint gyógyvizet
üdvösséget minden embernek.
Mi hárman egy kissé onnan elvonulfakasztott, ezért a betegek is keresik
M. B.
tunk,
őt. Kérik segítségét belső harcok, kiEgész közel lenni nem volt bátorsálátástalan küzdelmek idején. Megóvja
gunk!
a családokat a nyomorék gyerek szüÉs láttuk az úton, hogy asszonyok
letésétől. A névnapján kinyíló gyöngyjöttek,
20. v. (Húsvétvasárnap): ApCsel
virágot sok helyen györgyvirágként
Úgy látszott, egy kissé ők is megijed10,34a.37-43; Zs 117; Kol 3,1-4;
ismerik. Az istállótüzet az ő szürke
tek!
Jn 20,1-9
paripája tapossa szét. Zománcképe
„Nincs itt, feltámadott ő minden
21. h.: ApCsel 2,14.22-32; Zs 15; Mt
rajta van a Szent Koronán. Ő szababizonnyal!”
28,8-15
dítja ki végérvényesen a földeket a
(Varga Lajos: Verses Szentírás)
22. k.: ApCsel 2,36-41; Zs 32; Jn
„tél rabságából”. Ez a nap a kikelet
N.-né
20,11-18
ünnepe, a jószág mezőre való kihajtá23. sz.: ApCsel 3,1-10; Zs 104,1-9; Lk
sának napja.
N.-né
24,13-35
24. cs: ApCsel 3,11-26; Zs 8; Lk 24,35
-48
25. p.: ApCsel 4,1-12; Zs 117; Jn 21,1
Dallos Sándor: Aranyecset
-14
„Aztán neki vágtak mind hárman
26. sz.: ApCsel 4,13-21; Zs 117; Mk
műtermet keresni, de akkoriban ta16,9-15
lán ez volt a legnehezebb feladat Pá27. v.: ApCsel 2,42-47; Zs 117; 1Pét
rizsban. Rengeteg ház kiégett vagy
1,3-9; Jn 20,19-31
Az előző kérdésünkre a helyes válasz:
megrongálódott, sok helyütt még
Mózes, aki a Sínai hegyén 40 naolajos papírral voltak az ablakok bepos böjt után két kőtáblára írva kapta
ragasztva: ki gondolt akkor műteIstentől a Tízparancsolatot, amely
remre? Tíznapi keresgélés után végül
a judaizmus és kereszténység alapját
is találtak egy meglepően jót a rue
A zenei háttér:
képező legfontosabb vallási és erkölParrée-n, lakás is volt hozzá, csak
plébániánk kántora
csi parancsolat.
éppen be kellett rendezni. Miskának
Pócsai György 1990. november 1. óta
Új kérdésünk: Ki találkozott először a
bizony alaposan a zsebébe kellett
kántor, karnagy a Plébánián. Vezeti
feltámadt Jézussal?
nyúlnia. De azért Erzsiről sem feleda Hozsanna énekkart, ellátja az iro1. Simon Péter?
kezett meg. 1871 Erzsébet-napjára
dai (hivatali) teendőket. Templomi
2. Mária Magdolna?
pontosan befutott egy újabb háromszertartások alatt orgonával színesí3. Keresztelő János?
ezer forint, s ajándékul egy kedves
ti, emeli a liturgiák méltóságát. A
4. Cirenei Simon?
briliáns gyűrű.”
Hozsanna énekkarral dorozsmai eseA
helyes
válaszokat névvel és címmel
K. Á.
ményeken is fellépnek, illetve alkalellátva péntek estig dobják be a plémanként más településekre is ellátobánia postaládájába. A helyes megfejgatnak. A májusi egyházzenei hónap
tők között egy könyvet sorsolunk ki
dorozsmai programját szervezi, más
2014. április 27-én, a 9 órás mise véMeg kell tanulnunk váegyházzenészekkel ápolja a kapcsolagén.
gyakozni az után, ami a miénk.
tot. További munkájához sok sikert
A Szent Balázs püspökkel kapcsolatos
kívánunk!
(Simone Weil)
játék szerencsés nyertese Varga
K. Á.
Sz. L. K.
Zsolt volt.
M. L.

Lexikon

Létige

Olvassunk!
De mit?

TE KIT VÁLASZTANÁL?

Munkatársak, segítők

Léleklétra

Kedves Olvasó!

Aranyosak

Isten patikája

A harmonikusan fejlődő gyerekre az is jellemző, hogy „falba
ütközve” át
tudja
érezni, hogy törekvése hiábavaló. Isten e téren sem
hagyott bennünket magunkra a gyerek-neveléssel. Gondoskodott természetes megoldásról az olyan viselkedés
megszűntetésére is, ami nem visz sehová.
Ez
az
alkalmazkodáselengedés
természetes folyamata,
ami az érett személyiség kibontakozásának elengedhetetlen része. Nemcsak az értelmetlen viselkedésből gyógyít ki bennünket, hanem még a kezdetben természetes végtelen önközpontúságból és a „jár nekem” mentalitásból is.
Tudjuk, milyen érzés a hiábavalóság
falába ütközve nagyot koppanni. Sehogy nem megy, amivel próbálkozunk.
Valami keresztezi az utunkat, akadályoz, korlátozza a lehetőségeinket.
Komolyan vett törekvésünk meghiúsulásával szembesülünk. Milyen nehéz felfogni, hogy tényleg nem érdemes tovább próbálkozni! Ha fel tudjuk
fogni, hogy tényleg hiába, akkor felszabadul a rá pocsékolt energia, elgyászolhatjuk és továbbléphetünk. A
gyerekeink is így vannak ezzel. A
másfél-kétévesek élete telis-tele van
frusztrációval. Időbe telik, mire képes
lesz elengedni, ami nem megy – gondolj csak a „dackorszak” hatalmas
jeleneteire. Ahhoz, hogy feladja, ami
nem sikerülhet, előbb fel kell fognia a
vágya hiábavalóságát!
Üdvözöl:

50 szám, 10 ezer
lap, 20 ezer oldal,
100 ezer forint,
amit az Egyházközségünk a Kiáltó
Szó hetilap majd
egy éve alatt fel- és elhasznált. Persze ezek csak számok, amit ismerünk, de a mögötte álló hétről-hétre
történő gondolkodás, keresés, írás,
szerkesztés, nyomtatás kitartó munkáját csak ők tudják.
A héten vacsorával egybekötött
megbeszélés keretében köszöntem
meg az egyházközség hívei és minden
olvasó nevében a szerkesztőbizottság
tagjainak – Szabó József, Szabóné
Lality Karla, Koczkás Ágnes, Nagyné
Nyírő Katalin, Mihálffy Béláné Turzó
Edit, Ferencsik Katalin, Maróti László, Pócsai György – lelkiismeretes
munkáját, akik 50 héten keresztül
próbáltak ismereteket átadni, szórakoztatni, tanítani, gondolkodtatni.
Csak hálával és köszönettel tudok
rájuk gondolni.
G. F.

Gyógynövények 26. rész

Krisztamami

Hirdetések
• Húsvét hétfőn reggel 7 és
délelőtt 9 órakor kezdődnek a
szentmisék.
• Minden kiskundorozsmai testvéremnek és családjaiknak, a feltámadt Krisztus „békesség nektek”
köszöntésével kívánok áldott húsvéti ünnepeket.
• Jövő vasárnap, irgalmasság vasárnapján délután fél 3-kor Jézus Szíve családok szentmiséje lesz, este 6
órakor pedig bérmálás.
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

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Natália, Nagy Szilárd
és Révész Éva gyermeke a keresztség szentségében részesült 2014.
április 13-án templomunkban.
Temetés: Széll Istvánné, született
Gábor Ilonát április 7-én, Hajnal
Évát 2014. április 8-án, Gárgyán
Ferencet április 10-én utolsó útjukra
kísértük.
P. Gy.

Ízületi gyulladásra (l. rész)
a réti legyezőfű teát ajánlom minden
nap egy csészével, lehetőleg reggel éhgyomorra. Ha az ilyen gyulladás a kézen, csuklón, térden, vállban
vagy bokában van, javasolom továbbá a körömvirágkenőcsöt, mert ez
nagyon jó gyulladás gátló. Szintén jó
lehet a kamilla-cickafark-diólevélből
egyenlő arányban készült gyulladáscsökkentő keverék.
A reuma kezelése még más gyógynövénnyel is történhet. Jövő héten folytatjuk.
K. Á.

Játéksarok
Az április 6-i játék
nyertese: Varga Ildikó.
Új feladványunk egy keresztrejtvény:
1. A második isteni személy
2. Az a tanítvány, aki háromszor megtagadta Jézust
3. Atyám! A kezedbe ajánlom ............
(Lk 23,46)
4. Erre feszítették föl Jézust
5. A földi élet befejezése
6. Jézus édesanyja
7. Az ......... a Fiú és a Szentlélek nevében
8. A szentmise azon része, amikor
Krisztus testét magunkhoz vesszük
9. Amikor keresztre feszítették Jézust, a katonák ezzel itatták meg

Recept
Gyömbéres immunerősítő
Egy tiszta befőttesüvegbe
karikázzunk bele egy megmosott
citromot. Egy kb. 15 cm-es gyömbért
pucoljunk meg kiskanállal, és ezt
karikázzuk fel vékony szeletekre, és
tegyük az üvegbe. Rázzuk össze,
hogy összekeveredjenek. Öntsünk rá
annyi mézet, hogy ujjnyival ellepje a
citromot és gyömbért. Csavarjuk rá
a tetejét, és tegyük a hűtőbe.
Másnaptól fogyasztható 4 héten át,
hűtőben tartva. Ha1ek.-t 2 dl forró
vízzel felöntünk, finom teát kapunk.
K. Á.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

Írd fel a megfejtést egy papírra és
2014. április 25-ig juttasd el neveddel és címeddel ellátva a plébánia
postaládájába. Eredményhirdetés
2014. április 27-én, a 9-es mise végén.
F. K.

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)

