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Sebességkorlátozás
…rájuk lehelt…
(Jn 20,22)

2014. április 27.

„Életet a gyermekért”
Beretta Szent Johanna – az anyaság vértanúja

*Magenta, Miláno, Itália, 1922. október 4.
+Magenta, 1962. április 28.
Johanna tizenhárom gyermek közül tizedikként
ARANYSZÁJÚ SZENT JÁNOS: Néhányan azt mondják,
született. A mélyen hívő élet örömeivel és gondjainem a Lelket lehelte rájuk Jézus,
val már gyermekkorában
hanem képessé tette őket arra, hogy Verses Szentírás
megismerkedett. Betegeskedett már
tudják azt fogadni. Mert ha Dániel
kiskorában is. Szülei korán meghaltak.
érzékszerveit nem árassza el az angyal Azt hívék mindnyájan, lélek áll
Orvosi végzettséget szerzett – majd
látása, nem tudta volna megérteni ezt a előttök!
rendelőt nyitott. Később Milánóban
kimondhatatlan ajándékot. A Lélek De Jézus megszólal: „Békesség tinekortopéd szakorvosi vizsgát tett. Betegei
lehelése erre a fogadásra készíti elő a tek,
között elsőbbséget élveztek az öregek,
Tehát erősödjön meg a ti szívetek!
tanítványokat.
szegények, édesanyák és a kisgyereG. F. Azt hiszitek rólam, hogy én lélek vakek. Mérnökhöz ment feleségül – egy
gyok,
valóban keresztény család kialakítását
Ne feledjétek el ami megíratott!
tűzte ki célul maga elé. 1956-1959 köÍm tekintsétek meg kezemet s lábamat,
zött három gyerekük született. RendeÉs szemléljétek meg az én oldalamat!”
sen teljesítette anyai és orvosi kötelesSzentté avatás (kanonizáció):
Ekkor rájuk lehelt, mondván még ezeségét. 1961-ben ismét áldott állapotba
Pontosan szabályozott jogi eljárás,
ket:
került, de két hónappal később dagaamelynek során bizonyítást nyer a
„Vegyétek mindnyájan tőlem a Szent
natot állapítottak meg a méhében.
személy életszentsége, történtek-e
lelket!
Műtétre került sor, de kérte az orvost,
közbenjárására csodák és ennek
Kiknek megfogjátok bocsátni bűneit,
hogy a magzat életét őrizze meg. Folyalapján felveszik őt a szentek névtatta anyai és orvosi tevékenységét,
Azoknak meg lesznek bocsátva bűneik:
jegyzékébe. A szentté avatást jelenkészült a szülésre. Mindkettőjük sorsát
Kiknek megtartjátok bűneit – folytatja
leg megelőzi a boldoggá avatás. VIII.
a gondviselésre bízta – felajánlotta
– Azoknak bűnei is meg lesznek tartOrbán pápa dolgozta ki az eljárás
életét a születendő gyermekért. Végül
va!”
lényegében ma is érvényes módját.
megszületett a kislánya, de egy hétre
Azután szelíden ekképp szólt TamásM. B.
rá minden orvosi erőfeszítés ellenére
nak:
az édesanya meghalt. Johannát II.
„Ereszd ide ujjad sebembe és lássad,
János Pál pápa 1994. április 24-én a
Add ide kezedet s bocsásd oldalamba,
Család Nemzetközi Évében boldoggá,
És ne légy hitetlen!” – Jézus ekképp
2004. május 16-án Rómában szentté
szóla.
avatták.
Tamás meghatottan eme jeleneten,
N.-né
Felkiált: „Én Uram! És én jó Istenem!”
Jézus hozzá fordult és szólt viszonzásképpen:
Az előző kérdésünkre a helyes válasz:
„Mert hogy láttál engem Tamás – hitMária Magdolna, akit - miközben
tél nékem
Nincs jelen az Isten OrszáJézus sírjánál sírdogált - két angyal
Boldogok – folytatja hozzá a beszédet –
megszólított: „Asszony mért sírsz?
ga a Földön, ha nincs jelen az IsAkik bár nem láttak, azért mégis hitMert elvitték az Uramat, és nem tuten Országa a szívünkben.
tek,
dom hová vitték.” – felelte. E szavak(Albert Schweitzer)
És valóban azok csakis az olyanok
ra megfordult és látta Jézust. Jézus a
Lehetnek a földön igazi boldogok!”
Sz. L. K.
nevén szólította: „Mária!” Mária
(Varga Lajos: Verses Szentírás)
Magdolna csak ennyit mondott:
N.-né
„Rabboni” ami annyit jelent: „Mester”

Lexikon

TE KIT VÁLASZTANÁL?

Léleklétra

Új kérdésünk:?
Melyik bibliai király viselhette a
„bölcs” jelzőt?
1. Sámson?
2. Dávid?
3. Salamon?
4. Ábrahám?
A helyes válaszokat névvel és címmel
ellátva péntek estig dobják be a plébánia postaládájába. A helyes megfejtők között egy könyvet sorsolunk
ki 2014. május 4-én, a 9 órás mise
végén.
A Mózessel kapcsolatos játék szerencsés nyertese Atlasz Ágnes volt.
M. L.

Létige
27. v.: ApCsel 2,42-47; Zs 117; 1Pét
1,3-9; Jn 20,19-31
28. h.: ApCsel 4,23-31; Zs 2; Jn 3,1-8
29. k.: 1Jn 1,5 - 2,2; Zs 102; Mt 11,2530
30. sz.: ApCsel 5,17-26; Zs 33; Jn 3,16
-21
1. cs: ApCsel 5,27-33; Zs 33; Jn 3,3136
2. p.: ApCsel 5,34-42; Zs 26; Jn 6,1-15
3. sz.: 1Kor 15,1-8; Zs 18A; Jn 14,6-14
4. v.: ApCsel 2,14.22-28; Zs 15; 1Pét
1,17-21; Lk 24,13-35

Olvassunk! De
mit?

Csizmadia Károly:
Bibliai aranymondások
Az aggodalmaskodás hozzátartozik a
gyenge hitű emberhez. Jézus elítéli
az aggodalmaskodó magatartást,
mert ez elvonja az ember figyelmét és
erejét a napi munka végzésétől.
Minden napnak van feladata.-„Ne
aggodalmaskodjatok tehát a holnap
felől, mert a holnap majd
aggodalmaskodik a maga dolgai
felöl.” (Mt 6,34)
K. Á.

Kedves Olvasó!
A gyerek személyiségében akkor történik egyegy minőségi előrelépés,
amikor az akarata, törekvése vagy vágya
olyan akadályba ütközik, amit nincs
módja elhárítani, kikerülni, vagy megváltoztatni. Anya kijelenti, hogy
„nincs több palacsinta, most adtam
oda a testvérednek az utolsót”. Apa
nem hajlandó elolvasni „mégegy” mesét. Amikor ilyenek történnek, a gyerek azzal szembesül, hogy hiába akar
valamit nagyon, mégsem teljesülhet
az akarata. Ahhoz, hogy törekvése
hiábavalóságát elfogadja, és a valós
helyzethez sikeresen tudjon alkalmazkodni, előbb át is kell ÉREZNIE az
ügy hiábavalóságát. Csak akkor találhat más megoldást, ha nem ott toporog tovább, ahol nincs tovább járható
út. Előbb el kell engednie hiábavaló
törekvését ahhoz, hogy megtalálja a
továbbvezető utat. A sikeres alkalmazkodás nem racionális síkon zajlik.
Csupa indulat és érzelem az
egész. Az elengedés könnyeit akkor
sírjuk, amikor rajtunk változtat az,
amin nem tudunk változtatni. Az
adaptációs folyamat útja tehát az
elengedés
könnyein
keresztül vezet. A könny persze csak metafora – az elengedés könnyeit a nagyobbak és a felnőttek gyakran már
befelé sírják; a meg nem valósult vágyak, a törekvések hiábavalóságát, a
bánatot nem mindig kísérik valóságosan kicsorduló könnyek. Mikor viszont
igen, az elengedés könnyei kémiai
szempontból is különböznek minden
más könnytől. Tele vannak méreganyaggal. Ezért érzünk megkönnyebbülést, miután jól kisírtuk magunkat
valami olyan dolog miatt, amin nem
tudunk változtatni.
Üdvözöl:

Krisztamami

Ajtók
A héten készült el és lett beállítva
Petrov András és fiai asztalos mesterek műhelyéből két ajtó. Egyik a sekrestye templom felé nyíló, a másik a
plébánia kert felé nyíló ajtaja. A több
százezer forintos értékű nyílászárók
Bényi Mihály és családja nagylelkű
adománya. Az egyházközség nevében
hálásan köszönjük támogatásukat.
G. F.

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

Bérmanevem története

Isten patikája
Gyógynövények 27. rész

„Azért választottam az Orsolya nevet, mert azt jelenti, hogy kis medve.
Az én nevem Bernadett, aminek jelentése erős, mint a medve. A neveket összerakva a medvére utaló dolgokat kapjuk meg.” (U. B.)
„Azért választottam a Viktória nevet,
mert a jelentése győzelem és én többször is szeretnék győzni. Ugyanis a
nevem Tímea, ezt a nevet Jókai Mór
találta ki, és nekem ez is egy győzelem, hogya egy híres író „képviseli” a
nevem.” (N. T.)
K. Á.

Recept
Egyszerű, de nagyon finom saláta
öntet: 1 kis doboz joghurt, 1-1
kávéskanál majonéz, mustár és méz,
csipetnyi só. Ezeket összekeverjük és
bármilyen zöldsalátára tálaláskor
ráöntjük.
K. Á.

A reuma oka sok esetben a
vese renyhe működése. A mezei zsurló veseműködést segítő, kötőszöveterősítő hatékonysága miatt kedvelt
szer a reumás ízületi panaszok kezelésében. Külsőleg gyógyfürdőként,
belsőleg tea formájában is alkalmazható. Fürdőként legalább 2-3 liter
zsurlóteát kell önteni a fürdővízhez,
15-20 percig benne maradni, majd
kiszállva egy fürdőlepedőben megszárítk oz ni. T ea ké nt egy pú pozott teáskanálnyi füvet 2,5 dl forrásból levett vízzel kell forrázni, majd
lefedve hagyni állni 10-15 percig. Azután leszűrni, és az egészet meginni.
Legalább egy hónapon keresztül minden reggel egy csészével. A négy hét
után mindenképpen tartani kell 4
hét szünetet, majd szükség szerint
lehet ismételni. Napi egy csészével
ajánlom a tejoltó galaj teát is, ez is
segíti a veseműködést. Ennek fogyasztásában nem kell szünetet tartani.
K. Á.

Hirdetések

Játéksarok

• A héten csütörtökön kez-

Az április 13-i játék nyertese: Kószó Dóra.
Új feladványunk: Az 5x5-ös négyzetbe írd be a számokat 1-5-ig úgy, hogy
egy szám csak egyszer szerepeljen
ugyanabban a sorban, oszlopban
vagy átlóban. Ezután nézd meg, milyen számok kerültek a római számmal ellátott négyzetekbe. Ezek a bal
oldali megoldókulcsban a helyes betűk sorszámát adják meg, amit be
kell karikázni. Fentről lefelé olvasva
megkapod a megfejtést.

dődik május hónapja. Egyben kezdődik a hagyományos májusi litániák
imádkozása is. Ezért ebben a hónapban a hétköznapi szentmisék este
18:00-kor kezdődnek, s utána imádkozzuk a májusi litániát.
• A héten első péntek és első vasárnap, a szentmisék végén Jézus Szíve
litániát végzünk, délelőtt betegeket
látogatunk.
P. Gy.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Christopher, Teleki Béla
és Lakatos Katalin, Gréti Zenina, Szepesi Gábor és Teleki Brigitta, Dániel,
Naphegyi László és Gurdics Judit
gyermekei a keresztség szentségében
részesültek templomunkban 2014.
április 20-án. Patrik, Tóth József és
Tejfel Éva gyermeke a keresztség
szentségében részesült templomunkban 2014. április 21-én.
Temetés: Nagy Ilonát 80 éves korában 2014. április 17-én utolsó útjára
kísértük.
P. Gy.

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. május 2-ig juttasd el neveddel
és címeddel ellátva a plébánia postaládájába. Eredményhirdetés 2014.
május 4-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)

