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„Első koronás uralkodónk”

Boldog Gizella – Magyar királyné – apátnő
* Regensburg 980 körül + Passau 1059.
Első koronás uralkodónőnk. Eredetileg kolostorba
akart lépni – vallásos lelkületű volt. Szent Adalbert püspök rábeszélésére elfogadta a házassági
ajánlatot, így lett Géza fejedelem fia,
István felesége. Gizella fölajánlotta
Verses Szentírás
életét egy nép jövőjéért. Városa VeszMondá az idegen: „Óh ti balgataprém lett, gyóntatója a veszprémi püsgok,
pök. A királynénak a magyarok készíIlyen kislelkűek s hitetlenek vagytettek koronát. Veszprémben Gizella
tok!”
apácazárdát alapított és fölépítette a
Ekképpen érték el. Emmausz faluszékesegyházat. Nagyon szépen varrt
és hímzett. A miseruhákat magyar és
ját,
bajor udvarhölgyek segítségével készítAz idegen pedig menni készült totette el. Fáradhatatlan volt a jótettek
vább.
gyakorlásában. Segítőkezet nyújtott
„Maradj velünk – mondák ők a táminden szükséget szenvedőnek, aki
vozónak –
útjába került. Fiának, Imrének halála
Mivel esteledik, már hanyatlik a
után mindinkább visszavonult, István
nap!”
halála után pedig már csak Istennek
Ő belegyezett, s hogy letelepedett
élt. Anyai és hitvestársi fájdalmát hősiVelök egy hajlékban, vevé a kenyeesen viselte. Gizella 48 év múltán viszret,
szatért hazájába – belépett a bencés
Megáldá, megszegé, odanyújtá nenővérek kolostorába, majd apátnő lett.
kik:
Egyes magyar történészek szerint GiÍme megnyílának azonnal szemeik!
zella haláláig Magyarországon maradt,
Megismerék Jézust a kenyérszegésés 1050 előtt Veszprémben halt meg.
ről,
Hamvai ma Passauban a niedernburgi
Ámde ő eltűnik most szemeik elől.
templomban nyugszanak. 42 évig élt
Atyámhoz nem jöhet senki, csak
közöttünk és a magyarokért nagyon
általam,
sokat tett.
A hozzájutásnak csak ez egy útja
N.-né
van.
És hogyha engemet ti jól ismernétek,
Akkor atyámat is éppúgy ismernéA legáldottabb kéz a földön
tek.
A te két kezed, jó Anyám!
(Varga Lajos: Verses Szentírás)
Mindenki
áldja közeledben:
N.-né
Hát én hogy is ne áldanám?!
Tudom megáldja Istenünk is,
Az örök Jóság s Szeretet! Némán, nagy, forró áhitattal,
Csókolom meg a kezedet!
4. v.: ApCsel 2,14.22-28; Zs 15; 1Pét
(Dsida Jenő)
1,17-21; Lk 24,13-35
Sz. L. K.
5. h.: ApCsel 6,8-15; Zs 118,23-30; Jn
6,22-29
6. k.: ApCsel 7,51 - 8,1a; Zs 30; Jn
6,30-35
7. sz.: ApCsel 8,1-8; Zs 65; Jn 6,35-40
8. cs: ApCsel 8,26-40; Zs 65; Jn 6,44Nicolas Vanier: Belle és Sébastien
51
„A hatalmas kutya harminc méterrel
9. p.: ApCsel 9,1-20; Zs 116; Jn 6,52feljebb,
egy bokor mögé rejtőzve követte a
59
gyerek minden mozdulatát. A sajt illata
10. sz.: ApCsel 9,31-42; Zs 115; Jn
az orrába csapott, összefutott szájában a
6,60-69
nyál, de meg sem rezdült, s még sokáig
11. v.: ApCsel 2,14a.36-41; Zs 22;
csak áll ott, miután a betolakodó eltűnt.
1Pét 2,20b-25; Jn 10,1-10
Naplementekor az állat leosont a vízhez,

úgy tett, mintha
tovább akarna menni
(Lk 24,28)
SZENT ÁGOSTON: Ez a színlelés (úgy
tett) nem félrevezetés. Ahogyan a bölcsek és szent emberek és maga Jézus is,
tanítását jelképesen mondta, nem jelenti azt, hogy ezek mesék. Különös szavakba, tettekbe öltöztetett életadó igazságok.
G. F.

Lexikon
Jézus föltámadott teste:
Krisztus föltámadása nem ebbe a
földi életbe való visszatérés. Föltámadott teste azonos azzal, amelyet megfeszítettek, magán viseli a szenvedés
stigmáit, de már az isteni élet részese és a megdicsőült test szabadon
határozza meg, hogy hol, hogyan és
milyen alakban jelenik meg a tanítványainak.
M. B.

TE KIT VÁLASZTANÁL?
Az előző kérdésünkre a helyes válasz:
Salamon, aki elé két asszony járult
igazságért. Mindketten sajátjuknak
mondtak egy kisgyermeket, egyik
sem akart engedni. Salamon úgy
tudta meg ki az igazi anya, hogy
megparancsolta: vágják ketté a kisgyereket. Erre az igazi anya inkább
lemondott a kisgyerekről, csak nehogy baja essék.
Új kérdésünk:
Ki alapította a magyar alapítású
Pálos szerzetes rendet?
1. Remete Szt. Antal?
2. Boldog Özséb?
3. Szent Gellért?
4. Clunyi Szt. Hugó?
A helyes válaszokat névvel és címmel
ellátva péntek estig dobják be a plébánia postaládájába. A helyes megfejtők között egy könyvet sorsolunk
ki 2014. május 11-én, a 9 órás mise
végén.
A Mária Magdolnával kapcsolatos
játék szerencsés nyertese Nyerges
Gábor volt.
M. L.

Léleklétra

Létige

Olvassunk! De
mit?

és kiugrott a homokra. Egyetlen falásra
bekapta a sajtot, melyet Sébastien otthagyott neki.”

K. Á.

Kedves Olvasó!
Mi, szülők, már évezredek óta aktiváljuk a gyerekeink riasztórendszerét. Rájuk ijesztünk,
rájuk kiabálunk – felkeltjük a figyelmüket,
hogy vigyázzanak és elkerüljék a bajt.
És azért is, hogy viselkedjenek rendesen. Ez teljesen természetes, az ösztöneinkből fakad, tehát csináljuk. A gyereknek éreznie kell a figyelmeztető
jelzéseket ahhoz, hogy vigyázni tudjon.
Ha az agy beadja az érzéstelenítőt, ha
a gyerek védekezni kezd a túl sok ijedtség okozta stressz ellen, akkor hiába
kiált rá az anyukája, és hiába fenyegeti
az apukája. Nem hat rá, és nem is lesz
elővigyázatos. A sok kiabálás, fenyegetés, ijesztgetés, az ijesztő következmények gyakori kilátásba helyezése, a
félelmetes történetekkel való riogatás,
a felnőttek részéről minden ijesztő
fellépés abból a célból történik, hogy a
gyereket lefékezze, megszeppentse és
óvatosságra intse. De ha ezt a gyerekünk egyéni érzékenységéhez képest
túlzásba visszük, a fegyver visszafelé
sülhet el, mivel a riasztórendszer finom műszer. A gyerek agya egyszer
csak megelégeli a dolgot, és onnantól
kezdve kivéd mindent, ami túl nagy
stresszt okozhat. Ha azt tapasztalod,
hogy a gyerekedre nincs hatással, hogy
egy picit megemeled a hangodat, akkor
ne emeld fel még jobban, hanem halkítsd le! Ebben a dologban szembe
kell menned az ösztöneiddel, mert ha
nem hallja meg a hangodat, az azt jelenti, hogy kezdi elveszíteni az érzékenységét.
Üdvözöl:

Krisztamami

Májusi Litánia
A májusi ájtatosság meghonosítása
1890-re tehető. Mostani életvitelünkkel kapcsolatban hihetetlennek, tűnik,
hogy 90, 100 évvel ezelőtt még az ájtatosságok délután 3 órakor kezdődtek.
1948-ban Palotás József atya a litánia
végére betette az áldoztatást. Körülbelül 2000-től, május hónapban a hétköznapi szentmise este van a litániával,
amikor vendég énekesek is ékesítik a
Szűzanya dicséretét. Köszöntsük a
Szűzanyát énekeinkkel, imáinkkal és
kérjük őt, őrizze népünket és hallgassa
meg kéréseinket.
Farkas Dezsőné

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

Kirándulni volt az egyházközség

Isten patikája

Március utolsó hétvégéje idei első kirándulásunkkal telt el. Negyvenfős csoportunk — kicsik és nagyok — Torockóra és
környékére indult. Első állomás Torda
volt. Két turisztikai látványossága a sóbánya és a hasadék. A sót kézzel termelték
ki, a vésők nyoma látható a mennyezeten.
Harang alakú vájatokat készítettek; a
bányában három nagyobb terem található, ezek József, Mária Terézia és Rudolf
nevét viselik, egy nagyobb kiáltás 16-szor
hallatszik vissza. 2002-ben még nem volt
kialakítva sem lift, sem csónakázó tó. Ma
már az egész család megtalálja szórakozását a bányában: lehet golfozni, biliárdozni
v ag y
ór i áskerék ről
csodá ln i
a
sóképződményeket. (Folytatjuk.)

A köszvényre az erdei málnalevél
teája a legalkalmasabb. Amellett, hogy a
vérben lévő húgysavat kitisztítja (ami a
köszvényt okozza) nagyon jól támogatja a
vesét és még jóízű is. Hasonló tulajdonságokkal rendelkezik az erdei szederlevél is,
lehet keverni őket 1:1 arányban, de lehet
külön-külön is inni.

Ökrös Istvánné

Hirdetések
• Május hónapban a hétköznapi
•
•

szentmisék este 18:00-kor kezdődnek, s
utána imádkozzuk a május litániát.
Május 11-én vasárnap a katolikus Kör
tartja találkozóját a plébánia Közösségi
Házában, du. 16:00-kor.
Május 11-én vasárnap délelőtt 09:00kor ifjúsági mise lesz, utána gyermekfoglalkozást tartunk a plébánia Közösségi Házában 11:30-ig.

P. Gy.

Anyakönyvi hírek
Bérmálás: Bárdos Piroska, Bozsák Bese
István, Czékus Judit, Gábor Dominika,
Gyovai Dóra Alexandra, Klonka Tamás
Máté, Kószó Kata, Mihálffy Kincső, Nagy
Darinka, Nagymihály Tímea, Nagymihály
Klaudia, Perecz Diána, Tóth Katica Petra
a bérmálás szentségében részesült templomunkban 2014. április 27-én.
Keresztelés: Barbara, Csábi Tamás és
Szvoboda Ella gyermeke a keresztség
szentségében részesültek templomunkban
2014. április 27-én.
Temetés: Kriván Sándort 66 éves korában, 2014. április 25-én utolsó útjára kísértük.

Gyógynövények 28. rész

K. Á.

Recept
Kakukkfüves pulykacsíkok: 60 dkg
pulykamell csík, só, bors, 2 ek. vaj, 2 ek.
olívaolaj. A mártáshoz 7,5 dkg pirított dió,
5 dkg vaj, 3 gerezd lereszelt fokhagyma, 1
csokor friss kakukkfű levele, 10 dkg
morzsolt márványsajt, 1,5 dl habtejszín. A
húst sózzuk, borsozzuk és a vajon-olajon
megsütjük, majd kivesszük az edényből.
Egy másik edényben a mártáshoz való
vajat felolvasztjuk és kihűtjük. Ezután a
vajhoz tesszük a diót és a mártás többi
hozzávalóját és összepürésítjük. A
pulykacsíkot visszatesszük a sütéshez
használt edénybe, ráöntjük a mártást és
méréskelt lángon kevergetve 1-2 perc
alatt összemelegítjük.

K. Á.

Játéksarok
Az április 20-i játék nyertese:
Vass Marcell. Új feladványunk:
A felsorolt 9 szó közül melyik nem szerepel a rejtvényben?
angyalok,
kenyértörés,
megnyílt,
Emmausz, lángolt, hajnalban, Kleofás,
felismerte, él
A szavak vízszintesen, függőlegesen és
átlósan is állhatnak.
Írd fel a megfejtést egy papírra és 2014.
május 9-ig juttasd el neveddel és
címeddel ellátva a plébánia
postaládájába. Eredményhirdetés 2014.
május 11-én, a 9-es mise végén.

F. K.

P. Gy.
Májusi Egyházzenei Hónap Kiskundorozsmai Zenei Programja
Május 6-án kedd este Perneczky Balázs
orgonaművész-tanár orgonál.
Május 8-án csütörtök este Simon Bálint
főiskolai hallgató orgonál.
Május 9-én péntek este Gyuris János
zenei estje lesz.
Május 11-én, vasárnap de. 9:00-kor a
Dorozsmai Ifjúsági Kórus énekel.

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

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)

