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„A Világ Királynője”

Fatimai Boldogasszony
A portugáliai Fátima Lourdes után a világ leglátogatottabb Mária-kegyhelye évi 4 millió zarándokkal. 1918ban a jelenések helyén kis kápolna épült, itt helyezték el a
SZENT ÁGOSTON: Krisztus az alacsony ajtó. Aki azon be
Szűzanya kegyszobrát. Épült itt lelkigyakorlatos ház, kórház,
akar menni, annak meg kell hajolnia,
60 szerzetesház, 3 gimnázium. 1928egyébként beveri a fejét.
ban kezdték a bazilika építését. 1916.
Verses Szentírás
G. F.
tavaszán három pásztorgyerek – Lúcia,
„Ha ragadozó vad megyen az akolFerenc és Jácinta – egy ifjút pillantott
ban,
meg, aki a Béke Angyalának nevezte
Annak már nem lehet semmi
magát és Portugália őrzőangyalaként
mutatkozott be. 1917. május 13-án jejószándéka.
11. v.: ApCsel 2,14a.36-41; Zs 22;
lent meg először a „Béke völgye” lejtőHogy
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met,
12. h.: ApCsel 11,1-18; Zs 41-42; Jn
gyerekeket, valamint hogy hat hónapon
Ha nincs ott pásztora, ugyan mit is
10,11-18
át mindig ugyanabban az időpontban
tehet?
13. k.: ApCsel 11,19-26; Zs 86; Jn
jöjjenek el hozzá. Ezután a Szűzanya is
Életöket féltve a nyájat ott hagyják.
10,22-30
megjelent nekik: imádságot, áldozatot
Ámde a jó pásztor nem retteg onta14. sz.: ApCsel 12,24 - 13,5a; Zs 66;
és engesztelést kért. A híressé vált napni vért,
csodát hetvenezer ember látta. Hosszú
Jn 12,44-50
Mert életét adja az ő juhaiért.”
idő után a jelenéseket természetfeletti
15. cs: ApCsel 13,13-25; Zs 88,2-27;
E szavakkal saját egyházára goneredetűnek nyilvánították. XII. Pius
Jn 13,16-20
dol,
pápa 1946-ban elrendelte Máriának,
16. p.: ApCsel 13,26-33; Zs 2; Jn 14,1
„Én vagyok – úgymond – az igazi jó
mint a Világ Királynőjének ünnepét,
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pásztor
miután megkoronázták a kegyszobrot.
17. sz.: ApCsel 13,44-52; Zs 97; Jn
Ki nyáját halálig soha el nem hagyA Szűzanya koronájába belefoglalták
14,7-14
ja.”
II. János Pál pápa ellen elkövetett me18. v.: ApCsel 6,1-7; Zs 32; 1Pét 2,4(Varga Lajos: Verses Szentírás)
rényletből származó pisztolygolyót.
9; Jn 14,1-12
N.-né
Három titkot közölt a látnokokkal: 1. A
pokol látomása és azoknak a büntetéseknek a jövendölése, melyek a világra
várnak. 2. Mária Szeplőtelen Szíve
tiszteletének kinyilatkoztatása. A harmadik titkot Lúcia 1944-ben borítékba
A. sumér kenyérzárta, majd Rómába került. 1960. málenyomat
jus 13-án elolvasták a levelet, de továbB. asszír vágóbi titoktartást kértek a jelenlevőktől.
deszka
Az előző kérdésünkre a helyes válasz
XVI. Benedek pápa ismerte meg a harC.
perzsa labirinBoldog Özséb volt, aki esztergomadik titkot, mely a jelenések kutatói
tus játék
szerint a hitre vonatkozik. 2000-ben II.
mi kanonokként alapította a Pálos
D. babiloni papi
János Pál boldoggá avatta Lúciát, Ferendet 1250-ben, amikor egyesítette
feljegyzés
rencet és Jácintát.
a Patacs-hegyi és a pilisi remetéket.

…bemenni az ajtón…
(Jn 10,2)

Létige

Mi ez?

TE KIT VÁLASZTANÁL?

A
rend
központja
jelenleg
a lengyelországi
Częstochowában,
a Jasna Góra-i kolostorban van, a
magyar tartomány székhelye pedig Pécsett.
Új kérdésünk:
Ki tért meg a damaszkuszi úton?
1. Simon?
2. Saul?
3. Kornéliusz?
4. Ananiás?
A helyes válaszokat névvel és címmel
ellátva péntek estig dobják be a plébánia postaládájába. A helyes megfejtők között egy könyvet sorsolunk
ki 2014. május 18-án, a 9 órás mise
végén.
A Salamonnal kapcsolatos játék szerencsés nyertese Balázs Vera volt.
M. L.

E. Baal templom
térképe Ugaritban

N.-né

A névvel és címmel ellátott megfejtést a plébánia postaládájába kérjük
bedobni. Válasz a jövő héten, a helyes
megfejtők között egy rózsafűzért sorsolunk ki a plébánián.
G. F.

Léleklétra
Hibáink, tévedéseink bevallása az első lépés az
igaz úton. Figyeld meg, még senki
sem lett kevesebb azzal, hogy bevallotta hibáját és bocsánatot kért.
(Szenthelyi-Molnár István)
Sz. L. K.

Böjte Csaba gondolatai
Csaba testvért, 1800 szociális árva
nevelőapját ma már senkinek nem kell
bemutatni. Könyveiből szeretnék gondolatokat megosztani a Kiáltó Szó olvasóival, melyhez hozzájárulását kértem.
Sajátos, ízes stílusát mutatja válaszlevelének egy részlete: Köszönöm a bizalmadat!! Nagy a világ, és sok-sok kedves
ember van benne... Mennyei atyánk ezt
a Föld nevű projektét nagyon jól futtatja!
Fogadják a kedves olvasók a könyveiből kiragadott részeket hétről hétre
azzal a szeretettel, ami Csaba testvér
soraiból árad! Szavai és élete minden
pillanatban tökéletes harmóniában
állnak egymással.

M. T. É.

Kedves Olvasó!
A
járókába
tevés,
a
sarokba
állítás és
a szobába küldés nem
ijesztgeti a gyereket kiabálással és fenyegető magatartással; testi fájdalmat sem
okoz neki. Ezek az erőszakmentesnek
szánt megoldások az elhagyottság
élményében mártják meg a gyereket.
Amikor a hozzád való ragaszkodásánál
fogva próbálod elérni a gyereknél, amit
akarsz, nagyon hatásosnak tűnik a
trükk. Az elszakadástól való félelem
melletted tartja a gyereket. Amikor elindulsz, utánad szalad. Használjuk a trükköt, mivel olyan jól hat! Az elhagyottság
megszólaltatja benne a szirénát, hogy
baj van és kapaszkodni kell. Bármi áron,
de oda kell mennie hozzád. Az elhagyottság annyira ijesztő élmény, hogy annál a
büntetés, még a verés is elviselhetőbb.
Kapaszkodni kezd beléd, minden energiájával a közelség elérésére és megtartására törekszik… ami viszont akadályozza az individuációt (az életképes, érett
személyiséggé válás folyamatát). Sok
ember egy életen át szenved a biztonságvesztéstől. Azt tapasztalta, hogy a szeretetnek feltételei vannak: aki szeret, az
addig szeret, amíg megfelelően viselkedem. Ez gyökeresen eltér attól, ami biztonságos, egészséges, jó és természetes. A
gyerekek lelkét az a stabil és feltétel
nélküli szeretet táplálja jól, ami Isten
szeretetéhez hasonlít.

Kirándulni volt az egyházközség

Isten patikája

(Folytatás)
A TORDAI hasadék legendája Szent László királyhoz fűződik. Egyik kunok elleni
harca során menekülnie kellett Kérte az
ég Urát tegyen csodát. A kunok előtt
kettéhasadt a szikla - Szent László megmenekült. A hasadékban végigfutó patak
felett négy híd ível át, hol jobb, hol bal
oldalon vezet a gyalogút. A hatalmas sziklák látványa lenyűgöző, kb. 50 perces út
visz át rajta. Lábizmainkat még 2 nap
múlva is éreztük. Torda főterén található
az a román stílusú templom, ahol 1568ban kihirdették a szabad vallásgyakorlást. Tordától Torockószentgyörgyre vettük az irányt. Szállásunk a Székelykő
Kúria a mai kor igényeinek megfelelően
fogadja a vendégeket. Festett bútorok,
népi varrottasok teszik hangulatossá a 4
margarétás kúria kényelmét. A recepciónál házi áldás, az éjjeli szekrényekben 3
nyelven biblia volt található. Pazar kiszolgálásban volt részünk. Vasárnap aki korán ébredt, ihatott bivaly tejet, fejhetett
kecskét, igazi falusi vendégszeretetben
volt részünk. Délelőtt megnéztük a helyi
katolikus templomot, amely egy dombtetőre épült. Ezzel meg is alapoztuk a várrom, és a Székelykő megmászását.
(Folytatjuk.)

Meszesedés: A nyaki erekre,
gerincre, csigolyákra a fokhagymás almaecet
használatát
javasolom.
12 gerezd fokhagymát felszeletelve egy
befőttes üvegbe teszünk. Öntsük le annyi
almaecettel, amennyi ellepi, és zárjuk le
az üveget. 24 óra múlva alkalmazható.
Mártsuk bele az ujjunkat és kenjük be
kétszer-háromszor a két nyaki ütőeret,
gerincet, csigolyákat. Mikor megszáradt,
mossuk le, majd kenjük be krémmel (pl.
babakrém vagy körömvirágkrém), hogy a
bőr megnyugodjon, és ne legyen piros.
Legalább 4-6 hétig minden nap lehet ismételni. Kitartóan kell
végezni.
Az almaecetet belsőleg is lehet fogyasztani, minden nap hígítsunk 1dl almaecetet
1dl vízzel és az egyik felét ebéd után, a
másikat pedig vacsora után igyuk meg. Az
ecet oldja a meszesedést.

Ökrös Istvánné

Hirdetések

Krisztamami
•

Évfordulók
29 éve, 1985. május 2-án, életének
75. évében Miamiban
hunyt el
Nagymihály
Gáspár
a
kiskundorozsmai Kunsági Szövőgyár
alapítója és tulajdonosa. Hamvait a
miami és a kiskundorozsmai temetőben helyezték örök nyugalomra.
D. A.

Anyakönyvi hírek
Esküvő: Czene János és Bozóki Piroska
házasságot kötött templomunkban 2014.
május 3-án.
Keresztelés: Noémi, Halász Gábor és
Kovács Angéla, valamint Sarolta, Berta
Zoltán és Gyuris Sarolta gyermeke a
keresztség szentségében részesültek
templomunkban 2014. május 4-én.

•

•

•
•
•

•

szentmisék este 18:00-kor kezdődnek, s
utána imádkozzuk a májusi litániát.
Ma, vasárnap a Katolikus Kör tartja
találkozóját a plébánia Közösségi Házában du. 16:00-kor.
Ma, vasárnap délelőtt 09:00-kor ifjúsági mise lesz, utána gyermekfoglalkozást tartunk a plébánia Közösségi Házában 11:30-ig.
Egész napos szentségimádás lesz templomunkban május 13-án, kedden 8
órától az esti szentmise kezdetéig a
közösségi házban.
Fatimai imaóra lesz május 13-án, kedden du. 4 órakor a közösségi házban a
szentségimádás keretében.
Szent Rita kilenced kezdődik május 14én, szerdán 17:30-kor a templomban.
Alsóvárostól a Dómig családok zenés
zarándoklata lesz május 15-én, 17:00
órai kezdettel. Indulás az alsóvárosi
templomból.
2014. május 16. és 17-én, pénteken és
szombaton templomtakarítás lesz.
Kérjük a kedves hívek segítségét.

P. Gy.

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

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

K. Á.
Májusi Egyházzenei Hónap Kiskundorozsmai Zenei Programja
Május 16. péntek este a szentmisén
közreműködik az Alsóvárosi Templom
Kórusa.
Május 17-én, szombaton a szentmisén
közreműködik a Hozsanna Kórus.
Május 18-án, vasárnap este a szentmisén közreműködik Huszár Emőke és
tanítványai.

P. Gy.

• Május hónapban a hétköznapi

Üdvözöl:

Gyógynövények 29. rész

Játéksarok
Az április 27-i játék nyertese: Deli Alen volt.
Új feladványunk egy keresztrejtvény:
1. Azt mondta Krisztus: Én vagyok az
élet ....... Aki hozzám jön, nem fog éhezni,
és aki bennem hisz, sohasem szomjazik
meg.
2. Az az ember, aki ellopja mások dolgait.
3. Az az ember, aki a misét bemutatja.
4. „Miután valamennyi sajátját kiengedi,
előttük megy, a ..... pedig követik őt, mert
ismerik a hangját.” (Jn. 10,4)

Írd fel a megfejtést egy papírra és 2014.
május 16-ig juttasd el neveddel és
címeddel ellátva a plébánia
postaládájába. Eredményhirdetés 2014.
május 18-án, 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), Deli Albin (D. A.), Farkas Dezsőné (F. D.), Ferencsik Katalin (F. K.), Koczkás Ágnes
(K. Á.), Maróti László (M. L.), Mihálffy Béláné (M. B.), Moróné Tapody Éva (M. T. É.), Nagyné Nyírő Katalin (N.-né), Pócsai György (P. Gy.), Szabó József
(tördelés), Szabóné Lality Karla (Sz. L. K.), Szalkai Attila (tördelés)

A kiadvány elektronikusan is elérhető a http://dorozsmaiplebania.hu/hetilap címen.

