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Az első remete
Remete Szent Pál

*Egyiptom 228, +Egyiptom 341 vagy 343
A Decius császár által megindított keresztényüldözés őt
is érintette. Láthatta a vértanúk hősi helytállását, tanúREMIGIUS: „Galilea azt jelenti, hogy átköltözés. Minja lehetett nem egy keresztény hittagadásának. Ő azt az
denki, aki keresztelkedni akar, az a bűnöktől az eréutat választotta, hogy elrejtőzött, majd
nyekhez költözik át és a keresztséga sivatagba menekült, hátrahagyva
hez járulva megalázza magát: a Jor- Verses Szentírás
minden vagyonát. Hat évtizedet töltött
dán ugyanis azt jelenti leszállás.”
„Kelj fel – mondá Jézus – hozzád igyeegy barlangban. Életét a vallásos képG. F. keztem,
zelet korán kiszínezte: ennek egyik
Hogy általad legott megkeresztelteseleme a képein látható holló. Arra
sem.”
János álmélkodott – megdöbbenve hát- utal, hogy mindennapi táplálékát az a
fél cipó jelentette, amit Isten rendelérál,
„Térjetek meg, mert közel van az Isten
sére egy holló hozott neki a csőrében.
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Lexikon

TE KIT VÁLASZTANÁL?
Az előző kérdésünkre a helyes válasz:
Ábrahám volt, akinek az Úr parancsot adott, hogy hűsége jeléül áldozza
fel neki egyetlen fiát, Izsákot. Ábrahám nehéz szívvel engedelmeskedett
az Úr akaratának. Amikor Ábrahám
majdnem feláldozta gyermekét, az Úr
angyala megakadályozta őt, és helyette egy kost adott neki az áldozathoz. Ábrahám ezzel bizonyította feltétlen hitét és hűségét az Úr előtt, és
ezért a mindenható ismét ígéretet
tett rá, hogy utódai nagy nemzetté
válnak majd. Új kérdésünk:
Kit avatott szentté 1943 november 19-én XII. Pius pápa?
1. Szent Margitot
2. Szent Katalint
3. Szent Piroskát
4. Szent Ágnest
A helyes válaszokat névvel és címmel ellátva, péntek estig dobják be a
plébánia postaládájába. A helyes
megfejtők között egy könyvet sorsolunk ki 2014. január 19-én, a 9 órás
mise végén. (A Szent Istvánnal kapcsolatos játék szerencsés nyertese
Tóth Johanna volt.)
M. L.

zet.
Az idő magával így hozta a dolgot,
Hogy itt is betöltsem, mit az Írás mondott.”
És ezen szavakkal a folyóvízbe lép,
S a keresztvíz alá lehajtja szent fejét.
(Varga Lajos: Verses Szentírás)

N.-né

Olvassunk!
De mit?
II. János Pál bölcsességei - A
pápa az élet alapvető kérdéseiről
(Összeállította: Nick Bakalar és
Richard Balkin)
„A szeretet üzenete, melyet Krisztus
hozott el, mindig fontos, mindig
igaz. Nem nehéz észrevenni, hogy
minden szépsége és nagysága ellenére, a tudomány és technológia
hódításai ellenére, a minőségi és
bőséges anyagi javak ellenére, amelyeket kínál, a mai világ több igazságra, több szeretetre, több örömre
sóvárog. És mindezt Krisztusban és
az ő életmodelljében találhatja meg.
(Beszéd Bostonban, 1979. október
1.)”
K. Á.

Létige
12. v. (Urunk megkeresztelkedése):
Iz 42,1-4.6-7; ApCsel 10,34-38;
Mt 3,13-17
13. h.: 1Sám 1,1; Mk 1,14-20
14. k.: 1Sám 1,9-20; 2,1-8; Mk 1,2128
15. sz.: 1Sám 3,1-10; Mk 1,29-39
16. cs.: 1Sám 4,1-11; Mk 1,40-45
17. p.: 1Sám 8,4-7.10-22a; Mk 2,1-12
18. sz.: 2Kor 10,17-11,2; Mt 25,1-13
19. v. (évközi 2. vasárnap):
Iz 49,3.5-6; 1Kor 1,1-3; Jn 1,2934

Léleklétra
Tanulj!
Tanuld meg a víztől követni
utadat,
Tanuld meg a tűztől: mindből
hamu marad.
Tanulj az árnyéktól őrködni
éberen,
Tanulj a sziklától megállni helyeden.
Tanuljál a Naptól, mely nyugovóra tér,
Tanulj a szellőtől, mely lombok közt pihen:
(Folytatás a 2. oldalon)

Kedves Olvasó!

Isten patikája

Hogy lehet elérni, hogy a
gyerek ne basáskodjon?
A változtatás néha gyorsan megy, máskor hoszszú időbe telik, de majdnem mindig eredményes.
Nem az a lényeg, hogy mit teszel,
hanem az, hogy ki vagy a gyereked
számára! Passzív szerepet játszol,
aki mindig mindent igyekszik békésen megoldani? Vagy tudod, mire
van a gyerekednek szüksége, és magadra vállalod a döntések felelősségét? Nem ígérem, hogy könnyű
lesz… de lényeges része a gyermeknevelés művészetének. Amikor a
nevelésed abból áll, hogy utólag reagálsz a gyereked viselkedésére, hangulatára vagy kívánságára, akkor
bizony a kormányt is neki adod át.
Jobb lenne, ha legtöbbször kezdeményezően cselekednél, azaz te járnál
elől, és a kicsid caplatna utánad.
Fordulj felé értő figyelemmel! Már
tudod, hogy mire érzékeny, és nagyjából ki tudod, számítani, mikor mi
várható tőle. Amikor csak lehetséges, előzd meg: add meg neki, amire
szüksége van, mielőtt ő kérné!
Ha például séta közben észreveszed, hogy egyre csoszogósabban
lépked, és már tudod, hogy nemsokára felhangzik a „Mamiii, vegyél
föööl!”, előzd meg, és ajánld fel meleg és lelkes hangon: „Hadd vegyelek
föl egy kicsit!” Örülni fog. „Nahát,
azt akartam, hogy fölvegyél, és nem
is kellett kérnem!” Ha megszokod,
hogy általában így bánj vele, nagyobb biztonságban fogja magát
érezni: tudni fogja, hogy olyan gondoskodó Mamija van, aki számon
tartja a szükségleteit. Legközelebb
megint szívesen indul el veled sétálni a saját lábán, mert tudja, hogy
nem kell veled is megküzdenie, amikor elfárad. Jobban rád mer hagyatkozni, mint az a gyerek, akinek mindig ki kell könyörögnie, hogy fölvegyék. Apróságnak tűnik, de ez az
apró változtatás komoly előrelépés
abba az irányba, hogy a kicsid megbízzon benned és a vezetésedben .

Gyógynövények 12. rész
Ekcémára: Külsőleg meg
lehet próbálni a diólevél
teából készült lemosót. A diólevélnek gyulladáscsökkentő hatása
van, naponta többször az elkészített teával lehet mosni a bőrt, és
utána orbáncfű olajjal bekenni.
Kívülről továbbá bármelyik útifű
frissen szedett levele jó. Külsőleg
az ekcémás bőrfelületet frissen szedett útifű nedvével kell bedörzsölni. Körömmel a levél hátoldalát megnyomkodva kell a sebes
bőrre kenni a kiserkenő nedvét
naponta többször. Ha van választék, leginkább a lándzsás útifüvet
ajánljuk. Az útifű teáját lehet inni
is napi egy csészével, nem
kell szünetet tartani, korlátlan ideig iható.

Üdvözöl:

Krisztamami
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

(Folytatás az 1. oldalról)

K. Á.

Recept

Hogyan kell életed leélni csendesen.
Tanuld meg tőlük, hisz mindenik testvéred:
Hogy kell szépen élni és szépen halni
meg.
Tanuld a féregtől: semmi sem fölösleg,
Tanulj a rózsától tisztán maradni meg.
Tanuld meg a lángtól elégetni szennyed,
Tanuld a folyótól: utadból ne térj meg.
Tanulj az árnyéktól alázatos lenni,
Tanulj meg a Naptól szüntelen haladni.
Tanuld négy évszaktól ismerni az időt,
Tanuld a csillagtól, hogy az Égben erőd.
Tanulj a tücsöktől: ha magad vagy, zenélj.
Tanuld el a Holdtól, hogy semmitől ne
félj.
Belátást a sastól, s ha vállad súly nyomja,
Nézd meg, milyen terheket cipel a hangya.
Tanuld a virágtól, hogy légy szép és kecses,
Tanulj kismadártól: szabadon repülgess.
Tanulj a báránytól: legyél szelíd, mint ő,
Mindentől tanuljál, mert minden veszendő.

Úgy figyelj utadon, mi célodhoz
viszen,
Tanítson, mi meghal, s LÉTED
ÖRÖK LEGYEN!

(Ősi norvég vers)
Sz. L. K.

Pampuska
Hozzávalók: száraz kifli vagy kalács, 1 vaníliás pudingpor, 2 tojás
sárgája (a pudingport és a tojást
megfőzzük), ½ liter tej, 2 alma lereszelve, 2 kanál baracklekvár, darált
dió, cukor, vaníliás cukor.
Egy tepsit vagy jénait kivajazunk. A
kiflit elszeleteljük, cukros tejben
megmártjuk, lerakjuk a tepsi aljára,
megkenjük baracklekvárral, dióval,
almával, rákenjük a puding felét.
Még egy sor kifli, majd a maradék
puding következik.
A tojásfehérjét cukorral kemény
habbá keverjük, rákenjük a tetejére
és megsütjük.
A kifli adag a család mérete szerint
növelhető vagy csökkenthető.

Hirdetések
• Fatimai imaóra lesz
január 13-án, hétfőn a Közösségi
házban, du. 3 órai kezdettel.
• Ma a Katolikus Kör tartja találkozóját a közösségi házban, du. 4
órai kezdettel.
• Egyházi bál 2014. január 25-én
szombaton este 6 órakor kezdődik, jegyek a plébánián: felnőtt
4000 Ft, diák 2000 Ft értékben
hivatali időben vásárolható.
P. Gy.

Játéksarok

Temetés: Kálmán Sándorné született Jenei Magdolnát 93 éves korában 2013. december 30-án kísértük
utolsó útjára. Nyugodjék békében!

A december 29-i játék nyertese:
Varga Nóra. Új feladványunk:
Hány állatot vitt fel Mózes a
bárkába?
Írd fel a megfejtést egy papírra és
2014. január 17-ig juttasd el neveddel és címeddel ellátva a plébánia postaládájába. Eredményhirdetés 2014. január 19-én, a 9-es
mise végén.

P. Gy.

F. K.

Beküldő: Szabóné Ocskó Zsuzsanna
K. Á.

Anyakönyvi hírek

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 (főszerkesztő), Szabóné Lality Karla (Sz. L. K.)

