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A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

Sebességkorlátozás

2014. május 18.

Szent Rita

1381. Május 22., + 1447. Május 22.
Nevének jelentése: Gyöngy, jelképe a rózsa.
Nem született Ő sem szentnek,de egész életén át törekedett arra, hogy Istennek kedve teljék benne. A rázúdult,
THEOPHYLACTOS: Amikor gyakorlati dolgokkal foglalönként vállalt szenvedései imáival, jócselekedeteivel pozikozol, az megmutatja neked az utat. Amikor imádkozol,
tív értelmet kapott. Jézus Krisztus ajándékaként halála
az az igazsághoz vezet el. És amikor mindkettőt teszed
előtt tizenöt éven át viselhette homloegyütt, az maga az élet.
kán a töviskorona egy sebét. Az eréG. F.
nyek gyakorlásával lett Ő szent, példakép. Közbenjárónk szükségeink
A tett, s nem a tett követlehetetlen ügyeiben. Templomunkkezménye számít. Mindig
ban szent Ritát 1988 óta tisztelhetjük. A háromalakos szobor készítője:
helyesen
kell
cselekedned.
Talán
„Amen”: Héber szó, amely a
Bánvölgyi László.
nem
tőled
függ,
s
talán
nem
is
a
te
Szentírás utolsó könyvének, néhány
F. D.
idődben lesz a tettnek következméújszövetségi imádságnak és az Egyház liturgikus imádságainak végén
nye, de ez nem jelenti azt, hogy nem
áll, részünkről a bizakodó és fennkell helyesen cselekedned. Sosem
tartás nélküli „igen”-t fejezi ki
tudhatod, hogy a tetteidnek mi lesz
A helyes válasz az előző kérmindarra, amit megvallottunk a
az eredménye. De ha nem teszel
désre:
hitvallásban, teljesen ráhagyatkozD. babiloni papi feljegyzés.
semmit, nem lesz eredmény sem.
va arra, aki a végső „Amen”: az Úr
Ez a 15 cm magas agyagtábla Irakból
(Mahatma Gandhi )
Krisztus.
származik, ami a feláldozott juh
M. B.
Sz. L. K.
beleinek tekeredéseit ábrázolja, amit a

út, igazság, élet
(Jn 14,6)

Léleklétra

Lexikon

Mi ez?

Létige
TE KIT VÁLASZTANÁL?
Az előző kérdésünkre a helyes válasz:
Saul volt, aki gyűlölettől lihegve Jeruzsálemből Damaszkuszba
tartott, hogy fogságba ejtse Jézus
követőit. Az úton megjelent neki Jézus, s megkérdezte tőle: „Saul, Saul –
miért üldözöl engem?” Saul összeomlott, tehetetlenné vált, megvakult, s
magába fordult, majd megtért: „Igen,
Saul voltam, de Pál lettem” – vallotta. Csak így válhatott apostollá, majd
vértanúvá. Új kérdésünk: Ki alapította a 996-ban Szent Márton hegyére települt szerzetesek rendjét?
1. Néri Szent Fülöp?
2. Liguri Szent Alfonz?
3. Nursiai Szent Benedek?
4. Loyolai Szent Ignác?
A helyes válaszokat névvel és címmel
ellátva péntek estig dobják be a plébánia postaládájába. A helyes megfejtők között egy könyvet sorsolunk
ki 2014. május 25-én, a 9 órás mise
végén.
A Boldog Özsébbel kapcsolatos játék
szerencsés nyertese Farkas Dezsőné volt.
M. L.

18. v.: ApCsel 6,1-7; Zs 32; 1Pét 2,4-9;
Jn 14,1-12
19. h.: ApCsel 14,5-18; Zs 113B; Jn
14,21-26
20. k.: ApCsel 14,19-28; Zs 144; Jn 14,27-31a
21. sz.: ApCsel 15,1-6; Zs 121; Jn 15,1-8
22. cs: ApCsel 15,7-21; Zs 95; Jn 15,911
23. p.: ApCsel 15,22-31; Zs 56; Jn 15,12
-17
24. sz.: ApCsel 16,1-10; Zs 99; Jn 15,1821
25. v.: ApCsel 8,5-8; Zs 65; 1Pét 3,1518; Jn 14,15-21

Böjte Csaba gondolatai
Amikor körülnézünk a világban, látjuk, hogy minden olyan szép, takaros. Végül is minden lehetne feketefehér! Valakinek fontos volt, hogy
túlcsorduló szeretetében megajándékozzon minket a színekkel. Az autó
számára nem készül vaníliás, epres,
kakaós üzemanyag – megtölti az ember benzinnel és megy. Az ember is
működhetne hasonlóan.
Milyen jó, hogy sokféle íz, sokféle
szín, sokféle illat létezik! Mind-mind
ajándék, és arról szól, hogy Isten, aki
megalkotta számunkra, nagyon szeret bennünket!
M. T. É.

babiloni papok feláldoztak a Kr.e. 2.
évezredben. Az ókori Mezopotámia
papsága a jövő eseményeit kutatva,
vizsgálta a leölt állat beleit, szerveit.
Ha „o lvas va” a be lek for mái,
elhelyezkedése között valami
s zo k at la n n al t a l á lko zt a k ar r ó l
feljegyzéseket készítettek. A képen a
pap az állat beleinek görbe vonalait
rajzolta meg, alul pedig ékírásos
f e lje gy zé s be n ír t a t a p as zt a lt
különlegességről. A szöveg fordítása:”
bal és jobb, jobb oldalon találkoznak,
ahol elszakadnak egymástól.” Hogy
ezek mit jelentenek, nem tudjuk, de a
babiloni papoknak, akik ezt olvasták,
nem kétséges, hogy fontos
információval szolgált.

G. F.

Cserkészet
A cserkészmozgalom alapjait Lord Baden-Powell (Bi-Pi), egy
brit katonatiszt indította el. Bi-Pi egy
város erődjét védte az ötszörös túlerő
ellen. Gyorsan rájött, hogy az önkéntes fiatal fiúk nagyon ügyesek és alkalmasak a futárszolgálatban, a
kémkedésben, logisztikai munkákban. A hosszú, de győztes csata után
Anglia egyik szigetén hozta létre az
első cserkésztábort 1907-ben.
A dorozsmai cserkészek nyári táborába várják az érdeklődőket. További információ a 20/775-34-25-ös telefonszámon Kósa László Cusánál.

K. L.

Kedves Olvasó!
Ha a reggelt hidegen
azzal
indítod,
hogy „Igyekezz, elkésünk!”, és előzőleg
nem melegítetted fel a
kapcsolatot, nem ébresztetted fel [gyermeked] kötődő ösztönét, akkor a sürgetés hatására úgy
fogja érezni, hogy le kell lassítania.
Az a helyzet, hogy a természetes szófogadáshoz nem elég, hogy megvan valahol a
kapcsolat. Ébren is kell lennie. Élvezem
az új „okos” telefonomat. Jó, hogy van.
De csak akkor tudnak rajta felhívni, ha
be is van kapcsolva.
Minden alkalommal, amikor találkozunk, újra be kell kapcsolnunk, fel kell
melegítenünk a kapcsolatot. Erre szolgál
minden kultúrában a köszönés. Amikor
újra találkozunk, egy barátságos tekintettel, mosollyal, pár szóval vagy mozdulattal, gyakran valamilyen érintéssel is
üdvözöljük egymást. A meglévő kapcsolatok bekapcsolására, felmelegítésére szolgálnak
az üdvözlő
rítusok
(szemkontaktus, mosoly, bólintás, kézfogás, ölelés, puszi… ahány ház, annyi
szokás). Előbb ébreszd fel a gyerekedben a kötődő ösztönt, ami visszahelyezi őt a meglévő jó kapcsolatba, és csak
utána mondd meg neki, hogy mit csináljon! Minden reggel, és minden távollét
után újra melegítsd fel a kapcsolatot:
csalogasd elő a szemkontaktust, az ösztönös kis mosolyt és a bólintást. Ezekből az
apró jelekből láthatod, hogy már él a
vonal köztetek, zöld a lámpa, e pillanatban is összeköt benneteket a jó kapcsolat. Csak ezek után érdemes belefognod
ügyed előadásába.
Üdvözöl:

Krisztamami
A héten ünneplik névnapjukat
Alexandra
Erik
Ivó
Milán
Bernát
Felícia
Konstantin
Rita
Júlia
Dezső
Eszter
Elíza

Harcra kész, az embereket oltalmazó
Becsület
Tiszafa
Kedves
Medve, erős
Boldog
Szilárd, állhatatos
Gyöngy, tenger leánya
Ragyogó
Óhajtott, kívánt gyermek
Mirtusz, csillag
Isten a teljesség, a tökéletesség
N.-né

A plébánia elérhetőségei:
6791 Szeged-Kiskundorozsma,
Szent János tér 6.
tel.: (62) 461-228 és (20) 82-32-159
email: dorozsmaiplebania@gmail.com

Kirándulni volt az egyházközség

Isten patikája

(Folytatás)
A faluban 10 fő katolikus van, számukra
kéthetente tartanak misét. A szépen felújított nagy plébánia épületében van vendég lakrész 4 főre, valamint borospince. A
modern fürdőszoba úgy használható, hogy
mindenki felhordja magának a szükséges
vízmennyiséget a faluból… A vár a XIII.
században épült, a Toroczkay család birtoka volt. A helyi sajtgyár termékeinek
alapanyagát a környék háziállatai szolgálják. Többféle sajtot, túrót, vajat készítenek, vásároltunk is belőle, Torockóra
kora délután érkeztünk. A falu a Székelykő lábánál fekszik, 700 fő lakosa van jórészt unitárius vallásúak. A település
lakói kézművesek voltak. Jelentős volt a
vasbányászat a környéken. A Székelykő
egy háton fekvő óriásra emlékeztet. Korábbi szállásadóm Sárika mondása: mindig rácsodálkozom a látványára, amikor
felébredek és meglátom. Teliholdkor tökéletesen látszik az alakja. Ez az egy hely
van, ahol kétszer kel fel a Nap. Aki rászánta magát, hogy felmásszon rá, azt
igazán megdolgoztatta. Lentről apró pontok voltak az emberek a hatalmas sziklán.
Fárasztó, de élménydús kirándulás volt.
Szép időben, jó helyen, sok jóban volt
részünk.

Migrénre az őszi margitvirág
(vadmargaréta) teáját javaslom. A kakukkfű tea is jó migrénre, erősre főzve
napi 1-3 csészével. A fekete nadálytő tinktúrával vagy a pásztortáska tinktúrával
kell bedörzsölni a homlokot és
a halántékot, mielőtt jön a migrénes fájdalom. A migrén ellenszereként ajánlom
még a rozmaringot, ami bizonyítottan
növeli az agyi vérellátást és fájdalomcsillapító hatású is. Alkalmanként igyuk,
mert túlzott mértékben való rendszeres fogyasztása mérgező. A palástfű teája
forrón megszünteti a fejfájást kivéve, ha
azok ideges eredetűek. Ezekre a citromfű
tea használható. Ha minden nap megiszunk egy csészével, az a stressz oldására, lazításra is nagyon jó. Jó immun- és
idegrendszer erősítő tea az orbáncfű tea,
de csak kúraszerűen ajánlott. 6 hétig
minden este lefekvés előtt igyunk meg egy
csészével, majd hagyjunk ki 6 hetet.

Ökrös Istvánné

Gyógynövények 30. rész

K. Á.
Májusi Egyházzenei Hónap Kiskundorozsmai Zenei Programja
Május 24-én szombaton este 6 órakor
Huszár Gergely gitárművész szolgál a
szentmisén.
Május 25-én vasárnap este 6 órakor
Csányi Ildikó és vonósnégyesét hallgathatjuk a szentmise keretében.

P. Gy.

Anyakönyvi hírek
Esküvő: Túró Attila és Balázs Ágnes a
házasság szentségét szolgáltatták ki egymásnak templomunkban 2014. május 10én.
Keresztelés: Bertalan Szilveszter,
Battancs Szilveszter és Szilasi Katalin,
Patrícia Erzsébet, Dudás Zsolt és Csurár
Kinga valamint Maja, Veres Péter és
Gera Zóra gyermekei a keresztség szentségében részesültek templomunkban
2014. május 11-én.

P. Gy.

Évfordulók

Hirdetések
• Május hónapban a hétköznapi szentmi•
•

sék este 18:00-kor kezdődnek, s utána
imádkozzuk a májusi litániát.
Szent Rita kilenced kezdődik május 14én, szerdán 17:30-kor a templomban.
Vasárnaponként délután 4 órától 5
óráig a ligeti kápolnában imádkoznak a
kedves hívek, melyre mindenkit szeretettel várnak.

P. Gy.

Játéksarok

II. Stáció szentelés
Kiskun-dorozsmán
82 évvel ezelőtt a Hősök Ligetében, 1932.
május 5-én P. Baranyai Dömötör szegedi
ferencrendi szerzetes szentelte fel azt a 14
stációt,
amelyet Német Kálmán
kiskundorozsmai kőműves mester az 1855
-ben épült régi stációk tégláinak felhasználásával átépített. Átépítését a Hősök
Ligetének kialakítása és parkosítása tette
szükségessé. Ezek voltak azok a Zsolnayféle majolikaképes stációk, melyeket 2012
-ben újra átépítettek.

A május 4-i játék nyertese:
Szvoboda Ella volt.
Új feladványunk megoldásához a Biblia
segít. Írd be a két hiányzó szót!
„Jézus azt felelte neki: Én vagyok az ....,
az.... és az élet. Senki sem jut az Atyához,
csak általam.” (Jn. 14,6)
Írd fel a megfejtést egy papírra és 2014.
május 23-ig juttasd el neveddel és
címeddel
ellátva
a
plébánia
postaládájába. Eredményhirdetés 2014.
május 25-én, a 9-es mise végén.

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

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.), Kósa László (K. L.), 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.

