KIÁLTÓ SZÓ
2. évfolyam, 21. szám

A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

Sebességkorlátozás
más vígasztalót fog adni
(Jn 24,16)
ARANYSZÁJÚ SZENT JÁNOS: A Szentlélek eljövetelére és ajándékaira várni kell azért, hogy a tanítványokban kialakuljon a vágy és az több kegyelemben részesítse őket.
G. F.

Lexikon
Mi a Viaticum?
Azok szentáldozása akik elhagyni
készülnek a földi életet és az örök
életbe készülnek lépni. Az Eucharisztia, melyet az e világból az
Atyához való átmenetel órájában
vesz magához az ember, közösség
a meghalt és föltámadott Krisztus
testével és vérével, ami az örök
élet magva és a föltámadás ereje.
M. B.

TE KIT VÁLASZTANÁL?

Léleklétra

2014. május 25.

Nepomuki Szent János
Szül.: 1350, +1390, Ünnepe: Május 16.
IV. Vencel Cseh király feleségének, Zsófiának
volt a gyóntatója. János hite szerint nem árulta el a gyónási titkot a királynak, ezért az megkínoztatta és a Moldva folyóba dobatta. Művészi ábrázolásokon hídon állva
jelenítik meg. Az igaztalanul megrágalmazottak fohászkodnak hozzá. Dorozsmán a templomparton látható az 1811-ben felállított szobra.
F. D.

Mily börtön rabja a lélek a
földön?
Miért nem tud kitörni idelentről,
hogy lába végre csillagokon járjon,
Istennek éljen, s magának meghaljon?
(Néri Szent Fülöp)
Sz. L. K.

Létige
25. v.: ApCsel 8,5-8; Zs 65; 1Pét 3,1518; Jn 14,15-21
26. h.: ApCsel 16,11-15; Zs 149; Jn
15,26 - 16,4
27. k.: ApCsel 16,22-34; Zs 137; Jn
16,5-11
28. sz.: ApCsel 17,15.22 - 18,1; Zs
148; Jn 16,12-15
29. cs: ApCsel 18,1-8; Zs 97; Jn 16,16
-20
30. p.: ApCsel 18,9-18; Zs 46; Jn
16,20-23a
31. sz.: ApCsel 18,23-28; Zs 46; Jn
16,23b-28
1. v.: ApCsel 1,1-11; Zs 46; Ef 1,1723; Mt 28,16-20

Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Nursiai Szent Benedek,
aki Nursiában született 480 körül.
A Bencés rend alapítója és regulájának kidolgozója. 1964-ben VI.
Pál pápa a nyugati szerzetesség
alapítójaként és az európai szellemiség alakítójaként „Európa védőszentjévé” nyilvánította.
Új kérdésünk: Ki öntött aranyborjút Izrael népének, hogy
azt imádják?
1. Gerson?
2. Józsué?
3. Áron?
4. Mózes?
A helyes válaszokat névvel és címmel ellátva péntek estig dobják be
a plébánia postaládájába. A helyes megfejtők között egy könyvet
sorsolunk ki 2014. június 1-én, a 9
órás mise végén.
A Saullal kapcsolatos játék szerencsés nyertese Tóth Istvánné
volt.

A dorozsmai cserkészek nyári táborába
várják az érdeklődőket. További információ a 20/775-34-25-ös telefonszámon
Kósa László Cusánál.

M. L.

K. L.

Cserkészet
B. P. a cserkészet céljait a
mozgalom alapításakor abban határozta meg, hogy a vagány
fiúkat a férfias, keresztény és lovagias nevelésben részesítse egy izgalmas
jellemnevelésen keresztül. A nyugodt, de határozott erővel rendelkező
mozgalom gyorsan terjedt szerte a
világon. Magyarországon 1910-től a
középiskolákon keresztül gyorsan
terjedt. Pár évre rá a Vág folyón levő
tutajtúra 105 cserkésszel lett a magyar mozgalom szimbolikus kezdete.

Szerzetesek
A keresztény szerzetesség
alapjai
már a Kr.u. II.
század
hajnalán
megjelentek.
Az
első ismert, Istennek szentelt életű
aszkétákat, akik regula és fennhatóság nélkül éltek, Szent Jeromos
remnuothoknak, Cassianus
szarabaitoknak nevezte. Ők voltak az
első ókeresztény szerzetesek, közülük
az első legjelentősebbek: Szent Jeromos (340-420), Szent Ágoston (354430) és Szent Kolumbán (543-615). A
mai keresztény szerzetesség alapjai a
4. század elejéről erednek, a remetekolóniákból fejlődtek ki, Egyiptomban. A keleti ortodox egyházak szerzetesi rendszerének atyjaként Szent
Baszileioszt tisztelik, míg a nyugati
világ rendjei Nursiai Szent Benedek
fellépésétől eredeztetik magukat. A
szerzetesek az általánosan, társadalmilag is elfogadott istentisztelet mellett szigorúbb életvitelt fogadtak,
emellett a kolostorok saját szabályzatot alkottak, amelyet szintén be kellett tartaniuk a tagoknak.
(Folytatjuk)
K. L. K.

Böjte Csaba gondolatai
A szeretet lényege, hogy megfeledkezem magamról és a másikért élek.
Ha beszélek hozzád, de közben máson jár az eszem, akkor az azt jelenti,
hogy nem te vagy a legfontosabb számomra. Ha egy férfi gondolatai másfelé járnak, amikor a családjára kellene figyelnie, vagy más nőknek is
csapja a szelet, akkor a szeretete
nem teljes. A szeretet egyik fontos
vonása, hogy tudjam magam kiüresíteni a másik ember számára. Ő legyen nekem a fontos.
M. T. É.

Kedves Olvasó!

A plébános válaszol Isten patikája

Nálunk is megjelentek
azok a könyvek, amelyben leírják, hogyan
tanítható meg a kisbaba az önálló elalvásra. A Ferber módszert szerint hagyni kell a babát sírni 5
percen keresztül. Ha nem alszik el,
Anya odamegy és megnyugtató hangon
beszél hozzá, megsimogatja, de nem
veszi fel. Utána elmegy, és újabb 10
percen keresztül hagyja a babát sírni.
Megint visszamegy, megint beszél hozzá, miközben simogatja, és megint elmegy. Ha a baba közben hányt a
stressztől, igyekszik úgy megtisztogatni, hogy közben se vegye föl, és így
folytatja egészen addig, amíg a baba
elalszik. Azonban tudnunk kell,
hogy ha a gyereknek egyedül kell elaludnia, akkor fordított irányban
indítjuk el az érzelmi érettség felé
vezető úton. Szembe mindennel, ami
fontos lenne ahhoz, hogy harmonikusan fejlődhessen, és azzá váljon, aki
Isten belé helyezett lehetőségei alapján
lehetne. Miért olyan nehéz az esti lefekvés a kisgyerek számára? Azért,
mert kötődő ösztönéből fakadóan egyik
legerősebb zsigeri indulata
a közelségkeresés. Ez az első és legfontosabb! Ha Anya nincs a közelben,
akkor szirénázni kezd a baba riasztórendszere. Eközben kellene nyugodtan
és elengedetten álomba szenderülnie,
ami lehetetlen. Az önálló elalvásra
nevelés az elhagyottság-élmény
összes kockázatával jár: Elbizonytalanít, aláássa az individuációs folyamatot. A túl nagy stressz rongálja a riasztórendszert, frusztrációt kelt, ami agresszív magatartáshoz vezethet. Rongálja a nevelés egyetlen lehetséges
közegét, a bizalmas kapcsolatot.

Jeremiás próféta Kr.e. 587-ben az
elnéptelenedett és kifosztott jeruzsálemi templomot siratja. A szent három
nap mi is ezekből a siralmakból énekelünk. Mi is a templomot siratjuk, vagy
Krisztus halálát?
Mindkettőt! Krisztus és a templom
ugyanaz. János evangéliumában (Jn
2,19-21) a zsidók ugyanis azt kérdezték Jézustól. „Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezt mered tenni? Jézus azt
válaszolta: „Bontsátok le ezt a templomot, és harmadnapra fölépítem. A
zsidók ellene vetették: Negyvenhat
esztendeig épült ez a templom, s te
három nap alatt újjáépítenéd? DE Ő
SAJÁT TESTÉNEK TEMPLOMÁRÓL
BESZÉLT.”
G. F.

Üdvözöl:

Krisztamami
A héten ünneplik névnapjukat
Orbán

Hirdetések
• Május hónapban a hétköznapi szentmisék este 18:00-kor
kezdődnek, s utána imádkozzuk a
májusi litániát.
• Szombaton, május 31-én lesz a májusi litániák befejező imádkozása.
• Vasárnap, június 1-én, elsővasárnap
lesz, a délelőtti szentmisén imádkozzuk a Jézus Szíve litániát.
P. Gy.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Hanna Puskás Csaba és
Glumac Laura, Anna Tulipán Illés
János és Tatár Katalin gyermekei a
keresztség szentségében részesültek
templomunkban 2014. május 11-én.
Temetés: Buknicz Ferencné sz. Szarvas Margitot 90 éves korában május 9én, Halasi Jánost 74 éves korában
május 10-én, Miklós Zoltánt 82 éves
korában május 20-án utolsó útjára
kísértük.
P. Gy.

Gyógynövények 31. rész
Pajzsmirigy alul- és túlműködésre a közönséges galaj hatásos
gyógynövény. Készítsünk egy teát
(csapott evőkanál fű, 2,5 dl víz, leforrázni, 15 percig állni hagyni, leszűrni) és ezzel a főzettel gargarizáljunk
naponta többször. Olyan mélyen amennyire csak bírjuk, majd nyeljük le
a kortyot. Ne várjunk azonnali javulást, kell 1-2 hónap is, mire érezhető
hatása lesz ennek a kúrának.
Bármeddig lehet inni a teát, nem kell
szünetet tartani, sőt ha beállnak a
megfelelő értékek, akkor se hagyjuk
el teljesen, heti 1-2 alkalommal igyuk
továbbra is ún. emlékeztető teaként.
A göbökre a leforrázott és leszűrt
galaj füvet hűtőbe kell tenni, majd
este kicsit megmelegíteni éséjszakára dunsztkötésben a nyakra
tenni kívülről.
K. Á.

Játéksarok
A május 11-i játék
nyertese: Deli Alex
volt.
Új feladványunk egy rejtvény: 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.

városi

Vicc sarok

Fülöp

lókedvelő

Evelin

kellemes, kedves

Emil

versengő, igyekvő

Magdolna

a Genezáreti tó mellől való

Zsanett

Jahve megkegyelmezett,
kegyelembe fogadott

Angéla

angyal, hírnök

Gyerekszáj

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
web: http://dorozsmaiplebania.hu

Két kislány lapozgatja a Képes Bibliát.
A „Madonna a kis Jézussal” képnél az
egyik kislány megkérdi:
— Hol van Jézuska apukája?
A másik elgondolkodik, majd:
— Biztos ő fényképezett!
D. A.

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 30-ig juttasd el
neveddel és címeddel ellátva a
plébánia
postaládájába.
Eredményhirdetés 2014. június 1
-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), 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.

