KIÁLTÓ SZÓ
2. évfolyam, 23. szám

A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

Sebességkorlátozás
...keze és oldala...
(Jn 20,20)
SZENT ÁGOSTON: Megjelenik testével és annak minden
tagja egészséges. Megmutatja a sebek helyét, amiből nem
vád és sértettség árad, hanem erő.
G. F.

Szent Medárd
Ünnepe: június 8.
Frank édesapa és római édesanya gyermeke. Harminchárom évesen szentelték pappá. Hittérítő szónoklataival
nagy hatást ért el hallgatóiban. Már fiatal korában püspökké
választották. Európai hiedelem szerint: „Ha Medárd napján
eső esik, negyven napig meg nem áll.” A gabona aratásának és
a szüreti munkáknak a védőszentje.

Léleklétra

TE KIT VÁLASZTANÁL?
Az előző kérdésünkre a helyes válasz:
Szent Ágota szűz és vértanú, akit a
keresztényüldözések idején a helytartó kiszemelt magának.
Ágota
azonban minden kísértésnek ellenállt. Ekkor a helytartó haragra gerjedt és iszonyúan megverette, melleit
levágatta. Az ezt követő éjszakán
megjelent előtte Szent Péter és teljesen meggyógyította. A zsarnok ezután
haragjában addig kínoztatta, míg
meghalt.
Új kérdésünk:
Melyik apostol kételkedett Jézus
feltámadásában?
1. Lukács?
2. Tamás?
3. Jakab?
4. János?
A helyes válaszokat névvel és címmel
ellátva péntek estig dobják be a plébánia postaládájába. A helyes megfejtők között egy könyvet sorsolunk ki
2014. június 15-én, a 9 órás mise végén.
Az Áronnal kapcsolatos játék szerencsés nyertese Hidvégi Mihályné
volt.
M. L.

Böjte Csaba gondolatai
Csak a mesékben él ronda, gonosz
Vasorrú Bába és ártatlan, gyönyörűséges, csupa jóság Hófehérke. Csak a
mesében létezik, hogy minden fekete
vagy fehér. Az életben csak árnyalatok
vannak, a dolgok sötét- vagy világosabb szürkék. A világon minden embernek van esélye arra, hogy megtanuljon szeretni, hogy ő is elinduljon az
élet útján. Isten a legkisebb mustármagtól kezdve minden élőlénybe beleültette a kibontakozás, a megszépülni
akarás, a gyümölcstermés utáni vágyat.
M. T. É.

2014. június 8.

F. D.

Hiszek a Szentlélekben
Hiszem, hogy megszabadít előítéleteimtől.
Hiszem, hogy megváltoztatja szokásaimat.
Hiszem, hogy legyőzi közömbösségemet.
Hiszem, hogy szeretettel tölti el lelkemet.
Hiszem, hogy megállít a rossz előtt.
Hiszem, hogy felbátorít a jóra.
Hiszem, hogy legyőzi szomorúságomat.
Hiszem, hogy szeretettel tölt el Isten igéje
iránt.
Hiszem, hogy elveszi kicsinyhitűségemet.
Hiszem, hogy megerősít szenvedésemben.
Hiszem, hogy áthatja egész lényemet.
(Karl Rahner)

Sz. L. K.

Létige
8. v. (Pünkösd): ApCsel 2,1-11; Zs 103;
1Kor 12,3b-7.12-13; Jn 20,19-23
9. h.: 1Kir 17,1-6; Zs 120; Mt 5,1-12
10. k.: 1Kir 17,7-16; Zs 4; Mt 5,13-16
11. sz.: ApCsel 11,21b-26; 13,1-3; Zs 97;
Mt 10,7-13
12. cs: 1Kir 18,41-46; Zs 64; Mt 5,20-26
13. p.: 1Kir 19,9a.11-16; Zs 26; Mt 5,27-32
14. sz.: 1Kir 19,19-21; Zs 15; Mt 5,33-37
15. v. (Szentháromság vasárnapja):
Kiv 34,4b-6.8-9; Dán 3,52-56; 2Kor
13,11-13; Jn 3,16-18

Évfordulók
282 éve: elhunyt Balajthy Máté, Dorozsma első papja. Amikor Dorozsma betelepítése után a hirtelen megnövekedett népesedés miatt a szegedi Szent Ferenc rendi
atyák már nem tudták kellőképen ellátni
a község lelki életének gondozását, akkor
Kálmán István bíró kérelmére, Althan
Mihály Frigyes bíboros váci püspök 1725
áprilisában Balajthy Mátét bízta meg
ezzel a nemes feladattal. Dorozsmán nevéhez kötődik az első egyházi anyakönyvek vezetése. Papságának ideje alatt Orczy István közbenjárásával a bécsi császár
kamarától kapott 3066 rénusi forintból
épült fel Dorozsmán a betelepülő jászok
első torony nélküli temploma, mely a
törökök által lerombolt régi templom helyére épült. Az ő papsága idején emelték
Dorozsmát plébánia rangra és így
Balajthy Mátét Dorozsma első plébánosaként említik. 7 évi lelkipásztorkodás után
1732. június 10-én hunyt el. Dorozsmán
utcát neveztek el róla.

D. A.

Szerzetesek
(Folytatás)
Mielőtt egy szerzetest
felszentelnének
(azaz
végleges
fogadalmat
tenne), előbb át kell
haladnia egy rövidebb-hosszabb tanulási, „beavatási” szakaszon. A legtöbb rend
esetében a következő lépcsőfokok léteznek: jelöltidő (általában egy-két év),
illetve a noviciátus szerzetesség
(általában két-három év). Bizonyos rendek esetében a végleges szerzetesi fogadalom előtt még egy ideiglenes fogadalom is létezik. A szerzetesi rend országonként vagy régiónként rendtartományokba szerveződik, amelyeket a tartományfőnökség vezet. A tartományfőnökség - és így a rendtartomány - élén egy
tartományfőnök áll. A rendtartomány
rendházakat, kolostorokat, plébániákat
és különböző intézményeket (pl.: óvoda,
iskola, idősotthon stb.) működtethet.

K. L. K.

Mi ez?
A helyes válasz az előző
kérdésre: D) egyiptomi
méhkaptár.
A majdnem 40 cm hosszú henger
Kahun egyiptomi városból került elő. Ez
egy kézzel készített méhkaptár, melyet
a méz összegyűjtésére használtak a
középbirodalom idején (Kr.e. 20551650). A 7 és fél cm széles henger egyik
vége nyitott volt, ahol a méhek
szabadon közlekedhettek, míg a másik
végét a méhész számára könnyen
elmozdítható kupakkal vagy
agyagdugóval fedték be. Mézgyűjtés
idején füstöt fújtak a hengerbe és
miután a méhek kirepültek,
hozzáférhettek a mézhez és viaszhoz
egyaránt.
Az egyiptomi sírrajzok a hagyományos
méhészet technikáit is bemutatják. A
hengereket fektetve helyezték el
százával egymáson, ipari méretekben
gyűjtve a mézet. Hasonló kaptárakra
bukkantak a Jordán völgyében is (Tel
Rehov). Az itt talált 200 kaptár több
mint 2 millió méhe fél tonna mézet
adott évente.

G. F.

Kedves Olvasó!

Receptek

A plébános válaszol

Az azonnali cselekvés azt
jelenti, hogy amikor a gyerek helytelenül viselkedik,
vagy tiltott dolgot csinál,
azonnal helyre kell tenni.
Ezt az elvet galambokkal és patkányokkal
végzett kísérletekre alapozzák. Azért
mondják, hogy azonnal kezelni kell a helyzetet, mert a galambok és a patkányok
emlékezete meglehetősen csekély kiterjedésű. Nem túl jó a memóriájuk. A gyerekeddel viszont sokkal hatékonyabban
tudsz dolgozni, ha a memóriáját hívod
segítségül egy-egy helyzet megoldásához,
és csak akkor, amikor már elült a vihar, és
újra a jó kapcsolaton belül vagytok. Sokkal
jobb eredményt érhetsz el, ha egy ügyet
akkor beszélsz meg és akkor rendezel a
gyerekeddel, amikor már nem vagytok a
vihar kellős közepén, amikor már sikerült
magatok mögött hagyni a viharzónát olyan
távolságra, ameddig a gyereked memóriája engedi. Egy komolyabb vihart kavart
ügy rendezését érdemes akár a következő
napra is elhalasztani, vagy aznap estére;
de legalább néhány órát mindenképpen
próbálj várni!
Miért? Mert akkorra benned is, és őbenne is elcsendesülnek a viharos érzelmek és
indulatok! Ha így teszel, akkor előbb alkalmad van újra felvenni a gyerekeddel a
jó kapcsolat szálait, és mire a vétség rendezésére kerül sor, már a jó kapcsolaton
belül tudtok dolgozni az ügyön. Együtt,
egy csónakban, hatalmi harc nélkül. A
viharos érzelmek, és a sietség nem fogja
rontani a megoldást, a fegyelmezés nem
fogja rongálni a kapcsolatot.
Üdvözöl:

Diópálinka Pannonhalmáról 1800-ból
1 adag hozzávalói:
3 liter pálinka, 30-35 db zöld dió – még ne
csontosodjon – általában június 24-e táján szedjük, de ez nagyon időjárásfüggő.
A diót 4 felé vágva egy 5 l-es csavaros
üvegbe helyezzük, és ráöntjük a 3 liter
pálinkát. Pár napig állni hagyjuk, majd
hozzáadunk: 1db szerecsendiót szétvágva, 1db narancs héját (jó szárított is), egy
kevés gyömbért, pár db szegfűszeget, pár
db fahéjat, 1 rúd vaníliát kikaparva.
A keverék 5 hétig álljon napos helyen,
naponta forgassuk át. 5 hét elteltével
leszűrjük és 75 dkg cukrot karamelizálva
hozzáadunk az alaphoz, majd lezárható
üvegekbe töltjük. A szerzetesek gyomorpanaszokra fogyasztották.

Ha a tanítványok féltek a zsidóktól, a
bezárkózás helyett (Jn 20,19) miért nem
menekültek el Jeruzsálemből?
Egyesek úgy gondolják, az ajtó jelképesen egy határ, ameddig a zsidó hatóságok
jogköre terjed. Sok tudós szerint a történet nem a tanítványok félelméről, hanem Jézus megdicsőült testéről szól, ami
a zárt ajtókon is áthatol. Valószínűleg
lehettek olyan találgatások, mivel a sír
ajtaja nyitva volt, Jézus mint tetszhalott
kijöhetett onnan, vagy a tanítványok
ellophatták a testét. Hogy valóban feltámadt, akadály nélkül mindenütt megjelenik, egyik igazolása a bezárkózott tanítványok története.

Krisztamami

dás lesz június 10-én, kedden reggel a
szentmise végétől este 18:00-ig.
Fatimai imaórát tartunk június 13-án
a templomban du. 16:00 órai kezdettel.
Június 15-én, vasárnap du. 16:00 órai
kezdettel a Katolikus Kör tartja találkozóját a közösségi házban.
Minden vasárnap délután 4-5-ig a
ligeti kápolna nyitva van, ahol a hívek
imádkoznak, mindenkit szeretettel
várnak.
Azok a házaspárok, akik ebben az
évben ünneplik házassági jubileumukat - függetlenül a kerek évfordulós
számoktól - és szeretnének áldásban
részesülni a búcsúi misén (június 22én) kérjük, jelezzék a plébánia irodájában.

A héten ünneplik névnapjukat
Medárd
Félix
Margit

hatalom, erős
boldog, szerencsés
gyöngy, világosság gyermeke

Barnabás
Villő
Antal
Vazul

vigasztalás fia
lomb tündér
herceg, fejedelem, elöljáró
királyi

N.-né

Egyházzenei hónap
Májusban az egyház zenei hónap keretében 10 fellépő látogatott el Kiskundorozsmára, templomunkba, hogy a szentmise
keretében szebbé és emlékezetesebbé
tegyék a liturgiát, köszöntve ezzel a hónap Nagyasszonyát, Máriát. Köszönet
illeti az önkéntes művészeket és kiemelten kántor-karnagyunkat Pócsai Györgyöt, aki megszervezte, fogadta és lebonyolította az egyes fellépéseket!

G. F.
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

N. –né

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Amira, Tóth József és
Szilágyi Márta, Bendegúz, Csőke Norbert és Farkas Mónika Erzsébet, Vivien,
Kovács Márk és Maróti Anita gyermekei
a keresztség szentségében részesültek
templomunkban 2014. június 1-jén.
Temetés: Farkas Ferencet 80 éves korában 2014. június 3-án utolsó útjára kísértük.

P. Gy.

Hirdetések
• Egész napos szentségimá•
•
•

•

G.F.

Játéksarok
A május 25-i játék nyertese Gyovai Dóra volt.
Új feladványunk egy keresztrejtvény:
1. Krisztus fejére ebből fontak koszorút a
gúnyolódó katonák.
2. Az az ember, aki kinyújtotta karját a
Vörös-tenger fölé és az kettévált.
3. Egy magyar szent. Kötényében rózsával ábrázolják.
4. Boldogok a lélekben szegények, mert
övék a ...... országa. (Mt 5,2)
5. A parancsolatok száma.
6. Az egyik szentség, amikor a fiatalok
megkapják a Szentlélek kenetét.
7. Krisztus halálának és feltámadásának
az ünnepe.
8. Az egyik arkangyal. Az ördögöt legyőzve ábrázolják a festményeken.
9. Krisztus keresztre feszítése után a
tanítványok együtt voltak és félelmükben bezárták az ajtót. Jézus azonban
belépett és így köszöntötte őket: „ ....
nektek!”
10. Az a szentség amit először kapunk
meg.

P. Gy.

Vicc sarok
Ima
„Istenem adj türelmet! De azonnal!!!”
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.
június 13-ig juttasd el neveddel és
címeddel
ellátva
a
plébánia
postaládájába. Eredményhirdetés
2014. június 15-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.

