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A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

Sebességkorlátozás
úgy szerette Isten a világot
(Jn 3,16)
ARANYSZÁJÚ SZENT JÁNOS: Az „úgy” szó a szeretet
fokozatát jelenti. A nagy és az úgy között különbség van. Az
úgy (annyira), meghatározhatatlan. Kezdet és vég nélküli,
halhatatlan, nem lehet viszonozni, csak hálát adni érte.
G. F.

Páduai Szent Antal
1195, +1231. Ünnepe: június 13.
Az alkatilag gyenge, de lélekben erős férfiú Szent
Ferenc rendjének volt tagja. Felkészültségével, lelkesítő
erejű szónoklataival vált ismertté. Sugárzó személyéből
adódóan folytonos csodatételei, hittérítése, gyóntatása, Istennek-embernek egyaránt tetsző áldozat volt. Rövid földi
életének utolsó tíz esztendejét Páduában élte. A bajaikban
hozzáimádkozók hatásos segítője. Templomunkban a jobb
(férfi) oldal harmadik oltárát és a mellette lévő bal oldali
szobrot állították tiszteletére. A falra szerelt köszönőtáblák
tanúsítják a hozzá imádkozók hitét, bizalmát, reményét.
F. D.

Léleklétra
TE KIT VÁLASZTANÁL?
Az előző kérdésünkre a helyes válasz:
Tamás apostol, aki társai szavának
nem hitt: „Ha csak nem látom kezén
a szegek nyomát, én nem hiszem.”
Nyolc nap múlva megjelent Jézus,
bár az ajtók zárva voltak. Tamáshoz
fordult: „Nyújtsd ide az ujjad és nézd
a kezemet! Ne légy hitetlen, hanem
hívő!” Új kérdésünk:
Ki volt az a magyar királylány,
akit a XX. században avattak
szentté?
1. Szent Erzsébet?
2. Szent Katalin?
3. Szent Hedvig?
4. Szent Margit?
A helyes válaszokat névvel és címmel
ellátva péntek estig dobják be a plébánia postaládájába. A helyes megfejtők
között egy könyvet sorsolunk ki 2014.
június 22-én, a 9 órás mise végén.

A Szent Ágotával kapcsolatos játék
szerencsés nyertese Szvoboda Ella
volt.
M. L.

Cserkészet
A mozgalom a cserkészmódszert alkalmazza: egy informális nevelési módszert, amely nagyban
épít a szabadban végzett elfoglaltságokra, többek között a táborozásra, erdei
és vízi életre, túrákra és sportra. A
cserkészet széles körben ismert jellegzetessége a társadalmi egyenlőtlenségeket elfedni hivatott egyenruha, nyakkendővel és cserkészkalappal vagy más
fejfedővel. Megkülönböztető jelvényei a
cserkészliliom és a lóhere, valamint
más, az egyenruhán viselhető jelvények.
A dorozsmai cserkészek nyári táborába
várják az érdeklődőket. További információ a 20/775-34-25-ös telefonszámon
Kósa László Cusánál.

K. L.

2014. június 15.

Bencés rend

Nem elég a célt látni;
járható útja kell!
Nem elég útra lelni,
az úton menni kell!
Egyedül is! Elsőnek,
elől indulni el!
Nem elég elindulni,
de mást is hívni kell!
S csak az hívjon magával,
aki vezetni mer!
(Váci Mihály)

Sz. L. K.

Mi ez?
A. ló szerszám
B. zászlótartó
C. tőr gombja
D. gyertyatartó
E. ajtó gomb
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. A két héttel ezelőtti Mi ez?
feladványra három megfejtés érkezett,
ebből csak egy volt a helyes. Ifj. Farkas
Dezső nyerte a rózsa fűzért, mely a plébánia hivatalban átvehető.

G. F.

Létige
15. v. (Szentháromság vasárnapja):
Kiv 34,4b-6.8-9; Dán 3,52-56;
2Kor 13,11-13; Jn 3,16-18
16. h.: 1Kir 21,1-16; Zs 5; Mt 5,38-42
17. k.: 1Kir 21,17-29; Zs 50; Mt 5,43-48
18. sz.: 2Kir 2,1.6-14; Zs 30; Mt 6,16.16-18
19. cs: Sir 48,1-14; Zs 96; Mt 6,7-15
20. p.: 2Kir 11,1-4.9-18.20; Zs 131; Mt
6,19-23
21. sz.: 2Krón 24,17-25; Zs 88,4-34; Mt
6,24-34
22. v. (Úrnapja): MTörv 8,2-3.14b-16a;
Zs 147; 1Kor 10,16-17; Jn 6,51-58

A
Bencés-rendet
Nursiai Szent Benedek alapította, aki
480 körül előkelő
szülők
gyermekeként született a felbomlóban lévő Római Birodalom Noricum nevű tartományában. Miután kitanulta a hét szabad
művészetet, Rómában jogot tanult,
majd visszavonulva a városból remeteéletet kezdett Subiaco erdejében, egy
barlangban. Három év teljes magány
után mind többen kezdtek hozzá elzarándokolni, hogy lelki ügyekben tanácsát kérjék. Ebben az időben döbbent
rá, hogy egy szerzetesközösségnek világos, közösen elfogadott életszabályzat
alapján kell működnie: ez a szabályzat
lett Szent Benedek Regulája. A regula
annyira átfogó és meggyőző volt, hogy
Nagy Szent Gergely pápa és egyházatya (540-604) kötelezővé tette minden
kolostorban. Szent Benedek 529-ben
megalapította Monte Cassino közösségét, a nyugati kereszténység egyik legfontosabb kolostorát.

K. L. K.

Böjte Csaba gondolatai
A félelem, a szorongás meg tudja bénítani az embert. Testi, lelki nyomorunkban olyan dolgokat is megtehetünk,
amiket szerető családban, gondos nevelés mellett felnőve soha nem tudnánk
elkövetni. Hiszem, hogy sok türelemmel, párbeszédekkel, szép lassan az ún.
„rossz” emberek is képesek kinyílni és a
fény felé fordulni. Ne kiáltsunk ki senkit gonosznak, az ember szava, az „ige”
is teremtő erő! Nem bíróknak kell lennünk, hanem orvosoknak. Álljunk a
tévelygők mellé, és segítsünk nekik
levetni a páncéljukat! Sohasem szabadna elfelejteni, hogy minden Saulban ott
lapul egy szeretethimnusz!

M. T. É.

Kedves Olvasó!

Alapítvány

Isten patikája

A kicsik és az éretlenek fegyelmezésének
fontos eleme a: Rendszer (egyszerű keretek, korlátok, szabályok), és jó szokások
segítségével tartsd
fenn a rendet! Ma
nem állnak rendelkezésünkre a kulturális hagyomány készen kapott keretei.
A társadalmi kultúrából kikopott, illetve a posztmodern ember száműzte a
hagyományos szokásokat, és a kapcsolatok íratlan szabályait. Ezek hiányában
viszont állandóan improvizálnunk kell.
Egyfolytában parancsolgatnunk kell a
gyerekeinknek, minden alkalommal
külön ki kell találnunk és meg kell nekik mondanunk, hogy mit csináljanak,
mert nincs előttünk magától értetődő
kerékvágás, amiben haladhatnak. A
folytonos mikro-menedzselés, az állandó
utasítgatás nemcsak nekik halálosan
fárasztó, hanem nekünk is. Aláássa a
családok maradék békéjét. Gondolj csak
a testápolásra, a tanulásra, a házi feladat elkészítésére, a hangszer gyakorlására! Egy hagyományos kultúrában az
ilyen dolgoknak is megvan a maga kerékvágása: rendszere és szokásai. A
kicsik és az éretlenek szeretik a rendszeresen ismétlődő kereteket, kötődnek
a jó szokásokhoz. Jól esik nekik, biztonságérzettel tölti el őket, ha a mindennapi élet jól kialakult mederben folydogál.
Szeretik újra meg újra ugyanazt csinálni. Szeretik, ha kiszámíthatóan tagolt,
átlátható rend és ritmus szerint zajlik a
napjuk, a hetük, váltják egymást az
évszakok, és érkeznek az ünnepek…
minden a maga helyén, a maga idejében.
Üdvözöl:

A Sztriha Kálmán alapítvány sikeres
pályázatából Egyházközségünk egy
nyomtatót és egy számítógépet kapott
122 ezer forint értékben. Köszönöm az
alapítvány elnökének, Hajdú Gézának,
az alapítvány tagjainak és a pályázatíróknak lelkes munkájukat és támogatásukat!

Gyógynövények 33. rész

Krisztamami

G. F

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Beáta Gyömbér Róbert és
Berta Karolina gyermeke 2014. június 7én, Ádám Tanács György és Ördög Erika, Fruzsina Lovai István és Hajnal Berta gyermekei a keresztség szentségében
részesültek templomunkban 2014. június
8-án.
Esküvő: Cserényi Szabolcs és Szolnoki
Éva Tünde, Bartók László és Hegedűs
Vivien a házasság szentségében részesültek templomunkban 2014. június 7-én.
Elsőáldozás: Bánhidy Kamilla Boróka,
Czékus Nóra, Dimov Dominik, Ézsiás
Máté, Gábor Patrícia, Gyömbér Brigitta,
Hajnal Regina Herbacsek Réka, Hevesi
Evelin, Horváth Dániel, Illés Máté, Jenei
Melinda Rita, Kocsis Mihály Márk, Kovács Vivien Ramóna, Kurucz Katica,
Kupecz Kristóf Zsolt, Lovai Fruzsina,
Molnár László Tamás, Petrov Dániel,
Ricart Pellicer Marc, Rózsa Donát, Sánta
Nikolett Simon Richárd István, Soós
Alexandra, Szalkai Erika, Tanács Izabella Emese, Topor Nikol, Tóth Csaba,
Turzó Tekla, Vass Gábor, Zombori Tünde
és Zsiga Gréta gyermekek a bűnbocsánat
és az oltáriszentség kegyelmében részesültek pünkösd ünnepén, 2014. június 8án.

P. Gy.

Hirdetések

Csontritkulás
Ajánlom a házilag is elkészíthető zsurlóport, amit a következőképpen készítünk el: a száraz növényt vastag falú edényben melegítjük, vigyázva,
hogy ne égessük meg. Porrá őröljük,
naponta egy mokkáskanálnyit fogyasztunk belőle. Emellett szintén jó tojáshéját sütőben kisütni, porrá zúzni és müzliben, gyümölcslében elkeverve fogyasztani..

K. Á.

A pszichológus válaszol
Gyermekemet vallásosan neveltem,
bérmálkozás óta nem tette be lábát a
templomba. Bennem van a hiba?
A bérmálási életkor a serdülőkor
első, második harmadának felel meg,
amiről elmondható, hogy a fiatal általában a ki vagyok én keresése mentén szembemegy a társadalmi elvárásokkal. Az addig ismert „rendes gyermek” magatartásának jellemző folytonossága is megszakad. Természetesen ezekért az átalakulásokért senki
sem hibáztatható, hiszen elsősorban
a biológiai változások a fő mozgatórugói a „meglepő” történéseknek.
Ficz Gábor

Játéksarok
A június 1-i játék nyertese: ifj. Szalkai Attila volt.
Új kérdésünk:
Hogy hívják az alábbi képen látható
3 személyt (Atya, Fiú, Szentlélek)
együtt?

• Ma, június 15-én vasárnap du. 16:00

A héten ünneplik névnapjukat
Jolán

jó leány a viola virága

Vid
Jusztin
Laura

erdőből származó
igazságos, igaz ember
babérkoszorú, dicsőség,
győzelem
sas és uralkodó
kis lény, létező
idős férfi, akire hosszú élet
vár
isteni gyógyító
kicsi, kis termetű
egész és bölcs
N.-né

Arnold
Levente
Gyárfás
Rafael
Polett
Alajos

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

•

•

órai kezdettel a Katolikus Kör tartja
találkozóját a közösségi házban.
Június 22-én vasárnap Úrnapja ünnepe lesz, egyben ezen a napon van
templombúcsúnk, Keresztelő Szent
János ünnepe is. Az ünnepi mise de. 9
órakor kezdődik, melyet bemutat és a
szentbeszédet tartja Gyulay Endre
nyug. megyéspüspök.
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.

P. Gy.
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 20-ig juttasd el
neveddel és címeddel ellátva a
plébánia
postaládájába.
Eredményhirdetés 2014. június
22-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.

