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Sebességkorlátozás

2014. július 6.

Szent Tamás apostol

Ünnepe: július 3.
Tamás arámul „IKER”. Jézus tanítványainak
egyike. Kételkedő természeténél fogva nehezen hitt, mégis ki tudta mondani apostol társainak:
ARANYSZÁJÚ SZENT JÁNOS: A tanítványok, annak
– „Menjünk mi is, haljunk meg vele együtt”.
következtében, hogy démonokat tudtak kiűzni másokból,
A „HITETLEN” jelzőt is megkapta. A II. századi Tamás
nagyra tartották magukat. Ezért ehelyütt megtöri gőgjüakták adatai szerint térítő útjául
ket: mert ami velük történt, az kinyiIndia volt számára megjelöllatkoztatás volt, nem pedig az ő töve.
Tamás kételkedő természetét
rekvésük eredménye.
mégis boldogság töltötte el, nem
A helyes válasz az
G. F.
azért, mert látott, hanem mert hitt.
előző kérdésre:
Jézus ennyit mondott neki:
(C) római kori kályha.
– „Azért hiszel, mert látsz enA furcsa kinézetű ólom szerkezetet,
gem? Boldog, aki nem lát és mégis
ami több mint fél méter hosszú, és 12
hisz”.
6. v.: Zak 9,9-10; Zs 144; Róm 8,9.11kilogramm súlyú, a római kori hajóF. D.
13; Mt 11,25-30
kon használták a tengerészek, ételek
7. h.: Oz 2,16.17b-18.21-22; Zs 144;
főzésére, italok melegítésére.
Mt 9,18-26
A vályú formájú részébe parazsat
8. k.: Oz 8,4-7.11-13; Zs 113B; Mt
tettek, a jobb oldali sekélyebb oldalá9,32-38
Nyugati-sori temető
ra a húst helyezték, a mélyebb, há9. sz.: Oz 10,1-3.7-8.12; Zs 104,2-7;
125 éve annak, hogy Kiskundorozsrom kagyló alakú tartóra pedig
Mt 10,1-7
mán megnyitották a Nyugati-sori
edényt függesztettek ételek és italok
10. cs: Oz 11,1.3-4.8c-9; Zs 79; Mt
temetőt. Napjainkban a használatrészére, melyeket lassú tűzön kellett
10,7-15
ban lévő temetőnk időrendben már
elkészíteni. A bal oldali henger for11. p.: Péld 2,1-9; Zs 33; Mt 19,27-29
az 5. Szükség volt a temetőkre, himájú díszített tartályba vizet öntöt12. sz.: Iz 6,1-8; Zs 92; Mt 10,24-33
szen a természetes halál, betegségek,
tek, amivel a grillező alatti üreges
13. v.: Iz 55,10-11; Zs 64; Róm 8,18járványok, korai csecsemő elhalások
tartályban a víz hőmérsékletét sza23; Mt 13,1-23
mind szükségessé tették az új temebályozták.
tők megnyitását. Településünk terüTöbb mint 20 ilyen bronz kályhát
letén két olyan temető is volt, ametaláltak Izrael partjainál az elsülylyek nagyon gyorsan beteltek, meglyedt hajókban. Érdekes, hogy a tarszűntek, majd helyére később családi
tály o ldalán le vő dís zíté se k
házak épültek. Amikor a Kálváriate(oroszlánok, növények, elvont jelkémető (napjainkban a „Hősök Ligete”)
pek) hasonlóságot mutatnak a
akkor még 7 holdas területe megtelt,
palesztínai Caesareában és
akkor a Nyugati-sor végén lévő maAskhelonban működő koporsókészítő
gánterületekből 6 holdnyi szántóteműhelyekkel.
Valószínű,
hogy
ezek
Az előző kérdésünkre a helyes válasz:
rületet sajátított ki, majd ennek megaz
iparosok
reklámcélból
adták
ezeLót, akinek a felesége a figyelmeztetelte után Szeged felé eső részből
ket a kályhákat a tengerészeknek,
tés ellenére Szodoma pusztulásakor
még 2 kat. hold területet vásárolt a
hogy
hírüket
és
munkájuk
minőségét
nem tudott uralkodni a kíváncsisáKözség temető céljára. Ezt a területet
minél
messzebbre
elvigyék.
gán, hátra nézett, és a látványtól
a Község körülárkolta, élő sövénnyel
G.
F.
sóbálvánnyá változott.
vette körül. A temetőben halottas
Új kérdésünk: Ki a bányászok, kokamrát alakítottak ki és a sírásó,
hászok, ágyú és harangöntők vévalamint a temetőőr részére lakást
dőszentje?
építettek. Kezdetben egy ásott kút
1. Szent Klára?
Vágyakozó szeretettel kell átölelni
volt, majd 1936-ban 90 méteres kutat
a feladatainkat, mert általuk szüle2. Szent Borbála?
fúrattak. Az első halottat 1889. július
tünk, bontakozunk ki.
3. Szent Katalin?
3-án temették ide.
Isten legszebb ajándéka a feladat,
4. Szent Franciska?
D. A.
mely sokszor húsunkba vágó kereszt,
A helyes válaszokat névvel és címmel
máskor szárnyakat adó csoda, melyellátva, péntek estig dobják be a pléről Jézus joggal mondotta: „Az én
bánia postaládájába. A helyes megeledelem, hogy annak akaratát teljefejtők között egy könyvet sorsolunk
sítsem, aki küldött.” Hisszük, hogy
Műértő
ki 2014. július 13-án, a 9 órás mise
Isten országát építjük, de minden
– Művész úr, olyan élethű a festmévégén. A Péter apostollal kapcsolatos
tettünk,
szavunk
visszahat
ránk
is.
nye, hogy bele tudnék harapni!
játék szerencsés nyertese Kereszti
Az leszel holnap, amit ma gondolsz,
– De uram, ez naplemente!
Gáborné volt.
mondasz, teszel!
– Pardon, én tükörtojásnak néztem.
M. L.
M. T. É.
D.A.

…így tetszett ez neked…
(Mt 11,26)

Mi ez?

Létige

Évfordulók

TE KIT VÁLASZTANÁL?

Böjte Csaba gondolatai

Vicc sarok

Kedves Olvasó!

Cserkészet

Isten patikája

Ne követeld meg az
érettséget ott, ahol
nincs! Ne várd el, hogy
a kicsi gyereked legyen
kedves, vagy figyelmes;
legyen másra is tekintettel. Erre még nem
képes. Az éretleneknek kész forgatókönyvekre, viselkedésmintákra van
szükségük. Azért utánozzák azokat,
akikhez kötődnek. Az utánzás a kicsik
és az éretlenek belülről fakadó késztetése. Minden gyerek utánoz. De a gyerek
csak azt utánozza, akihez kötődik, és
csak azt van lehetősége utánozni, akivel
sokat van együtt az élet legkülönbözőbb
helyzeteiben. Sok mindent meg lehet
egyszerű forgatókönyvek alapján csinálni. Nézd, így simogatjuk a cicát. Látod?
Nézd, így fogjuk a babát. Nézd, így
mondjuk meg a Nagyinak, hogy nem
ízlik a fasírtja: „Nagyi! Köszönöm, nem
kérek több fasírtot.”
A legtöbb nagymama nem tudja értékelni a gyerek őszinteségét, amikor azt
hallja, hogy „Fúj, de büdös ez a fasírt!”
De ilyenkor nem azt mondom a gyerekemnek, hogy jaj, ne legyél már ilyen
udvariatlan a Nagyival, hát hogy mondhatsz ilyet? Hogy ne mondana, amikor
neki az rossz szagú, azaz őszintén büdös? Ő még őszinte, nem udvarias!
Magától még nem tudja, miért kell udvariasnak lenni, azt pedig főleg nem,
hogy hogy’ kell! Ha az őszinteségéből és
az éretlenségéből fakadó viselkedése
társadalmilag nem elfogadható, szépen
megtanítom neki, hogy ilyenkor mit
mondjon. Ezzel őt is megvédem a Nagyi
rosszallásától, és a Nagyit is a sértődéstől. Az éretlen gyerekem helyett nekem
kell jó diplomatának lennem, mert én
vagyok a felnőtt.
Üdvözöl:

A cserkészet jellegzetessége,
hogy korosztályi nevelés folyik a mozgalmon belül. Ez azt jelenti, hogy nem
csak kicsiknek szól! Sajnos, sokan ezt
gondolják. De a cserkészet elsősorban
a vagány fiatalokat, majd később a
felnőtteket is igyekezett megszólítani.
A korosztályi nevelés lényege, hogy 4
évente egy korosztályt feljebb lép a
cserkész és ugyanazt a programot egy
magasabb szinten sajátítja el.
A dorozsmai cserkészek nyári táborába várják az érdeklődőket. További
információ a 20/775-34-25-ös telefonszámon Kósa László Cusánál.
K. L.

Gyógynövények 37. rész

Krisztamami

A plébános válaszol
Az Úristen megalkotta az embert a föld
porából (Ter 2,7). Milyen volt a föld
anyaga?
Őszi sár. Rabbi Simeon szerint a földre
négy szót használnak a héberben.
EREZ, a tavasznak felel meg, ami érleli
a gabonát. A TEBEL a nyár, ami ízt ad
a növényeknek. Az ADAMAH az ősznek felel meg. A nyár cserepessé szárítja a földet és a rázúduló őszi eső sárrá
puhítja. Ebből teremtette az Isten az
embert. Az ARKA a tél, amikor elszáradnak a növények.

Keresztelés: Lara, Durdon László és
Zádori Zsuzsanna, Regina, Kerényi
Tamás és Horváth Klaudia, Norbert
és Szilárd, Szalkai Norbert és Horváth Cecília gyermekei a keresztség
szentségében részesültek templomunkban 2014. június 29-én.
Temetés: Ádám Sándorné sz. Simon
Máriát életének 87. évében 2014. június 23-án, Joó Antalt életének 83. évében 2014. június 24-én, Dudás Józsefné sz: Jernei Katalint életének 90.
évében 2014. június 27-én, Szabó Vencelné sz. Balogh Annát életének 87.
évében 2014. június 30-án örök nyugalomra helyeztük a kiskundorozsmai
temetőben.
P. Gy.

A héten ünneplik névnapjukat
Csaba
Apollónia
Apolka
Ellák
Edgár

ajándék
Apollónak szentelt
nyomot hagyni a világban
tölgyfa, uralkodó
vagyon, dárda

Lukrécia
Marina
Amália
Alma

megnyerő, vonzó
tengeri,tengerből jövő
védelem
erőfeszítés a harcban,
védelem
tiszteletreméltó
mindig kész
segíteni, egyedül élő, tiszta, szűz

Dalma

Hirdetések
• Egész napos szentségimádás lesz júli•

us 8-án kedden a közösségi házban, a
reggeli szentmise végétől du. 18:00-ig.
Fatimai imaóra lesz július 13-án vasárnap délután 16:00 órai kezdettel a
templomban.

P. Gy.

Játéksarok
A június 22-i játék nyertese:
Deli Alen volt.
Új feladványunk egy keresztrejtvény:
1. Szombaton, amikor a tanítványok
megéheztek, elkezdték tépdesni és enni.
(Mt. 12)
2. Ő az, aki 4 napja volt halott és Jézus
föltámasztotta. Testvérei: Mária és Márta.
3. A pap a mise végén adja a híveknek,
miközben keresztet rajzol a levegőbe.
4. A második isteni személy.
5. Jézus édesanyja.
6. „Jöjjetek hozzám, mind akik, fáradtak
vagytok és ........ hordoztok, és én felüdítelek titeket.” (Mt. 11,28)
Írd fel a megfejtést egy papírra és 2014.
július 11-ig juttasd el neveddel és
címeddel
ellátva
a
plébánia
postaládájába. Eredményhirdetés 2014.
július 13-án, a 9-es mise végén.

F. K.

amiben hisz, abban számára nincs lehetetlen
N.-né

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

K. Á.

Anyakönyvi hírek

Nóra
Lili
Izabella

Már elkezdődött a kánikulában, strandidőben gazdag, olykor igazi
mediterrán nyár. Ilyenkor különösen
fontos az elegendő, jó minőségű folyadékfogyasztás. Ebben az időszakban
is ihatunk sok-sok gyógyteát. Olyan
gyógynövényeket ajánlunk Önöknek,
amiket hűtve is fogyaszthatnak, ízük
üdítő és emellett persze jót is tesznek
szervezetünknek. Ilyen a bodza, citromfű,
csipkebogyó, fürtös menta, erdei málna
és erdei szeder.Természetesen a teák
mellett a tiszta víz – forrás és ásványvíz – is elengedhetetlenek a nagy melegben. Általános szabály, hogy a gyógyteaivás mellett mindig fontos elég tiszta
vizet is inni.

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), 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.

