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Vakon a Szentföldre
Merici Szent Angéla - Szűz, rendalapítónő

*Desenzano, Velencei Köztársaság 1474. március 1.
+Brescia, Velencei Köztársaság 1540. január 27.
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Lexikon

TE KIT VÁLASZTANÁL?

Létige

3. Szent Apolinária
4. Szent Dominika
A helyes válaszokat névvel és
címmel ellátva, péntek estig dobják be a plébánia postaládájába.
A helyes megfejtők között egy
könyvet sorsolunk ki 2014. február 2-án, a 9 órás mise végén. (A
Szent Margittal kapcsolatos játék
szerencsés nyertese Peták Angéla volt.)
M. L.

3,22-30
28. k.: 2Sám 6,12b-15.17-19; Zs 23; Mk
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-20
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2. v. (Urunk bemutatása):
Mal 3,1-4; Zs 23; Zsid 2,14-18; Lk
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N.-né

Olvassunk!
De mit?
Böjte Csaba: A fehér szív útja
„A tisztulás, a bűnbánat, az engesztelés útja nem más, mind a boldogságra vezető út. Sokan vágyunk a
boldogságra, a testi-lelki tisztulásra. Egy békésebb, nyugodtabb,
egészségesebb életre. Ez a belső
(Folytatás a 2. oldalon)

Kedves Olvasó!

(Folytatás az 1. oldalról)

Mivel a szülő a
felelős a gyermeke lelki fejlődéséért, fontos kialakítania egy tudatos stratégiát
annak az eldöntéséhez, hogy a
könyvek, filmek, játékok esetében
melyiket adhatja oda nyugodtan a gyereknek, melyiket fogja
azonnal kivenni a kezéből, melyiket kell majd együtt olvasni, az
olvasottakat megbeszélve, és melyiket kaphatja meg csak később,
ha már nagyobb lesz? Ha a gyermek számára is érthetően meg
tudjuk indokolni a döntésünket,
vagy a gyerek is elég nagy már
ahhoz, hogy bevonjuk a véleményalkotás, az értékelés folyamatába, akkor jó modellt adunk
neki ahhoz, hogy ő maga is megtanuljon helyretenni dolgokat. A
pedagógiai cél ugyanis az, hogy
erre később egyedül is képessé
váljon.
Üdvözöl:

Krisztamami

Hirdetések

vágy igazította az emberek lépteit
ősidők óta a zarándokutakra, hisz a
magányos vándorlás nagyban segíthet bennünket abban, hogy elcsendesedjünk és megtisztuljunk, hogy
lelkiismeretünk hangját meghallva,
az életpályánkat bölcs döntésekkel
nyugodtan kiigazítsuk, megvilágosodjon az életünk. A boldogság, a
testi-lelki megtisztulás utáni vágy
mindenkiben ott van. Sokan ezért
lépnek rá a Szent Jakab zarándokútra, de a csíksomlyói Szűzanyához,
és Rómába is sokan ezért indulnak
el.”
K. Á.

Isten patikája

Léleklétra
Mélység
A Mester így szólt az
üzletemberhez:
– Ahogy a hal elpusztul a szárazföldön, úgy pusztulsz el te is,
amikor belegabalyodsz a világ
dolgaiba. A halnak vissza kell
térnie a vízbe, neked pedig a magányba. Az üzletember megrémült.
– Fel kell adnom az üzletemet és
kolostorba kell vonulnom?
– Nem, nem. Tartsd meg az üzletedet és térj vissza a szívedbe.
(Anthony de Mello)
N.-né

Gyógynövények 14. rész
Allergiára ajánlok egy teakeveréket, ami bugás
macskamentalevélből, mezei kakukkfűből és lándzsás útifűből áll.
Ezek szabályozzák az immunrendszer működését, segítik a szervezet
védekező munkáját. Már most, télen el kell kezdeni inni, hogy nyárra kialakuljon a szervezet védettsége. (Napi egy csészével kell inni
belőle a reggeli órákban.) Folyamatos, akár évekig tartó fogyasztása
javasolt, egészen addig, míg a tünetek teljesen el nem múlnak.

Játéksarok
A január 12-i játék
nyertese:
Deli
Alen. Új feladványunk: A felsorolt
11 szó közül melyik nem szerepel
a rejtvényben? A szavak vízszintesen, függőlegesen és átlósan is
állhatnak:
Galilea, Péter, András, halászok, fény, tenger, háló, Jakab, jöjjetek, követték, János

K. Á.

• Jövő
vasárnap
elsővasárnap, a 9
órási szentmise végén Jézus
Szíve litániát végzünk. Mivel
Gyertyaszentelő Boldogasszonyt
ünnepeljük ezen a napon, a 9
órási szentmise keretében gyertyát szentelünk.
P. Gy.

Anyakönyvi hírek
Temetés: Bernáth Imréné született Gyuris Viktóriát 77 éves korában január 14-én, Papdi Mihályt 88 éves korában január 17én a kiskundorozsmai temetőben
kísértük utolsó útjukra.
Nyugodjanak békében!

Recept
Bögrés palacsinta
Hozzávalók: 1 bögre (2 dl) liszt, 1
bögre tej, 2 tojás, 2 ek. cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 1 csipet só, pici
olaj a kisütéshez.
A tojásfehérjét habbá verjük, a lisztet, tojás sárgáját, cukrot összekeverjük, majd hozzáadjuk a tejet,
végül a felvert habbal fellazítjuk a
masszát. Egy merőkanállal teszünk
belőle a serpenyő közepére és körkörös mozdulattal eligazítjuk, majd
kisütjük.
Ez a mennyiség kb. 7 palacsintát ad
ki.
Jó étvágyat!
Beküldő: Lality Ilona
K. Á.

P. Gy.
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

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. január 31-ig juttasd el
neveddel és címeddel ellátva a
plébánia postaládájába. Eredményhirdetés 2014. február 2án, 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), Ferencsik Katalin (F. K.), Koczkás Ágnes (K. Á.), Maróti László (M. L.), Mihálffy
Béláné (M. B.), Nagyné Nyírő Katalin (N.-né), Pócsai György (P. Gy.), Szabó József (főszerkesztő), Szabóné Lality Karla (Sz. L. K.)

