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Sebességkorlátozás
a méh megnyitása
(Lk 2,23)

2014. február 2.

A bölcs csodatévő
Szent Balázs – püspök, vértanú

+ 316 táján
Örmény születésű. Szebaszte hívő népe példamutató
SZENT JEROMOS: Krisztus, születésével megnyitja
keresztény életéért püspökké választotta. A Szentléédesanyja méhét, de az továbbra is zárva marad.
lek indítását követve visszavonult egy barlangba.
Hasonlóan a templom keleti kapujáInnen vezette a rábízott közösséVerses Szentírás
hoz, melyen a főpap bemegy és kiget. Vadállatok őrizték, melyek
jön, de egyébként mindig zárva van. „Tartsuk meg a törvényt, mely nékünk
háziállatok módjára engedelmesEzért énekeljük Máriáról, hogy ő azt mondja,
kedtek neki. A remete püspök
Holnap korán reggel menjük a templom„Isten legszebb temploma.”
ellenállás nélkül engedte, hogy
G. F. ba.
elfogják és a keresztény üldöző
Áldozati bárányt ugyan nem vehetünk,
Agricola elé vigyék. Nem bírták
De egy pár galambot talán szerezhetünk:
hittagadásra kényszeríteni a kínzásokkal sem. A börtönben is sok
Mária magát az oltár mellé vonta
Liturgia: Szertartásokban kifejeIsteni magzatát keblén szorongatva.
csodát tett. Ítélete úgy szólt, hogy
ződő istentisztelet. „A forrás,
vízbe kell folytatni - a víz nem
De ekkor megnyílott a templom ajtaja,
melyből az Egyház él, az Isten
ártott Balázsnak, bár még követ
Egy tisztes ősz hajú férfi lép be rajta.
Igéje és a szent liturgia.” Ezzel a
is kötöttek rá, mindig a felszínre
Tisztelte őt a nép, mert szent volt a híre,
tisztelettel válaszol az ember Isjött – végül lefejezték. Legendái
Közönségesen Szent Simeon volt a neve,
ten üdvözítő tettére.
szerint egy fuldokló fiút megmenŐ még azon jámbor osztályhoz tartozott,
M. B.
tett a torkán akadt halszálkától.
Mely a Messiásra hittel várakozott.
Egy asszonyon úgy segített, hogy
Egy tisztes nő is volt a templomban,
Akit úgy hívtak, hogy a próféta Anna.
visszaadta a sertését, amelyet
Szívöket megszállva a Szentlélek Isten,
egy farkas rabolt el. Az asszony
Szűz Mária elé léptek mind a ketten.
hálából ételt és gyertyát vitt a
Könnyeket hullatott az öreg Simeon,
börtönbe. A gyertya fölajánlás
Aztán őt követé sírva Anna asszony.
évenkénti megismétlését különleMidőn a kisdedre tekintett Simeon,
ges áldásával kötötte össze. A
És
ekképpen
szólott
elragadó
hangon:
Az előző kérdésünkre a helyes váhelytartó abba a tóba vettette be,
„Hála neked Uram, Teremtő Istenem.
lasz: Szent Rita, aki az itáliÍm beteljesedett, amiért epedtem.
amelyben korábban keresztény
ai Cascia városában született és
Megengedted érnem ezen boldog időt,
asszonyokat öletett meg , mert
élt. Nagy türelme, reménykedése
Hogy megláthassam a rég várt üdvözíbeleszórták a helytartó házi isteés hite tette kezdettől fogva kitőt.
neit a tóba. „A bölcs csodatévő”
emelkedővé környezetében, melyet
(Varga Lajos: Verses Szentírás)
akkor a következőt tette: a partra
az élete során megtapasztalt neN.-né
érve rövid áldást adott a számára
hézségeken keresztül mindig felhalált jelentő tóra, aztán a vízen
mutatott. Megözvegyülve, két
gyermekét elvesztve, Ágoston-renjárva a tó közepéig sétált. Ott
di szerzetesközösség tagja lett. A
barátságosan fölszólította bíráit,
reménytelen ügyek védőszentjé2. v. (Urunk bemutatása):
hogy saját isteneikbe vetett hitük
Mal 3,1-4; Zs 23; Zsid 2,14-18;
nek tartják.
bizonyságául kövessék őt a vízen
Lk 2,22-40
Új kérdésünk: Ki írta a Szeretet
járva. 65 férfi elfogadta a kihívást
3. h.: 2Sám 15,13-14.30; 16,5-13a; Zs
himnuszt?
és mind a vízbe fulladtak.
3; Mk 5,1-20
1. Szent Márk
N.-né
4. k.: 2Sám 18,9-10.14b.24-25a.30 2. Szent János
19,3; Zs 85; Mk 5,21-43
3. Szent Pál
5.
sz.:
2Sám 24,2.9-17; Zs 31; Mk 6,1-6
4. Szent Péter
6.
cs.:
1Kir 2,1-4.10-12; 1Krón 29,10A helyes válaszokat névvel és
12;
Mk 6,6-13
címmel ellátva, péntek estig dob7.
p.:
Sir
47,2-11; Zs 17,31-51; Mk 6,14
Mennybéli vigasz:
ják be a plébánia postaládájába. A
-29
Történetek a keresztény léhelyes megfejtők között egy köny8. sz.: 1Kir 3,4-13; Zs 118,9-14; Mk
leknek (Az isteni tervbe vetett
vet sorsolunk ki 2014. február 96,30-34
hit)
én, a 9 órás mise végén. (A József9. v. (Évközi 5. vasárnap):
„Egyértelmű, hogy Isten azt akarfel kapcsolatos játék szerencsés
Iz 58,7-10; Zs 111; 1Kor 2,1-5; Mt
ta, változzam meg, és az életemnyertese Szalkai Attila volt.)

Lexikon

TE KIT VÁLASZTANÁL?

Létige

Olvassunk!
De mit?

M. L.

5,13-16

(Folytatás a 2. oldalon)

Kedves Olvasó!

(Folytatás az 1. oldalról)

Az apró dolgokban tedd könnyűvé a gyerekednek,
hogy
igazat
mondjon. Segíts neki megtanulni,
hogy pontosan és tárgyilagosan
beszéljen az igazságról. Néha az
a hozzáállás indítja el az őszintétlenség szokását, hogy az igazság
nem olyan fontos, vagy, hogy a
ködösítés még nem hazugság.
Tanítsd meg pontosan végiggondolni, hogy mi történt, és segíts
neki abban is, hogy pontosan
mondja el. Ez a tudomány később
abban is a segítségére lesz, hogy
igazat mondjon.
Te magad is legyél őszinte és
átlátszó. Otthon is és nyilvános
helyen is gyakoroljátok az igazságnak megfelelő beszédet, sok
apró ügyben, folyamatosan, minden adandó alkalommal. A megbízhatóság az emberi kapcsolatok
alapja. Példánk Mennyei Atyánk,
akire mindig számíthatunk, és
akiben mindig bízhatunk. Ő soha
nem ad okot a csalódásra – nem
vezet félre bennünket. Nyíltan
megosztotta velünk az igazságot.
Az igazság számít.

ben bekövetkezett változás mérhetetlen. Igen, felgyógyultam a
betegségemből. És felfedeztem a
békét. Időnként még mindig szomorúságot érzek vélt és valós fájdalmak miatt, amelyek oly hoszszú ideig megbénították az életemet. Szerencsére egyre ritkábban
kell dalra fakadnom. És megtanultam értékelni a bibliai versek
adta érzések emlékét. És végre
együtt énekelhetem a drága Mr.
Spafforddal: Az Úrban jó nekem.”
K. Á.

Isten patikája
Gyógynövények
15.
rész
Vesekőre a vesére leghatékonyabb gyógynövényt, a nyírfalevelet ajánljuk. Ez képes
a vesekövet morzsolni, a kőképződést meggátolni és a veseműködést javítani. Vesehomok hajtásra is használható. Korlátlan ideig
iható, nem kell szünetet tartani.
Napi 1-2 csészét ajánlunk belőle.
Vízhajtó is, így inkább reggel,
délelőtt érdemes inni. Szívés veseelégtelenség esetén nem
ajánlott!
K. Á.

Üdvözöl:

Krisztamami

Hirdetések
• Ma
kezdődik
a
lourdes-i kilenced a templomban délután fél 4-től, melyre
mindenkit szeretettel várunk.
• Jövő vasárnap a katolikus kör
tartja találkozóját a plébánia
közösségi házában délután 4
órától.
• Jövő vasárnap a 9 órási szentmise után gyerekfoglalkozás
lesz a plébánia közösségi házában.
• Jövő vasárnap a szentmisék
végén Balázs áldást adunk.

Léleklétra
„Az ember könnyen
megjegyzi, ki bántotta
meg. Sokkal nehezebb – és sokkal
szeretettelibb – azt felidézni, mit
tanult abból, hogy túlélte ezt a
bántást, és hogy továbblépett.”
(Stephanie Dowrick)
N.-né

Recept
Túró fánk
Hozzávalók: 1 szendvicstúró (25
dkg), 1 pohár tejföl, 2 db tojás, ½
csomag sütőpor, annyi liszt, hogy
kemény galuska tészta legyen.
A hozzávalókat összekeverjük,
majd forró olajban teáskanállal
kiszaggatva megsütjük (hosszú
tűzön). Porcukorral, fahéjjal megszórjuk.
Jó étvágyat kívánok!
Beküldő: Hidvégi Mihályné
K. Á.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Magyar István és
Gurdics Mónika Renáta nevű gyermekét 2014. január 26-án délelőtt
fogadtuk az Egyház közösségébe.
P. Gy.

Játéksarok
A január 19-i játék nyertese: Gyovai Dóra. Új feladványunk: 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.
Írd fel a megfejtést egy
papírra és 2014. február 7-ig juttasd el neveddel és címeddel ellátva a plébánia postaládájába. Eredményhirdetés 2014. február 9-én, a 9-es mise
végén.
F. K.

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

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.)

