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A Szeretet ereje és győzelme
Szent Bálint (Valentin) – áldozó pap, vértanú

+ Róma 269/270
A hagyomány két vértanút és egy püspök
REMIGIUS: „Ahogyan a sót a víz, a nap heve és a
remetét tisztel Bálint – latinul Valentin –
szél fuvallata más természetűvé változtatja: úgy az
néven. Mindhármukban
apostolok a keresztvíz, a szeretet
a szeretet erejét és győVerses Szentírás
tüze és a Szentlélek fuvallata által
zelmét ünnepeljük. A mai Valenlelkileg újjászületve megváltoztak.” Tanítványaihoz fordul Jézus mostin nap részben a téltemetés –
G. F. tan,
tavaszköszöntés hagyományaiEkképpen folytatja szavait nyugodban, részben abban a szeretetben
tan:
gyökerezik, mely a Bálintokat
„Ti vagytok a fölnek – hozzájuk így
vezette. A pap és a vértanú BáKik az angyalok? - Az angyalok
fordul –
lintról keveset tudunk. Becsületteremtett lelkek, akiknek értelmük
Ereje, sava, mely ha romlásnak inben élt és életét adta Jézusért sok
és szabad akaratuk van, de testük
dul
kínzás és szenvedés után. Bálinnincs. Valahányszor angyalok emNem való az másra, csakhogy
tot a császár próbálta megnyerni
beri alakban jelentek meg, az csak
kidobassék,
az udvara számára a tisztségviselátszat-test lehetett. (Sohasem jeÉs az emberektől ott eltapodtassék.
lői közé. Bálint úgy beszélt a kelentek meg női alakban.)
Ti vagytok a világ nagy világossága,
resztény vallás igazságáról, hogy
Honnan tudunk az angyalokról? Ám gyertyát nem gyújtanak véka
a császár gondolkodóba esett.
Az angyalokról a kinyilatkoztatásalá zárva:
Bálint őrzését egy főtisztre bízból tudunk.
De tartóba teszik a világosságát,
ták, akinek házába lépve Bálint
M. B.
Kik a házban vannak, mindnyájan
így szólt Istenhez: „Térítsd meg
meglássák!
ezt a házat és adj neki igaz viláÚgy világosodjék ti világosságtok,
gosságot, hogy megismerjen téged
Hogy jótetteteket midőn látják máaz Atyával és Szentlélekkel egyesok,
temben”. A ház ura elővezettette
Istennek mindenki dicsőséget adjon,
tíz éves lányát, aki már két éve
Dicsérvén az atyát, ki mennyekben
semmit sem látott. Fölszólította
vagyon!”
Az előző kérdésünkre a helyes váBálintot, hogy mutassa meg rajta
(Varga Lajos: Verses Szentírás)
lasz: Szent Pál. Leveleinek, sőt az
Krisztus hatalmát. Bálint a lány
N.-né
egész Újszövetségnek egyik legfejére tette a kezét, imádkozni
szebb része a Korinthusiaknak írt
kezdett, mire befejezte, a lány
levélnek az a részlete, amelyet a
teljesen meggyógyult. Az apa leszeretet himnuszának nevezünk.
borult Bálint lábához, megtért,
A szeretet jelentése nem csupán
megkeresztelkedett egész háza
9. v. (Évközi 5. vasárnap):
emberi-etikai tökéletesség, hanem
népével, később a bérmálás
Iz 58,7-10; Zs 111; 1Kor 2,1eredendően isteni adomány.
szentségét is fölvette. Claudius
5; Mt 5,13-16
Új kérdésünk: Ki az a népszerű,
császár a történtekeket hallva az
10. h.: 1Kir 8,1-7.9-13; Zs 131;
idő-meghatározó szent, akit
egész gyülekezetet, valamint a
Mk 6,53-56
főleg a keresztény bortermelők
főtisztjét és családját is elfogadta
11. k.: 1Kir 8,22-23.27-30; Zs 83;
tisztelnek?
és halálra ítélte.
Mk 7,1-13
1. Szent Péter
N.-né
12. sz.: 1Kir 10,1-10; Zs 36,5-40;
2. Szent János
3. Szent József
Mk 7,14-23
4. Szent Vince
13. cs.: 1Kir 11,4-13; Zs 105,3-40;
A helyes válaszokat névvel és
Mk 7,24-30
címmel ellátva, péntek estig dob14. p.: ApCsel 13,46-49; Zs 116;
Mennybéli vigasz: Áldás/Isten
ják be a plébánia postaládájába.
Lk 10,1-9
ajándéka
A helyes megfejtők között egy
15. sz.: 1Kir 12,26-32; 13,33-34;
„Nem tudjuk - legalábbis én nem
könyvet sorsolunk ki 2014. februZs 105,6-22; Mk 8,1-10
- Istent a legnagyobb pillanatokár 16-án, a 9 órás mise végén. (A
16. v. (Évközi 6 vasárnap):
ban imádni, ha a legkisebb pillaSzent Ritával kapcsolatos játék
Sir 15,15-20; Zs 118,1-34;
natokban nem alakult ki ez a szoszerencsés nyertese Doktor Anna
1Kor 2,6-10; Mt 5,17-37
volt.)

Lexikon

TE KIT VÁLASZTANÁL?

Létige

Olvassunk!
De mit?

M. L.

(Folytatás a 2. oldalon)

Kedves Olvasó!

(Folytatás az 1. oldalról)

Az iskolában keményen kell dolgozni
a jó eredményekért. Minél korábban megtanítjuk a
gyerekeinket dolgozni, annál
többre viszik, és annál boldogabbak lesznek. Valóban?
Érdekes, hogy a természetben
minden emlősállat játékkal tölti a
kölyökkorát. Mi már azt sem tudjuk, mi a valódi játék. A játék
lényege a szabad mozgástér. A
játék spontán tevékenység. Nem
tanuljuk, és nem is utasításra
végezzük. Nem lehet valakit
megtanítani játszani. Nem is
kell, spontán jelenik meg. Az
anyagiakat nélkülöző gyerekek,
ha hagyják és nem bántják őket,
remekül tudnak játszani. A szabad játékhoz nem anyagi, hanem érzelmi biztonság szükséges. Egészségünk és jólétünk
szempontjából nélkülözhetetlen a
játék. Egy gyereknek rengeteg
szabad játékra van szüksége.

kásunk. A hitünk és eszünk azt
mondja, hogy imádásra méltó, de
lehet, nem látjuk ilyennek, mert
nem „láttuk és éreztük”. Az erdőben a fák közt átszűrődő minden
egyes fényfolt megmutat valamit
a Napból, amit soha nem tanulhatnánk meg könyvből vagy csillagászatból. Ezek a tiszta és
spontán örömök az isteni fény
foltjai a tapasztalataink erdejében.”
(C. S. Lewis: Levelek Malcolmhoz)
K. Á.

Isten patikája

• Ma, vasárnap a katolikus kör tartja találkozóját a
plébánia közösségi házában délután 4 órától.
• Fatimai imaóra lesz február 13án, csütörtökön du. 16:00 órakor.

Gyógynövények 16. rész
A fagyöngy ingadozó vérnyomásra ajánlott, heti 2-3 csészével kell belőle inni. Nagyon jól
tisztítja a mirigyrendszert is.
Vérnyomáscsökkentő-, ill. szabályozó gyógynövény. Javítja a vérke rin g é st,
g áto lj a
az érelmeszesedést, segíti a szívműködést. Rák elleni gyógyszert
is készítenek belőle. Csökkenti a
vércukorszintet. Görcsoldó hatását is ismerjük. Gyomor-, tüdő-,
méh- és bélvérzéseknél is használható a fagyöngy tea. Hidegen
készítjük! A szárított növényből 3
grammot, egy csapott evőkanálnyit leöntünk 2,5 dl desztillált
vagy más mészmentes hideg vízzel, és 12 órán keresztül
lefedve áztatjuk. Célszerű este
beáztatni, reggel leszűrni és hidegen vagy langyosra melegítve
fogyasztani lehetőleg étkezés
előtt.

P. Gy.

K. Á.

Üdvözöl:

Krisztamami

Hirdetések

Léleklétra
A tanítvány, már alig
bírta türtőztetni magát,
hogy el ne mondja a pletykát,
amit a piacon hallott.
– Várj egy percig! – intette a Mester.
– Igaz az, amit el akarsz nekünk
mondani?
– Nem gondolnám.
– Hasznos?
– Nem, egyáltalán nem az.
– Szórakoztató?
– Nem.
– Hát akkor minek hallgassuk
meg?
(Anthony de Mello)
N.-né

Recept
Sonkás tészta
A sonkát vagy tarját (ízlés szerint
lehet füstölt, házi, vagy boltban
vásárolt) vágjuk apró kockára
(mennyiségileg attól függően
mennyire szeretnénk sonkásan).
Egy serpenyőben hevítsünk
olajat, majd tegyük bele a sonkakockákat és a megtisztított, lereszelt fokhagymákat (1-2 gerezd).
Pirítsuk meg ízlésünk szerint,
míg a nagyja zsír kisül a sonkából. Közben főzzünk ki tésztát
(lehet spagetti, tollhegytészta,
orsótészta, ízlésünknek megfelelően, vagy amit otthon rejt a
kamra). Ha kész a tészta, keverjük össze a fokhagymás sonkával
és reszelt sajttal megszórva tálalhatjuk. Nagyon jól illik hozzá az
őszibarackbefőtt.
Jó étvágyat!
K. Á.

Anyakönyvi hírek
Temetés:
Peták Miklóst 68 éves korában
2014. január 30-án, Tari Vincét
73 éves korában 2014. január 31én, Zakar Ferencet 66 éves korában 2014. január 31-én örök nyugalomra helyeztük.
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

Játéksarok
A január 26-i játék nyertese: Perecz Gabriella. Új feladványunk:
Milyen tárgyra vonatkozik a találós kérdés?
„Nem rejtettek véka alá, hogy mindenkinek világítsak a házban.”
Írd fel a megfejtést egy papírra és 2014. február 14-ig juttasd el neveddel és címeddel ellátva a plébánia postaládájába. Eredményhirdetés 2014. február 16-án, a 9-es mise végén.
F. K.
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.)

