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Sebességkorlátozás
aki testvérére haragszik

2014. február 16.

Erős Istenbe vetett bizalommal!…
Szent Walburga – apátnő

*Anglia 710 körül, + Heidenheim 779. február 25.
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A parázna nézés éppen olyan vétek!
úgynevezett Szent Walburga –
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(Mt 5,22)

Lexikon

TE KIT VÁLASZTANÁL?

Létige

Olvassunk!
De mit?

Kedves Olvasó!

Isten patikája

Léleklétra

Akár élő sejt, akár
növény, akár ember: minden fejlődő
teremtmény
magától törekszik
arra, hogy önállóan is életképes legyen, függetlenül tudjon
működni. A fejlődő ember, a
kisgyerek is arra törekszik,
hogy egyre inkább meg tudjon állni a saját lábán. Ha a
fejlődés feltételei adottak, a
gyerek felnőtté érik. De sok
olyan éretlen embert ismerünk, aki csak évei számát tekintve felnőtt. Még mindig jól
tartja magát az a felfogás, miszerint
a
gyereket tanítani kell az önállóságra. Meg kell tanítani arra,
hogy önálló legyen, különben
nem lesz az. Minden jó kertész
tudja, hogy a fejlődést nem
jó mesterségesen siettetni,
mert a növény kimerülhet.
Isten minden gyerekbe belehelyezte a fejlődés természetes
vágyát. Minden gyerek „nagy”
akar lenni, ugye? Ha megvannak a fejlődés feltételei, ez a
természetes vágy hajtja őket
előre a felnőtté válás útján.
Hagynunk kellene, hogy az
önálló életre való megérés a
maga természetes útján haladjon előre!

Gyógynövények 17. rész
Magas koleszterinre a
tyúkhúr vagy a veronika teáját
ajánljuk napi egy csészével. Korlátlan ideig iható, ha a labor
alapján lement az érték, akkor
lehet csökkenteni a teát is, 2-3
naponta egy csészére. Mindkét
gyógynövény jól csökkenti a koleszterin szintjét, van, akinek az
egyik, másoknak a másik válik
be. Magas koleszterinre a megmosott, friss, kertünkben szedett
tyúkhúrt is nyugodtan megehetjük. Érdemes mindkettőt kipróbálni.

Ha nem mi vagyunk
Jézus keze, akkor
nincsen keze. Ha nem mi
vagyunk Jézus lába, akkor
nincsen lába, ha nem mi vagyunk Jézus szeme, akkor
nincsen szeme. Azt akarja,
hogy azzá legyünk; bennünk, velünk és általunk
akar cselekedni, lenni, élni,
szolgálni a mi korunkban
is.

Üdvözöl:

Krisztamami

K. Á.

Sz. L. K.

Játéksarok

Recept

A február 2-i játék
nyertese: Kószó Dóra.
Új feladványunk:
Hányadik parancsról van szó?
Kösd össze a megfelelőket. Az
egyik a 10-ből hiányzik, melyik
az? És hogy szól?

Citromos-petrezselymestúrós melegszendvics

1.

Ne ölj!

2.

Ne hazudj, mások becsületében kárt ne tégy!

3.

Isten nevét hiába ne vedd!

4.

Ne lopj!
Ne paráználkodj!

5.
6.

Mások tulajdonát ne kívánd!

7.

Felebarátod
ne kívánd!

8.
9.

házastársát

Az Úr
meg!

napját

20-25 dkg túró, 1 teáskanál
kaporlevél, 1 evőkanál tejföl,
fél csokor petrezselyemlevél
apróra vágva, 1 citrom reszelt
héja és a felének a leve,
1 tojás, só, kb. 10 dkg reszelt
sajt. A hozzávalókat a sajt
k i v éte l év e l
m i n d
összedolgozom. Közben a
kenyereket kissé megpirítom
( s ü t ő b e n
v a g y
kenyérpirítóban), hogy a túrós
massza ne áztassa el. A túrót a
tetejére kenem, rászórom a
sajtot. 180 fokos sütőben
sütöm, míg a sajt aranyszínű
nem lesz.
K. Á.

Uradat, Istenedet imádd
és csak neki szolgálj!
szenteld

Hirdetések

10.

• Egész

napos
szentségimádás
lesz február 18-án kedden, a
szentmise után a közösségi
házban.

Írd fel a megfejtést egy papírra és
2014. február 21-ig juttasd el
neveddel és címeddel ellátva a
plébánia postaládájába. Eredményhirdetés 2014. február 23
-án, a 9-es mise végén.

P. Gy.

F. K.

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

(Gyökössy Endre: Szeress mindig!
c. könyvecskéből)

Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

Anyakönyvi hírek
Temetés:
Bernáth Mátyásné sz. Zádori
Juliannát 78 éves korában
február 6-án, Zádor Antalt 91
éves korában február 7-én
örök nyugalomra helyeztük.
Nyugodjanak békében!
P. Gy.

Számlaszámok:
OTP- Plébánia: 11735036-20051895
OTP- Ligeti stációk: 11735035-20053952
Sztriha Kálmán Alapítvány: 1173500520545747
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Béláné (M. B.), Nagyné Nyírő Katalin (N.-né), Pócsai György (P. Gy.), Szabó József (főszerkesztő), Szabóné Lality Karla (Sz. L. K.)

