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Sebességkorlátozás
ha valaki megüti a jobb arcodat

2014. február 23.

A beválasztott
Szent Mátyás – apostol

+ Kr.u. 60 után
A jeruzsálemi közösség Jézus feltámadása
után, még pünkösd előtt Júdás helyett egy
SZENT ÁGOSTON: A türelemre pedig nem találunk
másik apostolt akart választani, s ezt egykiválóbb példát az Úrénál. Ő, amikor arcul ütötték
fajta istenítélettel, sorsnem azt mondta: íme a másik arcom,
vetéssel tette. Két jelölhanem azt „ha rosszul szóltam bizo- Verses Szentírás
nyítsd be a rosszat,de ha jól miért A felebaráti szeretetre térve
tet állítottak, akik megfeleltek a
ütsz engem” (Jn 18,23). Ebben rámu- Arról híveihez ekképpen beszéle:
feltételeknek: Barszabbászt és
tat, hogy az arc másik felének odafor- „Hallottátok azt is, mi mondatott
Mátyást. A sors Mátyásra esett,
dítását a szívben kell végezni .
így őt sorolták az apostolok közé.
néktek:
G. F.
Mátyás további sorsa ismeretlen
Szeresd atyádfiát, gyűlöld ellenséelőttünk. Az apokrif András és
ged!
Mátyás cselekedetei állítása szeÉn pedig azt mondom ezennel tirint a missziós területek elosztánéktek:
Eredeti bűn: a paradicsomi elbeszésa alkalmával „az emberevők orEllenségteket is kell, hogy szeressélés szerint Isten a világot és benne
szága” jutott neki. Ott Mátyást
tek!
az embert jónak teremtette, de az
megvakították és börtönbe vetetTegyetek jót azzal, ki gyűlöl s bánemberek vétkeztek és elrontották
ték, de Isten visszaadta látását és
Isten jó művét. Az eredeti bűn kötalmaz,
András apostol csodálatos módon
vetkeztében az emberiségnek és az
És imádkozzatok azért, ki rágalegyes embereknek is meggyengült a
kiszabadította.
Amikor ismét elmaz.
bűnnel szemben az ellenálló képesfogták,
megkövezésre
ítélték. MáMert hogyha ti csupán csak azt szesége.
tyás
azt
kérte,
hogy
a köveket
retitek,
M. B.
temessék
el
vele
együtt.
A legenKi titeket szeret – mi jutalmat veszda
szerint
a
kövek
nem
tettek
tek?
benne
kárt,
ezért
a
vértanúhalált
Ezt a vámosok és bűnösök is teszik,
végül lefejezés útján szenvedte el.
Sőt a pogányok is mindnyájan műAz apostolok között csak a
velik.
mennybemenetel
utáni képeken
Ti tökéletesek legyetek e részben,
szerepel.
A
tizenkét
apostol ábráMint a ti mennyei atyátok az égzolásain
olykor
Szent
Pál áll a
Az előző kérdésünkre a helyes
ben.”
helyén.
A
néphagyományban
Őa
válasz: Zakeus, akit Jézus észre(Varga Lajos: Verses Szentírás)
jégtörő Mátyás.
vesz a fa ágán, megszólítja, és
N.-né
N.-né
meghívatja magát hozzá. Jézus
számára megszólítása természetes, hiszen ő maga mondta: „Nem
az igazakat jöttem hívni, hanem a
23. v. (Évközi 7. vasárnap):
bűnösöket, hogy megtérjenek.” (Lk
Lev 19,1-2.17-18; Zs 102;
5,32)
1Kor 3,16-23; Mt 5,38-48
Új kérdésünk: Ki volt az a szent,
Stormie Omartiam:
24. h.: ApCsel 1,15-17.20-26;
akit rendszerint nyilakkal átA hit ereje. Hogyan szeressük
Zs 112; Jn 15,9-17
lőve ábrázolnak?
gyermekünket
25. k.: Jak 4,1-10; Zs 54,7-23;
1. Szent Demeter
„Gyermekeim születésétől fogva
Mk 9,30-37
2. Szent Adalbert
imádkoztam Istenhez, hogy fedje
26. sz.: Jak 4,13-17; Zs 48;
3. Szent Sebestyén
fel előttünk, milyen képességeMk 9,38-40
4. Szent Jeromos
ket, tehetségeket adott nekik, és
A helyes válaszokat névvel és
27. cs.: Jak 5,1-6; Zs 48;
mutassa meg, hogyan ápolhatjuk
címmel ellátva, péntek estig dobMk 9,41-50
és fejleszthetjük ezeket az Ő diják be a plébánia postaládájába. A
28. p.: Jak 5,9-12; Zs 102;
csőségére. Mindkét gyermekünkhelyes megfejtők között egy könyMk 10,1-12
nél már kisgyermekkorban megvet sorsolunk ki 2014. március 21. sz.: Jak 5,13-20; Zs 140;
mutatkozott a zenei tehetség,
án, a 9 órás mise végén. (A Szent
Mk 10,13-16
ezért kértem Istent, adjon jelet,
Vincével kapcsolatos játék szeren2. v. (Évközi 8. vasárnap):
mihez kezdjünk vele, és vártam a
csés nyertese Kéri Györgyné
Iz
49,14-15;
Zs
61;
1Kor
4,1választ.”
volt.)
K. Á.
5;
Mt
6,24-34
M. L.

(Mt 5,39)

Lexikon

TE KIT VÁLASZTANÁL?

Létige

Olvassunk!
De mit?

Kedves Olvasó!

Isten patikája

Léleklétra

Korábban azt gondoltuk,
hogy
agyunk úgy működik, mint egy számítógép, és minél több stimulust
kap, annál jobban növekszik. Később kiderült, hogy ez teljes tévedés volt. Azt gondoltuk, hogy az
agyat gyakoroltatni kell, és ha
sok feladattal látjuk el, sok mindenre tanítjuk, akkor nagyobbra
nő. Sok-sok vizsgálat és mérés
során bebizonyosodott, hogy nem
a tanulástól nő az agy. A gyerekek agya csak a valódi játék
közben növekszik. Nem állja
meg a helyét az az elképzelés,
hogy a gyerekek képességeit a
készségfejlesztő foglalkozás és a
korai beiskolázás fejleszti.
Az iskola csak felhasználja az
agyat, amit a játék kifejleszt.

Gyógynövények 18. rész
Porckopás: Készíteni kell
az élelmiszerboltokban kapható
étkezési zselatinból egy dl kocsonyasűrűségű főzetet, és az érintett
részre bekenni reggel és este, ha
megszárad, lemosni. Kitartóan,
hosszan kell csinálni, akár fél évig
is. Utána kenje be fekete nadálytő
tinktúrával, ez gyulladás- és fájdalomcsökkentő. A feketenadálytő
gyökeréből készült főzet, tinktúra
külsőleg használható még zúzódásokra, ízületi fájdalmakra, sportsérülések gyógyítására. Alkalmas
geri nc fá jda lma k eny hítésé re, fejfájásra (a fájó, lüktető fejrészt kell ilyenkor bekenni vele)
és véraláfutások kezelésére.

„Engem senki sem
szeret, a kutya sem
törődik velem, senkinek sincs
gondja rám, és mit bánná valaki,
ha fel is fordulnék” - panaszkodsz
keservesen.
Bizony, nagyon szomorú, sivár
és örömtelen így az élet.
De gondolkozz csak egy kicsit!
Kivel törődsz Te? Tettél-e már
boldoggá másokat?
Légy őszinte önmagadhoz és
megtalálod elhagyatottságod okát
önmagadban.
Aki másokat boldoggá tesz, arra
visszahullik a boldogság!
(Szentmihályi-Molnár István:
Emberek! Az élet szép)

Üdvözöl:

Krisztamami

Katolikus bál
Az idei, január 25-én megrendezett katolikus bál bevételének és
kiadásának egyenleg maradványa 122 ezer forint volt. A tombolák eladásából 110 ezer, a ruhatár költségeinek kifizetése után
12 ezer forint maradt. Mindazoknak, akik az elő és utómunkálatokban, a bál rendezésében és
lebonyolításában részt vettek,
segítségüket nagyon köszönöm. A
fennmaradt összegből a plébánia
irodájának berendezési tárgyait
kívánjuk megvásárolni.

Sz. L. K.

K. Á.

Recept

Játéksarok

Rakott daragaluska

A február 9-i játék
nyertese: Rácz Nikolett.
Új feladványunk:
Jézus egy szeretetről szóló mondata van elrejtve a betűk közé.
Találd meg az elrejtett mondatot!
(Folyamatosan olvasható, így ha
megtalálod a végét már meg lesz
az eleje is.)

G. F.

30 dkg búzadara, 15 dkg vaj, 3
tojás, 3 dl tejföl, 15 dkg reszelt sajt,
1 csomag metélőhagyma, só, őrölt
bors. 10 deka vajat habosra
keverünk, és apránként
hozzáadjuk a búzadarát és a
finomra vágott metélőhagyma felét.
Sóval, őrölt borssal fűszerezzük,
alaposan összekeverjük, és fél
órára a hűtőszekrénybe tesszük.
Ezután a masszából forrásban levő
sós vízbe galuskákat szaggatunk és
lefedve, kis lángon kb. 25 percig
fő z z ük , ma jd les z űr jük és
lecsepegtetjük. Egy tűzálló tálat
kikenünk a maradék vajjal,
beleterítjük a galuskát, megszórjuk
a metélőhagymával, leöntjük a
tejföllel, és meghintjük a reszelt
sajttal. Forró sütőbe tolva, szép
pirosra sütjük. Melegen tálaljuk.
K. Á.

Hirdetések
• A következő vasárnap elsővasárnap
lesz, a 9-es mise végén a Jézus
Szíve litániát éneklejük, imádkozzuk.
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

Írd fel a megfejtést egy papírra és
2014. február 28-ig juttasd el
neveddel és címeddel ellátva a
plébánia postaládájába. Eredményhirdetés 2014. március 2
-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

Anyakönyvi hírek
Keresztelés:
Luca, Németh Endre és Komlós
Anett gyermeke a keresztség
szentségében részesült templomunkban 2014. február 16-án.
P. Gy.

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.)

