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Lexikon

TE KIT VÁLASZTANÁL?

Létige

Olvassunk!
De mit?

K. Á.

Kedves Olvasó!

Isten patikája

Léleklétra

A gyerek személynek
születik; emberi lény,
akit Isten a saját képmására teremtett, ezért
teljes mértékben megilleti őt az emberi méltóság. Nem születik jónak vagy rossznak; Isten képmását hordozó és esendő: megváltásra
szoruló ember, aki rossz és jó választásra egyaránt képes. A maga gyerek-mivoltában fogadjuk el,
aki felnőtt gondoskodásra, segítségre,
vezetésre és tanításra, azaz nevelésre
szorul; nem várjuk tőle, hogy kisméretű felnőtt legyen: nem neki kell
tudnia, mire van szüksége, és csak
fokozatosan válik képessé arra, hogy
felelősséget tudjon vállalni a tetteiért.
A gyerekkel valódi képességei és
tulajdonságai szerint foglalkozunk,
nevelését nem a magunk álmaihoz
igazítjuk. A gyerek nem a nevelés
műve.
Üdvözöl:

Gyógynövények 19. rész
Érelmeszesedés: Lényege,
hogy a verőerek falába zsírszerű
anyag (koleszterin) ivódik bele.
Ezért fontos, hogy a vér koleszterintartalma ne legyen magas. Koleszterincsökkentő hatású az ösztörűs
veronika
és
a tyúkhúr teája. A galagonya
virágos ágvég csodálatosan rugalmasan tartja az erek falait,
hogy a vér nyomásának megfelelően tágulhassanak-szűkülhessenek.
Nincs ennél a növénynél jobb őrzője szívünknek, érrendszerünknek.
A fagyöngy hasonló jó tulajdonságokkal rendelkezik. Ennek teáját
hideg áztatással kell elkészíteni
mészmentes, lágy vízzel.

„Ha megérted, viselkedésed mely formái visznek
közelebb az emberekhez, akkor azt
is megérted, melyek távolítanak el
tőlük.”
(Stephanie Dowrick)

Krisztamami

Hirdetések
• A héten megkezdődik a
nagyböjti szentidő, március 5-én Hamvazószerda lesz. Ezen
a napon szigorú böjtöt tartunk, a
reggeli misében lesz a hamu megáldása, a hívek hamvazása.
• Március 7-én pénteken reggel 06:20kor, a mise előtt keresztutat végzünk, elsőpénteket is ünnepeljük, a
mise végén imádkozzuk a Jézus
Szíve litániát, délelőtt a betegeket
látogatjuk.
• Március 9-én, vasárnap, nagyböjt 1.
vasárnapja, a szentmisék végén a
hívek hamvazása történik. Ezen a
vasárnapon, a délelőtti 9-es mise
ifjúsági mise lesz, a mise végén a
gyerekeknek foglalkozást tartunk a
közösségi házban 11:30-ig.
• Ugyanezen a vasárnapon (március 9
-én), a Katolikus Kör tartja találkozóját a közösségi házban, délután
16:00-kor.
P. Gy.

Anyakönyvi hírek
Temetés: Nagy Csabát 2014. február
20-án, 50 éves korában kísértük utolsó útjára. Nyugodjék békében!
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

K. Á.

Játéksarok
A február 16-i játék
nyertese: Tahi Cintia. Új feladványunk egy keresztrejtvény:

1. „ ......... akik sírnak, mert vigasztalást nyernek.” Mt. 5,4
2. Istennel való beszélgetés.
3. „Bement tehát Noé a bárkába
az ..... elől.” Ter. 7,7
4. Szárnyas lények, Isten akaratát közvetítik az embereknek.
5. A harmadik isteni személy.
6. Izsák és Rebeka kisebb gyermeke.
7. Isten háza.
Írd fel a megfejtést egy papírra
és 2014. március 7-ig juttasd el
neveddel és címeddel ellátva a
plébánia postaládájába. Eredményhirdetés 2014. március 9
-én, 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

N.-né

Munkatársak, segítők
Ökrös Istvánné (Icuka) 2010. augusztus 15-e óta látja el a sekrestyési szolgálatot egyházközségünkben.
Sokrétű feladataihoz tartozik nemcsak a liturgiához tartozó kellékek,
liturgikus ruhák előkészítése, karban
tartása, tisztítása, hanem a harangozás is a szentmisék előtt, alatt (régi
szokás szerint a 9 órási misében átváltoztatáskor), illetve temetésekkor
vagy a halva fekvő hívekért. Ő tartja
tisztán templomunkat, és ő irányítja
a templomtakarítási munkákat. Az
oltárdíszítőkkel együtt gondoskodik
arról, hogy az oltárok mindig szépek
legyenek. Szívesen vállal felolvasást
a szentmiséken, és ha nincsenek ministránsok, akkor az oltár körüli szolgálatban is részt vesz.
Icuka a templom körüli teendők
elvégzése mellett a plébániai munkákba, feladatokba is besegít. Az
átalakítások utáni takarításban, a
segítőknek készített ebéd elkészítésében is mindig számítani lehetett rá.
Köszönjük lelkiismeretes munkáját!
Sz. J.

Recept
Téli vitamin saláta: 10 dkg
savanyú káposzta, 10 dkg répa, 1 kis
fe j lilahagyma. A kápo sztát
kifacsarjuk, apróra vágjuk, a répát
lereszeljük és az apróra vágott
hagymával egy tálban összeforgatjuk.
Fél óráig állni hagyjuk, majd
kinyomkodjuk. Ha nem elég savanyú
a káposzta, facsarunk rá fél citrom
levét. Egy kis tubus majonézt
összekeverünk 2-2 evőkanál
mustárral és tejföllel, valamint 2
kávéskanál porcukorral. Ezt
rákanalazzuk a salátára, alaposan
összekeverjük és letakarva néhány
órára hűtőbe tesszük.
K. Á.

Számlaszámok:
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