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Sebességkorlátozás
…a templom függönye kettéhasadt …
(Mk 15,38)

2015. március 29.

Salzburgi Szent Rupert püspök

† Salzburg 718. 03. 29.
Ünnepe: március 29.
NAZIANZI SZENT GERGELY: Jézus, halála pillanatában a
Nemesi származású, aki a 7. században magas egyházi
legerősebb. A templom függönye szétszakad, a sziklák megreméltóságra jutott. Sokat fáradozott a kereszténység eltermegnek, a halottak feltámadnak és előjönnek sírjukból. A
jedése érdekében. Írországban is igen nagy tisztelet övezi.
kereszthalállal nem elpusztítás, hanem megerősödés történt.
Tiszteletének oka, a német nyelvterületen élő írek felé
G. F.
végzett apostolkodása. Egyházi méltósága kapcsán lehetősége nyílt templomok, kolostorok
vezette. 1950-ben kb. 100 tagot számépítésére egészen Karintiáig, ahol a
lált a Domonkos Rendtartomány.
szlávokat is megnyerte igehirdetése.
Szent Domonkos és testvérei sajátos,
Juvavum városát, mely áldozatául
Domonkosok
egyedi módon próbálják megmutatni
esett a népvándorlásnak újjáépíttetés megvalósítani, hogy hogyan lehet
A Domonkos-rend
te. Templomokat, iskolákat, kolostoJézus Krisztus által Istennek élni a
vagy dominikánus
rokat hozott létre, mellyel hírnevét
világunkban. A Rend testvéri közösrend latinul Ordo
öregbítette. Ide tartoztak még a köFratrum
séget alkot, az összetartozást, az
röskörül elterülő sóbányák, melyekPraedicatorum,
egyet akarást teremti meg, tehát
ről az újjáéledő város a „Salzburg”
azaz
magyarul
nem baráti társaságról van szó, hanevet kapta. Rupert az Úr feltámadáPrédikátor Testvénem közöset akaró közösségről. Legsának napján halt meg Salzburgban.
rek Rendje III.
főbb vágyuk a korszerű, modern igeF.D.
hirdetés, amely mégis megőrzi kapHonoriusz pápa által 1216-ban szencsolatait a gyökerekkel.
tesített prédikáló- és koldulórend. A
K.L-né
prédikálás meggyőző erejében hívő
Szent Domonkos alapította egy évvel
Tudatosan törekednünk kell arra,
korábban, 1215-ben Toulouse-ban.
hogy kigyomláljuk a magját és a gyöElső szabályzatuk szerint a domonkokerét a bennünk lévő rossznak, míg
soknak (dominikánusoknak) nem
túlburjánozva el nem nyomja a benlehetnek sem egyéni, sem közösségi
nünk lévő jót is.
Gyógynövények 65.
vagyontárgyai, és koldulással tartják
Hiszem, hogy tudatosan megtisztulfenn magukat. Tevékenységük és
rész
hat az ember. Jó dolog, amikor egyhivatásuk a keresztény hit védelme
egy hajléktalan bűnössel beszél az
A fokhagyma 3. rész
és terjesztése, amit oktatással, igeember, és már nem a rossz embert
A természetes csodaszerrel elkerülhirdetéssel és prédikálással érnek el.
látjuk, hanem a macska karmai köheted a szívbetegségeket, rendszeres
Mindez a keresztény tanítások mély
zött vergődő kis egeret. Szívünkből
fogyasztásával a gyulladásokat is
ismeretét követeli meg, ezért a doszánalom, jó szándék fakad, és ezt
csökkenteni lehet.
monkosok tanintézményeket nyitotmegérzi a bűnös is, és ilyenkor valóImmunerősítésre napi egy gerezd
tak a nagyobb városokban, és azokban talpra állnak korunk Zakeusai,
fokhagyma javasolt.
ban képezték rendjük tagjait is.
hogy önmagukon ítéletet tartva, újraMegfázás vagy nátha esetén forró
A Rend
jelszava:
Laudare
szervezzék életüket a mi segítséteába tegyünk 1-2 gerezdet. A fokBenedicere - Preadicare (Istent digünkkel.
hagyma valójában natúr állapotban
csérni, áldást mondani és az igét hirM.T.É.
fejti ki legjobban hatását: kenhetjük
detni). A domonkosok Magyarorszápirítósra, vagy tehetjük felaprítva
gon 1221-ben telepedtek le. A világ
salátába is: nem kell feltétlenül szétminden régiójában kb. 6000 domonrágni, egészben is le lehet nyelni
kos működik, kivéve a Balkán orszá29. v. (Virágvasárnap): Iz 50,4-7; Zs 21;
(mézbe mártva)!
gait. Egészen a török hódoltságig
Fil 2,6-11; Mk 14,1 - 15,47
Azonban jobb lesz, ha óvatosan báilletve a reformáció kezdetéig a do30. h.: Iz 42,1-7; Zs 26; Jn 12,1-11
nunk vele, mivel érzékeny emberekmonkosok Magyarországon szinte
31. k.: Iz 49,1-6; Zs 70; Jn 13,21-33.36nél nyersen égést okozhat.
mindenhol megtalálhatóak voltak.
38
Ez egyébként teljes mértékben elkeKözvetlenül a II. Világháború előtt a
1. sz.: Iz 50,4-9a; Zs 68,8-34; Mt 26,14rülhető, ha belekeverjük egy kanál
25
Magyar Domonkosok önálló Provincijoghurtba, s úgy nyeljük le. Ha főtt
2. cs. (Nagycsütörtök): Kiv 12,1-8.11-14;
át alkottak, mivel addig az Osztrákételekben használjuk, gyógyhatását
Zs 115; 1Kor 11,23-26; Jn 13,1-15
Magyar Provincia keretein belül mű3.
p.
(Nagypéntek):
Iz 52,13 - 53,12; Zs
akkor
fejti
ki
a
legjobban,
ha
a
főzés
ködhettek. A harmincas évektől egé30; Zsid 4,14-16; 5,7-9; Jn 18,1 végén, nem sokkal tálalás előtt teszszen a feloszlatásig a Provincia egyik
19,42
szük az ételbe: így a hatóanyagok
leghíresebb tagja Prof. Horváth Sán4. sz. (Nagyszombat)
csak
kisebb
része
bomlik
szét
hő
hador OP egyetemi tanár, filozófus volt,
5. v. (Húsvétvasárnap):
tására.
aki egyben a Központi Papnevelő
ApCsel10,34a.37-43; Zs 117; 1Kor
K.Á.
Intézet Fundamentális Tanszékét is

Szerzetesrendek

Böjte Csaba gondolatai

Isten patikája

Létige

5,6b-8; Jn 20,1-9

Kedves Olvasó!

A héten ünneplik névnapjukat

Isten tényleg nem hagyott bennünket magunk r a
a
gye r ek neveléssel. Gondoskodott
egy
természetes riasztórendszerről is,
ami a gyerekeket figyelmezteti, és távol tartja a bajtól. A
gyerek azért észleli, hogy valami
nincs rendben, baj készülődik, mert
riasztórendszere
felrázza: „Vigyázz!” Készültségi állapotba kerül: éber, körültekintő és elővigyázatos lesz. Ilyen egyszerű. A harmonikusan fejlődő gyerek jobban
viseli magát, mint az, aki nem érez
semmilyen rossz érzést, amikor veszélyes, vakmerő dologra készül. Mil y e n
j ó
s z ó
i s
e z
a vakmerő! Vak+merő! Hm! Olyan
valaki, aki fejjel megy a falnak, mert
nem tűnik fel neki, hogy ott van. Annál a gyereknél, aki tartósan stressz
alatt van, az agy kikapcsolja azokat
az antennákat, amelyek a fenyegető
és fájó érzéseket közvetítik, és a riasztórendszer nem riaszt; a gyerek
érzéketlenné válik, nem rázza fel,
nem zavarja a veszély. Akinek az
idegrendszere befogta a fülét és a
szemét, az már nem fogja fel, hogy
baj van. Nem tud megijedni, és nem
érez félelmet. Ez pedig veszélyes állapot. A jól működő riasztórendszer a
kellőképpen
érzékeny
szív eredménye. Az érző szívű gyerek
az, aki időben felfogja a figyelmeztető
jelzéseket, aminek hatására körültekintő, elővigyázatos és figyelmes tud
lenni. Arra kellene tehát a nevelés
során törekednünk, hogy a gyerekeink szíve elég érzékeny és képlékeny
maradjon.
Üdvözöl:

Krisztamami

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes válasz:
Néri Szent Fülöp. 1530 táján Rómában, Krisztust követve teljes szegénységben élt.
,,Aki Krisztuson
kívül akar valamit, nem tudja, mit
akar” - vallotta. Napjai utcai apostolkodással teltek. Bizalmat keltő
modorának senki sem tudott ellenállni. Egyszer egy divatos dáma, aki
magas sarkú cipőt viselt, megkérdezte tőle, hogy nem bűn-e ilyen magas
sarkon jönni-menni. Csak ennyit
szólt: „Óvd magad a megbicsaklástól,
nehogy eless.'' Még Goethe is csodálta őt, és ,,humoros szentnek'' nevezte.
Új kérdésünk: Melyik bibliai személy lett volna hajlandó föláldozni egyetlen fiát Istennek?
1.
Jákob?
2.
Ézsau?
3.
Ábrahám?
4.
Benjamin?
A helyes válaszokat névvel és címmel
ellátva, péntek estig dobják be a
plébánia postaládájába. A helyes
megfejtők
között
egy
könyvet
sorsolunk ki. A nyertes nevét a április 12-i számban közöljük. A Mátyás apostollal kapcsolatos játék
nyertese: Nyerges Józsefné.
M.L.

Pintér Józsefet, életének 67. évében
2015. március 16-án, utolsó útjára
kísértük!
Nyugodjon 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

fenséges, fennkölt

Bertold

pompával uralkodó

Zalán

dobó, ütő

Izidor

Ízisz, egyiptomi istennő
ajándéka

Árpád

árpa, mag

Benő

a Benedek és a Benjámin közös becézője

Hugó

értelmes,intelligens

Áron

ihletett, tisztánlátó

Tünde

névalkotás
szóból

Buda

békesség, követ, buzogány

Richárd

erős fejedelem

Kerény

lándzsás

a

Tünde

N.-né

Játéksarok
Lólépésben
Indulj el lólépésben valamelyik sarokból, hogy megkapd a megfejtést.
Lólépés: egyet vízszintesen és kettőt
f üggő l e g e s e n, va gy f o r d í t va .
Megfejtésül egy hely nevét kapod,
ahova Jézus gyakran járt ki
tanítványaival. A megfejtéshez 11
lépésben jutsz el.

Hirdetések




Anyakönyvi hírek

Auguszta




A héten lesz első péntek, délelőtt a betegeket látogatjuk.
Húsvét ünnepe, egyben első
vasárnap, a délelőtti mise végén szentségimádás lesz.
Nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton reggel
7 órakor Jeremiás siralmait
énekeljük.
Ugyanezeken a napokon az
ünnepi szertartások este 18
órakor kezdődnek.
Nagypénteken, a keresztutat
15 órakor végezzük a ligeti
kápolnánál.
P. Gy.

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

Írd fel a megfejtést egy papírra és 2015.
április 3-ig juttasd el neveddel és címeddel ellátva a plébánia postaládájába. A nyertes nevét a 2015. április 12-i
számban közöljük. A március 15-i játék
nyertese: Szabóné Ocskó Zsuzsanna.

H. M.

Számlaszámok:
OTP- Plébánia: 11735036-20051895
OTP- Ligeti stációk: 11735035-20053952
Sztriha Kálmán Alapítvány: 1173500520545747

A szerkesztőbizottság tagjai: Gordos Ferdinánd (G. F. - felelős kiadó), Deli Albin (D. A.), Farkas Dezsőné (F. D.), Huszár Máté (H. M.), Koczkás Ágnes (K.
Á.), Kósa László (K. L.), Kósa Lászlóné (tördelés), Maróti László (M. L.), Mihálffy Béláné (M. B.), Moróné Tapody Éva (M. T. É.), Nagyné Nyírő Katalin (N.né), Pócsai György (P. Gy.), Szabó József (tördelés), Szabóné Lality Karla (Sz. L. K.)

A kiadvány elektronikusan is elérhető a http://dorozsmaiplebania.hu/hetilap címen.

