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Sebességkorlátozás

2015. április 5.

Húsvét

„Krisztus feltámadt a halottaiból, elsőként a
halottak közül.”
Nagyböjt utolsó hetének Szent három napjára összesűrűsödtek és felgyorsultak a Jézussal kapcsolatos események. ElfoROMANUS MELODUS: Mária Magdolna kimegy a
gatása, kihallgatásokra való hurcolása, megkínzatása, megsírhoz. Mivel sötét volt, így a szeretet és a ragaszkocsúfolása sorozatban követték egymást. S mennyire megaládás világította előtte az utat.
zó lehetett számára, hogy mezítelenül kellett szembenéznie
kínzóival. Jézus kínzásai között a legkegyetlenebb keresztre
G. F.
feszítése volt. A nép, aki Virágvasárnap örömmel hozsannázott, most feszítsd meg!-et kiáltott.
6. Az emberek ésszerűtlenül gondolMegkorbácsolt vállára tették a kekodnak, helytelenül cselekszenek és
resztgerendát, melyet cipelnie kellett
önzők - Ne törődj vele! Te csak szea Golgotára. A Fájdalmak Férfija vitte
resd felebarátodat!
terhét agyongyötört testének kevéske
7. Ha jót teszel, azt mások úgy tekinAlapvetően az az esemény, amikor
erejével, a göröngyös, rücskös, poros
tik, hogy hátsó szándék vezet - Ne
Isten megnyitja az utat, hogy a haúton. Déltájban feszítették keresztre.
törődj vele! Te csak tedd a jót!
landó ember megérthessen valamit a
Életereje még három órán át tartott. A
természetfelettiből. A hívő ember a
8. Ha ezek a céljaid vezérelnek, haGolgota drámája Jézus megdicsőülésékinyilatkoztatásra HIT-tel válaszol.
mis barátaid és igaz ellenségeid lesznek kezdete: „BETELJESEDETT”. A
A kinyilatkoztatásban Isten önmagát
nek - Ne törődj vele! Te csak kövesd
harmadik nap hajnalára JÉZUS FELnyilatkoztatja ki valamilyen formácéljaidat!
TÁMADOTT. A sír üres volt, amikor
ban. Általában úgy, hogy a megszólíM. T. É.
az asszonyok odamentek. Az üdvtörtétott megértse. Éppen ezért a kinyilatnet szerint Jézus teste már a
„megdicsőült test” volt, látható és fogkoztatás kultúránként és akár szeható valóságában. A feltámadás termélyenként is változik.
mészetfeletti eseményének tényét,
A protestáns egyházak a kinyilatkomég az apostolok is csak vonakodva
zás egyetlen formájának a Szentírást
hitték el, s nem Tamás volt az egyettartják (Sola Scriptura). A katolikus
len. János „látta és hitt” amikor az
egyházban a kinyilatkoztatásnak
A fokhagymának bizonyítotüres sírt látta. A Nagyböjt Szent hánégy formája van:
tan erős szív- és érrendszerrom napján szertartásaink szomorúsá
a Szentírás,
védő hatása van: többek köga lélekmélyítő szépsége, kizárólag a

a Tanítóhivatal,
zött - az aszpirinhez hasonlóHúsvéti ünnepekre vonatkozik. Jere
a Szent Hagyományok
an - gátolja a vérrögképzőmiás siralmai, Nagycsütörtök: oltárdést. A fokhagyma ezenkívül

a Magán-kinyilatkoztatás.
fosztás, Nagypéntek: Passió, csonkacsökkenti a koleszterinszinEzek közül azonban egyetlen kinyimise, kereszthódolat és a Nagyszomtet, valamint javítja a vérkerinlatkoztatási forma sem írhatja felül a
bati szentmise, az örömének a feltágést is. A szervezetet (hosszabb időmadás magasztos ünneplése. Jézus
többit.
szak alatt) megszabadítja a zsíros
feltámadása keresztény hitünk monK.L.
danivalójának középpontja. Feltámalerakódásoktól. Csökkentheti az éreldásába vetett hitünk, elszakíthatatlameszesedést (fokhagymacsepp), lasnul összefüggésben van a megváltás
sítja, illetve gátolja azon sejtelfajuláművével, Jézus istenségének bizonyísok kialakulását, melyek végül a datásával, a halál erejének megtörésével.
ganatos betegségekhez vezetnek.

… még sötét volt …

(Jn 20,1)

Hitvédelmi iratok
A kinyilatkoztatás

Isten patikája

Gyógynövények 66. rész
A fokhagyma 4. rész

Teréz anya
„nyolcparancsolata”

1. Amit évek hosszú során felépítettél, egy másodperc alatt romba dőlhet Ne törődj vele! Te csak építs!
2. Ha valakinek segítesz, furcsán
néznek rád az emberek - Ne törődj vele! Te csak segíts annak, akinek szüksége van rád!
3. Ha mindent megteszel a világért,
helyébe rúgást fogsz kapni - Ne törődj
vele! Te csak tedd, ami tőled telik!
4. Azt a jót, amit ma cselekszel, holnapra elfelejtik - Ne törődj vele! Te
csak tedd a jót!
5. A becsületesség, tisztaság és igazmondás támadhatóvá tesz - Ne törődj
vele! Te csak légy becsületes, tisztességes, és őszinte!

Különösen erős védelemmel bír a
gyomornál, de az egész immunrendszert erősíti.
K.Á.

Üzenet
Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam,
amin nem tudok változtatni!
Adj bátorságot, hogy megváltoztassam, amit lehet, és adj bölcsességet,
hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.
(Assisi Szent Ferenc)

F.D.

Létige
5. v. (Húsvétvasárnap): ApCsel1034a.37-43; Zs 117; 1Kor 5,6b-8; Jn
20,1-9
6. h.: ApCsel 2,14.22-32; Zs 15; Mt 28,815
7. k.: ApCsel 2,36-41; Zs 32; Jn 20,11-18
8. sz.: ApCsel 3,1-10; Zs 104,1-9; Lk
24,13-35
9. cs.: ApCsel 3,11-26; Zs 8; Lk 24,35-48
10. p.: ApCsel 4,1-12; Zs 117; Jn 21,1-14
11. sz.: ApCsel 4,13-21; Zs 117; Mk 16,915
12. v.: ApCsel 4,32-35; Zs 117; 1Jn 5,1-6;
Jn 20,19-31

M.T.É.

Kedves Olvasó!
Mik azok a mondatok,
amiket
semmilyen
körülmények
között
ne mondj a gyerekeidnek, mert ártasz nekik. Ne mond például, hogy „az őrületbe kergetsz!”, sem azt, hogy „mi a baj
veled?!”, mert ezekkel bűntudatot és
szégyent keltesz benne, azt sugallva,
hogy valami baj nyilván van vele, illetve, hogy ő felelős az érzéseidért. Ne
próbálj félelemkeltésre, fenyegetőzésre
alapozni a nevelésben. Az is mindenképp igaz, hogy próbáld elkerülni a
gyerek minősítését, megbélyegzését, és
inkább helyezd a hangsúlyt az adott
viselkedésre. Így nyitva hagyod számára a lehetőséget a változtatásra. Ha
elhiteted vele, hogy rossz, nem lesz
motivált, hogy változtasson, épp, mivel
hisz neked. Ha rossz, gonosz, akkor
úgyis mindegy. Hogy mit mondj, ha
mégis kicsúszik a szádon egy rossz
mondat?
Vedd a fáradságot, hogy
lehiggadva elmondd: „figyelj, az előbb
azért mondtam, hogy az őrületbe kergetsz, mert nagyon megharagudtam
rád, amiért hiába kértem, hogy ne
fröcsköld a spenótot a falra, te folytattad. De ugye tudod, hogy szeretlek!
Csak szeretném, ha szót fogadnál. Fáradt vagyok, és nem spenóttakarítással
akarom tölteni az egész napot, hanem
olvashatnánk helyette mesét, mehetnénk a parkba.” Meglepődve fogod tapasztalni, hogy az egészen kicsi, három
éves gyerekek is milyen árnyalt visszajelzéseket adnak a saját érzelmeikről,
hiszen beletanulnak. Ez nemcsak a
szülő-gyerek kapcsolat szempontjából
fontos, hanem a gyerek későbbi lelki
egészsége szempontjából is, mert sokkal védettebbek lesznek a különféle,
érzelmileg megterhelő helyzetekkel
szemben.
Üdvözöl:

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Ábrahám volt, akit Isten
próbára tett. Azt kérte tőle, hogy
áldozza föl egyetlen gyermekét
neki. Ő megtette volna, de az
utolsó pillanatban az Úr angyala
megállította: „Most már tudom,
hogy féled az Istent és egyetlen
fiadat sem tagadtad meg tőlem.”
Új kérdésünk: A hagyomány
szerint melyik szent az árvizek és tűzvészek ellen védő
szent?
1.
Szent Kamil?
2.
Szent Flórián?
3.
Szent Kilián?
4.
Szent Pongrác?
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 19-i
számban közöljük. A Néri Szent
Fülöppel kapcsolatos játék nyertese: Tapodi Endréné.

Koczó Krisztiánt, életének 38. évében
2015. március 25-én; Oláh Istvánt,
életének 79. évében, március 27-én;
Dóri Ferencet, életének 69. évében,
március 27-én; Búza Józsefet, életének 57. évében, március 28-án utolsó
útjukra kísértük!
Nyugodjanak békében!

győztes

Vilmos

erős akaratú, védelmező

Herman,
Armand

hadi férfi

Dénes

Dionüszosznak, a bor és
mámor istenének ajánlott

Valter

uralkodó sereg

Erhard

becsület, erős

Zsolt

fejedelem, uralkodó

Ezékiel

Isten hatalmas, erős

Leó

oroszlán

Szaniszló

állandó dicsőség

N.-né

Játéksarok
Szótetrisz
Az alábbi tetrisz-elemeket a megfelelő helyre másold be a 4x4-es
négyzetbe úgy, hogy kitöltsék azt.
Az elemeket forgatni nem kell. A
megfejtés a bal felső saroktól
kezdve sorfolytonosan olvasható
össze.

Hirdetések






Jövő vasárnap a Katolikus
Kör tartja találkozóját délután 3 órai kezdettel a plébánia közösségi házában.
Jövő vasárnap irgalmasság
vasárnapja, délután fél háromkor Jézus Szíve családok szentmiséje lesz templomunkban.
Április 19-én vasárnap a
délelőtt a 9 órai szentmise
keretében fiataljaink bérmálkozni fognak. Mindenkit szeretettel várunk.

Írd fel a megfejtést egy papírra és
2015. április 10-ig juttasd el neveddel és címeddel ellátva a plébánia postaládájába. A nyertes nevét
a 2015. április 19-i számban közöljük. A március 22-i játék nyertese: Csányi Boglárka.
H. M.

Léleklétra
„A szeretet az örökkévalóság
emberi arca.”

P. Gy.

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

Vince

M.L.

Krisztamami

Anyakönyvi hírek

A héten ünneplik névnapjukat

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

SZ.L.K.

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.

