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A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

Sebességkorlátozás
… a szegek nyoma …
(Jn 19,25)

2015. április 12.

Szent II. János Pál
Született Wadowice 1920. május 18.
† Róma 2005. április 2.

Az 1978-as esztendő a három pápa éve. Meghalt VI. Pál.
A bíborosok megválasztották I. János Pált, aki 33 napig
NAGY SZENT LEÓ: A szegek és a lándzsa hegyének
ülhetett Szent Péter székében. A konklávé újra válasznyoma nem múlik el. Ő ugyanis ezzel akarja gyógyított és nem olasz, hanem egy lengyel pap került a pápai
tani a hitetlen emberek sebeit.
trónra. 264.-ként a legfiatalabb bíboros. „HABEMUS
G. F.
PAPAM”: Karol Wojtila Krakkó érseke. Elődei nevét
vette fel: II. János Pál. Jelmondata:
„TOTUS TUUS” - Egészen a Tiéd.
Hatalmas munkabírása, mérhetetlen türelme a Szűzanyára való ráGyógynövények 67.
A teremtés
hagyatkozása, nyelvismerete rendA teremtés, minden hitvallásban az
rész
kívüli volt. Utazásai kapcsán kialaIsten megvallásának egyik alapja. A
kult nézete: „Két fő veszedelem feA fokhagyma 5. rész
teremtés a semmiből alkotás, melyet
nyegeti a világot: az anyagi javak
Egyszerű napi energiaital elkéegy őseredeti létező tehet csak meg. Ez
egyenlőtlen elosztása és a lelki séazt jelenti, hogy Isten soha nem teremszítése: Pucolj meg két (termetes)
relmek.” Utazásait a pápai tevétetett, mindig volt és mindig lesz, ezt
gerezd fokhagymát, reszeld le, vagy
kenység szükséges formájának tarfejezzük ki a „mindörökkön örökké”
préseld össze, keverj hozzá két teástotta. 1981. május 13-án a Fatimai
formulával is. A teremtés előtt se
kanál (jó minőségű) almaecetet. Kejelenések napján merényletet követanyag, se energia, se semmilyen a vivergesd, préselgesd néhány percig, és
tek el ellene. Életben maradt. Fellágban létező dolog nem volt, még maga
tegyél hozzá két teáskanál mézet.
a tér vagy idő, sőt azok helye sem. Mingyógyulása után az egyik végzetesEzt is jól keverd el, és öntsd fel kétden, ami van csakis Istenből eredeztetnek szánt lövedéket a Szűzanya
három dl buborékmentes ásványvízhető és oda is áramlik majd vissza.
koronájának ajánlotta. Teológiai
zel. Az így készített (zavaros)
A katolikus hitben Isten a teremtést
írásai, enciklikái, beszédei nagy
italt óvatosan, lassan kortyolgatva
nem fejezte be, hiszen az ma is folyik
erővel hatnak ma is olvasóira. Öregidd
meg.
Egyszerre
lehajtani
TILOS!
általunk. Ezt a művet és az egész világ
kori gyengeségeit az Ő nagy akaratEnergetizáló, fáradtságűző, fogyasztó
alakítását a bűnbeesés után rótta rá az
erejével próbálta legyőzni. Üzenete:
vitaminbomba.
Fogyasztása
éhgyoemberre a Teremtő (Ter. 1,26). Ez a
„NE FÉLJETEK!” Halálhíre megmorra reggel a legjobb, felezve is hateremtési mű azonban felelősséget is ró
rendítette az egész világot. Egyszetásos (de nem helyettesíti a reggelit).
ránk, hiszen ha alkotunk bármilyen
Ha nem szeretnél naponta fokhagyrű gyalult koporsóján volt egy nyifizikai vagy szellemi művet, azt azzal a
mát pucolni az alábbiakkal ezt elketott Szentírás, melyet a szélfuvallat
tudattal kell tennünk, hogy ez Isten
teremtői művének része. Isten a Szentrülheted: Tedd a következőket turide-oda lapozgatott. S egyszerre szél
háromságban sem teremtmény. Azaz
mixgépbe: 1 dl almaecet, 1 dl méz, 8kerekedett, lapozta a Szentírást
Krisztus és a Szentlélek is a kezdetek
12 gerezd (méretfüggő) fokhagyma
erősen, s végül becsukta - hátrafelé
előtt is volt. Istenben teremtés nincs
(darabolva). Keverjük össze a nagy
a Szentatya szíve felé a baloldalra.
csak eredeztetés. A Fiú az Atyától eresebességgel 1 percig. Öntsük a kevePápaságának százszoros termése,
deztethető, míg a Szentlélek az Atyától
réket egy jól zárható üvegedénybe és
temetésekor nyilvánult meg a fiatalés a Fiútól.
hagyjuk a hűtőben öt napig. Az elixír
ság könnyhullatásában.
K.L.
szokásos napi adagja: kettő-négy teF.D-né
áskanálnyit tegyél egy pohár (min 2
dl) szénsavmentes ásványvízbe vagy
gyümölcslébe, (100%-os szőlő-vagy
narancslé). A legjobb reggeli előtt
A templomban csöndben kell lenni
negyed-órával fogyasztani. A hatóerő
akkor is, ha semmilyen szertartás
12. v.: ApCsel 4,32-35; Zs 117; 1Jn 5,1természetesen függ az összetevők
nincs, vagy nincs senki a templomban.
6; Jn 20,19-31
származási állapotától. Minél jobban
Ez azért fontos, mert a katolikus
13. h.: ApCsel 4,23-31; Zs 2; Jn 3,1-8
bio, annál több az erő.
templomokban őrizzük az Oltáriszent14. k.: ApCsel 4,32-37; Zs 92; Jn 3,7K.Á.

Hitvédelmi iratok

Isten patikája

Templomi etikett

séget és aki mással beszélget, az Vele
tiszteletlen. Természetesen a csönd
nemcsak külső, hanem belső csöndet is
jelent. Kérjük ezt tiszteletben tartani
különösen az esküvő, keresztelés előtti
gyülekezéskor, a templomot nem
„kibérelték”, hanem az Isten házába
jöttek egy szentséget ünnepelni!
Forrás: albertfalviplebania.hu

Létige

Üzenet
Krisztus sem fordult vissza a Golgota
közepéről, nekünk is végig kell járnunk
a magunk útját, mert csak az út végén
vár minket a Megváltás, és senkit sem
válthatunk meg, ha előbb magunkat
nem váltottuk meg.

(Moldova György)

15
15.sz.: ApCsel 5,17-26; Zs 33; Jn 3,1621
16. cs.: ApCsel 5,27-33; Zs 33; Jn 3,3136
17. p.: ApCsel 5,34-42; Zs 26; Jn 6,115
18. sz.: ApCsel 6,1-7; Zs 32; Jn 6,16-21
19. v.: ApCsel 3,13-15.17-19; Zs 4; 1Jn
2,1-5a; Lk 24,35-48

Kedves Olvasó!

A héten ünneplik névnapjukat

Konfliktusos
helyzet
megoldására
inkább
emlékeket
használj!
Miért? Azért, mert az
emlékek
alkalmasabbak a belső ellentmondások ütköztetésére, mint a jelenleg
aktívan dúló érzések. A gyerek visszaemlékszik: „Igen, oda kellett volna adnom neki is a lapátot, de nem akartam,
hogy játsszon vele.” De mostanra ez már
csak egy emlék. Még van érzelmi tartalma, de már csak emlék. Tegnap történt.
A nagyon éretlen gyerekekkel különösen érdemes az incidens után 1-2 napot
várni, mielőtt megbeszéljük velük az
ügyet. Miért? Mert érzelmileg először
maguk mögött kell hagyniuk a vihart
ahhoz, hogy előre tudjanak lépni a feldolgozásban. Amikor előjön a belső ellentmondás, onnantól már a természet
is elboldogul a gyerekkel.
Ezen a módon bármit körül lehet járni.
Nemcsak a nehéz, rossz dolgokat. Bármivel kapcsolatban érdemes a gyerekekből előhívni az ellentmondásos gondolataikat, vagy érzéseiket, mert nagyon fejlesztő hatású; gondolkodni, mérlegelni és dönteni tanítja őket. „Egyik
részed így érez, a másik részed pedig
úgy. Egyrészt szeretnél elmenni Zsuzsi
szülinapjára, másrészt viszont utálod,
amikor parancsolgat neked.” A belső
konfliktus felszínre hozásával a mérlegelés jó szokását segítesz kialakítani
benne. Rászoktatod, hogy előbb gondolkozzon, mielőtt tesz valamit. Megláttatod vele a mérlegelnivalót, de magát a
mérlegelést, a gondolkodást már nem te
végzed el helyette. Ennek következtében fejlődik az indulat-szabályozás
és az önfegyelem képessége. Következésképpen pedig formálódik a jellem,
és javul a viselkedés.
Üdvözöl:

Krisztamami

Anyakönyvi hírek
Keresztelő:
Gergely, Huth Márton és Buri Zsuzsanna gyermeke 2015. április 5-én Húsvétvasárnap, a keresztség szentségében
részesült.
Temetés:
Lengyelné Király Erzsébetet, életének
57. évében 2015. április 1-én 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

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Szent Flórián, aki Diocletianus császár korában élt. Keresztény rabokat szabadított ki, és
önként vallotta meg hitét, amiért
nyakában kővel a folyóba vetették. A legenda szerint Flórián még
gyermek volt, amikor imádságára
kialudtak egy égő ház lángjai.
Templomainkban Szent Flóriánt
égő házzal együtt ábrázolják.
Új kérdésünk: Ki volt az a bibliai alak, akit Dárius király az
oroszlánok barlangjába vettetett?
1.
Dávid?
2.
Ezekiel?
3.
Jeremiás?
4.
Dániel?
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 26-i
számban közöljük. Az Ábrahámmal kapcsolatos játék nyertese:
Bihari Imréné.
M.L.

Gyula

magyar méltóságnév

Sebő

magasztos, fenséges

Ida

tevékeny, serény

Márton

Mars istenhez tartozó,
merész, bátor

Tibor

a Tiborc rövidülése

Bende

a Benedek rövidülése

A n a s z t á - a feltámadott
zia
Tas

kő, jóllakott, megtelt

Csongor

vadászmadár

Bernadett

erős, mint a medve

Rudolf

dicső farkas

Izidóra

Ízisz, egyiptomi istennő ajándéka

Andrea

férfias

Ilma

névalkotás az Irma és
a Vilma nevekből
N.-né

Játéksarok
Tükör által

Az alábbi szöveget tükörből nézve
megkapod a megfejtést.

Hirdetések






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

Írd fel a megfejtést egy papírra és
2015. április 17-ig juttasd el neveddel és címeddel ellátva a plébánia postaládájába. A nyertes
nevét a 2015. április 26-i számban közöljük.
A március 29-i játék nyertese:
Horváth Márton.
H. M.

P. Gy.

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

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.

