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Sebességkorlátozás
… sült hal …
(Lk 24,42)

2015. április 19.

Soubirous Szent Bernadett
Született: Lourdes, 1844. február 17.
† Nevers, 1879. április 16.

Lourdes a világ zarándokhelyeinek leglátogatottabbja. A Szűzanya megjelenése egy egyszerű és
szegény gyermek nevéhez, Bernadetthez fűződik.
G. F.
1858. február 11-től július 16-ig tizennyolcszor részesült Bernadett a Szűzanya látásában, aki bűnbánatot
hirdetett és kápolna építését kérte. Vizet fakasztott a sáros gödörből a Szépséges Hölgy, amely a
Gyógynövények 68.
mai napig ontja vizét hívőnek és
hitetlennek egyaránt. Lourdes a
rész
testi gyógyulások mellett, a szemKöhögés és nátha ellen
mel nem látható lelki gyógyulások
A vöröshagymát már nagyanyáink is
csodája is. A jelenések befejezése
sikerrel alkalmazták a megfázásos
után Bernadett magányra, elcsenbetegségek ellenszereként. Baktériumölő hatóanyagainak köszönhetően
desedésre vágyott. Elrejtőzni a
a köhögés remek ellenszere. Hámozz
világ szeme elől, de mindenütt
meg, majd darabolj össze hat fej vöértetlenkedéssel találkozott. Terröshagymát, és négy evőkanál mézzel
mészetének egyszerűségében Isegyütt tedd lábosba. Helyezd az
ten akaratát érezte. Azt mondta:
edényt egy nagyobba – melyben forr
„Olyan vagyok, mint a sarokba
a víz. Fedd le, majd lassú tűzön forállított söprű, de boldog vagyok.”
rald egy órát. Szűrd le, és egy-két
A Szűzanya sokat szenvedett kedóránként fogyassz belőle egy evőkaveltje 35 évesen hagyta el a földi
nállal. A fokhagyma után a vöröséletet. Teste nem látott romlást,
hagyma a legerősebb antibakteriális
ma is épen őrzik Neversben.
hagymaféle. Illóolajának köszönhető-

SZENT ÁGOSTON: A sült hal a vértanúságot jelképezi, melyet mindig a tűz tesz próbára.

Sivatagi Atyák
bölcs gondolatai

Isten patikája

Remete Szent Antal
Egyszer valaki megkérdezte Antal atyát, mit kell tenni, hogy Istennek kedvébe járjunk? Így válaszolt: - Figyelj ide! Akárki is vagy,
Isten mindig a szemed előtt legyen! Bármit is teszel, mindig a
Szentírás szerint tedd! Bárhol is
élsz, ne a kényelmeset válaszd!
Egy más alkalommal Antal így
szólt Poemen atyához: - Az ember
legnagyobb erénye, ha mindig
beismeri saját bűneit.
Még azt is mondta: bárki, aki
nem tapasztalta meg a kísértést,
nem juthat be a mennyek országába! Kísértések nélkül senki
nem üdvözülhet!
M.A.

Templomi etikett
Aki elkésik a miséről, az nem tud
rá készülni sem. Vasárnap ez bűn
is, ha pedig valaki sokat késik,
misemulasztásnak számít. Ezért
inkább 10 perccel előbb érkezzünk, mint 1 perccel később. Javaslat: kérjük a Szentlelket, hogy
űzzön ki elménkből minden, a
világgal kapcsolatos gondolatot,
legyen az egyébként hasznos,
vagy haszontalan, hogy egészen a
szentmiseáldozatra tudjunk koncentrálni, hiszen ez a világ legnagyobb eseménye.
Forrás: albertfalviplebania.hu

en segít a nyák feloldásában, megszünteti az orrdugulást - így a náthás
megbetegedések esetén nyugodt szívvel fogyaszthatod.
K.Á.

Böjte Csaba gondolatai
Bátorítok mindenkit: senki nincs
zsákutcában, nincs olyan élet, amelyre Isten azt mondaná, hogy elveszett,
ezen már nem lehet segíteni. Lehet,
hogy az alkohol gyűrt maga alá, lehet, hogy a csüggedés, a reménytelenség, a nélkülözés, a napi hajsza, a
taposómalom tette tönkre az idegeidet, vagy akár a jólét, a siker, a hatalom súlya alatt roppantál össze, de
hinned kell, hogy mindig van tovább,
és az életed nem egy zsákutcában
való vég nélküli vergődés, hanem
sodródás Isten feléd kitárt karjaiba.
Az a jó, ha ez nem eszméletlen sodródás, hanem egy tudatosan vállalt
közeledés, amely értelmet ad az életednek.
M.T.É.

F.D-né

Létige
19. v.: ApCsel 3,13-15.17-19; Zs 4;
1Jn 2,1-5a; Lk 24,35-48
20. h.: ApCsel 6,8-15; Zs 118,23-30;
Jn 6,22-29
21. k.: ApCsel 7,51 - 8,1a; Zs 30; Jn
6,30-35
22. sz.: ApCsel 8,1-8; Zs 65; Jn 6,3540
23. cs.: ApCsel 8,26-40; Zs 65; Jn
6,44-51
24. p.: ApCsel 9,1-20; Zs 116; Jn 6,52
-59
25. sz.: 1Pét 5,5b-14; Zs 88,2-17; Mk
16,15-20
26. v.: ApCsel 4,8-12; Zs 117; 1Jn 3,12; Jn 10,11-18

Léleklétra
„Hitünk mutatja meg az utat Isten felé, a szeretet pedig az út,
amely elvisz hozzá.”
(Antióchiai Szent Ignác)

SZ.L.K.

Kedves Olvasó!
A gyerekek sokszor félelmüket is
a
játékaikban
dolgozzák fel. A
testvérek egy fán
üldögélve, vagy a
szekrénybe bújva eljátsszák, mit fognak tenni, ha valaki elrabolja
őket. Eljátsszák, mi lesz, ha a szüleik esnek fogságba, ők pedig képzeletbeli hűséges kutyájuk, vagy beszélő
lovuk segítségével különböző veszélyes helyzeteket legyőzve felkutatják
és sikeresen kiszabadítják a hálás
szülőket. Ma sok gyerek nem ér rá
játszani. Nem fér bele az életükbe.
Nincs rá mód, hogy szembenézzenek
szorongató félelmeikkel. Pedig ez is a
gyerekkor szerves része volna, és a
hiánya aláássa a gyerekek lelki egészségét. Hány fegyelmezett élsportoló
vagy tanulmányi versenyeken jól
szereplő kisgyerek felnőtt életét keseríti meg például a pánikbetegség!
Nem tudják feldolgozni szorongó érzelmeiket, nem békülnek ki velük,
nem tanulnak meg velük együtt élni,
mivel a fantáziájukban nem találkoznak velük. Gondoskodj róla, hogy
a gyerekeid életében jusson elég
hely a szabad játék számára, ahol
a szorongásaik megjelenhetnek a
képzeletükben, és játék közben
meg is tudnak küzdeni velük! Az
óvodáskorú és a kisiskolás korú gyerekeknek óriási szüksége van erre!
Hadd öljenek sárkányt, hadd öntsék
le Dorothyval együtt a gonosz boszorkát, hadd kaszabolják Bornemissza
Gergellyel a törököt, János vitézzel
az óriásokat... Így győzik le a félelmeiket.
Üdvözöl:

Krisztamami

Üzenet
Biztos, hogy van bennünk, áprilisiakban, valami állhatatlan, valami rohanó, valami óvatosan garabonciás.
Amolyan szalonképes ámokfutók
vagyunk. Ez az ég, az áprilisi égbolt
dereng idegeinkben, üde zuhanyaival, zöld izgalmával, éretlen és vadóc,
csiricsáré és harsány nyitási zenebonájával.
(Márai Sándor)
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

A héten ünneplik névnapjukat

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes válasz: Dániel volt, aki Dárius király
tilalma ellenére rendszeresen térdre
borulva magasztalta Istent. Ezért az
oroszlánok közé vetették azzal, hogy
„majd a te Istened megment”. Dárius kora hajnalban sietett az oroszlánokhoz. Dániel már várta: „Istenem
elküldte angyalát, és bezárta az
oroszlánok száját”. A király Dániel
vádlóit dobatta az oroszlánok elé, s
azok fölfalták őket. Új kérdésünk:
Ki volt az a szent, aki a 100 éves
háború idején a francia sereget
személyesen vezette csatába?
1.
Szent Emilia?
2.
Szent Hedvig?
3.
Szent Johanna?
4.
Szent Ireneusz?
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 május 3-i számban közöljük. A Szent
Flóriánnal kapcsolatos játék nyertese: Farkas Dezsőné.
M.L.

Anyakönyvi hírek
Keresztelő:
Lili, Domboróczki Attila és Kiss Eszter, Zsófia, Bere Sándor és BereCsontos Emese gyermekei a keresztség szentségében részesültek templomunkban: 2015. április 12-én.
Esküvő:
Budai Zsolt és Varró Erika, Seres
István és Pesti Éva Mária a házasság
szentségében részesültek templomunkban: 2015. április 11-én.
Temetés:
Szélpál Imrét életének 95. évében,
2015. április 7-én az Alsóvárosi temetőben, Németh Istvánné sz. Németh
Juliannát életének 86. évében 2015.
április 8-án, Atlasz Henriket életének
82. évében, 2015. április 8-án utolsó
útjukra kísértük.
Nyugodjanak békében!
P. Gy.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

Emma

nagyság

Malvin

a jog barátja

Tivadar

Isten ajándéka

Tihamér

csendet kedvelő

Konrád

merész

Zelmira

női név Rossini
Gluck operáiból

Csilla

káka, nád
gyékénybél

Noémi

gyönyörűségem

Béla

bél, belsőrész, előkelő

Hella

Helga alakváltozata

György

földműves, gazdálkodó

Bojána

harc, küzdelem

Márk

Márkus rövidülése

Ányos

zsarnoki

és

hajtása,

N.-né

Játéksarok
Kettő kevés, négy már
sok

Az alábbi, 3x3-as négyzetben próbálj
meg összeolvasni minél több,
három karakter hosszúságú szót (pl.
ÁCS) az egymással szomszédos
betűkből. Minden irányban próbálkozhatsz, kivéve átlósan.

Írd fel a megfejtést egy papírra és
2015. április 24-ig juttasd el neveddel és címeddel ellátva a plébánia
postaládájába. A nyertes nevét a
2015. május 3-i számban közöljük.
Az április 5-i játék nyertese: Atlasz
Ágnes.
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.), Moró András (M.A.), 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.

