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Szent Márk evangélista

† Alexandria, 100 körül
Ünnepe: április 25.
Márk, Jézus halálakor még gyermek volt. Édesanyja a házukat az első keresztények tartózkodáNAGY SZENT GERGELY: Ez nem menekülést jelent egyik
sára bocsátotta. Péter is itt ismerte meg a felnövekvő fiahelyről a másikra, hanem visszahúzódást. Azt az embert,
talt, akit magával vitt útjaira. Mások mellett Márknak
aki nem vigasztalja a nyájat, hanem inkább elrejtőzik a
Péterrel volt a legszorosabb kapcsolata. Péter beszédeiből
háttérbe, csendbe, a hallgatásba.
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keresztségétől Krisztus mennybemeneteléig lévő időszakról. Ő is vértaGyógynövények 69.
núhalált halt. Velencei kereskedők
ereklyéit Velencébe vitték, ahol a
rész
Remete Szent Antal
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kat
(sokkal
több
káliumot
tartala gondolatok nem hagynak nyugton,
maz,
mint
az
alma
vagy
a
szőlő).
mit tegyek nagy bánatomban? Hogy
Márk szelleme kísért ez úton,
Mivel a citromlé (citromsav) rontudnék megmenekülni? Nem sokkal
Krisztus igéje, hogy belém hulljon,
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1. Erősíti az immunrendszert:
Ekképpen cselekedett és meggyó26. v.: ApCsel 4,8-12; Zs 117; 1Jn 3,1A C-vitamin olyan az immungyult.
2; Jn 10,11-18
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Kálium tartalma miatt előnyösen
3. v.: ApCsel 9,26-31; Zs 21,26-32;
életet, nyomorult halált. Ez így igaz
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3. Emésztésserkentő: A limoAmikor kapaszkodom fel a hegytetőnádé nem csak serkenti az
re, csorog a hátamon a víz, lihegek,
emésztést, hanem enyhíti az
de ha feljutok a csúcsra, és körbené„Az ember csak attól a pillanattól
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morégést és a puffadást.
rándulásra.
(Pierre abbé)
K.Á.
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SZ.L.K.
… a béres elfut …
(Jn 10,13)
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bölcs gondolatai

Isten patikája

Létige

Böjte Csaba gondolatai

Léleklétra

Kedves Olvasó!
Az érett felnőtt
önmagát szabályozza. A gyerek
a z
ö n s zabályozás t
még csak tanulja. Ehhez a tanuláshoz szüksége
van néhány értelmes, világos
szabályra, és az
életkornak megfelelő szülői korlátozásra, külső szabályozásra is.
Szülői felelősség tehát gyerekeink
fegyelmezése – de ma fontosabb,
mint korábban bármikor, hogy a
fegyelmező módszerek ne távolítsák el a szülőktől a gyerekeket!
Minden a jó szokások napi gyakorlatától függ. A kicsik és az éretlenek fegyelmezésének kitűnő eszköze az, ha egyszerű forgatókönyvekkel javítod a viselkedését!
Ne követeld meg az érettséget ott,
ahol nincs! Ne várd el, hogy a kicsi
gyereked legyen kedves, vagy figyelmes; legyen másra is tekintettel. Erre még nem képes. Az éretleneknek kész forgatókönyvekre,
viselkedésmintákra van szükségük.
Azért utánozzák azokat, akikhez
kötődnek: a referenciaszemélyeket
– jó esetben a róluk gondoskodó
felnőtteket. Az utánzás a kicsik és
az éretlenek belülről fakadó késztetése. Arra való, hogy amikor maguktól még nem tudják, mit jelentene éretten (az értékrendjüknek
megfelelően) viselkedni, akkor is
civilizáltan (a környezetük számára elfogadhatóan) viselkedjenek.
Minden gyerek utánoz. Az értük
felelős, róluk gondoskodó felnőttek
szerepe volna, hogy az éretlenek
másolható mintát vegyenek róluk a
viselkedésükhöz. Ne feledd: a gyerek csak azt tekinti referenciaszemélynek, akihez kötődik, és csak
azt van lehetősége utánozni, akivel
sokat van együtt az élet legkülönbözőbb helyzeteiben.
Üdvözöl:

Krisztamami

A héten ünneplik névnapjukat

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes válasz: Szent Johanna. 1412-ben
született francia parasztlány volt,
aki a franciák és angolok közt zajló
százéves háború idején vezette a
francia nép felszabadító harcát. Isten felkérte őt a francia sereg vezetésére, s a nép hitt benne és követte
őt. Az angolok boszorkánysággal
vádolták és máglyahalálra ítélték.
Új kérdésünk. Melyik bibliai alak
tagadta meg Isten szózatát:
„Kelj útra, menj Ninivébe!”?
1.
Mikeás?
2.
Jónás?
3.
Abdiás?
4.
Zakariás?
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 10-i számban közöljük. A Dániel prófétával kapcsolatos játék
nyertese: Tóth Lászlóné.
M.L.

Anyakönyvi hírek
Keresztelő:
Gábor, Szepesi Gábor és Bécsi
Rozália, Panka, Takács Péter és
Szabó Edit gyermekei a keresztség szentségében részesültek
templomunkban: 2015. április 18án és április 19-én.
Bérmálkozók:
Nagygyörgy Gergő, Lekes Dávid,
Illés Dávid, Kalapács Marcell,
Kasza Angéla, Németh Ákos.
Imádkozzunk értük!
Temetés:
Pesti Lajosné, sz. Döme Erzsébetet
életének 98. évében, 2015. április
14-én, Molnár Sándor Józsefet
életének 69. évében 2015. április
17-én utolsó útjukra kísértük.
Nyugodjanak 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

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

Ervin,
Ervina

vadkan erejű jóbarát

Zita

sebes, gyors

Mariann

Szűz Máriához tartozó

Valéria

erős egészséges

Fedóra

Isten ajándéka

Péter

kőszikla

Katalin

korona, mindig tiszta

Kitti

a Katalin angol becézéséből önállósult

Fülöp

lókedvelő

Jakab

Isten oltalmazza

Zsigmond

győzelmes, védő

Minerva

egy római
neve

istenség

N.-né

Játéksarok
Képrejtvény
Milyen szó rakható ki alábbi képsorozatból?

Írd fel a megfejtést egy papírra és 2015.
május 1-ig juttasd el neveddel és címeddel ellátva a plébánia postaládájába. A nyertes nevét a 2015. május 10-i
számban közöljük.
H. M.

Hirdetések
- A héten első péntek és
első vasárnap, pénteken
az esti szentmise végén, vasárnap a 9
órai szentmise végén Jézus Szíve litániát végzünk.
- Májusban, a hétköznapi szentmisék
este 6 órakor kezdődnek, utána a
Lorettói litániát végezzük a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére.

P.Gy.

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.

