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Szent V. Piusz pápa

Bosco 1504, † Róma, 1572
Ünnepe: április 30.
A XVI. század reform pápáinak sora V. Piusszal
kezdődött. A konklávé után mondta: „Isten segítMÁRK, A REMETE: A büszke embernek egy jó tanács.
ségével remélem, hogy halálomkor majd nagyobb lesz a
Amikor minden jót megtettél, utána mindig emlékezz
szomorúság, mint most megválasztásomkor.” Megtestesíezekre a szavakra: „nélkülem semmit sem tehettek.”
tette az új reform ideálját. A szigort és lemondást, melyeG. F.
ket önmagától megkövetelt, elvárta a munkatársaitól és
az egész Egyháztól is. Megjelentette
a Római Katekizmust, majd a Breviáriumot, később pedig a Római Misekönyvet. V. Pius élete komoly és mély
vallásosságában gyökerezett. Mindenféle politikai meggondolástól táAnyának
Remete Szent Antal
vol tartotta magát. Felfogása szerint
lenni annyit
az Egyháznak nincs szüksége védőEgy másik alkalommal midőn az
jelent, mint
bástyákra, ágyúkra, katonákra. A
isteni ítélet mélységeiről elmélkeölelni
és
török veszedelem növekedésével
dett, ezt kérdezte az Úrtól: - Uram,
szemben az imát és az áldozatot tarmegtartani,
hogy van az, hogy némelyek fiatatotta a leghatékonyabb fegyvernek.
emelni
minlon meghalnak, mások meg különöV. Pius vallásos buzgósága oly nagy
dig. Anyásen hosszú életet élhetnek? Miért
volt, hogy Szulejmán török szultán
nak
lenni
vannak szegények és gazdagok?
Szeged ostromakor azt mondta, hogy
nem
más,
Miért a gonoszak érvényesülnek, az
a keresztények csapataitól nem fél
mint az örök
igazak meg szükséget szenvednek?
annyira, mint a pápa imádságától.
Ekkor hangot hallott, amely így
figyelem és
Pápasága alatt minden szigorúsága
válaszolt: Antal, magaddal törődj,
gondoskodás. Nem a gyermek
ellenére az Egyház iránti szeretete és
ezek a dolgok az igazságos Istenre
szülése teszi a nőt anyává, haodaadása töltötte el. Halálhírekor
tartoznak, és csak őrá!
kívánsága teljesült, mert nagyobb
nem a szeretet, amivel kíséri egy
volt a gyász, mint megválasztásakor.
gyermek életét.
M.A.
F.D-né
Persze az anyaság nem csak szi… az igazi szőlőtő …
(Jn 15,5)

Sivatagi Atyák
bölcs gondolatai

Köszöntjük az
édesanyákat

Böjte Csaba gondolatai

várvány és mosoly, de erő- és türelempróba is, egy olyan út, amelyen haladva, sok mindent megtudhatunk önmagunkról. Egy
tükör, amiben valóban megláthatod magad.
A tűz, ami a szerelmet lángra
gyújtja, nem ég örökké. Az égig
érő lobogás megszelídül, és ha
mindkét fél egyformán dolgozik
rajta, szeretetté nemesedik. Keveseknek sikerül. Az anyai szeretet azonban olthatatlan. Örök. Az
idő nem cibálja meg, létezése magától értetődően marad.
Az anya miközben gyermeke lépteit igazítja, őrt áll a világ rendje
felett, mert minden, mit felnövesztünk gyermekeinkben, a jövőt formálja majd.

Minden gyermek üzenet az emberiség számára: Isten szeret bennünket. Gyermeket nevelni – Istennel
való találkozás. Jézus azt mondta:
aki egyetlent is befogad a legkisebbek közül, engem fogad be.
Sok áldásos és boldogító szerep van
egy nő életében, de az anyaság valami egészen más. Egy életen át tartó
kihívás, mely sokszor a legboldogabbá tesz, máskor viszont keserű érzéseket teremt. Mert anyának lenni
nem könnyű feladat.
Az édesanyák feladata, hogy összhangot teremtsenek a családban.
Olyanok ők, mint a zenekarokban a
karmesterek. A legjobban kell ismerniük a zenekar tagjainak minden rezdülését. Ha a család minden
’hangszere’ a legjobbat adja magából, akkor az édesanya vezetésével
gyönyörű szimfónia születhet a családban.
M.T.É.

Isten éltessen és áldjon meg minden édesanyát, nagymamát!
K.L-né

Létige
3. v.: ApCsel 9,26-31; Zs 21,26-32;
1Jn 3,18-24; Jn 15,1-8
4. h.: ApCsel 14,5-18; Zs 113B;
Jn 14,21-26
5. k.: ApCsel 14,19-28; Zs 144;
Jn 14,27-31a
6. sz.: ApCsel 15,1-6; Zs 121;
Jn 15,1-8
7. cs.: ApCsel 15,7-21; Zs 95;
Jn 15,9-11
8. p.: ApCsel 15,22-31; Zs 56;
Jn 15,12-17
9. sz.: ApCsel 16,1-10; Zs 99;
Jn 15,18-21
10. v.: ApCsel 10,25-26.34-35.44-48;
Zs 97; 1Jn 4,7-10; Jn 15,9-17

Léleklétra
„A jóság olyan egyszerű dolog:
mindig másokért élni, sose a magunk hasznát keresni.”
(Dag Hammarskjöld)

SZ.L.K.

Kedves Olvasó!
Miért olyan indulatosak a kisgyerekek? Miért hisztiznek? Miért ütnek,
rúgnak, harapnak?
A kisgyerek tettei
még nem a szándékait fejezik ki.
Kicsi szíve csordultig lehet a világ
legjobb szándékával, de annak,
amit tesz, nagyon kis része fakad
őszinte szándékaiból. Többnyire az
impulzusai, azaz a hirtelen fellobbanó indulatai hatására cselekszik.
Ennek később meg kell változnia.
De nem attól fog megváltozni, hogy
ezerszer elmondjuk neki! Attól fog
megváltozni, ha tovább tud fejlődni
az érettség irányába; fejlődésének
egyik fontos feltétele pedig a nyugalom. Amikor az indulatai elsodorják, a segítségünkre szorul, mert
magától még nem talál vissza a
nyugalom állapotába. Amikor például a kisgyerekben hirtelen fellobban az indulat, és megüti a testvérét, az ütés vágya egy minden jóérzés helyét elfoglaló impulzus formájában lesz úrrá rajta. Az indulatos,
erőszakos viselkedés pedig valamilyen előzetes frusztráció hatására
jelenik meg. Ez akkor is így van, ha
egyébként nagyon szereti a testvérét, és egyébként már egész kis szívében ott lobog az őszinte szándék,
hogy legközelebb ne üsse meg akkor
sem, ha bosszantó dolgot csinál. A
kérdés: mikor fogják a tettei az
őszinte szándékait, nem pedig zsigeri indulatait követni? A kisgyereknek legalább 5-6 éves koráig
egyszerre csak egyféle érzés fér a
fejébe. Csak akkor van esélye indulatai ellenében a szándékainak
megfelelően cselekedni, ha van, aki
segít neki feltartóztatni az indulatait; akinek az ölében a frusztráció
dühe szomorúsággá változhat, amiből meg lehet vigasztalódni. A feltartóztatott indulat így ad helyet a
jó szándéknak.

Üdvözöl:

Krisztamami

A héten ünneplik névnapjukat
Tímea

jó; tisztelet

Irma

önállósult becéző

Mónika

magányos, figyelmeztető, tanító

Flórián

virágos, virágzó

Györgyi

a Georgina női név
magyarítása

Adrián

az Adorján változata

Ivett

Júdeai

Új kérdésünk: Melyik szent kutatta fel és találta meg Jeruzsálemben a Szent Keresztet?
1.
Szent Ilona?
2.
Szent Lúcia?
3.
Szent Erzsébet?
4.
Szent Margit?

Frida

béke, védelem

Gizella

női túsz, női kezes

Bendegúz

Attila hun uralkodó
atyjának nevéből

Mihály

Istenhez hasonló

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 17-i számban közöljük. A Szent
Johannával kapcsolatos játék nyertese: Nyerges Józsefné.
M.L.

Stella

csillag

Gergely

ébren őrködő

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes válasz: Jónás volt. Az Úr szózatot
intézett Jónáshoz: Kelj útra, menj el
Ninivébe, a nagy városba! Hirdesd
neki, hogy gonoszsága színem elé
jutott! Jónás el is indult, de azért,
hogy Tarsisba meneküljön az Úr
színe elől.

Anyakönyvi hírek
Temetés:
Nyerges Jánosné, sz. Masír Máriát
életének 81. évében, 2015. április 20án, Veress Katalint életének 74. évében 2015. április 24-én utolsó útjukra
kísértük.
Nyugodjanak békében!
P. Gy.

Játéksarok
Szó-ötlő
Az 5x5-ös négyzetbe írd be a számokat
1-5-ig úgy, hogy egy szám csak
egyszer szerepeljen ugyanabban a sorb an , o s z l o p ba n v ag y á t l ó b a n .
Ezután nézd meg, milyen számok kerültek a római számmal ellátott
négyzetekbe. Ezek a bal oldali
megoldókulcsban a helyes betűk
sorszámát adják meg, amit be kell karikáz ni. Fe ntrő l lefe lé ol v as va
megkapod a megfejtést.

Hirdetések
- Májusban, a hétköznapi
szentmisék este 6 órakor
kezdődnek, utána a Lorettói litániát
végezzük a Boldogságos Szűz Mária
tiszteletére.
- Jövő vasárnap a Katolikus Kör tartja
találkozóját délután 4 órai kezdettel a
plébánia Közösségi Házában.
- A májusi egyházzenei hónap keretében ma az esti szentmisén Huszár Gergely gitárművész közreműködik.
- Május 10-én, az esti szentmise keretében Simon Bálint orgonál.

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

N.-né

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.
május 8-ig juttasd el neveddel és címeddel ellátva a plébánia postaládájába. A nyertes nevét a 2015. május 17-i
számban közöljük. Az április 19-i játék
nyertese: Csábi Fanni.
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.

