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Sebességkorlátozás
… már nem vagytok szolgák …
(Jn 15,5)

2015. május 10.

Szent Perpétua és
Szent Felicitas

† Karthágó 202/203
Mindketten az őskeresztény „testvéri” összetartozás példaképei. Perpétua nemesi családból származott, Felicitas
a rabszolganője volt. Egyszerre készültek a katekumenek
felvételre. Perpétuát atyja hittagadásra kényszerítette, ő
azonban a testvéri közösség imáinak erejével állta a megG. F.
próbáltatást. Hamarosan letartóztatták őket. Egy földalatti sötét börtönben voltak, ahol már sok keresztény
raboskodott. Felicitász itt adott életet
A történelem soegy leánygyermeknek. Egyik napon
rán az emberek
kihallgatásra vitték őket, ismét kénymár szinte az ősszerítve hitük tagadására. A kihallidőktől
kezdve
gatás sikertelensége miatt, Hilarios
virágokat ajándéhelytartó kimondta az ítéletet: ”A
koztak
egymáscirkuszi játékokon leljék halálukat!”
nak, a vágy, hűŐk egy veszett üszővel kerültek
ség és szeretet jelképeként. A viszembe, - jószerével sértetlenek marágok szimbólumok. Kifejezik az
radtak, ezért Hilarios dühében karddal kaszaboltatta le őket. Szenvedéajándékozó gondolatait és érzésesük történetét a legmegrázóbb eseit. Ezért nem mindegy, mit mikor
ménynek tartják. Ezért Szent Ágosés kinek ajándékozunk. Tekintton tiltakozott, hogy a Szentírás
sük át először néhány nagyon
passzusaival együtt ne olvassák fel
népszerű és gyakran ajándékotörténetüket a templomokban. Az
zott virág jelentését:
őskeresztények vértanúságáról szóló
 orchidea –műveltséget, kifinoírások, értékes történeti forrásmunmultságot jelképez
kák.
F.D-né
 rózsa – a rózsa esetében a szí-

SZENT IRÉNEUSZ: A zsidóság megkapta a parancsokat, és ez tőlük ered. Mi pedig megkaptuk azt, hogy
ezek a parancsok bennünk nőjenek és tökéletesedjenek.

Arsenius Atya
bölcs gondolatai

Virágszimbolika

Egy alkalommal Márk atya így
szólt Arseniushoz:
- Miért kerülsz minket?
Az így válaszolt:
- Az Isten tudja, hogy szeretlek
benneteket, de nem tudok egyszerre az Istennel is és az emberekkel
is élni. Míg a mennyei seregek ezrei, tízezrei egy akaraton vannak,
addig az embereknek nagyon sokféle véleményük van.
Nem hagyhatom el az Istent az
emberekért.

G.F.

Böjte Csaba gondolatai
Isten nem végzett fércmunkát: nagyon jól összerakott minket, képesek
vagyunk arra, hogy a terheléseket
erőben, egészségben elbírjuk, hegyeket mozgassunk.
A legtöbb embert nem az a veszély
fenyegeti, hogy túlterheli önmagát,
inkább a takaréklángra állított emberek sokaságát látom a világban
vagy olyan embereket, akik folyamatosan ’száguldanak, pörögnek’
ugyan, de nincsenek vagonok mögöttük, vagy a cél, amely felé robognak,
értelmetlen, mulandó, megkérdőjelezhető, szánalomra méltó. Mindig
kicsiben kell kezdeni. Isten a világnak kis morzsáját rakja kezünkbe,
azt kell nagy szeretettel formálnunk, „újrateremtenünk”. Majd Isten, buzgóságunkat látva, alázatos
erőfeszítéseinket értékelve, mind
nagyobb feladatokat helyez elénk:
„Jól van, derék és hű szolga! A kicsiben hű volt ál, sokat bízok
rád.”(Mt.25,21.).
M.T.É.

neknek külön jelentése van
 fehér rózsa – a kiérdemelt
szerelem, de a szülői szeretet virága is
 vörös rózsa – a lángoló és a
birtokló szerelem virága
 rózsaszín rózsa – a kecsesség jelképe
 kála – a szépség virága
 írisz – a remény virága
 fehér liliom – szűziesség, tisztaság jelképe
 dália – elegancia, magasztosság szimbóluma
 frézia – megbízhatóságot jelképez.
Még a csokorba helyezett díszítő
növényeknek is üzenete van:
 páfrány – elragadtatás, elbűvölés jelképe
 borostyán – a házastársi hűség,
a barátság jelképe.
Folytatás a következő számban.

N-né

Létige
10. v.: ApCsel 10,25-26.34-35.44-48;
Zs 97; 1Jn 4,7-10; Jn 15,9-17
11. h.: ApCsel 16,11-15; Zs 149;
Jn 15,26 - 16,4
12. k.: ApCsel 16,22-34; Zs 137;
Jn 16,5-11
13. sz.: ApCsel 17,15.22 - 18,1;
Zs 148; Jn 16,12-15
14. cs.: ApCsel 18,1-8; Zs 97;
Jn 16,16-20
15. p.: ApCsel 18,9-18; Zs 46;
Jn 16,20-23a
16. sz.: ApCsel 18,23-28; Zs 46;
Jn 16,23b-28
17. v.: ApCsel 1,1-11; Zs 46; Ef 1,1723; Mk 16,15-20

Léleklétra
„Amint megszületik a szeretet,
meghal a legsötétebb zsarnok, az
önzés.”
(F. W. Foerster)

SZ.L.K.

Kedves Olvasó!
A passzív szórakozás nem valódi játék, mert nem kifejező és nem is felderítő
tevékenység;
annak
ellenére,
hogy – mint a játék – nem is igazi, és
nem is munka. Az olvasás például, noha nem igazi és nem is munka, de mégsem valódi játék, mert nem kifejező és
nem is felderítő tevékenység. A képernyő előtt üldögélés pedig még annyira
sem játék. A Nintendo és a videojáték
nem valódi játék, mert kevés kivétellel
valamilyen kitűzött eredményt kell
bennük elérni. Amelyik játék eredményről vagy győzelemről szól, az –
fejlődéspszichológiai értelemben – nem
valódi játék. A valódi játékban nincs
kitűzött cél, győzelem, vagy elérendő
eredmény.
A tevékenység öröméért
játszunk, nem az eredményért. Amikor
egy tevékenységbe belekeveredik az
eredmény elérésére való törekvés, és
valamire tanítani akar, akkor elvész
belőle a játék. Ezért rendkívül ritkán
fordul elő, hogy egy képernyőn futtatható “játék” tényleg a játékról szól. A
valódi játék tehát nem munka, nem
igazi, viszont kifejező és felderítő tevékenység. De mire való? Miért annyira
fontos, hogy a gyerekeink szabadon
játszhassanak?
Platón a játékkal kapcsolatos megfigyeléseit úgy foglalta össze, hogy a játék
nélkülözhetetlen tevékenység az ember
számára. Ha életünkből hiányzik a
játék, akkor a bennünk lévő emberi
lehetőségek kibontakozásától esünk el,
az emberi kiteljesedés útjáról térünk
le, az érett felnőtté válás lehetősége
forog kockán Elképesztő, ahogy Platón
a maga korában megragadta a játék
lényegét. A mai fejlődéspszichológia
pedig azt derítette ki, hogy a játék a
fejlődés előretörő csúcsa….
Üdvözöl:

Krisztamami

Hirdetések
- Májusban, a hétköznapi
szentmisék este 6 órakor kezdődnek,
utána a lorettói litániát végezzük a
Boldogságos Szűz Mária tiszteletére.
- Ma a katolikus kör tartja találkozóját
délután 4 órai kezdettel a plébánia
közösségi házában.
- Egésznapos szentségimádás lesz május 12-én, kedden reggel 8-tól a közösségi házban, az esti mise kezdetéig.

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:
Szent Ilona volt, aki Konstantin császár feleségeként a Golgotán megtalálta Jézus és a két lator keresztjét,
valamint a keresztre feszítés eszközeit. Egy gyógyíthatatlan betegségben szenvedő nőhöz vitték a darabokat, és azt a keresztet nyilvánították
Jézus keresztjének, melynek érintésére a nő meggyógyult.
Új kérdésünk: Júdás árulása után
melyik tanítvány tagadta meg
Jézust?
1.
Jakab?
2.
Lukács?
3.
Péter?
4.
Márk?
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 24-i számban közöljük. A Szent
Johannával kapcsolatos játék nyertese: Kasza Lajosné.
M.L.

Anyakönyvi hírek
Temetés: Zádori Józsefet életének
64. évében, 2015. április 29-én utolsó
útjára kísértük.
Nyugodjon békében!
Keresztelés: Amanda Jázmin, Jakab Tibor és Kolompár Ludmilla,
Boglárka, Bali János és Herbacsek
Anett, Csilla, Papp Gábor és Kincses
Gabriella Erzsébet gyermekei a keresztség szentségében részesültek
templomunkban május 3-án.
P. Gy.
- Fatimai imaóra lesz május 13-án,
délután 4-kor a közösségi házban.
- Május 14-én kezdődik a Szent Rita
kilenced 17:00-kor a templomban.
- A májusi egyházzenei hónap keretében ma az esti szentmisén Simon Bálint orgonál.
- Május 17-én, vasárnap délelőtt a
szentmisén a Dorozsmai Ifjúsági Kórus
énekel, este 18-kor a Rókusi templom
Ifjúsági Kórusa énekel.

Ármin

Arminius nemzetségből való

Pálma

a növény maga

Ferenc

francia

Pongrác

erő, hatalom

Gyöngy

földműves, gazdálkodó

Szervác

megszabadított

Imola

mocsár, hínár, vizes
terület

Bonifác

a jó sors embere, jótevő

Zsófia

bölcsesség

Szonja

a Szófia orosz becézőjének németes formája

Mózes

vízből kihúzott

Botond

buzogányos harcos
N.-né

Játéksarok
Lólépésben

Indulj el lólépésben valamelyik sarokból, hogy megkapd a megfejtést.
Lólépés: egyet vízszintesen és kettőt
függőlegesen, vagy fordítva. A
megfejtéshez 7 lépésben kell eljutni!

Írd fel a megfejtést egy papírra és
2015. május 15-ig juttasd el neveddel és címeddel ellátva a plébánia
postaládájába. A nyertes nevét a
2015. május 24-i számban közöljük. Az április 19-i játék nyertese:
Kószó Dóra.
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.), 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.

