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Szent Pascál áldozópap

Született 1540 † 1592
A Pascál nevet azért kapta, mert pünkösd
napján látta meg a napvilágot. Apja és mások legelőin
volt birkapásztor. 18 éves korában kérte felvételét a
Jézus sírja üres. Nem azt jelenti, hogy nincs ott, hanem
Minoriták rendjébe Loretóban. Először ugyan nem, de
hogy mindenhol jelen van. Életét, feltámadását, őt mamásodszorra sikerült felvételt nyernie. Kapusként szolgát csak a hitben lehet meghallani és megtapasztalni.
gált, de az Alkantarai Szent Péter regulái rá is ugyanG. F.
úgy vonatkoztak. Bárhová kellett mennie, mindig a
rendi habitusa volt rajta, pedig a
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(Márai Sándor)

A héten ünneplik névnapjukat

Kedves Olvasó!
Mi lehet az oka,
hogy a gyerek
bizalmatlan,
elutasító, távolságtartó, közönyös, haragos, a
végsőkig elkeseredett, és veszélyes önmagára, vagy
másokra? A szülői visszaélés, a szülői
hatalom félreértelmezett gyakorlása:
a túlféltés, az összehasonlítgatás, az
irreális elvárások, a mindent ráhagyás, a meg nem értés, a kényelmedhez való ragaszkodás, a hibázni nem
engedés, az elhanyagolás, a szeretetmegvonás, az érzelmi zsarolás, a szóbeli, vagy testi bántalmazás. Ezekkel
jó szándékod ellenére is a végsőkig
elkeserítheted a gyerekedet. Ne tegyél ilyeneket! Ne élj vissza szülői
hatalmaddal! Az a szülő ingerli haragra a gyerekét, aki szerepét és feladatát félreértelmezve nem biztos
menedéke a gyerekeinek, hanem erővel, erőszakkal azon fáradozik, hogy
a gyerekei megfeleljenek saját (jogos,
vagy jogtalan) elvárásainak. Ő az,
akihez nem lehet bármikor odabújni,
mert néha tartani kell tőle. Akinek a
gyerek teljesítménye, beilleszkedése,
az elvárásoknak megfelelő viselkedése fontosabb, mint a bizalmas, őszinte kapcsolat. A „haragra ingerelt”
gyerek a finom nyomásgyakorlást,
vagy a durva kényszert ismeri, de
nem a feltétel nélküli szeretetet. Az
érzelmi magára hagyás és a szülői
erőszak haragot és lázadást gerjeszt
a gyerek szívében! Az erőszak minden formája (érzelmi, szóbeli, testi…)
ellenségessé, keserűvé teszi a gyerekeket!
Üdvözöl:

Krisztamami

Hirdetések
- Májusban, a hétköznapi
szentmisék este 6 órakor kezdődnek,
utána a Lorettói litániát végezzük a
Boldogságos Szűz Mária tiszteletére.
- Folytatódik a Szent Rita kilenced
17:15-kor a templomban.
- A májusi egyházzenei hónap keretében ma délelőtt a szentmisén a
Dorozsmai Ifjúsági Kórus, este 18
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: Péter volt, akit meglátott a
főpap egyik szolgája, amint a tűznél melegedett, és megszólította:
„Te is a názáreti Jézussal jártál?”
De ő tagadta, s akkor megszólalt a
kakas. Új kérdésünk: Ki alapította az Irgalmas testvérek rendjét?
1. Kölni Szent Heribert?
2. Magdeburgi Szent Norbert?
3. Bambergi Szent Ottó?
4. Istenes Szent János?
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 31-i
számban
közöljük. A Szent Kereszttel kapcsolatos játék nyertese: Kereszti
Gáborné.
M.L.

Anyakönyvi hírek

Húsvét

Ditmár

híres

Alexandra

harcra kész, embereket
oltalmazó

Erika

nagyra becsült

Ivó

tiszafa

Milán

kedves

Bernát

erős, mint a medve

Felícia

boldog

Konstantin

szilárd, állhatatos, következetes

Mirella

a Míra becéző továbbképzése

Júlia

a Julius nemzetséghez
tartozó

Rita

a Margaréta becézése

Dezső

óhajtott,
mek

Dés

kívánt, óhajtott

kívánt

gyer-

N-né

Játéksarok
Szókereső

Temetés: Gyuris Imréné, szül.:
Majláth Máriát életének 81. évében,
2015. május 4-én utolsó útjára kísértük.
Nyugodjon békében!
Keresztelés: Jázmin, Mihálffy Tibor
és Puskás Tímea, Jázmin és Vivien,
Juhász Árpád és Deák Melinda gyermekei a keresztség szentségében
részesültek templomunkban május
10-én.
P. Gy.

órakor a Rókusi templom Ifjúsági
Kórusa énekel. Május 24-én délelőtt
a Hozsanna énekkar énekel, este
Huszár Emőke művész tanár hegedül.
- Jövő vasárnap Pünkösd ünnepe,
délelőtt 9 órakor lesz az elsőáldozás.
- A Ligeti kápolnában vasárnaponként délután 4 órakor a hívek imádkoznak, melyre mindenkit szeretettel várnak.
P.Gy.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

Paszkál

Találd meg az értelmes
szavakat, melyeket összeolvasva egy
idézet jön ki az Apostolok Cselekedeteiből. A szavak balról jobbra, illetve
felülről lefelé olvashatóak össze, így egy
betű két szónak is része lehet. Az egy- és
kétbetűs szavakat, pl. a névelőket, nem
kell megkeresni: ha van ilyen a megfejtésben, az ki van emelve.

Írd fel a megfejtést egy papírra és 2015.
május 22-ig juttasd el neveddel és címeddel ellátva a plébánia postaládájába.
A nyertes nevét a 2015. május 31-i
számban közöljük. Az április 26-i játék
nyertese: Vass Nikolett.

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.

