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Sebességkorlátozás
… békesség veletek …
(Jn 20,19)

2015. május 24.

Sienai Szent Bernardin
Született Massa 1380 † Aquila 1444 május 20.

Apja Toscanában volt kormányzó. Hét évesen árvaságra jutott. Nagynénje vette oltalmába, aki vallásos nevelésben részesítette. A környéken pestis járvány uralkodott mely Sienát sem kerülte el. A járvány idején teljes önátadással ápolta a betegeket.
Gondviselő nagynénje halála után remeteként élte
G. F.
életét Krisztus hitében. 12 évig
élt így teljes visszavonultságban,
majd belépett a ferencesek rendA citrom 2. rész
jébe, ahol a ferences regula kemény volt. Később Milánóba
Remete Szent Antal
Gyulladáscsökkentő hament igét hirdetni. Gyalogszerrel
A testvérek egyszer ezt kérdeztása van: Ha rendszerejárta be Itáliát. Prédikációival
ték Antal atyától:
sen fogyasztasz citromot, a szernépes tábort gyűjtött maga köré.
- Hogyan üdvözülhetünk?
vezet savassága csökken, így a
Köntösére Krisztus monogramAz atya így válaszolt: - Ismeribetegségek is ritkábbak lesznek.
ját
varrta:
I H S Jesus
tek az írást, ami megmondja,
Serkenti a húgysav ürülését az
Hominum Salvator. A teológiai
hogy hogyan.
ízületekből (ami gyulladást okozképzést szükséges formának tar- Tőled is akarjuk hallani.
hat).
totta, ragaszkodott is hozzá, hogy
Az öreg így válaszolt: - Az írás
Energiát ad: A citromlé mihelyt a
a tanítványok sokat tanuljanak.
azt mondja: ha megütik az egyik
szervezetbe kerül, energiát szolMissziós tevékenységének hosszú
orcádat,fordítsd oda a másikat is.
gáltat. Ugyanakkor csökkenti a
útjai igénybe vették egészségét
Erre ezt válaszolták: - Ezt nem
szorongást és a depresszív állapoútja során. Aquilában halt meg. A
tudjuk megtenni.
tot (már a citromillat is
nép szerette, mert prédikációiban
Ha nem tudod odatartani a
nyugtatólag hat az idegrendszersok volt az őszinteség és az elemásik orcádat, legalább egyet
re).
venség. Halála után hamarosan
engedj megütni.
Segít a kávéról
leszokásban:
szentté avatták.
- Ezt sem tudjuk megtenni.
Amennyiben a reggeli kávét limoF.D-né
Erre így válaszolt: - Ha nem
nádéval helyettesítjük, hamar
tudod megtenni, ne válaszolj
rájövünk, hogy a limonádé is
rosszal a rosszra!
ugyanolyan energiabomba, mint
Erre a következőt válaszolták:
a reggeli koffein.
24. v. (Pünkösd): ApCsel 2,1-11;
- Még ezt sem tudjuk megtenSegít a vírusos fertőzések során: A
Zs 103; 1Kor 12,3b-7.12-13;
ni.
langyos limonádé a legjobb a
Jn 20,19-23
Az
öreg
így
szólt
a
meghűlés során, mert csökkenti a
25. h.: Sir 17,24-29; Zs 31;
tanítványaihoz:
gyulladást, így a piros torkot is
Mk 10,17-27
- Készítsetek egy kis főtt
gyógyítja. És persze az immun26. k.: Sir 35,1-12; Zs 49;
kukoricát ezeknek a betegeknek!
rendszert is kedvezően befolyáMk 10,28-31
Ha semmit nem tudtok tenni, mit
solja a vírusok elleni könnyebb
27. sz.: Sir 36,1.4-5a.10-17; Zs 78;
tehetek én értetek? Amire nektek
harc érdekében.
Mk 10,32-45
szükségetek van, az az imádság!
28.
cs.:
Sir 42,15-25; Zs 32;
M.A.
K.Á.
Mk 10,46-52
29. p.: Sir 44,1.9-13; Zs 149;
Mk 11,11-26
30. sz.: Sir 51,12-20; Zs 18B;
Istenünket emberi szívünkkel szeretjük. Nincsen két szíMk 11,27-33
vünk: egyik makulátlan, tiszta, fennkölt, hogy Istent szeres31. v. (Szentháromságse; a másik önző, beszennyezett és emberi tapasztalatok
vasárnap): MTörv 4,32alapján bizalmatlan. Csak egy szívünk van, és csak azzal
34.39-40; Zs 32; Róm 8,14szeretjük az Istent és az embereket.
17; Mt 28,16-20
(Jálics Ferenc SJ)

ALEXANDRIAI SZENT CIRIL: A békesség, Krisztus
jelenléte közöttünk. Ezért a „békesség veletek”, vagy,
„én veletek vagyok mindennap” köszönés, ugyanazt
jelenti.

Sivatagi Atyák
bölcs gondolatai

Isten patikája

Létige

Léleklétra

Sz.L.K.

Böjte Csaba gondolatai

Kedves Olvasó!
Ha valaki meghalt, nem egészséges azzal kímélni
a gyereket, hogy
nem mondjuk meg
neki, és reméljük,
hogy majd elfelejti.
Én így beszélnék erről egy kisgyereknek:
Isten, aki minden ember teremtője
és apukája, most is itt van velünk,
de most nem látjuk és nem halljuk
Őt, mert ez a mostani szemünk és
fülünk olyan, hogy csak a teremtett
dolgokat látja, azok közül is csak azt,
ami elég közel van és elég nagy… Ez
a mostani testünk minden nap egy
kicsit öregebb lesz, néha beteg is
lesz, egyszer pedig végleg elromlik és
meghal. A végleg elromlott testet
eltemetjük, mert már nem lesz rá
szükség; a meghalt ember Istentől
kapni fog egy újat. Van valaki, aki
meg is mutatta, mi történik a halál
után. Isten feltámasztotta Jézust,
olyan új testben, ami nem öregszik
meg, nem lesz beteg, és Istent is látja. Jézus megígérte, hogy mi is feltámadunk majd, ahogy Ő, és a mi feltámadott testünk is olyan lesz, mint
az Övé: sose romlik el és sose hal
meg. Ami a legjobb lesz benne: látjuk
majd Istent is az új szemünkkel,
halljuk a hangját is az új fülünkkel –
végre megölelhetjük majd a teremtő
apukánkat, és érezhetjük az ölelését.
Azt is akkor értjük majd csak meg
igazán, hogy Isten, aki a mi örökkévaló teremtőnk és apukánk, mennyire jó, mennyire szeret, és milyen jó a
családjához tartozni.
Üdvözöl:

Krisztamami

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes válasz:
Istenes Szent János volt, aki az
1500-as évek elején élt Portugáliában. Egy zarándoklat alkalmával
világos lett előtte Isten hívása: a rászoruló szegény betegeken kell segítenie. Éjszaka fát gyűjtött az erdőben, s nappal eladta. Árából élelmet
és orvosságot vásárolt a vagyontalan
betegeknek. Ekkor kapta az Istenes
János nevet. Rendet alapított. V.
Sixtus pápa kánonilag is megerősítette a közösséget Irgalmas testvérek
néven. Azóta a rend elterjedt az
egész világon. Új kérdésünk: Ki tartozott az Ószövetségben szereplő
„Kis próféták” közé?
1. Jáfet?
2. Lévi?
3. Habakuk?
4. Szet?
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 június 7-i számban közöljük. A tanítványokkal kapcsolatos játék nyertese:
Tapodi Endréné.
M.L.

Hirdetések
- A májusi egyházzenei
hónap keretében jövő vasárnap délelőtt a Vox Nova énekkar, este a Lassus énekegyüttes énekel.
- A ligeti kápolnában vasárnaponként
délután 4 órakor a hívek imádkoznak,
melyre mindenkit szeretettel várnak.

Nem szabad félnünk a tűztől, a lángtól, a közösségben végzett csendes
munkától, mely mindannyiunkból
olyan dolgokat hozhat a felszínre,
melyekről nem is volt sejtelmünk.
Nem szabad félni a lelki szembesülések tisztító, sokszor nagyon sötét
éjszakájától. Az indulatok, haragok,
félelmek bennünk vannak, és azáltal,
hogy előkerülnek, megfoghatóvá,
kezelhetővé válnak. Ha őszintén
szembenézünk magunkkal, az újból
és újból felcsapó szeretetlángokban
elpárolognak hibáink, kisebbnagyobb bűneinktől megtisztulhatunk.
Ha a gonosz közben egy-egy gólt dob
is a kapunkba, hát az „gáz”, de a magyar vízilabdacsapat az amerikaiaktól tíz gólt kapott a döntőben, és mivel nem adták fel, nem maradtak a
víz alatt, újból és újból támadtak,
végül olimpiai bajnokok lettek.
M.T.É.

Játéksarok
Keresztrejtvény
A Szentlélek hét ajándékát írd be a vízszintes sorokba (nem
feltétlenül a megszokott sorrendben).
A középső, függőleges oszlopban
kapod a megfejtést.

P. Gy.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Bence Mihály, Nagy
Mihály és Németh Erzsébet gyermeke, május 15-én pénteken az esti
szentmise után; Miron és Konor, Kis
Péter és Szigeti Krisztina; Ajna,
Faragó László és Kun Adrienn; Domán, Szép Zoltán és Kónya Judit
gyermekei a keresztség szentségében részesültek templomunkban
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

május 17-én.
Temetés: Bozsó Miklósné, született:
Balog Gizellát, életének 85. évében
2015. május 12-én, Ocskó Ferencet,
életének 86. évében, Ocskó Jánost,
életének 80. évében 2015. május 13án, Dóczi Kálmánt, életének 96. évében 2015. május 14-én 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

Írd fel a megfejtést egy papírra és
2015. május 29-ig juttasd el neveddel és címeddel ellátva a plébánia
postaládájába. A nyertes nevét a
2015. június 7-i számban közöljük.
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.

