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Sebességkorlátozás
… tanítsatok, kereszteljetek …
(Mt 28,19)

2015. május 31.

Szent III. Ferdinánd király
Született Leon 1198., † Sevilla 1252.
Ünnepe: május 30.

Apja IX. Alfonz néven Leon királya, anyja a kasztíliai
Berengária volt. Édesanyja testvérbátyjának Henriknek
SZENT JEROMOS: Első a tanítás. Mert a test nem
halála után Ferdinánd édesanyja, Berengária lett a
képes addig elfogadni a keresztség szentségét, míg
kasztíliai trón örököse, de lemondott Ferdinánd fia javámegfelelő hitigazságokban nem részesült.
ra. Ő országát kiválóan kormányozta. Apja halála után
G. F.
pedig Leon királya is lett. Kasztília és Leon egyesülésekor a visszahódított városokban
újjászervezte az egyházmegyéket és
a püspökségeket visszaállította.
Huszonhét esztendőn át szakadatlaA citrom 3. rész
nul harcolt. Állandó sikerei voltak.
Tisztítja szervezetünket:
Háborúit nem hódító szándék motiRemete Szent Antal
- Serkenti a toxinok ürüválta, hanem a kereszténység fellését a szervezetből a
szabadítása az iszlám uralom alól.
Antal azt mondta: a testnek van
Bölcs volt és igazi harcos lovag. Ő
máj és enzimeinek működését
építtette a Burgosi katedrálist,
egy természetes mozgása, de ez
összehangolva.
helyreállította a Santiago de
csak a lélekkel egyetértésben tud
- Frissíti a leheletet: Csökkenti a
Compostella-i székesegyházat is, és
jól működni, vagyis szenvedélyek
fog- és fogínyfájdalmat. Mivel a
megalapította a híres Salamancai
nélkül.
citromsav károsíthatja a fogzoegyetemet. Mint hadvezért nagyra
Van egy másik mozgás, ami a
máncot, fogat kell mosni a limobecsülték, mint királyt szerették.
test melegét adja, a táplálkozás,
nádéfogyasztás után.
Megindító, jámbor és vallásos életet
evés, ivás. Ez ösztönzi a testet a
élt. Minden győzelmét Krisztusnak
feladatok elvégzésére. Ezért
köszönte. Feddhetetlensége, szelíd
mondja az apostol: „Ne részegesjósága, tisztasága, mind Isten dicsőkedjetek, mert a bor léhaságra
ségét szolgálta. Lelkét az alábbi
vezet” (Ef 5,18). És az evangéliszavakkal adta vissza Teremtőjéumban is ezt parancsolja az Úr:
nek: „Uram! Mezítelenül jöttem a
„Vigyázzatok, nehogy elnehezedjék
világra és így adom vissza testemet
a földnek. Fogadd be lelkemet szolszívetek a mámorban, a tobzódásTisztítja a bőrt: A citromban tagáid seregébe.” Épségben talált tesban, meg az élet gondjaiban” (Lk
lálható antioxidánsok nemcsak a
tét és a sírjánál talált csodákat a
21,34). Mert nem erre való, habőrön található foltokat tüntetik
Szentszék megerősítette. Sírfeliranem munkára.
el, hanem a ráncokat is. Közvetletát kasztíliai, latin, arab és héber
Van egy harmadik mozgás is,
nül az arcra tett citromkarikák
nyelven vésték fel sírjára.
ami azokat sújtja, akik a démokifejtik a ránctalanító, hámlasztó
F.D-né

Sivatagi Atyák
bölcs gondolatai

Isten patikája

nokkal harcolnak.
Meg kell értened, hogy mi ez a
három mozgás. Az első természetes, a második a túlzott étkezésből ered, a harmadik a démonoktól.

hatást. Ugyanakkor fényesebbé
teszi bőrünket.
- Csökkenti a testsúlyt: A fogyókúra alatt elengedhetetlen táplálék, mert pektint tartalmaz, ami
csökkenti az éhségérzetet.

M.A.

K.Á.

Üzenet
Kedves Uram!
Eddig jól mentek a dolgok ma. Ma még nem beszéltem ki senkit, még nem
voltam mérges, még nem voltam kapzsi, cvider, undok vagy önző. Még nem
próbáltam a saját vágyaimat kielégíteni. Ma még nem nyávogtam, még
nem panaszkodtam, hazudtam vagy káromkodtam. Még nem ettem csokoládét. Még nem vásároltam semmit a hitelkártyámmal. De hamarosan felkelek az ágyból, és úgy gondolom, hogy akkor igazán szükségem lesz a segítségedre! Köszönöm! Amen.
M.T.É.

Létige
31. v. (Szentháromságvasárnap):
MTörv 4,32-34.39-40; Zs 32;
Róm 8,14-17; Mt 28,16-20
1. h.: Tób 1,3; 2,1-8a; Zs 111; Mk
12,1-12
2. k.: Tób 2,9-14; Zs 111; Mk 12,1317
3. sz.: Tób 3,1-11a.16-17a; Zs 24;
Mk 12,18-27
4. cs.: Tób 6,10-11a; 7,1.9-17. 8,410; Zs 127; Mk 12,28b-34
5. p.: Tób 11,5-17; Zs 145; Mk 12,3537
6. sz.: Tób 12,1.5-15.20; Tób 13,2-8;
Mk 12,38-44
7. v. (Úrnapja): Kiv 24,3-8; Zs 115;
Zsid 9,11-15; Mk 14,12-16.2226

Böjte Csaba gondolatai

Kedves Olvasó!
A gyerekek hallják a
szavainkat, de hogy
meghallják-e,
hogy
hatni tudunk-e rájuk,
az
a kontextustól
függ: hogy ők hogyan vesznek részt a
velünk való kapcsolatban. A gyökereik belőlünk táplálkoznak-e, vagy valahol egész máshonnan. Példaképpen
vegyünk valamit, ami gyakran elhangzik különböző kapcsolatokban:
Szeretlek - mondja a fiú a kutyájának. Szeretlek - mondja a nagymama
az unokának. Szeretlek - mondja a
hároméves életében először az édesanyjának. Szeretlek - mondja a feleség egy veszekedés közepén. Szeretlek - mondja az edző a 14 éves lánynak, amikor utánamegy az öltözőbe.
Szeretlek - mondja egy idegen, aki
napok óta követ. Más-más kontextusban ugyanaz egész mást jelent. A
kontextustól függ, milyen érzés fog el
valakit, amikor azt hallja, hogy
„szeretlek”. Boldogabb lesz-e, boszszankodik-e, vagy úgy érzi, menekülnie kell. A nevelés kontextusa a gyerek kapcsolata azzal, aki őt nevelni
próbálja. Amit egy gyerekkel teszünk
(szülőként, pedagógusként, orvosként
vagy pszichológusként), annak a hatása teljes egészében azon múlik,
hogy milyen kontextusban jutnak el
hozzá a szavaink és a tetteink. Amit
hall és tapasztal, azt a hozzánk fűződő kapcsolata alapján értelmezi –
elfogadja, semmibe veszi, vagy határozottan elutasítja. A kapcsolatunktól függ, hogy mire készteti a gyereket bármi, amit teszünk vagy mondunk. Ez a helyzet akkor is, amikor
meg akarjuk neki mondani, hogy mit
csináljon.
Üdvözöl:

Krisztamami

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Jázmint, Kolompár József és Jankó Kinga gyermekét május
24-én, Pünkösd vasárnap az esti szentmise előtt a keresztség szentségében
részesítettük.
Elsőáldozók: Varga Nóra, Varga Ildikó, Recseg Barnabás, Atlasz Hanna,
Kósa Levente, Tóth Boglárka, Gasztány
Noémi, Kis Miron, Papp-Kincses Csilla,
Horváth Tamás, Farkas Anita, Kovács

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:
Habakuk próféta volt, a 8. kispróféta, az általa írt Habakuk könyve három részének első két részében egy
párbeszédet találunk, amely Isten és a
próféta közt jön létre. A könyv fontos
szerepet játszik a kereszténységben,
mivel az Újszövetség többször is utal
Habakuk könyvére, főleg a 2. rész 4b
verse: „az igaz ember a hite által él”.
Pál apostolnak egyik kedvenc gondolata, mivel három levelében is felhasználja ezt. Új kérdésünk: Ki alapította
meg 1597-ben a Szegény Gyermekek Ingyenes Iskoláját, a Piarista
iskolákat?
1. Labre Benedek József?
2. Villanovai Szent Tamás?
3. Kalazanci Szent József?
4. Pennaforti Szent Rajmund?
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
14-i számban közöljük. Az Irgalmas
Testvérekkel kapcsolatos játék nyertese: Szabó István.

M.L.

Hirdetések
- A hétköznapi szentmisék
reggel 7 órakor kezdődnek.
- A héten első péntek, a reggeli szentmise végén Jézus Szíve litániát végzünk,
délelőtt betegeket látogatunk.
- Jövő vasárnap első vasárnap, a délelőtti
szentmise végén Jézus Szíve litánia lesz.
- A ligeti kápolnában vasárnaponként
délután 4 órakor a hívek imádkoznak,
melyre mindenkit szeretettel várnak.
P.Gy.

Alexandra, Németh Gergő Benedek,
Szabó Csenge Eszter, Lekes Maja, Domokos Jázmin, Perecz Márton, Tanács
Anna, Petrán Albert, Kovács Vivien,
Kovács Levente, Teiszler Dániel, Kiss
Eszter, Szilágyi Beáta, Péter Kolos,
Szabó Richárd, Ördög Dávid, Kasza
Petra, Maróti Ádám, Illés Hanna Beáta, Sarnyai Rebeka, Nagy Bence Mihály, Farkas-Csamangó Viktória, Szabadi Rebeka. Imádkozzunk értük!

A lelki élet elején a durva, nagy
hibákat próbáljuk kitakarítani,
rendbe tenni, de utána igyekeznünk kell, hogy vágyainkat, gondolatainkat is megzabolázzuk.
Ha régen valami nehézség történt, dühös voltam, és haragom
másoknak is kimutattam. Ma
már, ha valami rossz történik, azt
gondolom: „Alleluja! Itt van egy jó
próbatétel, megmutathatom,
mennyit ér az én hitem, reményem? Lássuk, hogyan lehet ezt
keresztény módon megoldani!”
Egy ideig csak mondogattam ezt
így, de befelé a lelkemben feszültség, düh, harag dúlt. Mostanában
sokszor észreveszem magamon,
hogy belül is béke van bennem és
kíváncsiság: Na, mennyei Atyám,
hogy tudod ezt a feladatot megoldani általam?”
M.T.É.

Játéksarok
A május 24-i játék
megfejtése: IMÁDSÁG. Minden
sikeres megfejtőnek gratulálunk!
Mai játékunk: Képrejtvény
Milyen szó olvasható össze az
alábbi betű- és képsorból?

Írd fel a megfejtést egy papírra és
2015. június 5-ig juttasd el neveddel és címeddel ellátva a plébánia postaládájába. A nyertes
nevét a 2015. június 14-i számban közöljük. A május 17-i játék
nyertese: Barta Andrásné.

P.Gy.

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

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.

