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Sebességkorlátozás
… ez az én testem …
(Mk 14,22)

2015. június 7.

Isten patikája
A medvehagyma 1. rész

Tulajdonságai lényegében megegyeznek a mi
fokhagymánkéval, ám gyógyereje jóval nagyobb.
A kenyér fölött elmondott zsidó ima így szól: „Áldott vagy Urunk
Ezért különösen alkalmas a szervezet tavaszi
Istenünk, mindenség királya, aki a kenyeret a földből előhoztad.”
salaktalanítására, és elősegíti az idült bőrbetegségek gyóNekünk, keresztényeknek Krisztus teste a kenyér, amit a földből,
gyítását is. A medvehagyma igen kedvezően hat a gyomora sírból a teremtő Isten előhozott, amikor Fiát feltámasztotta.
ra és a bélrendszerre. Ajánlható gázképződéssel és kólikáG.F.
val járó akut és krónikus hasmenés ellen ugyanúgy, mint
szorulás esetén, amit a belek görcsös
összehúzódása vagy renyhesége okoz.
A bélműködés javulásával megszűnnek azok a panaszok is, amelyek küFarkas Dezső: Az én hitvallálönösen idős embereknél, valamint a
som
mértéktelenül evőknél a belek túltelíRemete Szent Antal
tettsége vagy lanyha működése követÉn a Nagy – Lét - Istent imádom,
keztében lépnek fel. A medvehagyma
Antal atya egy alkalommal egy
a Szépet,Végtelent! Alkotót!
fogyasztása enyhíti a gyomor okozta
fiatal szerzetesről hallott, aki csoaz életemmel egy-valót!
szívzavarokat és álmatlanságot, valadát tett. Beteg embereket látva
mint az artériák elmeszesedéséből
az parancsolta egy szamárnak,
Én a Kenyér- Istent imádom,
vagy magas vérnyomásból eredő pahogy jöjjön, és vigye őket AntalFrisset, Fehéret, Ropogóst…
naszokat, mint pl. szédülés, fejfájás.
hoz. Azok elmondták a történtea Végtelenbe – kóstolóst!
Idült köhögésre is jó, mert oldódik a
ket az atyának. A szent így szólt:
váladék, és ezzel szűnik a légszomj.
Ez a szerzetes hasonlít egy áruval
Én a Szép Tűz - Istent imádom,
Az idős korban oly gyakori tüdőkór és
vízkór esetében is a legmelegebben
megrakott hajóhoz, csak azt nem
a mindent átható Erőt,
ajánlható gyógyszer. A frissen fela
viharban
is
lágy
Szellőt.
lehet tudni, hogy partot ér-e. Kis
használt levelek tisztítják a vesét és a
idő múlva Antal hirtelen könyhúgyhólyagot, elősegítik a vizelet
Én
a
Három
–
Egyet
imádom…
nyezni kezdett, haját tépte és jajürítését. Nehezen gyógyuló sebek
bennem
Élőt
–
Kiben
élek,
gatott. A tanítványok kérdezték
h am a r behe ge dn ek , h a fri s s
Kenyeret, Tüzet, Létet!
tőle: - Miért sírsz atyánk? Ő ezt
hagymalével kenjük be. Még a koszoDeszk 1965
válaszolta: - Az egyház egy nagy
rúér-megbetegedésre is jó a medveF.D-né
tartóoszlopa dőlt össze ebben a
hagyma. Felbecsülhetetlen értékű
vértisztító szer, amely mindenekelőtt
fiatal szerzetesben, de menjetek,
a krónikus bőrbajok kezelésénél vált
és nézzétek meg, saját szemetekbe.
kel mi történt. A tanítványok elK.Á.
mentek és látták, amint a szerze-

Üzenet

Sivatagi Atyák
bölcs gondolatai

Léleklétra

tes ül és siratja a bűnét, amit elkövetett. A szerzetes - látva a
tanítványokat, így szólt: - Mondjátok meg az atyának, hogy imádkozzon az Istenhez, adjon nekem
csak tíz napot, az elégtételre. De
öt nap múlva meghalt.

Ha Isten megmér egy embert,
akkor a mérőszalagot nem a
feje köré, hanem a szíve köré
teszi.
(szólásmondás)

M.A.

Sz J.

Márai Sándor: Június (részlet)
E hetekben, csendesen, utazni kezdek.
Már nem szeretek messzire utazni. Már csak bensőségesen szeretek utazni.
Néhány év előtt, ha megszállott az elképzelés, még nem adtam alább, mint
Bombay vagy Kína. Mint egészen közeli útszél vagy úti cél, melyre ásítva
gondoltam, San Francisco lebegett szemeim előtt. De most már csak lassan
szeretek utazni, nagyon lassan. Nem fontos, hogy a vonat haladjon. Az a fontos, hogy én haladjak. Ez sokkal nehezebb. Goethe szerint a megérkezés sem
fontos. Csak az utazás fontos, ez a lebegés, két állapot, az otthon és a végtelen, a meghitt és a veszélyes között. Júniusban mindig újra utazni kezdek,
óvatosan és megfontoltan, Scott kapitány körültekintésével, s oly gyanakodva, ahogy a lábadozó járni tanul.
M.T.É.

Létige
7. v. (Úrnapja): Kiv 24,3-8; Zs
115; Zsid 9,11-15; Mk 14,1216.22-26
8. h.: 2Kor 1,1-7; Zs 33; Mt 5,1-12
9. k.: 2Kor 1,18-22; Zs 118,129135; Mt 5,13-16
10. sz.: 2Kor 3,4-11; Zs 98; Mt
5,17-19
11. cs.: ApCsel 11,21b-26; 13,1-3;
Zs 97; Mt 10,7-13
12. p.: Oz 11,1.3-4.8c-9; Iz 12,2-6;
Ef 3,8-12.14-19; Jn 19,31-37
13. sz.: 2Kor 5,14-21; Zs 102;
Mt 5,33-37
14. v.: Ez 17,22-24; Zs 91; 2Kor
5,6-10; Mk 4,26-34

Böjte Csaba gondolatai

Kedves Olvasó!
Mindnyájan tudjuk, hogy a gyerekek irányítása az
értük felelős felnőttek
(szülők,
pedagógusok) dolga. Tesszük is a
dolgunkat: „Reggel
van, itt az ideje
felkelni. Ki az ágyból! A salátát is edd meg! Figyelj oda!
Kapcsold ki a tévét!” Az iskolában is
mi mondjuk meg, hogy mit kell megtanulni, miért kell tanulni és hol kell
tanulni. Egyfolytában megmondjuk,
hogy mit csináljanak; Mi váltja ki
belőlünk az irányítást?
Az, hogy látunk egy gyereket, akinek
irányra van szüksége. Egy gyereknek
mindig szüksége van irányításra és
vezetésre, tehát amikor a szemünk
elé kerül, rögtön meg akarjuk neki
mondani, hogy mit csináljon, mit
gondoljon, hogy gondolkozzon és merre menjen. Az utasítást úgy kell kiadni, hogy felfogható és követhető legyen. Az irányíthatnék a saját felségterületünkön kerít bennünket igazán
a hatalmába. Úgy érezzük, hogy ez a
hely ruházza ránk a nevelés felelősségét. És tényleg van ebben valami.
„Az én házamban azt teszed, amit én
mondok. A mi családunkban mindenkire érvényesek a családi szabályok.”
Ha ÜGYESEN CSINÁLJUK, éppen
úgy, ahogy a könyvek mondják: a
megfelelő időben, egyszerűen, tömören, világosan és következetesen
adunk nagyon is követhető utasításokat, akkor arra számíthatunk, hogy a
gyerek hallgat majd ránk, és együtt
fog működni.
Üdvözöl:

Krisztamami

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Zoltánt, Putnoki Zoltán
és Bakró Rózsa, Zoét, Bimba László
és Hajnal Katalin, Maját, Gyuris
Sándor és Faragó-Mészáros Zsuzsanna gyermekeit 2015. május 31-én a
keresztség szentségében részesítettük.
Házasságkötés: Szepesi Gábor és
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:
Kalazanci Szent József, aki Spanyolországban született, majd 1598 - ban
megalapította Róma, sőt Európa első
ingyenes iskoláját, amelyet elsősorban
adományokból tartottak fönn. Így született meg a piarista iskola, majd a piarista rend, amely élére a pápa 1622. április
22-én kinevezte őt a rend generálisává.
Új kérdésünk: Heródes kinek az unszolására fejeztette le Keresztelő
Jánost?
1. Delila?
2. Judit?
3. Salome?
4. Sára?
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 21-i
számban közöljük. A „Kis prófétákkal”
kapcsolatos játék nyertese: Csábi Ferencné.
M.L.

Hirdetések
- A hétköznapi szentmisék
reggel 7 órakor kezdődnek.
- A héten kedden egész napos szentségimádás lesz a közösségi házban a reggeli
szentmise végétől este 6 óráig.
- Szombaton Fatimai imaórát tartunk a
közösségi házban délután 4 órai kezdettel.
- Jövő vasárnap a Katolikus Kör tartja
találkozóját a közösségi házban délután 4
órai kezdettel.
- Két hét múlva, június 21-én vasárnap
lesz egyházközségünk búcsúja. A 9 órai
búcsúi szentmisét és körmenetet, Joó
Balázs mórahalmi plébános úr vezeti.
Azok a házaspárok, akik a búcsú napján
áldásban szeretnének részesülni, jelentkezzenek a plébánián.
P.Gy.

Simon Tünde, Kálmán Zoltán Szabolcs és Sári Katalin, Battancs Szilveszter és Szilasi Katalin 2015. május
23-án, Gyuris Gellért és Dr. Lakatos
Melinda 2015. május 30-án a házasság szentségében részesültek.
Temetés: Márta Jánost, életének 70.
évében 2015. május 29-én kísértük
utolsó útjára.
Nyugodjék békében!
P. Gy.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

A nagy tudósok többsége hívő ember
volt régen és ma is: Kepler, Leibnitz,
Newton, Ampere, Faraday, Maxwell,
Planck, Einstein, hogy csak a legnagyobbakat említsem. Sok szerzetes
és pap nagy felfedező volt, de tankönyvek, lexikonok hosszan elhallgatták, hogy ők egyházi személyek
voltak: II. Szilveszter pápa a reimsi
katedrálisban készítette el az első
ingaórát; Mendel szerzetes alkotta
meg az örökléstan szabályait; Károly Iréneusz fedezte fel az első drót
nélküli távírót, és hazánkban ő helyezte használatba az orvosi röntgent; Jedlik Ányos bencés szerzetes
alkotta meg az első dinamót, a szódavízgyártó készüléket és az elektromágneses motort. Szívesen sorolnám tovább a többi neves paptudós,
mélyen hívő orvos, professzor nevét… Ők sem gondolták, hogy a hit
és a tudomány szembeállnak egymással, sőt!
M.T.É.

Játéksarok
A május 31-i játék megfejtése: SZENTHÁROMSÁG. Minden
sikeres megfejtőnek gratulálunk! Mai
játékunk: Élet-Út-Játék
Keresd meg azt az utat, ahol a legtöbb keresztet és szívet tudod
összesen összegyűjteni. Bárhonnan
e l i nd ul ha ts z, d e ha val a hol
lekanyarodtál, visszafordulni már
nem lehet! Utad során hány keresztet
és hány szívet számoltál össze?

Írd fel a megfejtést egy papírra és
2015. június 12-ig juttasd el neveddel
és címeddel ellátva a plébánia postaládájába. A nyertes nevét a 2015. június 21-i számban közöljük. A május 24i játék nyertese: Tóth Ábrahám.

H. M.
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