KIÁLTÓ SZÓ

3. évfolyam, 24. szám

A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

Sebességkorlátozás

2015. június 14.

Szír Szent Efrém

Született: Niszibisz 376 † Edessza 373
Ünnepe: június 9.
Délkelet Törökországban született. Keresztény hitAz itt szereplő görög szó az automata. Magától terem a
ben nevelkedett. Ezidőtájt a tévtanok miatt, Róma
mag, önállóan. Az Ószövetségben és a késői zsidó szöveés a Perzsa birodalom állandó összetűzései miatt, az
gekben olyan értelemben használták, hogy Isten az, aki
egyház állandó harcban állt. Mezopotámiában az
működteti ezt az automatát.
arianizmus vetette fel fejét, mely Egyiptomból inG.F.
dult. 325-ben a Niceai Zsinat elítélte ugyan, de még nem szenvedett vereséget. Efrém a viszályok
miatt Edesszába vonult, ahol a
A képviselő tesAhol ránk
keresztény múlt még élt az aratület szervezésében
június
6-án
meus nyelvjárásban. Itt hamaroJézus vár
szombaton közössan ünnepelt tanár lett, írói tevéségi napot tartotValami mindig vár.
kenységére is bővebben volt ideje.
tunk a plébánia
Hol munka, lárma, hajsza,
Egyházi ügyekben tevékenyen
udvarán. Az egyhol a mindennapok küzdelme, harca,
vett részt. Jámborsága és csiszolt
házközségben
hol keservek és kísértések,
elméje következtében nagy tiszteműködő csoportok vezetői, illetve azok
próbák, bukások és szenvedések,
megbízottjai röviden ismertették az
let övezte. Lelkiéletének eszméit
hol csend, csend, csend…
egyes közösségek heti, havi foglalkozáírásban fektette le. A Szentírás
Kívül?
sait, azok menetét, tartalmát. Ezt köveVagy bent:
tanulmányozása mindennapi ketően 10 állomást kellett megjárniuk a
Valami mindig vár.
nyere volt. A szír irodalom legnavéletlenszerűen megalakult csoportokS Valaki mindig vár.
gyobb alakjának tekintették.
nak, egymásra, tudásukra hagyatkozMert Jézus mindig, mindenütt ott van.
va, különféle feladatokat megoldva. Ezt
Efrém az egyedüli szír nyelvű
Ott a zajban, a mindennapokban,
követően jól esett a Virág László által
szent, akit a katolikus egyház
küzdelmekben, és feladatokban,
főzött pörkölt és a Vadliba vendéglő
Egyháztanítói méltóságra emelt,
ott szenvedésben és kísértésben,
sütőjében pirított hurka és kolbász.
a „Szentlélek hárfája” megtisztelő
hogy felemeljen, őrizzen, védjen,
Hálásan köszönöm munkájukat a csohogy tanácsoljon, segítsen, áldjon,
jelzővel, mivel dalai igen kedvelportvezetőknek: Tóth Károly és kedves
átvigyen tűzön és akadályon,
tek voltak. Sűrűn hangoztatott
felesége Era, Pócsai György, Moróné
új erőt adjon új kegyelemben.
Tapody Éva, Mihálffy Béláné, Maróti
mondása: „Örvendj, ha vereséget
Mindenütt mindig vár,
László, Nyírő Katalin, Kósa Lászlóné,
szenvedtél, ne pedig szomorkodj,
de százszorosan vár ránk – a csendben!
Szabó József. Támogatásukért hálával
hogy alul maradtál.”
Túrmezei Erzsébet
… a föld magától terem …
(Mk 4,28)

Úrnapja

Közösségi nap

Hálásan köszönöm mindazoknak,
akik az úrnapi körmenet előkészítésében, a sátrak állításában, díszítésében, őrzésében, majd bontásában
részt vettek. Hasonlóan hálával gondolok azokra, akik a körmenetben
feladatokat vállaltak, akár mint ministránsok, supellát vivők, lobogó
vivők, énekkari tagok, virágszórók,
imádkozók. Jó volt ott lenni!
G.F.

tartozunk Tanács Attilának, aki az
ebéd alapanyagát adta, és Mihálffy
Bélának, aki képviselői alapjából segítette ezt a rendezvényt. Köszönet mindazoknak, akik segítettek munkájukkal, felszolgálásukkal, asztal és padok
pakolásával, takarítással és természetesen mindenkinek, vagyis annak a
hetven embernek, akik reggel fél kilenctől délután fél négyig megtisztelték
egymást azzal, hogy együtt voltak, örültek, nevettek, játszottak, tanultak és
beszélgettek.

G.F.

Böjte Csaba gondolatai
Holnap minden ember azzá válik, amit ma tesz, amit gondol, mond,
cselekszik. Életünk minden egyes órája igazából emberré válásunk,
kibontakozásunk egy-egy újabb lépcsőfoka. A gyermek testét az édesanya szülte meg, de eljön az az idő, mikor a fiatalnak kell mindennapi
munkájával, erőfeszítéseivel megszülnie magát, hivatását, családját,
életét.

M.T.É.

F.D-né

Létige
14. v.: Ez 17,22-24; Zs 91; 2Kor
5,6-10; Mk 4,26-34
15. h.: 2Kor 6,1-10; Zs 97;
Mt 5,38-42
16. k.: 2Kor 8,1-9; Zs 145;
Mt 5,43-48
17. sz.: 2Kor 9,6-11; Zs 111;
Mt 6,1-6.16-18
18. cs.: 2Kor 11,1-11; Zs 110;
Mt 6,7-15
19. p.: 2Kor 11,18.21b-30; Zs 33;
Mt 6,19-23
20. sz.: 2Kor 12,1-10; Zs 33;
Mt 6,24-34
21. v.: Jób 38,1.8-11; Zs 106,2331; 2Kor 5,14-17; Mk 4,35-41

Kedves Olvasó!

Isten patikája

Mi a nyugalom?
Nem kell megdolgozni azért, hogy
Isten
szívesen
fogadjon a jelenlétében. Nem kell
jól
viselkedni
azért, hogy Anya rám mosolyogjon és
megöleljen. Gondoskodó-elfogadó
viszonyban vagyunk, ahol ezeket csak úgy kapom. Ajándék. Attól
a tehertől mindenképpen mentesíteni
kell a kisgyereket, hogy a kapcsolatunkat neki kelljen működtetnie. De
a tettei következményei miatt sem
szabad aggódnia. Mi vagyunk felelősek az érzéseinkért, az indulatainkért és a tetteinkért, még akkor is,
ha a gyerekeink kapcsán jövünk ki a
sodrunkból. Eljön majd annak is az
ideje, amikor ők lesznek a felelősek a
tetteik következményeiért. De a kisgyermekkor nem ennek az ideje.
Nyugalom nélkül a kisgyerekek megrekednek a fejlődésben. Miből lehet
észrevenni, hogy egy gyerek nem
találja a nyugalom helyét a kapcsolatunkban? Felelősnek érzi magát a
közelség eléréséért és a kapcsolat
fenntartásáért. Kontrolláló lesz, kézbe veszi az irányítást. Dirigál, megmondja, hogy mit csinálj és hogy csináld, követel és parancsolgat.
Mindezt azért, mert úgy érzi, hogy
rajta múlik a kapcsolat, neki kell
intézni. „Mami, így ölelj meg! Nem
így, jobban! Két ölelést kérek!” Elkezd előírni mindent, aminek szerinte a kapcsolatban meg kell történnie.
Sokféle dolgot követelhet, de igazából
a szereteted jeleit akarja kikényszeríteni.

Medvehagyma 2. rész

Üdvözöl:

Krisztamami

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Martint, Tanács
István és Bíró Georgina Ágnes,
Lénát, Varga Tamás és Halupka
Zsanett, Máté Attilát, Kiss Attila
János és Puskás Krisztina, Benedeket, Lauday András és Kovács
Rita Dóra, Jázmint, Mélykúti
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:
Salome volt - Heródes lánya -, aki apja
születésnapján táncolt a vendégeknek.
Annyira megtetszett Heródesnek, hogy
esküvel ígérte: bármit is kér, megadja
neki. Az – anyja tanácsára – Keresztelő
János fejét kérte egy tálon. Heródes lefejeztette, és Salome tálcán vitte az anyjának. Új kérdésünk: Kinek a sírja található a székesfehérvári Prohászka
templom falához épített kriptában?
1. Boldog Herbe Mihály?
2. Tiszteletreméltó Kaszap István?
3. Lwanga Szent Károly?
4. De Veluster Damján József?
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 28-i
számban közöljük. A Kalazanci Szent
Józseffel kapcsolatos játék nyertese:
Kasza Lajosné.
M.L.

Hirdetések
- Jövő vasárnap, június
21-én 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.
- Ma délután fél háromkor Jézus
Szíve családok szentmiséje lesz,
majd szentségimádás.
- Ma délután 5 órakor a kettőshatári kereszt újraszentelésére kerül
sor, melyre mindenkit szeretettel
várunk.

Mivel a levelek hatása szárított
állapotban gyengül, a tavaszi kúrához
frissen használjuk. Feldarabolva vajas
kenyérre szórhatjuk, egészen apróra
vágva (nyersen) megfűszerezhetünk
vele levest, burgonyát, tésztát és más
ételeket is, amelyeknek az ízét egyébként petrezselyemmel javítanánk. A
medvehagyma leveleiből salátát (és
főzeléket is) készíthetünk. A zsenge
leveleket áprilisban és májusban kell
szedni, tehát még a virágzás előtt, a
hagymáját nyár utóján és ősszel. A
medvehagyma hagymáját ugyanúgy
használhatjuk fel, mint a fokhagymát.
Érzékeny gyomrú egyének a növény
levelét és hagymáját vágják össze apróra, öntsék le meleg tejjel, s csak kéthárom órai áztatás után fogyasszák
kortyonként.
Medvehagyma-eszencia: az apróra vágott leveleket vagy hagymafejeket lazán
üvegbe töltjük, 38-40%-os gabonapálinkával, vagy egyéb házilag főzött pálinkával felöntjük, és 14 napig melegen (a
napon vagy kályha közelében) tartjuk.
Medvehagyma-bor: az apróra vágott
levelekből egy maréknyit, kb. ¼ liter
fehérborban rövid ideig felforralunk.
ízlés szerint mézzel vagy sziruppal édesítjük, és napközben apránként kortyolunk az így nyert borpárlatból.

K.Á.

Játéksarok
A június 7-i játék megfejtése: 6 kereszt és 9 szív. Minden
sikeres megfejtőnek gratulálunk!
E heti játékunk: Tükör által
Az alábbi szöveget tükörből nézve
megkapod a megfejtést.

P.Gy.

Attila és Simon Tünde gyermekeit 2015. június 07-én a keresztség
szentségében részesítettük.
Házasságkötés: Maróti Norbert
és Gyűrösi Tímea 2015. június 6án, a házasság szentségét kiszolgáltatták egymásnak.

Írd fel a megfejtést egy papírra és
2015. június 19-ig juttasd el neveddel és címeddel ellátva a plébánia
postaládájába. A nyertes nevét a
2015. június 28-i számban közöljük.
A május 31-i játék nyertese: Kéri
Viktória.
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.

