KIÁLTÓ SZÓ

3. évfolyam, 25. szám

A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

Sebességkorlátozás
… a vánkoson aludt …
(Mk 4,38)

2015. június 21.

Morus Szent Tamás
vértanú

Született: London 1478 † 1535 London
Ünnepe: június 22.
Ismert angol humanista tudós volt. Ekkor Szent Péter
székében VII. Gergely pápa ült, Anglia trónján pedig VIII.
Henrik. A király beleszeretett Boleyn Annába és hogy
G. F.
nőül vehesse, érvényteleníteni akarta házasságának kötelékét a pápánál. A pápa nem adta rá
jóváhagyását. Henrik bűnbánatot
színlelve ment Canossa várába, ahol
már várta a pápa. Tamás VIII. HenGyakorlati tudnivalók
rik kancellárja volt. Látta a két fő
templomban
közötti konfliktust, nem akart beleA bejáratnál ujjaink hegyét a szenkeveredni ádáz vitájukba, ezért vidéki birtokára költözött családjával.
teltvízbe mártva vessünk keresztet.
Bántotta nagyon, hogy Henrik kikiálEz a gesztus emlékeztet keresztsétotta magát az egyház fejének mingünkre és eltörli a bocsánatos bűden joggal. Tamás a pápát nem tanöket (ha nincs súlyos bűnünk).
gadta meg, ezért a Tower börtönébe
Mielőtt beülünk a helyünkre, hajtzárták. Onnan így írt leányának,
sunk térdet az Oltáriszentség felé,
Margitnak: „Ha hóhér öl meg, termékifejezve imádatunkat. Figyeljünk
szetem fellázad, de megerősít hitem,
az örökmécsesre, nem biztos, hogy
hogy a halál nyereség Istenért.” Keaz Oltáriszentséget a szentélyben
zében a kereszttel, sápadtan ment a
őrzik! Főleg nagy templomban gyavesztőhelyre, útközben a miserére
kori, hogy a Szentség egy mellékolzsoltárt imádkozta. Ironikusan kérte
tárnál, sőt külön ajtóval elzárt
az őrt, hogy segítse a feljutásra
szentségi kápolnában van. Fontos
„Lefelé magam is letalálok”- mondta.
továbbá, hogy a keresztvetést és a
Amikor fejét a tőkére hajtotta, hosztérdhajtást ne próbáljuk összekötszú, fehér szakállát félresimítva
ni, bármilyen sok rossz példát lámondta kissé tréfásan: „Kár volna
tunk! Ez két különböző gesztus, ha
levágni, ha már ilyen szépen megegyszerre próbáljuk csinálni, csak
nőtt, ez nem követett el felségsértést.” A bakó lecsapott, Tamás feje
egy nevetséges akrobatamutatvány
lehullt. VIII. Henrik parancsára Tasikerülhet belőle és nem tudunk
más fejét London hídjára tűzték ki.
arra figyelni, ami eme gesztusok
F.D-né
célja lenne. Ha egy templomot nem

SZENT ÁGOSTON: Krisztus benned alszik. Ez azt
jelenti, hogy elfelejtetted jelenlétét. Hát ébredj fel,
emlékezz rá, figyelj oda, amit mond.

Templomi etikett

Remete
Szent
Antal bölcs
mondásai
Egyszer egy vadász látta Antal
atyát a testvérekkel barátságosan beszélgetni, és ezen megütközött. Hogy a szent megmutassa,
kell néha a testvérek gondjaival
is törődni, a következő példát
mondta:
Tégy egy nyílvesszőt az íjadba, és
lődd ki! A vadász így tett. Majd
újra így szólt: - Lőj ki még egyet!
Majd még egyet! A vadász így
szólt: - Ha ilyen sokszor megfeszítem az íjamat, még a végén eltöröm! Antal így válaszolt: - Látod,
ugyanígy van az Isten munkájával. Ha túlfeszítjük a húrt a testvérekkel, hamarosan el fog pattanni. De az nem túlzás, ha néha
lehajolunk hozzájuk, és megismerjük gondjaikat.
Ezeket a szavakat hallva a vadász töredelmes szívvel, lélekben
gazdagodva távozott. Ami a testvéreket illeti ők is megerősödve
tértek haza.
M.A.

imádság céljából látogatunk meg,
csak kirándulunk és szeretnénk
körbejárni, akkor hajtsunk térdet
az Oltáriszentség felé, amikor a
legközelebb vagyunk hozzá (pl.
amikor a szentélyhez érünk).
Forrás: albertfalviplebania.hu/

Böjte Csaba gondolatai
Ha valakiért imádkozunk, akár összeszorított fogakkal is, szép lassan a keserű indulataink megszelídülnek. Kialakul egyfajta kapocs közöttünk, képesek leszünk a sok salak mögött meglátni a csillogó kis aranyrögöket, amik,
hiszem, hogy minden ember lelkében ott vannak. Tudom, ő is egy marék
porból született, neki még rosszabb, mint nekem, mert én csak ritkán találkozom az ő lökött fejével, de neki állandóan együtt kell élnie vele. Inkább
sajnálni szoktam az ilyen embereket, nem elítélni.
M.T.É.

Létige
21. v.: Jób 38,1.8-11; Zs 106,23-31;
2Kor 5,14-17; Mk 4,35-41
22. h.: Ter 12,1-9; Zs 32; Mt 7,1-5
23. k.: Ter 13,2.5-18; Zs 14;
Mt 7,6.12-14
24. sz.: Iz 49,1-6; Zs 138;
ApCsel 13,22-26; Lk 1,5766.80
25. cs.: Ter 16,1-12.15-16; Zs 105,15; Mt 7,21-29
26. p.: Ter 17,1.9-10.15-22; Zs 127;
Mt 8,1-4
27. sz.: Bölcs 10,10-14; Zs 111;
Mt 22,34-40
28. v.: Bölcs 1,13-15; 2,23-25;
Zs 29; 2Kor 8,7.9.13-15; Mk
5,21-43

Kedves Olvasó!

Bibliai növények

Tudnunk kell, hogy
miközben
4-7
éves
gyerekeink sok időt és
energiát
fektetnek
egyes
képességeik
korai fejlesztésébe –
és bámulatos eredményeket
érnek
el,
komoly hátránnyal indulnak a
bennük lévő humán potenciál, az
emberi lehetőségek kibontakozásának terén. – De akkor nem lehet a
gyerekemből versenytornász? – kérdezik sokan. – Hogy fog tanulmányi versenyeket nyerni, ha nem kezdünk el
már óvodás korában célirányosan
foglalkozni vele? Igen, sok szülő ezt
érzi komoly dilemmának. Nekik
üzenem: mielőtt belefognak a korai
célirányos
fejlesztésbe,
érdemes
nemcsak a várható sikerekkel, hanem
a kockázatokkal is számolni. A kicsi
gyerek nagy árat fizet a szép
eredményekért. Lehet, hogy bajnok
lesz belőle, de ha emberi tulajdonságai
a gyerekkor hiánya miatt csak részben
tudnak kibontakozni, akkor sikerei
ellenére sem lesz elégedett ember.
Nem fogja jól érezni magát, nem lesz
kiegyensúlyozott és boldog, mert a
boldogság képessége belülről fakad.
Célirányos (és természetellenes) korai
fejlesztéssel
elérhetjük,
hogy
a
gyerekünk érmet nyerjen az olimpián,
de azt nem, hogy jól érezze magát az
életben,
boldog
lehessen
a
kapcsolataiban, és ne roppanjon össze
a nehézségek súlya alatt. Az érett
személyiségből fakadó életképesség
pedig sokkal fontosabb, mint az, hogy
vajon ő-e a világ legjobb ifjú tornásza,
vagy matematikusa.

A Szentírásban az alábbi növények
fordulnak
elő
leggyakrabban:
Búza: 201-szer
Szőlő: 157-szer
Len: 91-szer
Tölgy és olajfa:
76-szor
Cédrus: 75-ször
Füge: 68-szor
Tömjén: 49-szer
Datolya: 47-szer
Gránátalma: 37-szer
Akácia: 34-szer.
Nem véletlen, hogy éppen ezek a növények szerepelnek legtöbbet a Bibliában, hiszen gazdasági és áldozati
jelentőségük közismert.
A bibliai növények az alábbi csoportokra oszthatók fel: vadnövények,
haszonfák, szemtermésű növények,
zöldségek, gyümölcstermő növények,
illatosító és ipari növények.
A következő számokban ezen növénycsoportok bibliai előfordulását, szimbolikáját fogjuk áttekinteni.
(Surányi Dezső tanulmánya nyomán
a Károli bibliafordításra hagyatkozva—folytatás a következő számban)
N-né

Üdvözöl:

Krisztamami

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Dávid Antalt, Börcsök
Antal és Dudás Ildikó, Esztert, Mészáros Péter és Gyémánt Nóra, Karinát,
Gyémánt Károly és
Durmics Rita, Tamás Lászlót, Nagy
Mihály Károly és Balázs Erzsébet
Márta, Noelt, Német János és Kerényi Karolina gyermekeit 2015. június 14-én a keresztség szentségében
részesítettük.

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Tiszteletreméltó Kaszap
István volt. 1916-ban született.
Már 14 évesen tudatosan készült
a papi hivatásra. Jezsuita szeretett volna lenni. Novíciusként
szorgalmasan tanult. Közben
megbetegedett. Többször megoperálták. Türelemmel viselte a
szenvedést. Húsz évesen a halálos ágyán így búcsúzott szüleitől:
„Odafönn találkozunk. Ne sírjatok, mennyei születésnap ez.”
Boldoggá avatása folyamatban
van. Új kérdésünk: Kinek jövendölte meg Keresztelő János születését Gábor angyal ?
1. Malakiásnak?
2. Jeremiásnak?
3. Mikeásnak?
4. Zakariásnak?
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 július 5-i számban közöljük. A Salome-val kapcsolatos
rejtvény nyertese: Tóth Istvánné.

A június 14-i játék megfejtése: Mennyek országa. Minden
sikeres megfejtőnek gratulálunk!
Ú j já ték unk: Írá sok sze ri nt
Az alábbi bibliai szövegrészből (Jób
38.) hiányoznak a magánhangzók!
Mi lehet az eredeti szöveg?

M.L.

Léleklétra
Az odaadás önmagunk feláldozása. Aki szeret, az önmagát odaadja. Ez a szeretetnek természetes
következménye.
(Henri Lacordaire)

P.Gy.

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

Játéksarok

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

Sz J.

Írd fel a megfejtést egy papírra és
2015. június 26-ig juttasd el neveddel és címeddel ellátva a plébánia
postaládájába. A nyertes nevét a
2015. július 5-i számban közöljük. A
június 7-i játék nyertese: Atlasz Ágnes.
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.

