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Sebességkorlátozás

2015. június 28.

Szent László király

Született 1046 táján Lengyelországban
† 1095. július 29-én.
Ünnepe: június 27.
László egész életét sok küzdelem és megpróA Jairus görög név, a héber ya’ír szó fordítása. Jelentése:
báltatás jellemzi. Vallásos lelkületét anyjától, vitézségét atymegvilágosodni, felébredni. Reá és beteg lányára is igaz ez
jától örökölte. Korán megedződött az élet iskolájában, mert rá
a név. Jairus lát, vagyis éber, megvilágosodott, lányát
várt országunk belső rendjének megszilárdítása és a külső
pedig felébreszti, feltámasztja az Úr.
határok biztosítása. Nem koronáztatta meg magát „mert csak
békességet kívánt.” Neve: „hírneves és fölséges volt” írta róla
G. F.
Hóman Bálint. László idejében a Délkeleti-Kárpátokon túl lakó kunok jelentették az állandó veszélyt. Hazánknak
mindig azt a részét támogatta, védte,
Közös összefogásból
ahol az igazságot vélte. Legnagyobb
és inkább kevés
feladata a végek megerősítése volt.
Egyik nap népénzből készült el
László és Kálmán építették ki a 72 mehány öregember és lett felszentelve
gyéből álló vármegyerendszert. Közben
2015. június 14-én
ment Antal atyápárhuzamosan ugyanolyan tevékenyvasárnap, a kettős
séggel haladt az egyházi élet megújulához. Velük volt
határúti
kereszt
sa. Befejezte a váci Székesegyházat,
József atya is.
bádog Krisztusa. A
Váradon újakat épített, kolostorok és
Hogy
próbára
délután 5 órakor
monostorok egész sorát alapította.
kezdődő szertartátegye őket, az
Szent példaképeket adott nemzetünkson mintegy huszan
nek, amikor 1083-ban fölemeltette Istírásból vett egy
vettek részt, a piacván, Imre és Gellért ereklyéit. „Kardja
idézetet, és a legra igyekvő kisebb
élén hordta az életét, melyet bármely
fiatalabbal kezdve megkérdezpillanatban kész volt odaadni akár az
nagyobb teherautók forgatagában.
Egyháznak, akár a Hazának, mindenAtlasz Henrik fuvolájával nyitotta
te őket, tudják-e, mit jelent.
nek és mindenkinek, akiben „magyar
meg az újraszentelést, majd Deli AlMind elmondta a véleményét
ügyet és Isten ügyét látta” írta róla Sík
bin ismertette a kereszt rövid törtétudásához mérten.
Sándor. A nép „Kegyes Király” jelzővel
netét. Ifj. Mihálffy Béla önkormánydicsérte. Sok jellemvonása közül a legAz öreg mindnyájuknak így
zati képviselő, Juhász Gyula: „Tápai
nagyobb a megbocsátás volt. Sokat
válaszolt:
Krisztus” versét mondta el. A szenteimádkozott. Imáinak hatásossága külés
liturgiájában,
az
egyetemes
kö- Nem értettétek meg a szövelönböző legendákban nyilvánult meg.
nyörgést követően ismét Atlasz Henget. A legvégén József atyát
49 évesen költözött az örökkévalóságba.
rik játékát hallgathattuk meg befejeTestét Nagyváradon helyezték végső
kérdezte, te hogy magyarázzésként. Hálával mondok köszönetet
nyugalomra. Lovas szobra a templom
nád?
Dr. Mihálffy Lajosnak, aki a Krisztus
előtt áll, a templomban pedig a hermáformát előrajzolta, majd megfestette.
Ő így válaszolt:
ja látható. A magyar eszmény LászlóAtlasz Henriknek és kedves családjában vált kereszténnyé és szentté.
- Nem tudom.

… Jairus meglátta Jézust …
(Mk 5,22)

Remete Szent Antal
bölcs mondásai

Pléhkrisztus

Akkor Antal ezt mondta:
- József atya az, aki igazából
megtalálta az utat, mert ő azt
mondta: nem tudom. (mert az
út a keresés).

nak, akik a festéket biztosították.
Deli Albinnak és családjának, aki a
bádog lemezt adta és a munkálatokat
felügyelte, szervezte. Természetesen
mindazoknak, akik ott voltak, imádkoztak és fontosnak tartották régen
és tartják ma is, hogy a pléh Krisztus
az arra járókat segítse és megáldja.
G.F.

M.A.

Böjte Csaba gondolatai
A beszéd minősége a hallgatóktól is függ. Mert ha azt látom, hogy iszszák a szavaimat, egészen másként beszélek, mint amikor a pad alatt
matatnak, ásítoznak, nyomják az SMS-eket. Kihozhatjuk egymásból a
jót is, a rosszat is. Persze az lenne a jó, ha a pap tudná a hívekből kihozni a jót, de lehet fordítva is. Ne ítélkezzünk, hanem segítsünk egymáson!

M.T.É.

F.D-né

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 1,57-66.80
25. cs.: Ter 16,1-12.15-16; Zs 105,1-5;
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

A
Biblia
„töredelmes” szívről
beszél; ma inkább
sebezhetőségről
beszélünk.
Olyan
szívről, amely nem
keményedett meg a
meg nem valósult vágyak, a veszteségek és csalódások hatására. Akinek
„töredelmes” a szíve, az már túlélt valamit, amin nem tudott változtatni – és ő
változott, ő alkalmazkodott. Keménység helyett rugalmasabb lett, életképesebb, és együttérzőbb. Az alkalmazkodóképesség kulcsa nem az, hogy a gyerek okosan megérti, hogy mi a szabály
és hol vannak a korlátai; hogy mostantól kezdve Anya egy másik gyereké is,
és nem lesz minden versenyben ő az
első, és nem lesz mindenben ő a legjobb, legszebb, legokosabb, legügyesebb.
Ezeket nem elég okosan megérteni.
Mélyen, a limbikus rendszer, az érzelmi
agy szintjén kell átélnünk, átéreznünk
a csalódottságunkat. El kell gyászolni,
el kell siratni azt, ami nem lehet meg.
Minden megvalósíthatatlan vágyat,
elképzelést, hiábavaló törekvést mélyen, az érzelmeinkben kell elgyászolni
ahhoz, hogy a görcsös ragaszkodás feloldódjon, és amin nem tudunk változtatni, azt el tudjuk engedni. A kisgyermek, amikor édesanyja karjaiban megtalálja a saját szomorúságát valami
fölött, amin nem tud változtatni, szívszaggató sírásra fakad. Az ilyenkor
ejtett könnyek az elengedés könnyei,
amelyek tele vannak a frusztráció
termelte méreganyagokkal. Nem
véletlen, hogy az ilyen zokogás után a
kicsi felszabadul, megkönnyebbül, és
visszatér a nyugalma.

Haszonfák előfordulása a Bibliában:
 Ébenfa: Ezékiel próféta könyvében
fordul elő, nagyon időálló fatípus.
 Aleppói fenyő: a Salamon által építetett a templom készítésekor is használták.
 Libanoni cédrus: a Biblia egyik legygyakrabban említett növénye.
 Keleti platán: a keleti kultúrában
nagy volt a tisztelete.
 Tamariska: jellegzetes pusztai növény.
 Ezüstfa: fájából ajtókeretet készítettek.
 Akácia: a Szent Sátor és az áldozati
illatosító oltár tartozékai készültek
belőle.
 Tölgy: a fa élősködőjének nedvéből
vörös színű festéket készítettek,
amely kedvelt festék volt az ókorban.
 Szantálfa: finom illatát nagyon kedvelték a zsidó királyok (vö.: Zsolt
45,9).
(folytatás a következő számban)
N-né

Üdvözöl:

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Zakariás, aki pap volt
Júdeában. A feleségét Erzsébetnek hívták. Mindketten igazak
voltak Isten előtt, de nem volt
gyermekük. Egyik alkalommal
szolgálatát teljesítette az Úr
templomában, amikor megjelent
Gábor angyal és így szólt: „Ne félj
Zakariás, mert kérő imád meghallgatásra talált”. Nem sokkal
ezután felesége gyermeket fogant. Ő volt a későbbi Keresztelő.
Új kérdésünk: Ki volt a magyarországi ellenreformáció,
más néven a katolikus megújulás, vezéralakja?
1. Paolai Ferenc?
2. Pázmány Péter?
3. Porres Márton?
4. Fhieji Miklós?

Játéksarok

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 12-i számban közöljük. A Kaszap Istvánnal kapcsolatos
rejtvény
nyertese:
Tapodi Endréné.
M.L.

Krisztamami

Hirdetések
Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Dórát, Tari Pál Csaba
és Veres Betti gyermekét 2015. június 21-én a keresztség szentségében
részesítettük.
Temetés: Kálmán Sándort, életének
90. évében, Tóth Erzsébetet, életének
50. évében, 2015. június 19-én utolsó
útjukra kísértük.
Nyugodjanak békességben!

- A héten lesz első
péntek, reggel a szentmise végén
szentségimádás lesz, majd délelőtt betegeket látogatjuk.
- Következő vasárnap első vasárnap lesz, a délelőtti mise végén
szentségimádás keretében imádkozzuk a Jézus Szíve litániát.
P.Gy

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

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

A június 21-i játék megfejtése: Idáig jössz és nem mégy tovább itt
törjék meg hullámaid gőgje! Minden sikeres megfejtőnek gratulálunk!
E heti játékunk: Szó-ötlő
Az 5x5-ös négyzetbe írd be a számokat 15-ig úgy, hogy egy szám csak
egyszer szerepeljen ugyanabban a sorban,
os zlop b an
va g y
átló ban.
Ezután nézd meg, milyen számok kerültek a
római
számmal
ellátott
négyzetekbe. Ezek a bal oldali
megoldókulcsban a helyes betűk
sorszámát adják meg, amit be kell kariká zn i .
F en tr ől
l e fe lé
ol va sva
megkapod a megfejtést.

Írd fel a megfejtést egy papírra és 2015.
július 3-ig juttasd el neveddel és címeddel ellátva a plébánia postaládájába. A
nyertes nevét a 2015. július 12-i számban közöljük. A június 14-i játék nyertese: Barta Andrásné.
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.

