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Szent Tamás apostol

Ünnepe: július 3.
A hűséges tanítványok egyike volt. Jézus hívta meg őt a tizenkettő szűkebb
körébe, a tizenkét törzsre való utalásJUSZTINUSZ VÉRTANÚ: Jézus ács, aki ekét és jársal. János evangéliuma foglalkozik legtöbbet Tamás
mot készít, és arra tanít bennünket ezekkel a jelkéalakjával és szimpatikussá teszi azok számára, akik
pekkel, hogy munkálkodva kerüljük el a tétlenséget.
nem a Feltámadott által jutnak el a hitre, a nehezen
G. F.
hívők és kételkedők embercsoportja számára. Apokrif
iratok Tamás Indiában való csodáelgondolkodjunk. Példaként hozta Joó
latos működését adják tudtunkra.
Balázs atya Csíksomlyói ez évi zaránNeki köszönhetjük Krisztus szádok útját. Fáradtság és áldó fájdalKeresztelő
munkra is szóló szavait: „Nem
mak Keresztelő Szent János példája
Szent
János
nyomán a Szűzanyához és Krisztusazáltal leszünk szentté, hogy le
születésnapjához vezetik az embert. János vízzel
tudjuk győzni hitetlenségünket,
hoz, június 24keresztelt, de azt mondta, hogy aki
hanem azáltal, hogy Krisztus vesz
hez köthető a
utána jön, az a Szentlélekkel fog kerajtunk erőt kegyelmének szavádorozsmai
resztelni és Ő annak a saru szíját sem
val.” Tamás azért lett szent, hogy
templom véméltó megoldani. Ezzel a mondásával
hittel elfogadta Krisztus szavát.
dőszentjének
Jézusra utalt. Ha nehézségeink vantiszteletére rendezett templomi búcsú
Kételkedett? Igen, de hallja a
nak, ne Istent, hanem magunkat okolés körmenet. Hagyományosan e napSzót: „Higgyél!” és Ő erre ünnepéjuk. Bánatodat, panaszodat homokba
hoz közelebb eső vasárnap kerül meglyességgel vallja: „Én Uram én
írjad! - a mester is ezt tette, elfújta
tartásra. Így volt ez június 21-én vaszél. Emlékeid homokba írjad. Jézus a
Istenem”. Tamás nem azért volt
sárnap 9 órakor is. Ez alkalommal
tékozló asszony bűnét is a homokba
boldog mert látott, hanem azért
kerültek köszöntésre a jubiláló házasírta. Keresztelő Szent János is az emmert hitt. „Boldogok akik nem
párok is akik ebben az évben 5., vagy
berek bűnét a homokba írta, Jézus is
látnak és mégis hisznek!”
ennek többszörösének évfordulóját
az emberek bűnét homokba írta, a
F.D-né
ünneplik. Az idén 20-an voltak. A leg… az ács fia …
(Mk 6,3 )

Templombúcsú

idősebbek között volt Györgyi József
és felesége Erzsike néni akik 55. házassági évfordulójukat ünnepelték az
idén. A búcsúi szentmisét Joó Balázs
Mórahalmi plébános úr mutatta be.
Szentmise szándékát a Dorozsmai
hívekért ajánlotta fel. Prédikációjában elmondta, hogy Keresztelő Szent
János az Ószövetség és Újszövetség
történelmi határán született és élt.
Apja Zakariás, édesanyja Erzsébet
előrehaladott korban voltak, de az
Isteni gondviselés eredményeként
megszülethetett János, aki Jézus működésének előfutára volt. János születésekor az ott lévő rokonok nem akarták neki a János nevet adni, mert ezt
a nevet a rokonok közül nem viselte
senki sem. Néma apjának írótáblát
adtak és ő azt írta rá, hogy János a
neve. Utána apja nyelve megnyílt,
újra tudott beszélni. A búcsúk csak a
lényegre összpontosítanak. Nehéz volt
a próféták küldetése. Nehéz volt Keresztelő Szent János élete is, de
IGENT mondtak az Úr akaratára
Vannak nehézségek, de ezek megtisztítanak bennünket.
Életünkben a
gátló kövek nem hiábavalók, általuk
üzenetet küld az Úr. Minden kő,
amit utunkba küld, áldást hordoz. Ott
kell lenni a kőnek, hogy megálljunk,

szél elfújta, Jézus és Isten elengedte,
megbocsátotta. Isten jeleket küld számunkra, üzenetét észre kell vennünk.
Joó Balázs Atya a saját élete példáját
hozta fel. Egy szentmisén,
minisztrálás közben kapott meghívást
a papi hívatásra. Feladta fogtechnikusi, világi életét és Krisztus követését
választotta. Mindenkinek megvan a
maga jele és küldetése, akkor szép a
világ ha mindenki a maga helyén teszi
dolgát, teljesíti küldetését. A prédikáció után az oltár előtt 20 jubiláló házaspár felsorakozott, az atya megkérdezte hány éves házasok és az Úr áldását kérte és adta életükre. Ajándékul minden pár virágot és szentképet
kapott. A szentmise a felajánlás, Úrfelmutatás és áldozás után körmenettel folytatódott, melynek menetvonalát a polgárőrség biztosította. A körmenetről való bevonulás után himnuszok elhangzása után a búcsúi szentmise a hívek oltáriszentséggel való
megáldásával fejeződött be. A templomkertben Joó Balázs és Gordos Ferdinánd plébános atyák és a BabaMama Klub anyukáinak közreműködésével agapé, szeretetvendégség,
megvendégelés volt, ahol édes kalácsot és ásványvizet fogyaszthattak a
résztvevők kellemes társalgás közepette.
Tímár Lajos

Létige
5. v.: Ez 2,2-5; Zs 122; 2 Kor 12,7-10;
Mk 6,1-6
6. h.: Ter 28,10-22a; Zs 90; Mt 9,1826
7. k.: Ter 32,23-33; Zs 16; Mt 9,32-38
8. sz.: Ter 41,55-57; 42,5-7a.17-24a;
Zs 32; Mt 10,1-7
9. cs.: Ter 44,18-21.23b-29; 45,1-5; Zs
104,16-21; Mt 10,7-15
10. p.: Ter 46,1-7.28-30; Zs 36;
Mt 10,16-23
11. sz.: Péld 2,1-9; Zs 33; Mt 19,27-29
12. v.: Ám 7,12-15; Zs 84; Ef 1,3-14;
Mk 6,7-13

Léleklétra
Aki magával rosszul bánik, kihez
tud az jó lenni? Gondolj tehát arra: ne vond meg magadat önmagadtól.
(Clairvaux-i Szent Bernát)
Sz J.

Kedves Olvasó!

Bibliai növények

Jónak vagy rossznak születik a kisgyerek? Nos, hajlamos a jóra is, és a
rosszra is, mint
minden
ember. Ezért úgy kell
nevelni, hogy – amikor fejődésének
arra a fokára jut, hogy különböző
késztetései már egyszerre jelentkeznek (pl. a szeretetből fakadó ölelés és
a haragból fakadó ütés vágya) –, a
benne lévő ölelés győzzön a benne lévő
ütés felett. Ember, tehát, de ez nem
azt jelenti, hogy eleve rossz, és hogy a
nevelés célja a lázadó természet csíráit kigyomlálni belőle. Ugyanakkor
nem is csupa angyali ártatlanság.
Minden gyerekben ott van a rossz és a
jó hajlama egyszerre, és ez neveléssel
nem megszüntethető. A nevelés abban
segít, hogy valaki a benne lévő jót
akarja előhozni, a rossznak pedig megálljt akarjon parancsolni. Az, hogy
erre képes-e, és mikor képes valaki,
érettség, nem nevelés kérdése. A gyerekek nem annyira rosszak, hogy csak
vasszigorral lehet velük bánni, de
nem is annyira angyaliak, hogy maguktól is nemes lelkűek legyenek.
Ugyanakkor, mivel a gyerek nem kis
felnőtt,
meg
kell
várnunk,
amíg prefrontális agykérge is megérik
arra, hogy tudatosan átélje, és szabályozza belső késztetéseit, indulatait.
Emberi mivoltukból fakadóan sokféle
emberi adottsággal rendelkeznek a
gyerekeink; a szülői lehetőségünk és
felelősségünk, hogy megteremtsük
érlelődésük feltételeit, és az is, hogy –
érettségüket figyelembe véve – fokozatosan megtanítsuk őket bánni saját
késztetéseikkel is indulataikkal. Leginkább abban segíthetjük, hogy a benne lévő jó hajlamot akarja előhozni
magából, a rossz fölött pedig, miután
már érett rá, ténylegesen is akarjon
önfegyelmet gyakorolni.
Üdvözöl:

Szemtermést adó növények előfordulása a Bibliában:
 Búza, árpa, köles, lencse, tönköly, pisztácia, Jánoskenyérfa—
Keresztelő Szent János ezekkel
táplálkozott a sivatagban, ezeket
a növényeket csak az Újszövetségben említik.
Zöldségfélék a Szentírásban:
 Vöröshagyma, póréhagyma, fokhagyma, uborka, dinnye, sáfrány, babér, fahéj fordul elő több
igehelyen.
 Kapricserje: olivaolajban, sósvízben készítették mustárral, korianderrel.
 Saláta: Mózes 1. Könyvében előírja a bárány mellé a keserű saláta fogyasztását.
 Üröm volt a vizek megkeserítője.

Krisztamami

Hirdetések
- Kedden egész napos
szentségimádást tartunk a reggeli
szentmise végétől este 6 óráig a közösségi házban.
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

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes válasz: Pázmány Péter volt. 1570.
október 4-én született Nagyváradon.
Ő volt a magyarországi ellenreformáció lelke; ékesszóló prédikációival, élőszóval és a sajtó útján folytatott hitvitáival, amelyekben a lángész, mély tudomány és az általa
irodalmivá megformázott nyelv hatalmas ereje nyilvánult meg, a protestantizmus fölötti diadalok hosszú
sorát aratta. Hatalmas szónoklatai
és vitatkozásai sokakat vezettek
vissza a protestantizmusból az elhagyott egyházba. 1629-ben VIII. Orbán pápa bíborossá nevezte ki. Új
kérdésünk: A betániai vacsorán
melyik bibliai személy kente
meg drága illatos olajjal Jézus
lábát?
1. Mária?
2. Márta?
3. Erzsébet?
4. Johanna?
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 19
-i számban közöljük. A Zakariással
kapcsolatos rejtvény nyertese: Horváth Márton.
M.L.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Zsombor, Csuka Zoltán és Galzó Szilvia, István Noel,
Csáki István és Dudás Éva, Benett
Ádám, Makra János és Lantos Anikó, Bendegúz, Batki István és Kása
Eszter, Georgina, Lévai Gellért István és Jakus Edina, Eleonóra, Bajnai Antal és Erdődi Eleonóra gyermekeit 2015. június 28-án a keresztség szentségében részesítettük.
Házasságkötés: Görgülü Nejat és
Bugyik Gabriella, 2015. június 26án, Nagy Imre Antal és Forgó Ildikó, 2015. június 27-én házasságot
kötöttek templomunkban.
P.Gy.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

(folytatás a következő számban)

N-né

Játéksarok
A június 28-i játék megfejtése: Örök igazság. Minden sikeres
megfejtőnek gratulálunk!
E heti játékunk: Szótetrisz
Az alábbi tetrisz-elemeket a megfelelő helyre másold be az 5x5-ös
négyzetbe úgy, hogy kitöltsék azt. Az
elemeket forgatni nem kell, az
előre beírt betűre elemet helyezni
nem lehet. A megfejtés (Pál apostol
egy kijelentése) a bal felső saroktól
kezdve sorfolytonosan olvasható
össze.

Írd fel a megfejtést egy papírra és
2015. július 10-ig juttasd el neveddel és címeddel ellátva a plébánia
postaládájába. A nyertes nevét a
2015. július 19-i számban közöljük.
A június 21-i játék nyertese: Kószó
Dóra.
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.

