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Sebességkorlátozás

2015. július 12.

Szent Benedek

Született: Nursia: 480 táján,
† 547 Montecassino
Ünnepe: július 11.
Rómában tanult, ahol még élt a város
DIDAKHÉ: De meddig? A vándortanítók legfeljebb
fénye, pompája, de ott voltak és vannak az apostolok és
egy-két napot tartózkodjanak egy helyen. Aki tovább
vértanúk sírjai is. Mindezek mellett a hanyatlás kezdeakar maradni, az hamis próféta.
te már látható volt. Istenkereső lelkének az „Örök VáG. F.
ros” nem mutatott megfelelő lelki életet. Elszakadt környezetétől, teljes magányt
és lemondást keresve barlangba
vonult. Három év múlva fogott hozzá a szerzetesi élet megvalósításáPár hónappal
hoz. Tizenkét kisebb közösségre
ezelőtt került
osztotta a rendtársakat. E közösséki Petrov AndAz idei
gekben a jeruzsálemi ősegyház
rás és fiai aszévben a
szelleme élt, ugyanakkor nyitott
talos mesterek
plébávolt a kor, annak embere és feladan i a i
műhelyéből a
tai felé. Regulájában minden nap
hittanplébánia épüújra kezdte a tökéletes szerzetessé
tábor
új
let
udvarra
válás törekvéseit, melyet átjárt a
helyszínyíló
ajtaja
mértékletesség, a képesség és az
nen: a
feletti előtető.
erények szelleme. A bencések pélBaraA korábban kicserélt új ajtót
damutatása, életvitele és kitartása
nya megyei Hetvehelyen került megugyanis az időjárás eső és hó
által lett Európa kereszténnyé, és
rendezésre. Az alig 400 fős falucskányújtotta szeszélyei látható móban nagy szeretettel fogadták 60 fős
ezért lett Benedek Európa védőcsoportunkat. A tábornak két fontos
don megviselték. A 150 ezer foszentje. „Az üdvösség útjának kezcélja volt: a déli Baranya megismerérintba került tető, tartó gerendete szűk és szoros. Ám, ha a lelki
se és a közösségépítés. Az első cél
életben előre haladunk, akkor szárdák, zsindely, csatorna, bízunk
megvalósítása érdekében számos
nyaló szívvel és a szeretet kimondbenne, hogy nagyobb védelmet
érdekes és fontos helyen jártunk, és
hatatlan édességével sietünk előre
nyújt az eddig megvalósított értéhihetetlenül sok értéket figyelhetaz Isten parancsainak útján. Ha jót
keink, beruházásaink megőrzésétünk meg. Ilyenek voltak a Siklósi és
látsz magadban, Istennek tulajdohez.
a Pécsváradi vár, a Bátaszéki tempnítsd, ne magadnak. A rosszat viKöszönöm a mindig jó kezű és
lom és rom, a Máriagyűdi kegytempszont mindig ismerd el a magad
lelkiismeretes mestereknek munl o m, a ha rk á nyi m a gya r ok tettének - magadat okolva.” Benekeresztútja és Pécs belvárosa. A kökájukat, híveimnek pedig támodek 1400 éves regulájának jelmonzösségépítés elsősorban a sok-sok
gatásaikat!
data: „ORA ET LABORA” Imádjátékot, esti tábortüzet jelentette és
G.F.
kozzál és dolgozzál!
nem utolsó sorban a szigetvári terF.D-né
málfürdő élményeit. Habár az időjá… maradjatok ott …
(Mk 6,10 )

Előtető

Hittanos tábor
Hetvehelyen

Böjte Csaba
gondolatai

rás nem kedvezett nekünk, ezzel egy
cseppet sem törődtünk, és minden
pillanatot reggeltől késő estig kihasználtunk a vidámságra, együttlétre. A
tényleges megvalósítás érdekében a
táborvezetők komolyan dolgoztak,
hogy minden terv szerint működhessen. Emellett a konyhás stáb is folyamatosan tevékenykedett a háttérben,
készítve a szendvicseket, vacsorát,
teát. Leírhatatlan élmény volt ez a
négy nap mindannyiunk számára!
Nagyon köszönjük a szervezőknek,
plébános atyának, a hitoktatóknak, a
kísérő szülőknek és a konyhás csapatnak ezt a sok-sok élményt, Isten
segítse és áldja meg továbbra is munkájukat!
K.L.

Ha valaki nyüstöl, s mint a szú,
esz téged, az az ember lehet Isten
eszköze, faragószerszáma. Talán
általa akar valamire megtanítani
téged. Talán azt szeretné, hogy az
önnevelés vagy az alázat útján
lépj még egyet előre. Nagy-nagy
szeretet és hit kell ahhoz, hogy az
ember így tudjon gondolkodni, de
ha ezen az úton elindul, akkor
rendkívüli kalandban lesz része.
M.T.É.

Létige
12. v.: Ám 7,12-15; Zs 84; Ef 1,3-14;
Mk 6,7-13
13. h.: Kiv 1,8-14.22; Zs 123; Mt 10,34 11,1
14. k.: Kiv 2,1-15a; Zs 68,3-34;
Mt 11,20-24
15. sz.: Kiv 3,1-6.9-12; Zs 102; Mt 11,25
-27
16. cs.: Kiv 3,13-20; Zs 104,1-27;
Mt 11,28-30
17. p.: Kiv 11,10 - 12,14; Zs 115;
Mt 12,1-8
18. sz.: Kiv 12,37-42; Zs 135; Mt 12,1421
19. v.: Jer 23,1-6; Zs 22; Ef 2,13-18;
Mk 6,30-34

Kedves Olvasó!

Bibliai növények

A gondoskodó–
elfogadó
viszonyban
a
gondoskodó fél
dolga a szeretetkapcsolat
fenntartása. A
gyereknek ugyanúgy nem kell rászolgálnia a szeretetünk jeleire, mint
ahogy arra sem, hogy enni adjunk
neki. Nem kell jónak lennie azért,
hogy érezze: szeretünk vele lenni. A
feltétel nélküli szeretet kell, hogy sugározzon a tekintetünkből: örülök
neked, szívesen látlak, és én dolgozom
meg azért, hogy otthon érezd magad
és megtaláld a nyugalmadat. Akkor
volnánk igazán jól, ha a mi életünkben is megvolna az, amivel Isten eredetileg ellátta az embert – mielőtt
elhitte az ősi kígyó hazugságát, hogy
Isten nem jó. Mi mindennel látta el
Isten az embert? Az ember számára
az az igazi wellness, a jól-lét, a
„shalom”, amikor biztonságos kapcsolat közegében él, ahol otthon érezheti
magát. Eredetileg maga Isten volt a
biztonságos kapcsolat forrása; Isten
feltétel nélküli szeretete, öröme, a
vele való meghitt kapcsolat táplálta
Ádámot és Évát, és tette egymással
való kapcsolatukat is öröm forrásává.
Isten meghitt közelében volt az igazi
otthonunk, amit elvesztettünk, és ami
után mindannyian honvágyat érzünk,
pedig sohasem tapasztaltuk. Ilyen az
ember igazi élettere, ahol jól voltunk,
mint hal a vízben. Oka megmagyarázhatatlan sóvárgásainknak – és
annak is, hogy a gyerekeink is a feltétel nélküli szeretet, a bizalmas kapcsolat közegében tudnak egészségesen
fejlődni. Minél több megvan belőle,
annál virágzóbbak és gyümölcstermőbbek vagyunk; és minél több elemét nélkülözzük, annál betegebbek
leszünk.
Üdvözöl:

Illatosító és egyéb ipari növények előfordulása a Bibliában:

Mézgafű: balzsamot, kenetet
készítettek belőle.

Mirrha: valódi kincsnek számított.

Tömjén: a füstje áldozatként
szolgált.

Terpentin: hasonló a Jánoskenyér fához.

Aloe: a gyógyászatban használták, virágja nagyon illatos.

Gyapot: csak utalás van rá,
termesztéséről leírás nincsen

Len: ruházkodásra használták.

Cukornád: édesítésre szolgált.

Papiruszsás: ebből készítették
a papírt.

Krisztamami

Hirdetések
- Hétfőn, július 13-án,
Fatimai imaórát tartunk a Közösségi Házban, délután 4 órai kezdettel.
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: Mária volt. A betániai
vacsorán Mária vett egy font valódi nárduszból készült, drága
olajat és megkente vele Jézus
lábát. Júdás, aki elárulta, méltatlankodott, hogy miért nem adják
el és osztják szét a szegények
közt? Jézus így szólt: „Szegények
mindig vannak veletek, de én
nem leszek mindig veletek.”
Új kérdésünk: Melyik az a
szent akit megkülönböztetésül „Kis” jelzővel szoktak emlegetni?

(folytatás a következő számban)

1. Marilac-i Szent Lujza?
2. Ricci Szent Katalin?
3. Lisieaux-i Szent Teréz?
4. Billiart Szent Júlia?

N-né

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 26-i számban közöljük. A Pázmány Péterrel kapcsolatos rejtvény nyertese: Csábi
Ferencné.
M.L.

A július 5-i játék megfejtése: Gyöngeségeimmel dicsekszem. Minden sikeres
megfejtőnek gratulálunk! E heti játékunk:
Kettő kevés,
négy már sok
Az alábbi, 3x3-as négyzetben próbálj
meg összeolvasni minél több,
három karakter hosszúságú szót (pl.
ÁCS) az egymással szomszédos
betűkből. Minden irányban próbálkozhatsz, kivéve átlósan.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Blankát, Nyerges
Gábor és Szécsi Beatrix, Ádámot,
Mihály István és Deák Nikoletta
gyermekeit 2015. július 5-én a keresztség szentségében részesítettük.
Temetés: Sinkó Jánost életének
68. évében, 2015. június 29-én, id.
Hajnal Efraimot életének 92. évében, Illés Istvánné sz.: Sebők Etelkát életének 79. évében 2015. július
2-án utolsó útjukra kísértük. Nyugodjanak békességben!
P.Gy.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

Írd fel a megfejtést egy papírra és
2015. július 17-ig juttasd el neveddel és címeddel ellátva a plébánia
postaládájába. A nyertes nevét a
2015. július 26-i számban közöljük. A június 28-i játék nyertese:
Rékasi Ivett.
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.

