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Szent Bonaventura

püspök, egyháztanító
Született: Bagnoregio 1217, † 1274 Lyon
Ünnepe: július 15.
Kicsiny gyermekként a ferencesek kolostoA Számok könyvében (27,17) Mózes kérésére, Isten
rában nevelkedett. Huszonöt évesen lépett a rendbe, ahol a
kijelöl egy pásztort, Józsue személyében, egy embert,
Bonaventura nevet Szent Ferenctől kapta. Hamarosan ő
akiben a Lélek lakik. Józsue görög neve, Jézus.
lett a rend generálisa. Nem szavaival, hanem szelíd életG. F.
szentségével és példájával tudta összetartani a már felduzzadt számú szerzetet. Védelmébe kellett vennie a ferencesek szigorú fogadalmát, melyet világi tudósok megkérdőjeleztek. Ennek kapcsán nevezHatvanezer forintték Bonaventurát a ferencesek második rendalapítójának. Az ő támogatába került az a kegysával született meg az a gyakorlat,
tárgy kereskedőtől
Boldog az az ember, aki megeléghogy a ferencesek egyetemeken tanulvásárolt aranyszászik azzal, ami az övé, és a munhassanak és taníthassanak. Szent
las miseruha, ami
kát, a becsületes fáradozást az
ferenci aszkézise átlagos volt, melyet
az elején Jézus
élet
értékének
tekinti.
sokan a szemére vetettek. Neki nem
megkeresztelkedéaz elemi erő kitörése kellett, feladatásét ábrázolja fehér
nak a lelkekbe átvitt erőt érezte. SzíFogyassz,
vedd
meg,
szükséged
háttérben, hátulját
ve minden rezdülését szüntelenül
van rá, megérdemled, szerezz új
pedig gazdag hímforgó agyának munkája kísérte.
élményeket – ezt súgják az óriászés díszíti. Talán fél
Ugyanakkor minden gondolatát átjárplakátok, a tévéreklámok, a beváéves álma és gyűjtése valósult meg
ta a szív melege, s minden értelmi
sárlóközpontok szórólapjai-, a
ezzel a miseruhával azoknak, akik
munkájának melegsége a szívében
az egyházközség búcsújának ünnebirtoklás által vagy „valaki”, így
gyökerezett. Hitte és vallotta, hogy
pére, Keresztelő Szent János szülevalósítod meg önmagad. Viszont
veszélyes dolog lenne a filozófiai gontésére, a plébánia védőszentjét ábdolkodást a hitigazságoktól elszakítaha megelégednénk a legszükségeni, mert nem az értelmünk, hanem a
rázoló szent textíliát a templosebbekkel, összeomlana a piachitünk ad választ lelkünk legmélyebb
munknak megálmodták és megvágazdaság.
kérdéseire. Aki pedig Krisztust meg
sárolták. Hálásan köszönöm a Máakarja ismerni, annak a Szentíráshoz
ria Légió tagjainak, magánszeméHozzáteszem, fogyasztunk azért
kell fordulnia, mely Isten megismerélyeknek, híveknek, adakozóknak a
is, hogy hasznot hozzunk olyasének kiapadhatatlan kútforrása.
segítséget, akik most is fontosnak
noknak is, akiket be sem engedFellelhető benne mindaz, ami a filozóérezték, hogy templomunk méltónénk az otthonunkba!
fiában nem található, az a tudás,
képpen ünnepelhesse védőszenmely létünket gazdagítja és újjáalatünk ünnepét!
kítja. Gyakori mondása volt: „Rossz
Világunk sokkal, de sokkal szebb
G.F.
csoda volna, ha a bor vízzé válna.”
lenne, ha egy-egy bankár, keresF.D-né

… a pásztor …
(Mk 6,34 )

Miseruha

Böjte Csaba
gondolatai

Remete Szent Antal
bölcs mondásai
A testvérek dicsértek egy szerzetest Antal atya előtt. Mikor a
szerzetes eljött Antal atyához, az
tudni szerette volna, hogy bírja
elviselni a sérelmeket. Miután
látta, hogy sehogyan sem, így
szólt hozzá:
- Olyan vagy, mint egy város,
amely kívülről csodálatosan fel
van díszítve, de belül rablók fosztották ki.
M.A.

kedő, üzletlánc, politikus, gyáros
a végtelen profitéhségében nem
kívánná meg más tulajdonát, ha
betartaná a tizedik parancsolatot.
Ma már fegyverrel nem lehet
nyíltan rabolni, de nagyon sok
csalafintasággal, fortéllyal próbálják elvenni az emberek egymás javait.
Sajnos a mai kor törvényeit, gondolkodásmódját annyira átjárja
ez a szemlélet, hogy valóban úgy
tűnik, hogy erre épül a társadalmunk.

M.T.É.

Létige
19. v.: Jer 23,1-6; Zs 22; Ef 2,13-18;
Mk 6,30-34
20. h.: Kiv 14,5-18; Kiv 15,1-6;
Mt 12,38-42
21. k.: Kiv 14,21 - 15,1; Kiv 15,8-17;
Mt 12,46-50
22. sz.: Én 3,1-4a vagy 2Kor 5,14-17
Zs 62 Jn 20,1-2.11-18
23. cs.: Gal 2,19-20; Zs 33; Jn 15,1-8
24. p.: Kiv 20,1-17; Zs 18B; Mt 13,1823
25. sz.: 2Kor 4,7-15; Zs 125; Mt 20,20
-28
26. v.: 2Kir 4,42-44; Zs 144; Ef 4,1-6;
Jn 6,1-15

Kedves Olvasó!

Bibliai növények

A
harmonikusan
fejlődő
kisgyerek
életének
harmadik
évében a szeretetet
összetartozásként kezdi
megélni.
Mindenben
egyetért veled, és a
végletekig
lojális.
Életében
először
a
három
év
körüli
kisgyerek akarja azt tenni, amit
Anya helyesel. A ragaszkodó
hároméves jó akar lenni a
kedvedért.
A
kapcsolatkészség
kialakulásának következő szintjén a
gyerek számára már az jelenti a
szeretetet, ha fontosak vagyunk
egymásnak. A négyéves már az
arcodat fürkészi, olvasni tanul az
apró jelzéseidből, mert szeretné
látni rajtad, hogy elégedett vagy
vele.
A
fejlődés
következő
szakaszában, legkorábban 5 éves
kor körül újabb fejlődési szakaszba
lép
a
kapcsolatkészség,
még
mélyebbre érnek a gyökerek. A
kisgyerek a szívét adja oda neked.
Később pedig, legkorábban 6
évesen, egyszer csak arra kezd
törekedni,
hogy
leplezetlenül
állhasson előtted. Azt akarja, hogy
mindent tudj róla, és ő is mindent
tudni akar rólad, mert úgy érzi,
hogy akkor lehet hozzád a lehető
legközelebb, ha nincsenek titkai
előtted. Minél érettebb lesz a
közelségkeresésben, annál inkább a
lelki intimitás veszi át a fizikai
intimitás fontosságának a helyét. A
csecsemő akkor érzi, hogy semmi
nem választ el benneteket, ha
hozzád bújhat, és a szó szoros
értelmében
átéli
a
közvetlen
bőrkontaktust. Az érzelmileg jól
fejlődő hatéves viszont már akkor
érzi magát igazán közel, ha minden
titkát elsuttoghatja. Arra vágyik,
hogy teljesen ismerd, mindent tudj
róla, és így, egészen szeresd. Itt
kezdődik a bizalmas kapcsolat. A
kapcsolatkészségnek ezen a szintjén
kezdődik a felkészülés a mély
barátságra
és
a
tartós
párkapcsolatra is.
Üdvözöl:

Vadnövények előfordulása a
Bibliában:
Többször előfordul a konkoly, a búzavirág, különféle füvek, amelyek az
állatok legeltetésekor játszottak
fontos szerepet. A Júdásfa eredetileg fehér virágú volt, azonban, mivel
Júdás ilyen fára akasztotta fel magát, a fa szégyenében innentől fogva
lila virágot termett. A Krisztustövisből fontak Jézus fejére töviskoszorút. A Jerikói rózsa egy igazi sivatagi növény, amely nagyon jól tűri a
szárazságot. A Sártök mérgező növény, a Salamon templomban kapudísznek használták (1Kir 6.18, 7,
24). A Ricinus adott Jónás feje fölé
árnyékot a sivatagban. A Manna
(2Móz 16.14) olyan, mint a koriander, magja fehér, íze pedig olyan,
mint a mézes pogácsáé.
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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: Lisieux-i Szent Teréz,
aki 1873. január 2-án született
Lisieuxben. Kármelita rendi szerzetesnő. Magyar nyelvterületen
Kis Szent Teréznek is hívják,
megkülönböztetve őt ugyanazon
szerzetesrend 16. századi nagy
alakjától, Avilai vagy Nagy Szent
Teréztől. II. János Pál pápa 1997.
október 19-én egyháztanítói címmel illette. Új kérdésünk: Ki volt
az a bibliai személy, akit az
Úr azzal büntetett, hogy nem
mehetett be az ígéret földjére?
1. Józsué?
2. Áron?
3. Dávid?
4. Dániel?
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 augusztus 2-i számban
közöljük. A Máriával kapcsolatos
rejtvény nyertese: Atlasz Márk.
M.L.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Milánt és Tímeát,
Tóth Sándor és Győrfi Nikolett gyermekeit 2015. július 12-én
a keresztség szentségében részesítettük.
Esküvő: Tóth Péter Sándor és
Tóth Tünde 2015. július 11-én
házasságot kötött templomunkban.
Temetés: Dudás Jánost életének
74. évében, 2015. július 10-én,
utolsó útjára kísértük. Nyugodjon
békességben!
P.Gy.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

N-né

Játéksarok
A július 12-i játék
megfejtése: ara, már,
máj, mák, rám, rak, raj,
rák, jár, kar, kár. Minden sikeres
megfejtőnek gratulálunk! E heti játékunk: Élet-Út-Játék
Keresd meg azt az utat, ahol a legtöbb keresztet és szívet tudod
összegyűjteni. Bárhonnan elindulhatsz, de ha valahol lekanyarodtál,
visszafordulni már nem lehet! Utad
során hány keresztet és hány szívet
számoltál össze?

Írd fel a megfejtést egy papírra és
2015. július 24-ig juttasd el neveddel és címeddel ellátva a plébánia
postaládájába. A nyertes nevét a
2015. augusztus 2-i számban közöljük. A július 5-i játék nyertese: Szalkai Erika.
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.

