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Sebességkorlátozás
… a kenyérmaradék …
(Jn 6,12 )

2015. július 26.

Szent Anna és
Szent Joachim

A Szűz Anya szülei
Ünnepük: július 26.
Anna és Joachim 20 éve éltek már házasságban
gyermektelenül. Ezért sok vád és sérelem érte őket.
G. F.
Joachim áldozati ajándékát Jeruzsálemben a pap
visszautasította. Joachim szégyeelbujdosott és negyven naKöztünk élő szerzetesek nében
pon át imádkozott és böjtölt gyermekáldásért. Ekkor megjelent
Kalkuttai Boldog Teréz
neki Isten angyala Mária megKalkuttai
Boldog
Teréz,
közismert
születésének ígéretével és, hogy a
nevén Teréz Anya
gyermek már fogantatásától fogSkopjeban
születeva telve lesz Szentlélekkel. Anna
tett, 1910-ben. Fiatakilenc hónap múlva megszülte
lon az angolkisaszgyermekét, akit Máriának nevezszonyokhoz csatlakotek el. Joachim még megérte leázott, missziós nővérnya születését, de hamarosan
ként. Amikor Indiába utazott, a vonaton
meghalt. A legenda szerint Anna
meglepve tapasztalta
még élt, amikor a Szent család
a nyomort, a betegséget és a szegényséHeródes halála után visszatért
get. Küldetést érzett arra, hogy elhagyEgyiptomból és láthatta az ő unoja a kolostort, megossza sorsát a szenkáját, a kicsi Jézust. „Amiképpen
vedőkkel és Jézust követve a szegéa víz annyival tisztább, amennyinyek között szolgáljon és Kalkutta
nyomornegyedében dolgozhasson.
vel a szép forráshoz közelebb meNemsokára segítői is akadtak, és támoríttetik, úgy Szent Anna annyival
gatást kapott az egyházi szervezetektől
nagyobb tisztasággal részesült a
és a városi hatóságoktól is. A Szeretet
jóságos cselekedetekben, amenyMisszionáriusai néven alapította meg
nyivel közelebb volt a minden
az új szerzetesrendet, amelynek hitvaljóságos cselekedeteknek kútfejélása: Teréz anya szavaival: „hogy segítse az éhes, ruhátlan, hajléktalan, béna,
hez, a Jézus Krisztushoz.” (Illyés
vak, leprás embereket, az olyanokat,
András legendájának befejezése)

DIDAKHÉ: A hegyen szétszórt maradékot összegyűjtötték eggyé, ahogyan az egyház is a föld négy
széléről egy közösséggé lett formálva.

Hitvédelmi iratok
A megváltás
Eredeti szóhasználatban az eredetileg elveszített érték visszavásárlását jelenti.
A valóságban sok félreértést okoz
a katolikus hívek istenképében is.
A megváltás teológiája szerint
súlyos hiba, ha Jézus Krisztussal
kezdjük gondolatainkat. Hiszen
az első lépés a Teremtő Atya jósága és szeretete, aki ezen túlfakadó szeretetéből teremtett mindent
a világegyetemben.
Második lépésben ezen teremtés
csodáit veszi észre az ember, s
állapítja meg azt is, hogy ő maga
nem tökéletes és sok hibát vét.
Ennek hatására küldte el az Atya
a Fiút, hogy a bűneinkből kisegítsen minket. Azonban, mint ahogy
Szent Pál is mondja, szinte
„áldott az a bűn, ami ilyen megváltót érdemel.”
Azaz, Isten már ismét nagyobb
jót tett, mint amit megérdemelnénk, hiszen a tartozásunkat elengedve, a krisztusi életen keresztül plusz ajándékokkal látott
el.
Ezek a Szentlélek ajándékai.
A megváltás, habár mindenkire
kiterjed, még nem automatikus,
hiszen Isten nem egy magányos
játékos, hanem sokkal inkább egy
minket nagyon komolyan vevő
Társ.
K.L.

akik nemkívánatosak, szeretetlenek,
kitaszítottak a társadalomból és mindenki elkerüli őket”. Az indiai kormány
támogatásával egy elhagyott hindu
templomot alakítottak át a szegény,
magatehetetlen emberek otthonává.
Nem sokkal később újabb otthonokat
nyitottak a leprások és az árvák számára. Számos elismerés és díj mellett
1979-ben Teréz anyának ítélték oda
a Nobel-békedíjat. Amikor átvette a
díjat, megkérdezték tőle: „Hogyan segíthetjük elő a világbékét?” Nagyon
egyszerűen válaszolt: „Menjünk haza
és szeressük a családunkat.” Súlyos
betegsége miatt 1997. március 31-én
leköszönt a rend vezetéséről és kilenc
nappal 87. születésnapja
után, 1997. szeptember 5-én elhunyt.
Halálakor a rend a világ 123 országában 610 missziót működtetett, ahol
több mint 4000 apáca és mintegy
100 000 önkéntes ápoló dolgozott.

K.L-né

F.D-né

Létige
26. v.: 2Kir 4,42-44; Zs 144;
Ef 4,1-6; Jn 6,1-15
27. h.: Kiv 32,15-24.30-34;
Zs 105,19-23; Mt 13,31-35
28. k.: Kiv 33,7-11; 34,5b-9.28;
Zs 102; Mt 13,36-43
29. sz.: 1Jn 4,7-16; Zs 33;
Jn 11,19-27 vagy Lk 10,38-42
30. cs.: Kiv 40,16-21.34-38;
Zs 83; Mt 13,47-53
31. p.: Lev 23,1.4-11.15-16.27.34b37; Zs 80; Mt 13,54-58
1. sz.: Lev 25,1.8-17; Zs 66;
Mt 14,1-12
2. v.: Kiv 16,2-4.12-15; Zs 77,3-54;
Ef 4,17.20-24; Jn 6,24-35

Kedves Olvasó!

„A sekrestye titkai”

Minden
gyerek
engedelmes.
Minden
gyerek tisztel. Isten
ilyennek
teremtette
őket. Ezért mondja
Jézus, hogy legyetek
olyanok, mint a kisgyermekek (mi,
felnőttek Isten iránt)… mert a
kisgyerekek természetüknél fogva
szeretnek, bíznak, követnek és
engedelmeskednek… és ez később se
változik. A gyermeki engedelmesség
és tisztelet ugyanis a kötődés
természetes megnyilvánulása. Ahogy
a kiskacsa az ösztöne parancsára
követi a kacsamamát, vagy hiányában
bármit, ami a közelben mozog, a
gyerek is belső parancsra követi az
embermamát…
vagy
hiányában
bárkit, aki a közelben mozog helyette.
Egész nevelésünk sikere azon áll vagy
bukik, hogy a gyerekünk végig
hozzánk kötődik-e, vagy útközben,
minket szem elől veszítve másoknak
adja a szívét. Ma a kortársak töltik be
egymás életében a szülő szerepét,
akik épp annyira alkalmasak egymást
felkészíteni az életre, mint egy mozgó
tárgy alkalmas a kiskacsát bevezetni
a kacsaéletbe. Úgy gondolom, hogy a
nevelési problémák legfőbb okozója, a
kortárs-orientáció:
a
gyerekeink,
minket szem elől tévesztve, elkezdik
azokat követni, akik ott mozognak
előttük. A szívük másokhoz kötődik
ezernyi szállal… és már nem hallják,
amit mi hápogunk.

Liturgikus eszközök

Üdvözöl:

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz Áron volt. Edom országának határán azt mondta az Úr:
Áronnak meg kell térnie övéihez,
nem mehet be abba az országba,
amelyet Izrael fiainak adok, mert
ellenszegült parancsomnak. Áron
Hór hegyén meghalt, Mózes tovább vezette a népet.
Új kérdésünk: Ki volt az a XV.
századi magyar ferences szerzetes, skolasztikus író, akinek
híresek a zsoltármagyarázatai?
1.
Boldog Ancina János?
2.
Boldog Sarkander János?
3.
Boldog Perci Tamás?
4.
Boldog Temesvári Pelbárt ?
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 9-i számban közöljük. A Lisieux-i Szent Terézzel
kapcsolatos rejtvény nyertese:
Rácz Gellért.

Krisztamami

M.L.

Játéksarok

Hirdetések

A július 19-i játék megfejtése: 12 kereszt és 12 szív. Minden
sikeres
megfejtőnek
gratulálunk!
E heti új játékunk: Szószaporítás
Írj minél hosszabb, értelmes mondatot
a KENYÉR és a HAL szó betűiből
úgy, hogy ezek a szavak ne szerepeljenek benne! A betűket tetszőleges
számszor felhasználhatod (a "ny" egy
betűnek számít).
Írd fel a megfejtést egy papírra és
2015. július 31-ig juttasd el neveddel
és címeddel ellátva a plébánia postaládájába. A nyertes nevét a 2015. augusztus 9-i számban közöljük. A július
12-i játék nyertese: Kelemen Bálint.

A héten első vasárnap, a délelőtti szentmise végén Jézus Szíve litániát
végzünk.

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

H.M.

P.Gy.

Léleklétra
„Legyen mindennap egy fél órád
imára, kivéve, ha túl sok a teendőd. – Akkor legyen rá egy órád.”
(Szalézi Szent Ferenc)

Thuribulum
(tömjéntartó): fémből készült, parázs befogadására alkalmas, talpas edény.
3 vagy 4 láncra függesztik, áttört teteje fölhúzható. A liturgiában tömjénezésre használják. Álló
vagy falra függesztett
th u rib u lu m ró l
Nagy
Konstantin óta vannak
adatok. A hordozható változatát
Kr.u. 400 körül kezdték használni.
A középkor jelképrendszerében a
thuribulumnak sajátos jelentése
volt. Jelentette Krisztus testét,
mely egészen elégő áldozat lett; az
apostolokat és igehirdetőket, akik
az élet leheletét viszik a halottak
közé; a szentek imádságát; az emberi szívet, melynek a föld felé zártnak, az ég felé nyitottnak kell lennie, valamint a mennyei Jeruzsálemet.
(Forrás: Katolikus Lexikon)

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Rolandot, Agócsi
Richárd és Kormány Dóra gyermekét 2015. július 18-án,
Edinát, Szentjobbi Endre és Rácz
Katalin Valéria; Patríciát, Ladányi Krisztián és Császár Adrienn;
Alexiát, +Koczó Krisztián és
Szentjobbi Edina; Fanni Vaneszszát, Szabó János és Kardos Anita gyermekeit 2015. július 19-én
a keresztség szentségében részesítettük.
Esküvő: Bali Iván József és Fülöp Anna Renáta 2015. július 18án, házasságot kötött templomunkban.
Temetés: Rózsa Jánosnét született: Illés Jolánt életének 90. évében 2015. július 13-án, utolsó
útjára kísértük.
Nyugodjon békességben!

SZ.L.K.

P.Gy.

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.

