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Sebességkorlátozás

2015. augusztus 2.

Szent Márta

Ünnepe: július 29.
Jézus egy alkalommal Betániába érkezett.
Ott éltek barátai: Lázár, Márta és Mária.
Betért hozzájuk. Márta sürgött-forgott. Ő
Ebben a részben hétszer szerepel ez a kijelentés: „aki a
vezette a háztartást. Igyekezett, hogy étellel, itallal és
mennyből jött le.” A niceai hitvallás átvette ezt a kifejeszállással kényeztesse a házában megpihenő Jézust és
zést, Jézusra alkalmazva a Hiszekegy-ben. „Értünk embetanítványait. Márta méltatlankodott, mert Mária nem
rekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből.”
segített neki. Szóvá is tette ezt Jézusnak. Jézus válaszáG. F.
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ni a dolognak!
3. h.: Szám 11,4b-15; Zs 80; Mt 14,13
Anyja francia aszA bűnbocsánat lényege az, hogy nem
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nevezünk. A bűn azonban, attól fügRoger testvér az ifjúsági találkozókra,
getlenül, hogy Isten tökéletes rendilletve később negyedévi rendszeresszere ellen egy válasz, abban semmiséggel publikálta gondolatait, amelyek
Keresztelés: Olivér Ábelt, Márta
féle kárt nem tud okozni. Sőt, elméleTaizé-i levelek címen váltak ismertté.
Géza és Miklós Annamátileg nagyon egyszerűen „lesöpörhető”
XXIII. János pápa meghívására egy
ria gyermekét 2015. július 25-én;
az asztalunkról, mindössze „csak”
társával a második vatikáni zsinaton
Izabella Annát, Mucsi Zsolt és Köőszintén meg kell bánni.
is részt vett. II. János Pál pápa többkény Annamária, Fannit, Börcsök
A bűnbocsánat az Istennek a bűnbáször is elismerte tevékenységét, és
Gábor és Mucsi Erika, Hannát, Konatra való válasza. Isten válasza
Roger szoros kapcsolatokat ápolt más
lompár Tibor és Pallagi Andrea, Andazonban nem azt jelenti, hogy elfelejti
keresztény és nem keresztény egyháreát, Pallagi Gáspár és Somkúti Tezak képviselőivel is. 2005. augusztus
vagy elfordítja a fejét, hanem teljesen
rézia gyermekeit 2015. július 26-án
16-án az esti imádság alatt egy pszicegyszerűen, már a bűn tervezésének
a keresztség szentségében részesítethésen zavart asszony késsel meggyilpillanatától megsemmisíti azt.
tük.
K.L.
kolta. Temetésén a legtöbb keresztény
Esküvő: Újhelyi Norbert Gabriel és
egyház, illetve Európa vallási és politiMucsi Krisztina 2015. július 25-én,
kai elitje is képviseltette magát. Mára
házasságot kötött templomunkban.
közel harminc országból, több mint
Temetés: Sebők Ferenc Zoltánt életészáz szerzetes testvére van a közösségnek 43. évében, 2015. július 22-én,
nek, s évente sok tízezer fiatal látogat
- A héten lesz első péntek,
Enying Péterné sz.: Papp Juliannát
el ide. A közösség szervezésében minreggel a mise végén szentségimádás
életének 75. évében, 2015. július 24den év utolsó napjaiban fiatalok tízezlesz, majd délelőtt a betegeket látogatén, Szélpál Ferencet életének 65. évéjuk.
reinek részvételével Európa egy-egy
ben, 2015. július 25-én utolsó útjuk- Augusztus 4-én, kedden egész napos
városában tartják találkozójukat A
ra kísértük. Nyugodjanak békességszentségimádást tartunk a közösségi
bizalom zarándokútja a Földön névvel.
házban a reggeli mise végétől 18:00-ig.
ben!
K.L-né
… aki a mennyből jött …
(Jn 6,32 )
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Kedves Testvérünk!
Szeretnénk, ha a Kiáltó Szó minél hasznosabb, érdekesebb, kedvére valóbb
lenne, ezért a fejlesztés érdekében visszajelzést várunk Öntől is a lappal
kapcsolatban. Kérjük, válaszoljon a kérdésekre – természetesen név nélkül –
és juttassa vissza hozzánk a kérdőívet akár a középső asztalra kihelyezett
dobozba, a sekrestyébe, vagy a plébániára! Köszönjük, ha segíti munkánkat!
Kérjük, aláhúzással jelölje, melyik válasz felel meg leginkább
véleményének! (Javaslattételre, egyéni véleményének kifejezésére alul van
lehetőség.)
1. Szokta olvasni a lapot?
(1) rendszeresen
(2) olykor
(3) szinte soha
2. Megfelelőnek tartja a tartalmát?
(1) igen
(2) nagyjából igen (3) nem
3. Olvasható nagyságúak a betűk?
(1) igen
(2) nekem túl kicsi (3) lehet akár kisebb is
Most kérjük, hogy az egyes rovatokat értékelje! Jelölje meg, melyik tükrözi
leginkább az Ön véleményét! Az „osztályzatok” jelentése:
1. Számomra érdektelen, nem szoktam olvasni
2. Csak ritkán olvasom
3. Gyakran elolvasom
4. Mindig elolvasom, jónak tartom
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Remete atyák gondolatai
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Böjte Csaba gondolatai
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Kedves Olvasó! (Krisztamami)
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Te kit választanál?
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Aktualitások, híradások
günk eseményeiről

egyházközsé-

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes válasz:
Boldog Temesvári Pelbárt, aki Temesváron
született
1435
körül. 1471 körül már teológiai doktorként
hagyta el Krakkót. Ezután belépett az
obszerváns ferences rendbe 1480-ban.
Hamarosan nagyhírű hitszónokká vált.
Könyveivel forrást akart nyújtani kevésbé művelt testvéreinek és a falusi lelkipásztoroknak.
Új
kérdésünk:
Az
„Apostolok cselekedetei” szerint ki volt
az a százados, akit Péter segítésére utasított az Úr angyala?
1.
Kornéliusz?
2.
Tíciusz?
3.
Fesztusz?
4.
Tacitusz?
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 16-i számban
közöljük. Az Áronnal kapcsolatos rejtvény nyertese: Tapodi Endréné.

M.L.

Játéksarok
Szókereső
Találd meg az értelmes
szavakat, melyeket összeolvasva egy
újszövetségi idézet jön ki! A szavak
b al r ó l j o b br a, i l l e t v e f e l ü l r ő l
lefelé olvashatóak össze, így egy betű
két szónak is része lehet. Az
egy- és kétbetűs szavakat, pl. a névelőket, nem kell megkeresni: ha
van ilyen a megfejtésben, az ki van
emelve.

Kérjük, írja meg javaslatait, ötleteit, egyéb véleményét, kérését nekünk!

................................................
................................................
................................................
................................................

Írd fel a megfejtést egy papírra és 2015.
augusztus7-ig juttasd el neveddel és
címeddel ellátva a plébánia postaládájába. A nyertes nevét a 2015. augusztus 16-i számban közöljük. A július 19-i
játék nyertese: Varga Nóra.

Együttműködését köszönjük!
Tisztelettel: a Szerkesztők
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.

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.

