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A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

Sebességkorlátozás
… az Atya vonzása …
(Jn 6,44 )

2015. augusztus 9.

Viennay Szent János
Ars-i plébános

Született: 1786 † 1859 Ars
Ünnepe: augusztus 4.
PIRQE ABOTH: Az a természetes vágy, hogy szeresIsten a szentek révén mutat utat az egyes koroknak.
sük felebarátainkat, közel visz bennünket Isten paranVianney János is ilyen útmutató volt. Ő nem
csaihoz. A másik emberrel közelebb jutunk az Isten
bővelkedett észtehetségben. A Francia forradalom
megismeréséhez.
idején nem részesülhetett rendes iskolai oktatásban.
G. F.
A Szemináriumban is kínlódva
Pappá szentelése után a
Köztünk élő szerzetesek tanult.
kicsi község, mindössze hatvan
lakosú
Ars plébánosa lett.
Olofsson Placid
Szent X. Pius
Jámborsága
többnek bizonyult
Olofsson Károly,
Szent X. Piusz pápa a római katolikus
bencés szerzetestudásánál.
Prédikációiból
érezték
egyház 257. pápája volt 1903-tól halálápap, Rákosszentaz
emberek,
hogy
Isten
szól
ig. Giuseppe Sarto egy Treviso melletti
mihályon szülekis faluban, született 1835-ben. Apja
általa.
Naponta
egyre
többen
tett, 1916. decemszegény parasztember volt, aki mellesleg
keresték fel vidékekről, amikor
ber 23-án. Középa falu levélhordói tisztét is betöltötte.
híre ment gyóntatásának, mert
iskolás korában
1858-ban szentelték pappá
nagy hatást gyabámulatos
szavakkal
tudta
Castelfrancóban. Utána buzgó lelkipászkorolt rá a bencés iskola és a cserkészet
gyógyítani
a
beteg
lelkeket.
torként működött. Később Trevisóban
szellemisége. Érettségije után a Szent
kanonok, szemináriumi tanár és a püsCsodálatos képesség alakult ki
Benedek Rendjébe lépett 1933-ban. Mapök általános helynöke lett. Ötveneszbenne, a bűnbánók lelkébe látott.
gyar-német-bölcselet szakos tanári okletendős volt, amikor XIII. Leó pápa kineA hittudomány területén ugyan
velet és doktorátust szerzett 1939-ben.
vezte mantovai püspökké. 1894-ben
Ugyanezen évben szentelték pappá.
bizonytalanul mozgott, de a
velencei pátriárka és bíboros lett. 1903.
1945 augusztusában a budapesti gimnáSzűzanya tisztelete, a kapott
augusztus 4-én Giuseppe Sarto velencei
ziumban tanított, majd Pannonhalmára
pátriárkát megválasztották pápának. A
kegyelem és emberszerető szíve
került Itt tartóztatták le 1946. június 5X. Pius nevet vette fel. Míg elődje, XIII.
pótolta hiányosságát. 12-16 órán
én. Néhány hétig az államvédelmi hatóLeó pápa érdeklődése főleg az Egyház
át
gyóntatott.
Önmegtagadó
ság próbált vallomást kicsikarni belőle
külső életére irányult, X. Pius pápa minegy nagyszabású koncepciós per meginéletet
élt
és
hihetetlenül
sokat
den erejével az Egyház belső megújulása
dításához, majd szovjet kihallgatók keböjtölt.
Türelme
és
szeretete
felé fordult. XIII. Leó pápa felfogásával
zére adták. A szovjet katonai bíróság,
szemben kezdettől fogva tiltakozott az
megmaradt
testi
erejének
koholt vádak alapján, a Gulágra interellen, hogy a klérus, sőt általában a kahanyatlásáig,
hiszen
Isten
ereje a
nálta 1946-ban. Hamarosan itt is megtatolikus hívek részt vegyenek a politikai
lálta életcélját: „Én nem diákokat fogok
gyöngeségben
lesz
teljessé.
életben. Látta ugyanis, hogy az egymás

Pápai arcképek

után alakuló pártok és egyesületek egyre áttekinthetetlenebbé teszik a közéletet. X. Pius pápa nem volt sem tudós,
sem politikus, hanem szívének minden
dobbanásával igazi lelkipásztor volt.
Ahol csak tehette, kereste a nép közelségét. Nemes jelleme magától értetődő
egyszerűségben és alázatosságban, kimeríthetetlen szeretetben, jóságban,
nagylelkűségben és nem utolsó sorban
finom humorban mutatkozott meg,
mellyel a merev szertartásosságot is fel
tudta deríteni. De ha az ügy úgy kívánta, energikus és kérlelhetetlen volt. A
pápa végrendelete így kezdődik:
,,Szegénynek születtem, szegényen éltem,
és biztos vagyok benne, hogy nagyon
szegényen fogok meghalni.'' Aki ezt írta,
túláradóan gazdag szívű lelkipásztor
volt, akinek szíve minden állomáshelyén
az Egyházért dobogott. Ezt bizonyítja
minden életrajzi feljegyzés, emlékezés és
írásos emlék. 1954. május 29-én XII.
Pius pápa iktatta a szentek sorába.

Forrás: Katolikus lexikon

tanítani, ahogy elterveztem. Nekem az
lesz a dolgom, hogy tartsam a lelket a
fogolytársaimban. Ez volt a hivatásom a
lágerben tíz évig. Ezért voltam én a legboldogabb ember az egész Szovjetunióban, mert rámtalált az életfeladatom.”
Placid atya tanácsai a túléléshez:
„A szenvedést nem szabad dramatizálni!
Nem szabad panaszkodni, mert attól
gyengébb lesz az ember. Az öröm szükséges a túléléshez. Ezért észre kell venni és
tudatosan kell keresni az élet apró örömeit. Nem vagyunk tökéletesek, de itt és
most kell megmutatnunk, hogy különbek
vagyunk rabtartóinknál. Ez mozgósítja
az életenergiákat. Akinek van hová kapaszkodnia, annak könnyebb. Mi hívők,
ha a Jóistenbe kapaszkodunk, rájövünk,
hogy Ő is akarja túlélésünket.” 1955
novemberében jöhetett vissza Magyarországra. Papi hivatását sokáig csak titokban gyakorolhatta. A hetvenes évek
közepétől kisegítő lelkész a Budai Ciszterci Szent Imre plébánián.

K.L-né

F.D-né

Létige
9. v.: 1Kir 19,4-8; Zs 33; Ef 4,30 5,2; Jn 6,41-51
10. h.: 2Kor 9,6-10; Zs 111;
Jn 12,24-26
11. k.: MTörv 31,1-8; MTörv 32,312; Mt 18,1-5.10.12-14
12. sz.: MTörv 34,1-12; Zs 65;
Mt 18,15-20
13. cs.: Józs 3,7-10a.11.13-17;
Zs 113A; Mt 18,21 - 19,1
14. p.: Józs 24,1-13; Zs 135; Mt
19,3-12
15. sz.: Jel 11,19a; 12,1-6a.10;
Zs 44; 1Kor 15,20-26; Lk 1,39
-56
16. v.: Péld 9,1-6; Zs 33; Ef 5,1520; Jn 6,51-58

Kedves Olvasó!

„A sekrestye titkai”

A kapcsolatra épülő,
következetes nevelést
a gyakorlatban nem
lehet részekre szedni
–
ahogy
minden,
emberekkel foglalkozó
tudomány
alkalmazása
akkor
hatékony, ha az embert egészként
kezeli (mert ha fáj a lábujjam, az
befolyásolja a lelkiállapotomat is).
A nevelés is akkor hatékony, ha a
gyereket egész embernek látja, a
nevelői tevékenységet pedig nem
módszeres fejlesztésnek, hanem
emberi kapcsolatnak. Végső soron
minden tanulás öntanulás, és
minden nevelés önnevelés. A gyerek
az
aktív
cselekvő,
aki
a
veleszületett
fejlődési
program
szerint fejlődik, a szülő pedig segít
(gondoskodik és vezet). Kezdem úgy
látni, hogy a jó nevelésnek nem
módszerei
vannak,
mert
kapcsolatról
szól;
legföljebb
eszközei
lehetnek.
A
nevelő
munkával az érett (virágzó és
gyümölcstermő) emberré fejlődés
feltételeit kell megteremtenünk. A
fejlődés előfeltételeivel kell tisztában
lennünk
ahhoz,
hogy
jól
gondoskodhassunk a gyerekeinkről.
Azt hiszem, ez kellene, hogy legyen
minden szülő és pedagógus nagy
kérdése. Sőt, a politikusoknak is a
felnőtté
válás
feltételeinek
megteremtésével
kellene
foglalkozniuk. Tehát azon kellene
törnünk a fejünket, hogy mi
mindenre van szükség ahhoz, hogy
a gyerekeink a lehető legjobban
fejlődjenek, és olyan felnőtté
váljanak, amilyennek a lehetőségét
Isten beléjük teremtette!

Liturgikus eszközök

Üdvözöl:

Krisztamami

Hirdetések
- Nagyboldogasszony
ünnepén, szombaton, reggel 7 és
este 6 órakor kezdődnek a szentmisék.

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Kornéliusz. Ő egy itáliai
zászlóalj századosa volt, akihez
az Úr angyala szólt. Joppéba
küldte Simonhoz, más néven Péterhez, aki megmondta neki, mit
tegyen. Hűséges segítője lett Péter apostolnak. Új kérdésünk: Ki
volt az a szent, aki Hunyadi
János mellett küzdött a törökök ellen?
1. Pennaforti Szent Alfonz?
2. Emiliáni Szent Jeromos?
3. Kapisztrán Szent János?
4. Pierozzi Szent Antonin?
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 23-i számban
közöljük. A Temesvári Pelbárttal
kapcsolatos rejtvény nyertese:
Tóth Lászlóné.
M.L.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés:
Dorina Izabellát, Boszák Zoltán
és Lévai Éva Izabella, Flóriánt,
Péter István és Sárközi Szilvia,
Nimródot, Császár Krisztián és
Simon Erika, Ferencet, +Gárgyán
Ferenc és Kiss Etelka gyermekeit
2015. augusztus 2-án a keresztség szentségében részesítettük.
Temetés:
+özv. Varró Istvánnét, született:
Balogh Máriát, életének 91. évében, 2015. július 27-én, utolsó
útjára kísértük.
Nyugodjon békességben!

(ostyaabrosz,
pallium corporale a
lat. corpus, 'test' szóból): fehér, négyszer
összehajtott, négyzet
alakú gyolcs vagy
vászonkendő, melyen
az Oltáriszentség pihen. Ősmintája
a pólya, amibe az újszülött Kisdedet takarta Mária. A Szentmisében
a kehely és a paténa, szentmisén
kívül a cibórium és a monstrancia
alá kerül az oltárterítőre és a tabernákulumba is. Az ősegyházban
a korporálé az egész oltárt beterítette, erre tették a hívek a felajánlott kenyeret és bort. Átváltoztatás
után a széleit ráborították a kehelyre és a kenyerekre. Az ilyen
felajánlások megszűntével a
korporálé is kisebb lett.

(Forrás: Katolikus Lexikon)

Játéksarok
Az augusztus 2-i játék megfejtése: "Én vagyok az élet kenyere".
Minden sikeres megfejtőnek gratulálunk!
E heti játékunk: Tükör által
Az alábbi szöveget tükörből nézve
megkapod a megfejtést.

Írd fel a megfejtést egy papírra és
2015. augusztus 14-ig juttasd el
neveddel és címeddel ellátva a
plébánia postaládájába. A nyertes
nevét a 2015. augusztus 23-i
számban közöljük.

P.Gy.

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

Korporálé

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.

