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3. évfolyam, 34. szám

Sebességkorlátozás
… egy közületek ördög …
(Jn 6,70)
ALEXANDRIAI SZENT CIRILL: De nem mondja meg, hogy ki.
Erre elgondolkodnak a tanítványok és mindegyik magára gondolva, félti saját lelkét. Jézus szándékosan mondta ezt, hogy követői,
cselekedeteikben legyenek gondosabbak és körültekintőbbek.
G. F.

Szent István
Intelmei, törvényei
Történelmünk nevezetes és igen becses
forrásai a törvények, vagy ahogyan a
középkorban nevezték őket: a dekrétumok. A legkorábbi királyi dekrétumok
államalapító Szent István királyunktól
származnak. István fennmaradt két
törvénygyűjteményét azonban a Magyar Törvénytárban megelőzi egy
ugyancsak István királynak tulajdonított történelmi forrás: Szent István
király Intelemi fiához, Imre herceghez.
Következzenek alább részletek István
király Intelmeiből, illetve törvénykönyveiből, amelyek a mai napig aktuálisak és érvényesek lehetnek.
„Hallgass fiam atyád intelmére, s ne
vedd semmibe anyád tanítását!...fogadj szót fiam: gyermek vagy,
gazdagságban született kis cselédem,
puha párnák lakója, minden gyönyörűségben dédelgetve és nevelve, nem tapasztaltad a hadjáratok fáradalmait, s
a különféle népek támadásait, melyekben én szinte egész életemet lemorzsoltam. Itt az idő, hogy többé ne puha
kásával éltessenek, az téged csak puhánnyá és finnyássá tehet, ez pedig a
férfiasság elvesztegetése s a bűnök csiholója és a törvények megvetése; hanem
itassanak meg olykor fanyar borral,
mely értelmedet tanításomra figyelmessé teszi.”
Szent István törvénykönyvének előszava (1001 körül, részlet): „…És mivel
minden nép saját törvényei szerint él,
ezért mi is Isten akaratából országunkat igazgatván, a régi és az új császárok példáját követve, törvényhozó elmélkedéssel meghatároztuk népünk
számára, miképpen éljen tisztességes és
békés életet. Hogy amiként isteni törvényekkel gazdagabbá lett, ugyanúgy
világiakkal is legyen ellátva, hogy amennyire ama isteni törvények által a
jók gyarapodnak, ugyanúgy bűnhődjenek a gonoszok emezek által…”

2015. augusztus 23.

Szent Bertalan apostol
Ünnepe: augusztus 24.
Bertalan Indiában, majd Örményországban hirdette az evangéliumot, itt
lett Krisztus vértanúja. Testét megnyúzták, majd lefejezték. Michelangelo a Sixtusi kápolna mennyezetére festett utolsó ítélet freskóján, mint már lenyúzottat ábrázolja és a lenyúzott bőrre saját fejét festette rá. Bertalan apostol ereklyéElső törvénykönyv,
it 983-ban III. Ottó császár
6. cikkely:
Beneventóból Rómába vitette és a
„Királyi
hatalmunknál fogva
Tiberis szigeten építtetett tempelhatároztuk, hogy
lomot az apostol tiszteletére.

mindenkinek álljon
szabadságában
vagyonát felosztani,
feleségének, fiainak,
leányainak
és
rokonainak,
vagy
egyháznak adományozni és ezt halála
után se merje senki érvénytelenné tenni.”
István
számos
rendelkezése
gondoskodik
a
keresztény
vallás
megtartásáról, pl.: Első törvénykönyv 8.
cikkely: „Ha valamely pap, vagy ispán,
avagy valamely más hívő személy
valakit vasárnap ökrökkel lát dolgozni,
vegyék el tőle az ökröt és adják a
várnépnek elfogyasztásra. Ha pedig
lovakkal dolgozik, vegyék el tőle a lovat,
amit gazdája, ha akarja ökörrel
megválthat, és az ökröt egyék meg,
ahogy mondottuk. ha pedig valaki más
szerszámokkal dolgozik, vegyék el tőle
azokat és ruháit, amelyeket – ha akarja
– bőrével megválthat.”
Első
törvénykönyv,
9
cikkely:
„Vasárnap
mindenki
menjen
templomba, öregek és fiatalok, férfiak és
nők, kivéve azokat, akik a tüzet őrzik.”
Ezt a rendeletet eleinte nem lehetett
végrehajtani, mert kevés volt a
templom. A második törvénykönyvben
ezért István úgy rendelkezett, hogy
minden tíz falu építsen templomot és
ennek fenntartására adjanak két
háznép cselédet csődörrel, kancával, hat
ökörrel, két tehénnel és harminc
aprójószággal, amin többnyire juhot
kellett
érteni.
Ruhákról
és
oltártakarókról a király, papról és a
könyvekről a püspök volt köteles
gondoskodni.
Második törvénykönyv 18. cikkely: „Ha
valakinek az Isten tízet adott egy évben,
a tizedik részt adja Istennek, és ha
valaki a tizedét elrejti, kilenc részt
fizessen.”

N.-né

F.D-né

Létige
23. v.: Józs 24,1-2a.15-17.18b;
Zs 33; Ef 5,21-32; Jn 6,60-69
24. h.: Jel 21,9b-14; Zs 144;
Jn 1,45-51
25. k.: 1Tessz 2,1-8; Zs 138,1-6;
Mt 23,23-26
26. sz.: 1Tessz 2,9-13; Zs 138,712; Mt 23,27-32
27. cs.: 1Tessz 3,7-13; Zs 89;
Mt 24,42-51
28. p.: 1Tessz 4,1-8; Zs 96;
Mt 25,1-13
29. sz.: Jer 1,17-19; Zs 70,1-17;
Mk 6,17-29
30. v.: MTörv 4,1-2.6-8; Zs 14;
Jak 1,17-18.21b-22.27; Mk 7,18.14-15.21-23

Böjte Csaba gondolatai
Ha valakiért imádkozunk, akár
összeszorított fogakkal is, szép
lassan a keserű indulataink megszelídülnek. Kialakul egyfajta kapocs közöttünk, képesek leszünk a
sok salak mögött meglátni a csillogó kis aranyrögöket, amik, hiszem,
hogy minden ember lelkében ott
vannak. Tudom, ő is egy marék
porból született, neki még roszszabb, mint nekem, mert én csak
ritkán találkozom az ő lökött fejével, de neki állandóan együtt kell
élnie vele. Inkább sajnálni szoktam az ilyen embereket, nem elítélni.
M.T.É.

Kedves Olvasó!
A megfelelő érzések
megléte döntő tényező
a gyerekek életében,
mert ezek mozgatják
azt a három fejlődési
folyamatot, amelyek
éretté teszik a gyermekeinket: önállósulás, adaptálódás, integrálódás.
Érdemes egy önkritikus pillantást vetni a saját nevelési és fegyelmezési gyakorlatunkra, és
feltenni a kérdést: azzal, amit
csinálunk, ezeket az érzéseket
ébresztjük-e fel a gyermekeinkben? Ugyanis akkor fognak felnőni, ha ezek mozgatják a fejlődésüket belülről, a saját szívükből. Az
a gyermek akad el az éretté válás
útján, akinek az agya védekezni
kényszerül a saját emberi törékenysége, sebezhetősége ellen.
Mindannyian szerezhetünk lelki
sérüléseket, de a gyerekek a legvédtelenebbek.
Mi,
felnőttek, olyankor szoktunk aggódni,
amikor különféle zavarok tüneteit véljük felfedezni a gyerekeinken; de ami megszűnik, ami hiányzik belőle, az ritkán tűnik fel.
Pedig a keményedő szív jeleit kellene komolyan
vennünk: hogy
már nem lesz bánatos és csalódott, amikor megakadályozzuk
valamiben. Csak dühös tud lenni,
de bánatos már nem. Nem panaszkodik félelemről, aggodalomról. A szíve elveszítette az érzékenységét: kemény védőburkot
növesztett maga köré!
Üdvözöl:

Krisztamami

Hirdetések
2015. augusztus 29én, Szeretetláng Fesztivál lesz
Máriaremetén. Jelentkezni lehet
Ferencsik Jánosnénál. Az útiköltség 3500 Ft.

„A sekrestye titkai”
Vélum

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Salamon volt, aki elhatározta, hogy templomot épít az Úr
nevének és palotát királyi udvara
számára. Ezért kirendelt százötvenezer embert teherhordónak,
kőfejtőnek. Új kérdésünk: Ki
volt az a szent, akinek a Lourdes melletti barlangban tizennyolc látomása volt?
1. De Rodat Szent Emilia?
2. Romancon Szent Bénilde?
3. Lisieaux-i Szent Teréz?
4. Soubirous Szent Bernadett?
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 szeptember 6-i számban
közöljük. A Kapisztrán Szent Jánossal kapcsolatos rejtvény nyertese: Kéri Györgyné.
M.L.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Bencét, Szunyog
Gábor János és Bagi Éva Erzsébet gyermekét 2015. augusztus
15-én, Vivien Csengét, Komjáti
Zoltán Gábor és Nagy Jusztina,
Hanna Dorkát, Rajczi Norbert és
Kisalaki Andrea gyermekeit
2015. augusztus 16-án a keresztség szentségében részesítettük.
Házasságkötés: Horváth Kristóf
és Maróti Katalin, Kálmán Dezső
és Gémes Eszter 2015. augusztus
15-én a házasság szentségében
részesültek templomunkban.
Temetés: Dóczi Illést életének
72. évében, 2015. augusztus 11én, Márkus Bélát, életének 77.
évében, 2015. augusztus 12-én
utolsó útjukra kísértük. Nyugodjanak békességben!

Forrás: Katolikus Lexion

Játéksarok
Az augusztus 16-i
játék
megfejtése:
BÖLCSESSÉG. Minden sikeres
megfejtőnek gratulálunk! E heti
játékunk: Képrejtvény
A képsorozatból a 34. (33.) zsoltár
egy félmondata olvasható ki. A
zsoltár hányadik versében található meg?

A megfejtést 2015. augusztus 28
-ig juttasd el neveddel és címeddel ellátva a plébánia postaládájába. A nyertes nevét a 2015.
szeptember 6-i számban közöljük. Az augusztus 9-i játék nyertese: Kószó Dóra.

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

Több liturgikus ruhadarab neve. Ősi
szokás szerint a misztérium lepellel
való letakarása, szent tárgyak lepellel való megfogása. A kehelytartó
vélum: a miséző a kelyhet borítja le
vélummal az áldozás után. Színe és
anyaga megegyezik a miseruha színével, de mindig lehet fehér színű.
Vélumról beszélünk akkor is, ha például a nagyböjtben az oltárkép lila
lepellel van letakarva, és akkor is ha
nagypénteken lila lepellel takarják le
a feszületet. Öltözetként használva
válltakaró vélumot (díszesen hímzett
selyem leplet) visel a pap az Oltáriszentség körmenetben való hordozásakor.

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.

