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Kalazanci Szent József

Született: 1556, † 1648
Ünnepe: augusztus 25.
Aragóniában született. Pappá szentelése
után fényes jövő előtt állt, de érezte, hogy az Úr más terüAlexandriai Philón szerint a tisztátalanság: az igaletre szánta. Szerette és sajnálta a szegény gyermekeket,
zság és a megbocsátás hiánya.
de azt is jól tudta, hogy megmentésük csak iskoláztatás
(Joel Marcus: Mark 1.453).
útján lehetséges. Rómában egy plébános két szobát ajánG. F.
lott fel számára és ezzel megnyitotta Európa első ingyenes
iskoláját 1597-ben. Ez a kétszobás iskola száz tanulójával hamarosan kicsinek bizonyult. Házat bérelt és két
pap segítségével tanított. Jólelkű hívek adományaiból tartották fenn az
iskolát és önmagukat. Az iskolának a
Az ünnep„Kegyes Iskola” elnevezést adta. Eksé g
9
kor már több tanító és hétszáz gyerUram!
órakor
mek volt. A tanítás népszerűségének
Világosítsd meg értelmünket, hogy
kezdődött
köszönhetően vagyonos és befolyásos
oktató-nevelő munkánk során mina Római
családok is odajáratták gyermekeiKatolikus
den helyzetben jó döntéseket hozket. Hamarosan Rómán kívül is nyitemplomzunk!
ban. Gortottak házakat. A tanítókat piarisRánk mindig figyel valaki. Add meg
dos Ferditáknak nevezték és a szerzetesrend
Uram
a
jó
példamutatás
kegyelmét!
nánd plébános úr az ünnepi szentmisét
rangjára emelték. Az ifjúság neveléSugározz erőt felénk, Istenünk, hogy
hazánkért és a magyar nemzetért ajánlotta
se, a természettudományok, a nyelvétudjunk megújulni, s az új ismeretefel. A mise kezdetén megáldotta az oltár
szet és a gyakorlati hasznú tanítás
előtt elhelyezett új kenyereket. Ezt követőket továbbadni!
egyre több diákot adott az iskolának.
en felzengett a kezdő ének: „Hol vagy IstAdd meg Uram a kitartás kegyelmét,
A Kegyes Iskolák „Scholae Piae” ma
ván Király, téged magyar kíván…” A
s ha lankad az erőnk, akkor is tanuSzentmise olvasmánya a Példabeszédek
már világszerte működnek. Nem
lóink érdekeit tekintsük fontosnak!
könyvéből került felolvasásra. A szentlecmindegy, hogy a gyermekek már
Jóságos Isten! Add meg a tolerancia,
két - Szent Pál apostol Efezusi levelét zsenge koruktól kezdve jámborsága türelem kegyelmét, hogy bölcsen és
Mihálffy Béla képviselő úr olvasta fel. Enban és tudományban művelődnek-e.
igazságosan,
szeretettel
legyünk
azok
nek mondanivalója: Ne éljetek úgy, mint a
Kalazancius az ifjúság szolgálatára
pogányok, az igazság Jézusban van. Vesséiránt, akiket ránk bíztál!
szentelte egész életét. Épségben matek le a régi embert, öltsétek magatokra az
M.T.É.
újat! Az evangéliumban Szent Márk a szikradt nyelvét és szívét ereklyetartólára épített ház példáján keresztül vezette
ban őrzik Rómában. Boldoggá, majd
le az igaz hitre épített emberi élet célját és
szentté avatták. Ő a Kegyes Iskolák
értelmét. Ha jön a vihar és eső, a sziklára
égi pártfogója.
épített házat nem sodorja el, az szilárdan
„Szentje és Atyja Kegyes Iskoláknak
áll. Így van ez az emberi élettel is, ha a hit
Nagyra törekvő, nemes ifjúságnak.
Mihállfy Béla önkormányzati képviszilárd erkölcsi alapjára építjük, akkor
Hitre, tudásra, szép életre, jóra
semmi sem döntheti le azt. A plébános úr
selő és Hajdú Géza, a Sztriha Kálprédikációjában részletesen kifejtette és
Példaadója!”
mán Közhasznú Alapítvány kuratópéldákkal támasztotta alá Szent István
(Részlet a piarista himnuszból)
riumi elnöke támogatásának, valakirályunk nagy formátumú, nemzet- és
F.D-né
mint a Sztriha Kálmán Közhasznú
országépítő igazi uralkodói személyiségét.
Alapítvány
közfoglalkoztatottjai
Kiemelte ezer éves történelmi tradíciónkat,
tapasztalatunkat, valamint a keresztényáldozatos munkájának köszönhetőség nemzetnevelő és megtartó erejét. Isten augusztus második felében megván király nagylelkű, adakozó szellemű
valósult a Közösségi Ház termeinek
30. v.: MTörv 4,1-2.6-8; Zs 14;
uralkodó volt. Jó szomszédi kapcsolatokat
tisztasági festése, valamint teljes
Jak 1,17-18.21b-22.27; Mk 7,1ápolt a szomszédos országokkal és a Rómálomtalanítás és nagytakarítás is
ban székelő pápával. A szomszédos orszá8.14-15.21-23
gok uralkodóinak keresztény ajándékokat,
történt. Ezeknek a munkálatoknak
31. h.: 1Tessz 4,13-18; Zs 95; Lk
feszületeket és miseruhákat ajándékozott.
köszönhetően a Közösségi Ház ősz4,16-30
A korábban Rómába vonuló Magyarorszászel teljesen megújult formában
1. k.: 1Tessz 5,1-6.9-11; Zs 26;
got elkerülő zarándokokat az országon való
várja a közösségeket, programokat.
Lk 4,31-37
átutazásra kérte, garantálta biztonságuKöszönjük képviselő úr, kuratóriukat. Magyar zarándokházat építtetett Je2. sz.: Kol 1,1-8; Zs 51; Lk 4,38-44
ruzsálemben és Rómában is, mely ma is
mi elnök úr támogatását és a köz3. cs.: Kol 1,9-14; Zs 97; Lk 5,1-11
működik. Ravennában kolostort létesített.
foglalkoztatottak fáradtságos mun4. p.: Kol 1,15-20; Zs 99; Lk 5,33-39
A szentmise végén a himnuszok eléneklése
káját!
5. sz.: Kol 1,21-23; Zs 53; Lk 6,1-5
után a távozó hívek részére a megszentelt
… ami az embert beszennyezi …
(Mk 7,15)

Szent István napi
ünnepi szentmise

Gondolatok a
tanévkezdésre

Tanárok könyörgése

Megújultak a
Közösségi Ház termei

Létige

K.L.-né

új kenyér került kiosztásra.
T.L.

6. v.: Iz 35,4-7a; Zs 145; Jak 2,1-5;
Mk 7,31-37

Kedves Olvasó!

„A sekrestye titkai”

Az élmények forrása: a kreatív szabad játék és a való
élet. A pedagógia a
személyes kapcsolódás tudománya,
a tanulás pedig
személyes kapcsolódás a világhoz és
mások gondolataihoz. A gondolkodó elme tápláléka az élő gondolat – gondoskodnunk kell tehát
arról, hogy gyerekeink bőséges és
változatos szellemi táplálékhoz
jussanak. A gyereket belülről fakadó tudásszomj ösztönzi a világ,
mások, önmaga és Isten megismerésére: nem passzív alany tehát, hanem aktív befogadó a tanulás folyamatában. Utánzással
tanul, saját élményei útján, és
olyanoktól, akikhez kötődik. A
bevésés leghatékonyabb eszköze
a történetek és gondolatok saját
újrafogalmazása és visszaadása
szóban, szerepjátékban, vagy
írásbeli fogalmazásban. Nagyon
fontos, hogy sokat beszélgessünk
a gyerekeinkkel, beszéltessük
őket!

Cibórium

Üdvözöl:

Krisztamami

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Soubirous Szent Bernadett, akinek Lourdes mellett
egy barlangban többször megjelent a Szűzanya. A sugárzó fehérbe öltözött ,,Hölgy” ezeket mondta a tizennégy éves kislánynak:
,,Imádkozz a bűnösökért!” ,,Bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat!”
Új kérdésünk: Kit támasztott
fel Joppéban Péter apostol
imával?
1.
Barnabást?
2.
Tabitát?
3.
Kornéliuszt?
4.
Simont?
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 13-i számban közöljük. A Salamonnal kapcsolatos rejtvény nyertese: Nyerges Józsefné.
M.L.

Anyakönyvi hírek

- A héten első péntek és első vasárnap.
Pénteken a reggeli szentmise
után Jézus Szíve Litániát végzünk, majd betegeket látogatunk.
Vasárnap a 9 órakor kezdődő
szentmise végén szintén Jézus
Szíve Litánia lesz.

Keresztelés: Emmát, Turzó Lajos és Luczek Zsuzsanna, Balázst, Ördög Imre és Kertész Klára gyermekeit 2015. augusztus 20
-án; Nimródot, Gárgyán Attila és
G y émán t Z su zs an n a, M ilánt, Sallai Gábor és Bóna Terézia, Ágnest, Nagy Károly és Pintér Edit gyermekeit 2015. augusztus 23-án a keresztség szentségében részesítettük.

- Szeptember 13-án tartjuk a Ligeti Kápolna kis búcsúját, az ünnepi szentmise délelőtt 9 órakor
kezdődik.

Házasságkötés: Mizere Mihály
és Faragó Edit 2015. augusztus
22-én a házasság szentségében
részesültek templomunkban.

Hirdetések

Forrás: Katolikus Lexion

Játéksarok
Az augusztus 23-i játék megfejtése: 15.
Minden sikeres megfejtőnek gratulálunk! E heti játékunk: Szó-ötlő
Az 5x5-ös négyzetbe írd be a számokat 1-5-ig úgy, hogy egy szám csak
egyszer szerepeljen ugyanabban a
sorban, oszlopban vagy átlóban. Ezután nézd meg, milyen számok kerültek a római számmal ellátott
négyzetekbe. Ezek a bal oldali
megoldókulcsban a helyes betűk
sorszámát adják meg, amit be kell
karikázni. Fentről lefelé olvasva megkapod a megfejtést.

A megfejtést 2015. szeptember 4-ig
juttasd el neveddel és címeddel ellátva a plébánia postaládájába. A nyertes nevét a 2015. szeptember 13-i
számban közöljük. Az augusztus 16-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

A cibórium az építészetben
szarkofágok, trónok vagy
szobrok fölé épített menynyezet. A cibórium a baldachinnal szemben szilárd
anyagból készült, négy
vagy több oszlopon nyugodott a szinte mindig piramis formájú tető. Az oszlopok közé olykor függönyöket feszítettek ki. A keresztény építészet korán átvette, főként a főoltár és az
átrium kútjának kiemelésére. Napjainkban a cibórium az Eucharisztia őrzésére
szolgáló, fedhető kehely. A név nem
a cibus, „eledel” szóból származik, hanem az Eucharisztia őrzésének helyéből,
kezdetben ugyanis az Eucharisztiát
n e m t abe r n ák u l u m b an , h a n e m
cibóriumban őrizték.

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.

