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Nagy Szent Gergely pápa

Született: 540, † 604 Róma
A VI. század Rómájának pápája, akit
az utókor a „nagy” jelzővel tisztelt meg.
Pápasága alatt Róma „más gondolkodású” hivatásTaylor azt mondja, hogy a szó eredeti jelentése, érzéketlen, tompa.
Így nem meglepő, hogy a süketnéma egy pogány ember. Az Ószötudatra emelkedett. Befolyásos állásainak köszönhevetségben a pogányokat gyakran a süketekkel azonosították, mert
tően tájékozottsága igen nagy volt, de magányos,
nem hallották és nem is figyeltek Isten szavára.
csendes életre vágyott. Minden eseménytől távol
(Joel Marcus: Mark 1.472).
G. F.
tartva magát, visszavonult szülei palotájába, melyet
kolostorrá alakított át, szent Benedek regulájának ismeretében.
„Szívből kell a csend után vágyódni, de a sokak megnyerése
fontosabb
az
Egyház
A tanárok tízparancsolata
2015. szeptember
számára”.
/sírfelirata/
Ennek
tu
Szeptember 24. 14-16 óráig Játékos
1. Érdekeljen a szaktárgyad!
datában
követte
a
sokak
megnyegyermekfoglalkozás Szent Gellért
2. Ismerd a szaktárgyadat!
ünnepe kapcsán a Közösségi Házban
rését. Gazdaságpolitikája lenyű3. Tudnod kell a tanulás útjairól azt,

Szeptember 27. 9 óra Veni Sancte –
göző eredményeket mutatott.
hogy a legjobb az az út, amit magad
Szentírás vasárnapja – Szentírás
Fontos feladatának tartotta az
fedezel fel!
szentelés
4. Próbálj olvasni a diákok arcáról:
emberek egymáshoz való kötődé2015. október
mit várnak,mi nehéz nekik! Képzeld
sét. Irodalmi munkásságát lelki

Október 8. 14-16 óráig Játékos gyermagad a helyükbe!
mekfoglalkozás - Assisi Szent Ferenc
szempontok határozták meg a rá5. Ne pusztán tárgyi tudást adj tanítünnepe kapcsán a Közösségi Házban
bízottakért. Liturgikus szövegei a
ványaidnak, hanem fejlesszed gon
Október 11. Ifjúsági mise – Termény
pásztor és a nyáj fáradhatatlan
dolkodási készségüket is; szoktasd
betakarítási ünnep – terményáldás
munkásságáról tanúskodnak. A
megfelelő értelmi magatartásra,

Október 23. 18 órai szentmisén megdiakónusok, az áldozópapok és a
emlékezés a forradalomról és szarendszeres munkára őket!
badságharcról
püspökök Krisztus testének fel6. Tanítsd őket a találgatásra!

Október 25. 9 órakor Ovismise
építői. Különböznek ugyan fela7. Tanítsd meg őket a bizonyításra!
2015. november
8. Keresd aktuális problémákban azt,
datkörükben, de kölcsönösen

November 1. 18 órai szentmise után
ami az elkövetkező problémák megolszolgálniuk kell egymást. Nagy
a bérmálkozásra készülők lelki gondására hasznos lehet – igyekezz felSzent Gergely az Egyházi énekek
dolatokat, verseket adnak elő az
tárni a konkrét helyzet mögött rejlő
elmúlásról, szentekről
dallamait, szövegeit gyűjteményáltalános megoldástípust!

November 15. 9 órakor Ovismise
be foglalta és éneklésüket kötele9. Ne áruld el egy csapásra minden
zővé tette. Dallamgyűjteményét

November 27. 13 órától adventi
titkodat – hadd találgassanak a diákoszorú készítés a Közösségi Házban
róla gregoriánnak nevezzük. Vakok – találjanak ki annyit belőle,

November 29. 9 órakor Ifjúsági mise,
sárnapi szentmiséinken a Miamennyit csak képesek!
koszorúszentelés és adventi műsor
atyánk éneklésének dallama is
10.
Ne
tömjed
az
anyagot
tanítványa2015. december
idba, hanem ösztönözd őket az értelgregorián.

December 6. 9 órás szentmise ovimi… süketnéma …
(Mk 7,32)

Programok a tanév Gondolatok a
tanévkezdésre
első félévére

se és gyermekmise együtt – szentmise végén megérkezik a Mikulás!



December közepétől karácsonyig
csomagszállítás és betlehemes műsor
betegeknek



December 13. 9 óra Advent harmadik vasárnapja - Adventi műsor



December 20. 9 óra Advent negyedik
vasárnapja - Adventi műsor



December 24. 16 órakor betlehemes
műsor a gyerekekkel, családokkal
2016. január



Január 8. 14-16 óráig Játékos gyermekfoglalkozás a Vízkereszt témakörében a Közösségi Házban



Január 10. 9 óra Vízkereszt – Ifjúsági mise, vízszentelés



Január 17. 9 óra Ovismise
K.L-né

mes tanulásra!

F.D-né

Pólya György nyomán M.T.É.

Létige

Hitvédelmi iratok
Az egyház négy alappillére
Gyakran hihetjük azt, hogy az egyház
működése kizárólag a liturgiában merül ki. Különösen érezhető ez azokban
az időkben, amikor pangó időszakát éli
meg. Az ekléziának azonban négy
alapvető eleme van. A martyria a tanúságtétel, a koinonia a szent közösség, a diakónia a szegények segítése és
segítségnyújtás, és végül a liturgia az
ünneplés. Helyes működés esetén nem
hangsúlyozódik túl egyik oldal sem a
másik kárára, hanem egységesen jelenik meg.
K.L.

6. v.: Iz 35,4-7a; Zs 145; Jak 2,1-5;
Mk 7,31-37
7. h.: Bölcs 3,1-9; Zs 125; Mt 10,28-33
8. k.: Mik 5,1-5a vagy Róm 8,28-30
Zs 12 Mt 1,1-16.18-23
9. sz.: Kol 3,1-11; Zs 144; Lk 6,20-26
10. cs.: Kol 3,12-17; Zs 150;
Lk 6,27-38
11. p.: 1Tim 1,1-2.12-14; Zs 15;
Lk 6,39-42
12. sz.: 1Tim 1,15-17; Zs 112; Lk 6,43
-49

13. v.: Iz 50,5-9a; Zs 114;
Jak 2,14-18; Mk 8,27-35

Kedves Olvasó!

„A sekrestye titkai”

Olyan
eszközt
ajánlok a kicsik
(6 éven aluliak)
és az éretlenek
fegyelmezésére,
amelyek
segíthetnek, hogy ne
legyél kénytelen erőszakos, félelemkeltő és manipulatív módszerekkel civilizált viselkedésre bírni őket. Fontos, hogy együtt és
fontos, hogy időben; még mielőtt
annyira kijön a sodrából, hogy
már nem tudsz rá hatni. Ha tehát
olyasmit csinál, amit nem engedhetsz meg (pl. olyasmivel akar
játszani, ami veszélyes, elkezd
püfölni egy másik gyereket, vagy
olyasmit követel, amire „nem” a
válasz), hagyd abba, amit csinálsz, keress egy nyugodt helyet,
és tartsatok szünetet. Öt perc
kettesben, mialatt kiöntheti a
nagy érzéseit, és vigasztaló karodban megnyugodhat, megelőzhet egy dühkitörést, és segít helyreállítani a frusztráció folytán
felborult lelki békét. Otthon erre
való a pihenőkuckó.

Custodia

Üdvözöl:

Krisztamami

Hirdetések

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes válasz:
Tabita volt, aki sok jót tett. Az aszszony megbetegedett és meghalt.
Mivel Péter épp arra járt, tanítványai értesítették. Péter a siratókat
kiparancsolta, és imádkozni kezdett.
Ezután felszólította a halottat:
„Tabita kelj fel!” Az felkelt. Az esetnek híre járt. Új kérdésünk: Ki volt
az a magyar szent, akit II. János
Pál 1997-ben avatott szentté
Krakkóban?
1.
Szent Hedvig?
2.
Szent Katalin?
3.
Szent Kinga?
4.
Szent Erzsébet?

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 20-i számban közöljük. A Szent Bernadettel kapcsolatos rejtvény nyertese:
Vass Antalné.

M.L.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Zalánt Szepesi Attila János és Gyuris Lilla, Annát, Herczeg Tibor és Zakar Anita
gyermekeit, 2015. augusztus 30án a keresztség szentségében részesítettük.

- Szeptember 13-án
tartjuk a Ligeti Kápolna kis búcsút, az ünnepi szentmise
délelőtt 9 órakor kezdődik.
- A Fatimai imaóra szeptember 13án, 16 órai kezdettel a Ligeti Kápolnában lesz.
- Szeptember 13-án, 16 órai kezdettel a Katolikus Kör tartja találkozóját a plébánia Közösségi Házában.
- A Mária Légió lelki napja szeptember 19-én lesz a Közösségi Házban délelőtt 9 órától délután 3 óráig.

Házasságkötés: Putnoki Zoltán
és Nagy Erika 2015. augusztus 28
-án Farkas Ádám Tibor és Hernádi Emőke, Balogh Tamás és Korom Klaudia 2015. augusztus 29én a házasság szentségében részesültek templomunkban.

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

Temetés: Borbély Erzsébetet életének 65. évében, 2015. augusztus
25-én, Simon Károlyt életének 97.
évében, 2015. augusztus 28-án
utolsó útjukra kísértük.
Nyugodjanak békességben!

Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

A custodia a latin „tárház” szóból
származik, belül aranyozott, talpas, lapos szelence, a monstranciában tisztelt nagy szentostya őrzésére szolgáló edény.
Emellett a belül aranyozott kis
szelencét is így nevezik, amelyben beteghez viszik az Oltáriszentséget.
Forrás: Katolikus Lexion

Játéksarok
Az augusztus 30-i játék megfejtése: „tiszta
szív”. Minden sikeres megfejtőnek
gratulálunk! E heti játékunk: Kettő
kevés, négy már sok
Az alábbi, 3x3-as négyzetben próbálj
meg
összeolvasni
minél
több,
három karakter hosszúságú szót (pl.
ÁCS) az egymással szomszédos
betűkből. Minden irányban próbálkozhatsz, kivéve átlósan.

A megfejtést 2015. szeptember 11ig juttasd el neveddel és címeddel
ellátva a plébánia postaládájába. A
nyertes nevét a 2015. szeptember
20-i számban közöljük. Az augusztus
23-i játék nyertese: Turzó Tekla.
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.

