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Sebességkorlátozás
… harmadnapra feltámad …
(Mk 8,31)

2015. szeptember 13.

Bingeni Szent Hildegard
Született: 1098, † 1179
Ünnepe: szeptember 17.

Hildegard nem családi nevén, hanem Bingen város
nevével vált ismertté a történelemben. A nyugati világ XII. századi fényességes bencés nőalakja volt.
Zseniális tehetséggel, prófétai látással és életszentG. F.
séggel áldotta meg a Teremtő.
Hatalmas kegyelem. Sokan kérhiány
miatt
„csak”
rövidebb
városnézés volt a napi program, majd
tek tőle tanácsot, intést is és imaeste közös vacsora egy tipikus,
segítséget. Válasza: „Javulj meg,
belvárosi sikátorban található olasz
hogy többé ne keljen pirulnod
étteremben. Elérkezett a várva várt
napjaidon, imádkozzál és bízzál.”
nap
4-ével.
Reggeli
után
Egy belső hang missziós utazásra
bebuszoztunk a Vatikánhoz, és
indította, hogy az „élet igéjét hirrájöttünk, hogy a szentmisékről
desse”. Költeményei, énekei melismert dal, „Hol Szent Péter sírba
lett, mi inkább Hildegard gyógyítéve, és Rómának dobog szíve…”
tását ismerjük. Gyógynövénymeglehetősen igaz! Vatikán valóban
olyan, mint nem csak Róma, hanem
kertje, gyógykenőcsei, cseppjei somintha a világ közepe is lenne.
kakat vonzottak hozzá a kolostorAhány ország, annyiféle ember, Délba gyógyulásra. „Kebelében senAmerikától kezdve Kelet-Ázsiáig,
kit ki nem záró szeretet égett.”
mindenféle testvér megfordult. A
Nehezen járt. Törékeny alkata
sorállás a Szent Péter bazilikához
volt. Gyenge testű és aggályos lelhárom és fél óra volt, ez viszont
kű, de kimerültségében is tudott
kimondottan gyorsan repült, úgy,
humoros lenni. Ő is elmondhatta
mint a madarak, és legalább olyan
magáról, hogy „Mindenkinek a
dalosan is. Mikor végre sorra
kerültünk, elállt a lélegzetünk,
mindene lettem, hogy mindeneegyrészt mert akkora volt a tömeg,
ket megnyerjek.” Értelme és gonhogy a saját lábunknak sem volt hely
dolkodása nem e világból való
(!), másrészt a bazilika előtere
volt.

A fel igekötő kétértelmű. Jelent feltámadást és újjászületést egyszerre. Ezt érti jól és félre Nikodémus (Jn 3,4) is.
Hogyan születhet újjá valaki, aki már öreg? A Szentlélek
által, a bűnből és a halálból. (Joel Marcus: Mark 1.606).

Ministránstalálkozó
Rómában
Augusztus 2-ával elérkezett az a nap,
amikor már az idősebb korosztály is
olyan izgatott volt, mint egy gyermek
a nutellásbödön előtt. Leszámítva ezt
az érzést, volt bennünk némi feszültség és kérdés, hogy milyen lesz a repülés, jó lesz-e a szállás, lesz-e tésztán kívül bármilyen más étel, és a
legfontosabb, hogy milyen lesz a csapat.
A történet úgy kezdődött, hogy 2-án
megérkeztünk a Szent Imre Szakkollégiumba, ahol pillanatok alatt szembesült velünk a szomorú igazság,
történetesen, hogy nem igazán ismerünk magunkon kívül senkit. Hamar
ráeszméltünk, hogy fél óra elteltével
már el is feledkeztünk erről, mert a
legtöbben
felfedeztük
a
„rokonlelkeket”. Az eligazítás után
könnyes búcsút vettünk a szüleinktől, majd elfoglaltuk a szobákat, végül szentmisével zártuk a napot és
megkaptuk a zarándokcsomagunkat,
erről a későbbiekben még lesz szó.
Harmadikán, három óra alvás után
(hála a szúnyogoknak és a viharnak)
nem éppen pihent állapotban buszra
szálltunk és rövidesen megérkeztünk
a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
2-es termináljához. Itt gyorsan leadtuk a csomagokat, becsekkoltunk és
kis idő elteltével azon kaptuk magunkat, hogy a kifutópályán tapadunk az
ülésbe… Majd másfél óra nem éppen
zökkenőmentes repülés után egyben
landoltunk a római Fiumicino repülőtéren. Amint kiléptünk a légkondis
terminálból, megcsapott minket a 40
fok kontra 100%-os páratartalom,
nem mellesleg a külön buszunk szele… Befurikáztunk Rómába, ahol a
nővérek által fenntartott szállás már
várt minket: a Villa Serena minden
igényt kielégített. Ezen a napon idő-

akkora volt, hogy a dorozsmai ligeti
kápolna 15x elfért volna benne, és
csak ezután jött maga a bazilika…
nos, Róma tényleg a monumentalitás
fővárosa. Szinte leírhatatlan, hogy az
ember mennyire eltörpül egy ekkora
épület mellett, előtt, benne. A
bazilika után ebéd következett, a
változatosság
kedvéért,
megint
pizzáztunk.

folytatás a következő számban
Atlasz Márk

F.D-né

Létige
13. v.: Iz 50,5-9a; Zs 114;
Jak 2,14-18; Mk 8,27-35
14. h.: Szám 21,4-9 vagy
Fil 2,6-11 Zs 77,1-38 Jn 3,1317
15. k.: Zsid 5,7-9; Zs 30;
Jn 19,25-27 vagy Lk 2,33-35
16. sz.: 1Tim 3,14-16; Zs 110;
Lk 7,31-35
17. cs.: 1Tim 4,12-16; Zs 110;
Lk 7,36-50
18. p.: 1Tim 6,2c-12; Zs 48;
Lk 8,1-3
19. sz.: 1Tim 6,13-16; Zs 99;
Lk 8,4-15
20. v.: Bölcs 2,17-20; Zs 53;
Jak 3,16 - 4,3; Mk 9,30-37

Kedves Olvasó!
Sok gondos szülő úgy
érzi, hogy ha képességek és kapcsolatok
tekintetében is rendesen fel akarja készíteni a gyerekét az életre, akkor hét közben
egyik különóráról a
másikra, hét végén pedig egyik szülinapi zsúrról a másik társasági eseményre vagy versenyre kell fuvaroznia. Pedig már az óvodában és az
iskolában is szervezett tevékenységgel töltik az időt a gyerekeink, ahol
egymást váltják a képességfejlesztő
foglalkozások. Ha a többi idejüket is
beosztjuk, ha még a szabadidejüket
is „hasznosan” kell tölteniük, mikor
lesz idejük játszani? Gyökeres változásra volna szükség a közoktatási
rendszerünkben, és pont nem arra,
hogy a gyerekek egyre fiatalabb életkorban kényszerüljenek egész napra
népes kortárs-csoportokba. Ellenkező irányú változás: a rugalmas, ésminél
későbbi
iskolakezdés szolgálná az elfogadható családi
háttérrel rendelkező gyerekek egészségesebb testi-lelki fejlődését! Akik
később kezdik az iskolát, jobb eredménnyel fejezik be. Akik pedig korábban, azoknak végig nehezebb. A
kutatási eredmények is ezt támasztják alá.
Üdvözöl:

Krisztamami

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés: Nagy Zalán és
Moró Emese 2015. szeptember 5én a házasság szentségében részesültek templomunkban.
Temetés: Zsíros Béláné született: Simon Ilonát életének 82.
évében, 2015. szeptember 2-án,
Lovai István Józsefet, életének
82. évében, 2015. szeptember 4én utolsó útjukra kísértük.
Nyugodjanak békességben!

hiány miatt „csak” rövidebb városnézés volt a napi program, majd este
közös vacsora egy tipikus, belvárosi
sikátorban található olasz étterem-

„A sekrestye titkai”

Te kit választanál?

A cingulum eredetileg a
római
katonák
öve,
amelyben a kardot és a
tőrt viselték. A katolikus
egyházban a papi ruházat egyik része. 10-12 cm
széles, rojtokban végződő
öv, illetve széles és vastag anyagú szalag, melyet derékra kötve viselnek. A papságé fekete,
püspöké és más egyházi
méltóságoké viola, bíborosé bíborszínű, a pápáé fehér. Ugyanígy nevezik az alba felkötésére szolgáló kettős, erős pamutzsinórt is,
amely általában fehér színű. A szent
ténykedéshez illő tisztaságot jelképezi.

Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Szent Hedvig volt, Nagy
Lajos magyar és lengyel király,
valamint Erzsébet boszniai hercegnő harmadik gyermeke. akit
II. János Pál pápa 1997. június 8án avatott szentté Krakkóban. Új
kérdésünk: Melyik bibliai alakot kente föl az Úr biztatására Sámuel Izrael királyává?
1. Achist?
2. Dávidot?
3. Jonatánt?
4. Merabot?
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 27-i számban közöljük. A Tabitával kapcsolatos rejtvény nyertese: Tóth Istvánné.
M.L.

Hirdetések

Forrás: Katolikus Lexikon

A Mária Légió
lelkinapja
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk
a Mária Légió 2015. évi lelkigyakorlatos napjára, 2015. szeptember 19én szombaton, a plébánia Közösségi
Házába!
Előadás témája:

- A Fatimai imaóra szeptember
13-án, délután 4 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 napjára
szeptember 19-én kerül sor a
Közösségi Házban, délelőtt 9 órától délután 3 óráig. Nemcsak a
Légió tagjait, hanem mindenkit
szeretettel várunk.
- Akik szeretnének elsőáldozni,
bérmálkozni, kérjük, jelentkezzenek a plébánián.
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

Cingulum

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

„…SZŰZEK…”
program:
8.30 – 9.30: gyülekező,
szentgyónási lehetőség
9.30 – 10.30:

előadás

10.30 – 10.45: szünet
10.45 – 11.45: előadás
12.00 – szentmise a Közösségi Házban szerény ebéd (virsli, mustár, kenyér, ásványvíz)
13.30:
Filmvetítés
BESZÉLGETÉS
Mindenkit szeretettel várunk!

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.

