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A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

Sebességkorlátozás
… odahívott egy gyermeket …
(Mk 9,36)
Egy kilencedik századi hagyomány az odahívott gyermekben Antiókiai Szent Ignácot látta, mert nevének (Ignác)
jelentése: aki Istentől született. (Joel Marcus: Mark
2.675).

Ministránstalálkozó
Rómában
2. rész
Ebéd után egyre több ministránssal
találkoztunk, ez már jelezte a közelgő
találkozót. Délután, amikor a legjobban égetett a nap, a Szent Péter teret
ellepték a ministránsok hadai. Egy
kis
érdekesség, hogy a
„change” (csere) szó többször elhangzott, mint a „ciao”, vagy az „amen” ,
ennek oka az volt, hogy a már fentebb említett zarándokcsomag egyik
tartalma a ministránskendő volt
(nemzetenként különböző színekben),
a „pláne” abban rejlett, hogy el lehetett cserélni más nemzetekével.
Francesco Papa érkezését megelőző
órákban koncertek, valamint ismerkedés volt a jellemző, néhányan megismerkedtünk az olasz bajtársakkal,
akiknek megtanítottuk a „Ria! Ria!
Hungária!” „toborzóéneket”. Ez az
öröm kölcsönös volt, ők megtanítottak az „Italiano batti lemani!” kántálásra… Egy szó, mint száz, nagyon jól
éreztük magunkat, és a nap is bekúszott a bazilika mögé. Több mint kilenc óra várakozás után megérkezett
a sztár Ferenc Pápa személyében.
Különböző köszöntések, valamint
rövid szertartás volt a program, ez
meglepően rövid volt, hiszen kora
este már elindultunk a szokásos vacsorázó étterem felé. Az imént leírtakból kiderül, hogy gyakorlatilag az
egész napot „egy helyben”, a Vatikánban töltöttük – és ez csodálatos volt.
A következő három nap programjait
egy szóval így lehetne jellemezni:
városnézés. Gyakorlatilag az összes
hírességet láttuk, így a Colosseum, a
Forum Romanum, a barátságossikátoros-macskaköves belváros, a
középkori óváros, az olasz-magyar
nagykövetség, a spanyol lépcső,

2015. szeptember 20.

Szent Januarius vértanú
püspök
† 300 táján
Ünnepe: szeptember 19.

Diocletianus császár keresztényüldözése korában
élt, amikor a keresztényeket a legcsekélyebb jótettG. F.
ükért is iszonyú kínhalálra szánták. Januarius egy
diakonust látogatott meg a tömaz angyalvár, a Szent Giovanni
löcben, ezért fővesztésre ítélték.
Lateráni székesegyház, más néven a
Relikviái Nápolyban vannak a
pápák székesegyháza (ami egyébként
San Gennaro templomban. Ami
egy kicsivel még monumentálisabb,
mint a Szent Péter bazilika), az első
csodálatos jelenség, az Januarius
keresztény temetkezési helyek, vagyis
vére, melyet ampullákban tartva,
a katakombák, a Szent Péter bazilika
ereklyetartóban őriznek. Ez az
és kupolája, Szent Péter láncai és a
összeszáradt vér, időről-időre fohíres Michelangelo által formált Mólyékonnyá és vöröses színűvé válzes-szobor, a világon az egyetlen anyós
tozik és megmarad 8 napon át,
tiszteletére épített templom, az ókori
mely évente több alkalommal is
Róma köves útjai, a „macskás-tér” és
még sorolhatnánk az idők végezetéig.
követhető. E jelenségre természeAki nincs megelégedve a Szeged és
tes módon nincs magyarázat. Előkörnyéki tömegközlekedéssel, az menfordul, hogy az imádkozó, vagy
jen el Rómába, aztán jöjjön haza és
szemlélődő szeme láttára is meghálát fog adni az itthoni szolgáltatátörténik. Januarius vére csodájásért: a legjobban várt program, ami a
nak leírása 1389. augusztus 17Földközi-tenger parti fürdőzés lett
volna, elmaradt, hála a horribilis tötől való és hitelessége a mai namegközlekedésnek. Ez csalódás volt,
pig fennáll.
de honoráriumként kaptunk két óra
szabadidőt! Nyolcadikán a reggeli
után megköszöntük a nővéreknek a
szívélyes vendéglátást, a busz kivitt
minket a reptérre és az olasz
sziesztázós mentalitásnak hála, egy
órás késéssel megérkeztünk Budapestre. Kissé szomorúan telt a buszút Szegedig, de mindennek vége kell lennie
egyszer. Összességében csodálatos
élményekkel gazdagodtunk fizikai
(pizza) és lelki (imák) értelemben is.
Az elköszönés után a legtöbbünknek
hatalmas űr maradt a szívében, amely
még most is tart…Ezúton is megragadnánk az alkalmat, hogy köszönetet
mondjunk
mindazoknak
akik lehetővé
tették, hogy
eljuthassunk
életünk egyik
legnagyobb
ka l a n d j á r a ,
így a püspökünknek, az
egyházközségnek és a
szüleinknek.
Atlasz Márk

F.D-né

Létige
20. v.: Bölcs 2,17-20; Zs 53;
Jak 3,16 - 4,3; Mk 9,30-37
21. h.: Ef 4,1-7.11-13; Zs 18A;
Mt 9,9-13
22. k.: Ezd 6,7-8.12b.14-20;
Zs 121; Lk 8,19-21
23. sz.: Ezd 9,5-9; Tób 13,2-8;
Lk 9,1-6
24. cs.: Bölcs 3,1-9; Zs 125;
Mt 10,28-33
25. p.: Agg 1,15b - 2,9; Zs 42;
Lk 9,18-22
26. sz.: Zak 2,5-9a.14-15a;
Jer 31,10-13; Lk 9,43b-45
27. v.: Szám 11,25-29; Zs 18B; Jak
5,1-6; Mk 9,38-43.45.47-48

Kedves Olvasó!

Szeretetláng fesztivál

Újabb 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. Ha kicsid
olyasmibe vág bele nagy szenvedéllyel, ami teljességgel elfogadhatatlan, adj neki két hasonló, de
elfogadható alternatívát. Mondjuk télvíz idején a piros fürdőruháját veszi fel. Felháborodás helyett: „szó se lehet róla, hogy képzeled? azonnal vedd le azt a fürdőruhát és öltözz fel rendesen”,
mondd inkább azt, hogy „szép ez a
piros, de a fürdőruhához túl hideg
van; a piros harisnyádat szeretnéd
inkább felvenni, vagy a pöttyös
nadrágodat a szép piros zsebekkel?” Ily módon nem puszta tiltást
kap a nyakába, hanem olyan választási lehetőséget, ami némi szabadságot is ad neki az általad kijelölt keretek között. A korlát nem
fog neki jól esni, de – ha elég rugalmasan tud váltani – mégis élvezheti a hatalmát.
Üdvözöl:

A fesztivál 2015. augusztus 29-én
került megrendezésre Máriaremetén reggel 9-től 18 óráig. Szegedről
két busz indult a programra, az
egyiken utazott 35 dorozsmai hívő.
Az időjárás kedvezett a zarándokoknak, jól utaztunk oda-vissza.
Rózsafűzért imádkoztunk, énekeltünk, jól éreztük magunkat. Máriaremetén nagyon szép programok
várták a résztvevőket. A szabadtéri
oltárnál a zenés köszöntő, a szentségimádás rendkívül szép és lélekemelő volt. A Szent Sátorban sokan
kértek imát, szabadulást és gyógyulást. Jövőre is szeretnénk menni Isten segítségével!

Krisztamami

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés: Négyökrű Gábor Szabolcs és Bugyi Adrienn
2015. szeptember 12-én a házasság szentségében részesültek
templomunkban.
Temetés: Faragó Ferencet, életének 78. évében, 2015. szeptember
10-én, szentmise keretében elbúcsúztattuk.
Nyugodjon békességben!
P.Gy.

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Dávid volt. Mikor Dávid
megérkezett, az Úr így szólt:
„Rajta, kend föl, mert ő az.” Erre
fölkente őt testvérei körében. Attól a naptól eltöltötte az Úr lelke
Dávidot. Új kérdésünk: Kire igazak az alábbiak: nagynénje
Szent Erzsébet, nővére Boldog Kinga, húga Szent Margit?
1. Galgani Szent Gemma?
2. Svéd Szent Katalin?
3. Római Szent Franciska?
4. Árpádházi Boldog Jolán?
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 az október 4-i számban
közöljük. A Szent Hedviggel kapcsolatos rejtvény nyertese: Farkas Dezsőné.
M.L.

A szervező: Ferencsik Jánosné

Rejtvény
A szeptember 6-i Játéksarok megfejtője: Csábi Fanni.
E heti rejtvényünk: Ha a megfelelő
bibliai neveket írod be, akkor a számok alatti sorban megkapod a megfejtést.
A keresztséggel jár együtt

Hirdetések
- Akik szeretnének elsőáldozni,
bérmálkozni, kérjük, jelentkezzenek a plébánián!
- Jövő vasárnap Szentírás vasárnapja, a 9 órás szentmisén tanévnyitó Veni Sancte misét tartunk.
- Szeptember 24-én, csütörtökön
lesz a felújított fogadalmi templom átadása. Este 6 órakor kezdődik a szentmise a Dóm téren,
melyre mindenkit szeretettel várnak.

1. Jézus anyja 2. Ószövetségi próféta
3. Az előbbi szolgája 4. Kétkedő apostol 5. Vízözön előtti próféta 6. Jákob
szeretett felesége 7. Ádámnak Istentől adott társa 8. Péter másik neve
A megfejtést 2015. szeptember 25ig juttasd el neveddel és címeddel
ellátva a plébánia postaládájába. A
nyertes nevét a 2015. október 4-i
számban közöljük.

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

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

M.T.É.

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.

