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Sebességkorlátozás
… ölébe vette őket …
(Mk 10,16)

2015. október 4.

Boldog Dr. Bogdánffy
Szilárd teológiai tanár

† Nagyenyed 1953. október 3.
Örmény származású magyar volt, Temesvár vidékéAntiókiai Viktor: Szép, hogy Jézus a karjába vette és megálről származott. A teológiát Budapesten végezte
dotta őket. Ezzel kibékítette az embert Teremtőjével, azt,
nagyváradi egyházmegyés hallgatóként. Doktorátuaki kezdetben elbukott és elszakadt Tőle. (Joel Marcus:
sát erkölcsteológiából szerezte. Rendkívül nagy műMark 2.719).
G. F.
veltségű ember hírében állott. Titokban szentelte
püspökké O’Hara nuncius 1949
S az Ige alatt meggörnyedt a lélek.
februárjában. Április 6-án a roSzomorún indult a kapu felé,
mán
titkosszolgálat,
a
De onnan visszafordult: „Ó Uram,
szekuritáte
letartoztatta.
Egy
Egy lélek állt
Egy vágyam, egy utolsó volna még;
Kárpátaljai pap írt Rómába a roEgy angyalt, testvér-lelket hagytam
Egy lélek állt az Isten közelébe'
mániai egyház üldözésről, amit
itt,
S az örök napsugárban reszketett
Bogdánffy Szilárd fordított latinSzerettük egymást véghetetlenül,
És fázva félt,
ra, hogy majd a nunciaturán keTisztán, ahogy csak a mennyben
Mert érezte, hogy vonzza már a föld,
resztül Rómába küldje. Ezen buÉs keserűn kelt ajkán a „miért”,
lehet,
Mikor az Isten intett neki: „Készülj!
Szeretném viszontlátni odalenn,
kott le. A Nagyenyedi fogolytábor
Ha csak egy percre, ha csak mint
embert nem kímélő munkái folyValaki ott lenn meg akar születni,
egy álmot.”
tán beteg lett, a börtön pincéjébe
Neked szőtték e színes porhüvelyt:
S felelt az Úr:
dobták, ahol pár nap múlva megPici kezeket, pici lábakat;
„Menj és keresd! Lehet, hogy megtahalt. Elítélésének oka: ismeretÉs most hiába, le kell szállanod,
lálod.”
len. Sírja nincs, mert azon a heReményik Sándor
Öröktől fogva te vagy kiszemelve,
lyen, ahová a rabokat elásták, kéHogy e testet betöltsd,
sőbb
lakóblokkokat építettek.
Mint bor a kelyhet, ampolnát a láng.
Igaz papi lelkülete volt, mely kiMenj és ne kérdezz, ennek meg kell
váló tehetséggel párosult. A Válenni!”
radi egyházmegye vértanújának
S szólt a lélek: „Én nem akarok mentekintik. Forrás: Virt Lászni!
ló: Katolikus kisebbség ErdélyÉn boldog vagyok Veled, Istenem;
ben.
Egyházfórum, BudapestMit vétettem, hogy egedből kivetsz?
Luzern, Máriaradna. 1991-1992

Üzenet

Böjte Csaba Atya
gondolatai

Mit vétettem, hogy le kell szállanom,
S elhagynom búsan és reménytelen
Az angyalokat, testvéreimet?
Mit vétettem, hogy le kell szállanom,
S felöltenem a gyötrő Nessus-inget,

A meghasonlás örök köntösét,
A nekem szabott hitvány rongyruhát?
Ki bor vagyok: a Végtelennek vére,
S láng, mely üveg alól is égig ér:
Mit vétettem, hogy bezársz engemet
Kehelybe, amely megrozsdásodik,
S ampolnába, mely romlandó cserép?!”
És szólt az Isten szigorún: „Elég!
A törvény ellen nincsen lázadás!
Ha milliók mentek panasztalan,
Talán te légy kivétel?
Mint a fiókát az atyamadár:
Kivetlek.
Tanulj
meg
jobban
repülni,S jobban becsülni meg az
örök fészket!”

Sem a test, sem az örömök, sem a
tárgyak, sem a pénz nem bűnös,
nem tisztátalan. Erkölcsi értékük
kizárólag attól függ, hogyan viszonyulunk hozzájuk. Jézus világosan megmondta, hogy nem az
szennyezi be az embert, ami kívülről ér bennünket, hanem az
ember belsejéből jön a szenny, a
bűn, a bálványimádás is.
M.T.É.

Derűs pillanatok
- Apa! A plébános atyának olyan
szigorú diétát írt fel az orvos,
hogy semmit sem ehet!
- Akkor nyugodtan meghívhatjuk
vasárnap ebédre!

Irénke néni

F.D-né

Létige
4. v.: Ter 2,18-24; Zs 127; Zsid 2,9
-11; Mk 10,2-16
5. h.: Jón 1,1 - 2,1.11; Jón 2,2-8;
Lk 10,25-37
6. k.: Jón 3,1-10; Zs 129; Lk 10,38
-42
7. sz.: Jón 4,1-11; Zs 85; Lk 11,14
8. cs.: Sir 24,23-31; Jud 13,23-25;
Gal 4,4-7; Lk 1,26-28
9. p.: Joel 1,13-15; 2,1-2; Zs 9,2-9;
Lk 11,15-26
10. sz.: Joel 4,12-21; Zs 96;
Lk 11,27-28
11. v.: Bölcs 7,7-11; Zs 89;
Zsid 4,12-13; Mk 10,17-30

Kedves Olvasó!

„A sekrestye titkai”

Íme egy újabb eszköz,
amit 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.
Néha a helyváltoztatás önmagában
jótékony hatással van egy-egy eszkalálódott helyzetre. A gyerekeknek
amúgy is sokkal többet volna jó tartózkodni a friss levegőn, mint
amennyi legtöbbjük életébe napjainkban belefér. Az agyuk majdnem
akkora, mint a mienk, a tüdejük
viszont a mienk egyötöde – már ebből érthető, miért nehezíti meg már
az a magatartásukat, hogy nincs
elég oxigén a zárt tér levegőjében. A
kicsidben buzog az alkotókedv, nem
passzívan ül a képernyő előtt, és
nem is téged nyúz, hogy szórakoztasd. Nagyszerű helyzet, nem is
tudod, hány szülő álmodozik erről!
Igen ám, de olyasmibe vág bele,
amibe nem kellene. Mi a teendő?
Hagyd abba, amit éppen csinálsz, és
iktass be egy kis kimenőt: „A szőnyeget nem vágjuk ollóval, de gyere,
menjünk az udvarra, és vágjunk egy
kis füvet!” Jobban viselkedik, és a
stresszt is jobban bírja az a gyerek,
aki eleget (azaz sokat) rohangál,
mászik és ugrál odakint, biztonságos helyen szabadon!
Üdvözöl:

Miseruha

Krisztamami

Hirdetések
- Október hónapban a
hétköznapi szentmisék
este 6 órakor kezdődnek, előtte a
rózsafűzért imádkozzuk.
- Október 11-én, a Katolikus Kör
tartja találkozóját a közösségi házban, 16 órai kezdettel.
- Akik szeretnének elsőáldozók, bérmálkozók lenni, kérjük jelentkezzenek a plébánián!

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Timóteus volt. A név
jelentése görögül: „istentisztelő”.
Pál apostol kísérője és munkatársa, Efezus püspöke, akit szent
Pál leveleinek kezdősoraiban
többször megemlít.
Új kérdésünk: Kit tart a hagyomány az úton levők védőszentjének?
1.
Szent Lőrincet?
2.
Szent Sebestyént?
3.
Szent Kristófot?
4.
Szent Györgyöt?
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 18-i számban
közöljük. Az Árpádházi Boldog
Jolánnal kapcsolatos rejtvény
nyertese: Kéri Gáborné.
M.L.

Forrás: Katolikus Lexikon
(a dőlt betűvel szedett szavak későbbi
számokban kerülnek ismertetésre)

Rejtvény
A szeptember 20-i játék megfejtése:
Szolgálat, a játék nyertese: Csábi
Fanni. Minden sikeres megfejtőnek
gratulálunk!
E heti rejtvényünk: Így nevezte Jézus önmagát egy példázatban

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Emma, Zádori Csaba és Borbély Katalin, Martin
Attila, Rigó Attila és Pesti Anita
gyermekei a keresztség szentségében részesültek, 2015. szeptember 27-én.
Esküvő: Simkó Ferenc és Dr.
Bihari Nóra a házasság szentségében részesült 2015. szeptember
26-án.
Temetés: Tatai Ézsiás Gyuláné,
született Gál Mária Magdolnát
életének 92. évében 2015. szeptember 25-én utolsó útjára kísértük. Nyugodjék békében!
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 miséző pap és püspök alba fölött viselt
liturgik us
ruhája, kazula. Tartozékai a
saját anyagából készült stóla, manipulus,
kehelytakaró vélum. A
miseruha
garnitúra
része legalább két dalmatika és
egy pluviálé. Anyaga súlyosabb textília (bársony, selyem, brokát, bőr),
melyet gazdagon díszítettek sík és
domború hímzéssel. Színe
a liturgikus színek szabályaihoz igazodva: fehér, arany, piros, zöld, lila,
rózsaszín. A II. Vatikáni Zsinat (1962
-65) után a miseruha széles stólával
is helyettesíthető.

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

1. A Főpásztor 2. Ez volt Péter munkaeszköze 3. Lelkész 4. Az első ember
5. Ábrahám felesége 6. Látni akarta
Jézust, ezért felmászott egy fára 7. Kétkedő tanítvány 8. Az emberi
test egyik alkotó része a Biblia szerint 9. A templomban szolgáló papoknak nem lehetett inni.
A megfejtést 2015. október 9-ig juttasd el neveddel és címeddel ellátva a
plébánia postaládájába. A nyertes
nevét a 2015. október 18-i számban
közöljük.
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.

