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Páli Szent Vince
az irgalmas szeretet apostola

1576-1660
Tizenöt évesen kezdte el papi tanulmányait és húsz
A szó gyöke nemcsak szomorúságot jelent, hanem gyűlöleévesen szentelték pappá. 1608-ban Párizsba ment,
tet is. Magát kezdte el gyűlölni a gazdag, mert engedte,
ahol evilági érdekeket remélt. Két évvel később felhogy becsapják. Boldogságot és örök életet ígértek neki
adta céljait és lelkiéletre vágyott. Plébániát kapott
pénzzel. (Joel Marcus: Mark 2.723).
G. F.
Párizs közelében és igazi, apostoli buzgósággal szentelte magát a munkáfeltűnt költői tehetségével, később
nak. „Szeretettársulatot” alapíírt irodalomtörténeti és esztétikai
tott. Későbbi tevékenységének inértekezéseket, kritikákat és színműdítója egy nagyon szegény, beteg
Sík Sándor
veket. Szerkesztett imakönyveket,
család volt. Erre a családra hívta
tankönyveket és újságokat, műköPiarista tanár, tartományfőnök, kölfel hívei figyelmét, akik kosárdött
mint
lelkigyakorlat-vezető
és
tő, műfordító, irodalomtörténész,
előadó. A cserkészet mellett számos
számra vitték szeretetadományaegyházi író, cserkészmás közéleti és irodalmi társaság
vezető. 1889. január
ikat. Vince látva az emberek jóéletében és irányításában is részt
20-án született Budaszívűségét, igyekezetét, beosztotvett. Rendszeresen publikált az Élet
pesten. Apja korai
ta a látogatókat külön-külön. Ez
és a Vigilia katolikus folyóiratokban
halála után anyja
volt a CARITAS megalakulásá(az utóbbinak 1946 után főszerkesznevelte négy kisebb
nak kezdete. Csoportokat alakítője is volt). Tagja lett a Szent Isttestvérével együtt. A
tott, szabályzatokat készített száván Akadémiának 1919-ben, 1923család Gödöllőn lamukra: mosolyogjanak, legyenek
ban pedig a Kisfaludy Társaságnak.
kott, ott végezte az
derűsek és figyelmesek, mintha
1936-ban a Magyar Rádióban tartott
elemi iskolákat és
magának Istennek cselekedné6 részes előadás-sorozatot a magyar
onnan járt be a budapesti Piarista
nek. Tartott attól, hogy nem maszentekről. Főmunkatársa az 1931–
Gimnáziumba. Itt öt osztályt végrad fenn a Caritas, ezért megala1939
között
létező
Fiatal
Magyarság
zett, majd 14 éves korában, 1903c. lapnak, amely orgánummal a fiaban a piarista rendbe lépett. A Vápította az Irgalmas Nővérek
talság számára akart erkölcsi és
cott töltött novíciusév után a 7. és 8.
rendjét. Őket nevezzük VINCÉS
hitbeli útmutatást adni. A cserkégimnáziumi
osztályokat
rendi
apácáknak, akik egész életükre
szetet egyben egy lehetőségnek tarstudensként Kecskeméten végezte
elkötelezték magukat a szegétotta arra, hogy az ifjúságot megóvja
és ott tett érettségit. Egyetemi tanyek szolgálatára. Vince által
a két világháború között terjedő
nulmányait a budapesti egyetem
született meg a világ legelterjedszélsőséges eszméktől. 1947-ben a
bölcsészkarán magyar–latin szakos
tebb szeretetintézménye, melyet
piarista rend tartományfőnökének
tanárjelöltként végezte. 1910-ben a
ő úgy fogalmazott meg: „Ezt nem
választják, így 1949-ben ő kényszeközépiskolai tanári oklevélen kívül
én találtam ki, ez az Isten műve.”
rül a szerzetesrendek feloszlatásadoktori diplomát is szerzett.

Szerzetesek

Piarista tanári működését Vácott
kezdte meg, majd a közvetkező évtől
a rend budapesti gimnáziumába
kapott beosztást. Tanári, költői és
irodalomtudósi munkája mellett
egyik alapítója és irányadója volt a
magyar cserkészmozgalomnak, illetve első parancsnoka a budapesti
piarista gimnázium cserkészcsapatának.
1915-ben két hónapig tábori lelkészként szolgált Péterváradon. Budapesten 1929-ig tanított, amikor a
szegedi egyetemen a II. sz. Magyar
Irodalomtörténeti Tanszék nyilvános
rendes tanára lett. 1943. május 2-án
római katolikussá keresztelte Radnóti Miklóst a budapesti Szent István-bazilikában. Fiatalkorától fogva
foglalkozott az irodalom szinte minden ágával. Már a gimnáziumban

kor és a piaristák létszámának csökkentésekor eldönteni, ki folytathatja
hivatását szerzetesi közösségben.
Ugyanebben az évben – sokakkal
együtt – kizárták az MTA-ból. 1963.
szeptember 28-án halt meg Budapesten, a Mikszáth Kálmán téri piarista rendházban.

K.L.-né

Derűs pillanatok
- Doktor úr! Kérem ne tessen felírni azt a nyugtatót amit legutóbb
kaptam!
- Miért?
- Mert azóta olyanokhoz is kedves
vagyok, akiket nem szeretek!

Irénke néni

F.D-né

Létige
11. v.: Bölcs 7,7-11; Zs 89; Zsid 4,12
-13; Mk 10,17-30
12. h.: Róm 1,1-7; Zs 97; Lk 11,2932
13. k.: Róm 1,16-25; Zs 18,2-5;
Lk 11,37-41
14. sz.: Róm 2,1-11; Zs 61; Lk 11,42
-46
15. cs.: Róm 3,21-29; Zs 129;
Lk 11,47-54
16. p.: Róm 4,1-8; Zs 31; Lk 12,1-7
17. sz.: Róm 4,13.16-18; Zs 104,69.42-43; Lk 12,8-12
18. v.: Iz 53,10-11; Zs 32; Zsid 4,1416; Mk 10,35-45

Kedves Olvasó!

„A sekrestye titkai”

Nem tartjuk szép
dolognak a kiabálást, de egy darabig
hatásos,
tehát
használjuk. Többnyire azért, mert
fel akarjuk hívni a gyerek figyelmét valamilyen veszélyre. Ehhez
gyorsan el kell érnünk, hogy megrezzenjen és ránk figyeljen. Zene
füleinknek, amikor felkapja a fejét
és olyasmit mond, hogy „Mi a baj,
Anya?” Megvan a visszajelzés, Jöhet a figyelmeztető szó: „Vigyázz,
ebből baj lesz!” Évezredek óta szinte minden kultúrában ezt teszi
minden szülő. De vigyázzunk! Mi
történik tulajdonképpen? A kiabálásból és a többi félelemkeltő fegyelmező módszerből azért lehet
baj, mert az emberi agy riasztórendszere nagyon finom, sérülékeny műszer. Kis kilengéssel,
alacsony kihasználtság mellett
tartja csak meg az ép működését.
Ha sokat nyúzzuk, hamar elromlik
és kiakad. Egyre több kutatás
eredménye erősíti meg, hogy azoknak az újabb problémáknak a zöme, amelyekkel a gyerekeink manapság küzdenek, a riasztórendszer kiakadására vezethető vissza.
Ilyenek a szorongásos problémák, az idegességgel összefüggő
problémák (hiperaktivitás, gyenge
koncentráció); és a sok figyelemzavart is a leamortizált riasztórendszer okozza.

Stóla

Üdvözöl:

Krisztamami

Anyakönyvi hírek
Temetés: Bigós Jánosné született: Fodor Rozáliát életének 71.
évében, 2015. október 2-án utolsó
útjára kísértük!
Nyugodjon békességben!

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Szent Kristóf volt, akinek a létezését történetileg nem
lehet egyértelműen igazolni. Úgy
szolgálta Jézust az óriás termetű
Kristóf, hogy zarándokokat vitt
át egy veszélyes folyón. Egyszer
egy kisfiú kérte, hogy vigye át.
csak átérve tudta meg, hogy a
kisfiú Jézus volt. Később hite miatt máglyahalálra ítélték. Új
kérdésünk: Melyik bibliai személyt adták el rabszolgának
testvérei?
1.
Achbort?
2.
Áront?
3.
Ézsaut?
4.
Józsefet?
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 25-i számban
közöljük. A Timóteussal kapcsolatos rejtvény nyertese: Barta
Andrásné.

Forrás: Katolikus Lexikon

Rejtvény
A szeptember 27-i játék megfejtése:
Szolgálat, a játék nyertese: Atlasz
Henrikné. Minden sikeres megfejtőnek gratulálunk! E heti rejtvényünk:
Így nevezte Jézus és János apostol is a szeretet törvényét.

M.L.

Hirdetések
- Október hónapban a hétköznapi
szentmisék este 6 órakor kezdődnek, előtte a rózsafűzért imádkozzuk.
- A Katolikus Kör ma tartja találkozóját a közösségi házban, 16
órai kezdettel.
- Október 13-án, Fatimai imaóra
lesz 16 órakor a közösségi házban.
- Hálásan köszönjük a múlt vasárnapi terményáldásra hozott
adományokat!

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 stóla, vagy orarium:
körülbelül 2,5 m hoszszú, szalag formájú
liturgikus ruha, a papi
hatalom jele. Karingen, albán a diakonus
a bal vállán átvetve és
a jobb karja alatt megkötve, az áldozópap és
püspök nyakában, két vállán viseli. Keleten a IV., Nyugaton a
VI. században jelent meg. A stóla
anyaga azonos a miseruháéval. A
II. Vatikáni Zsinat (1962-65) liturgikus reformja után a papok a
miseruha fölött is viselik.

P.Gy

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

1. Betsabé
férje,
kiváló
katona 2. Dávid fővezére 3. Az esküdöző
tanítvány
4. Sámuel
édesanyja 5. Jákob szeretett felesége 6. Bölcs
asszony, Nábál felesége 7. Próféta,
aki megfeddte Dávidot 8. Mózes felesége 9. A legerősebb izraelita 10.
Ruth és Boáz fia 11. Jákob fia, az
énekesek és papok ősatyja 12. Saul
király fővezére 13. Absolon leánytestvére
A megfejtést 2015. október 16-ig
juttasd el neveddel és címeddel ellátva a plébánia postaládájába. A nyertes nevét a 2015. október 25-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.

