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Avilai Nagy Szent Teréz

Avila 1515. március 28. † Alba de Tormes
1582. október 4.
Ünnepe: október 15.
Teréz 14 éves volt, amikor elveszítette édesanyját.
A zsarnokoskodni előtti igekötő „lefelé”, fájdalmas bántalSzerette Istent anélkül, hogy megvetette volna a fölmazást jelent. Lefelé, az alattuk lévőkön uralkodnak és
det. Ezért édesapja féltve lányát az avilai ágostonos
„lefelé”, a földies gondolkodásra szoktatják alattvalóikat
apácákhoz küldte. Szent Jeromos leveleit olvasva juviselkedésükkel. (Joel Marcus: Mark 2.748).
tott arra a saját maga előtt is váratlan elhatározásra,
G. F.
hogy életét Istennek szenteli. Indígedi Kádár László volt. Magyarortóokot nem talált, csupán saját lelszágon még soha nem másolt kézki üdvösségét kereste „megfelelő
zel ennyi ember Szentírást, másáron”. A MEGTESTESÜLÉS korészt még soha nem volt példa arlostora, a sarutlan Karmeliták kora, hogy ilyen széles ökumenikus
lostora volt, ahol lazán értelmezték
összefogásból jöjjön létre a Biblia
a fegyelmet. Ezzel Teréz számára a
magyar fordításának kéziratos
középszerűség tizennyolc éve kömásolata. Figyelemre méltó, hogy
vetkezett. Szeretett volna magaa társadalmi élet legkülönbözőbb
sabb életszentségre jutni. Ekkor 40
rétegéhez tartozók csatlakoztak
éves volt. Szent Ágoston Vallomáehhez az egyedülálló kezdeményesait olvasva hite megerősödött. Kozéshez: alkotmánybírótól kezdve a
lostorokat alapított, ahol már az
Múlt vasárnap a 9 órás szentmisportolókig, tanároktól, teológiai
igazi, ősi Karmelita szellem uralsén egyházközségünk vendége volt
hallgatóktól a fogvatartottakig és
kodott. Munkásságát tizenöt férfi
dr. Benyik György teológus proa rendvédelmi dolgozókig. A jekolostor dicsérte. Burgosban nyifesszor, aki a kézzel másolt biblia
lentkezők egy-egy A4-es oldalra
totta meg a Karmeliták utolsó háegy kötetét hozta el megmutatni a
írták a Szentírás sorait, a lap alzát, a tizenhetedik női kolostort. A
híveknek, mielőtt a zarándokokkal
ján pedig aláírásukkal tették szekolostorok alapítása érdekében
október 12-én, hétfőn elindultak a
mélyessé a másolatot. A kötet vésokszor betegen, rossz utakon tett
Szentatyához, Rómába. A kézírágén az indexben található meg,
meg hétezer kilométert, mely felsos bibliamásolat a szegedhogy mely szignó kinek a nevét
morzsolta egyébként is gyenge
tarjánvárosi Szent Gellért egészségét. Utolsó órái azt a lázat
rejti. Annak érdekében, hogy a
templom felszentelésének 40. évjelképezték, mely felemésztette
Guiness-rekordok könyvébe illő
fordulója alkalmából készült el. A
életének utolsó huszonkét esztenvállalkozás gyümölcse itthon is
plébános, Benyik György bibliakudejét. Szeretettől izzó élete jelképehozzáférhető legyen, fakszimile
tató felhívására Magyarországról
ként épen maradt szívét Alba de
kiadást készítenek a „Magyarok
(többek között Kiskundorozsmáról)
Tormes - ben őrzik.
Bibliájáról”. A hasonmás kiadás –
és a határon túlról mintegy öteza JATEPress Kiadó számítása szeren csatlakoztak a bibliamásoló
F.D-né
rint – várhatóan 15 ezer forint
kezdeményezéshez. A „Magyarok
körüli összegbe fog kerülni. A kiBibliája” program kezdeményezőiadványt a szeged-tarjáni plébánia
nek szándéka az volt, hogy a kézhonlapján lehet előjegyezni.
zel másolt szegedi bibliát – zarán18. v.: Iz 53,10-11; Zs 32; Zsid 4,14doklat keretében – elvigyék Ferenc
16; Mk 10,35-45
Forrás: Magyar Kurír
pápának, lehetőleg az egyházban
19. h.: Róm 4,20-25; Lk 1,69-75; Lk
hagyományos Szentírás vasárnap12,13-21
ja környékén. A zarándokokat vé20. k.: Róm 5,12.15b.17-19.20b-21;
gül október 14-én, szerdán a nyilZs 39; Lk 12,35-38
21.
sz.:
Róm 6,12-18; Zs 123; Lk
vános kihallgatás keretében fogadA skót kereskedő megkérdi a ba12,39-48
ta a Szentatya. Minden csatlakozó
rátját:
22. cs.: Róm 6,19-23; Zs 1; Lk 12,49
önkéntes egy-egy oldalt másolt, az
- Igaz, hogy a cégednél hamaro-53
elkészült kézírásos biblia 5061
san gyűjtést kezdenek jótékony23. p.: Róm 7,18-25a; Zs 118,66oldalas. Az Ószövetség 4250, az
sági célra?
68.76-77.93-94; Lk 12,54-59
Újszövetség 811 oldat tesz ki, s a
- Természetesen.
24. sz.: Róm 8,1-11; Zs 23; Lk 13,1teljes művet a jelentős terjedelem
- És te személyesen mit adsz erre
9
miatt összesen öt kötetben volt
a célra?
25.
v.:
Jer 31,7-9; Zs 125; Zsid 5,1lehetséges bekötni, fűzve, marha- Én adtam az engedélyt!
6;
Mk 10,46-52
bőr borítással. A könyvkötő a sze… a világ urai zsarnokoskodnak …
(Mk 10,42)

A „Magyarok Bibliája”
Dorozsmán

Létige

Derűs pillanatok

Irénke néni

Kedves Olvasó!

„A sekrestye titkai”

A kicsik dühkitörése sokszor
azzal
indul,
hogy nem tudnak megoldani
egy problémát,
amitől egyre nő
bennük a feszültség, végül kitör a
vulkán. Ha a közelében vagy, még
a vulkánkitörés előtt közbeléphetsz – nem mindig a tiltás a megoldás, van, amikor csak segíteni
kell. Ha látod, hogy olyasmivel
küszködik, amit egy kicsit higgadtabb állapotban meg tudna csinálni (pl. ki akar nyitni egy ajtót,
de már dühödten rángatja, mert
nem veszi észre, hogy valamiben
megakadt, amit el kellene onnan
venni), hagyd abba, amit csinálsz,
menj oda hozzá, és beszélj nyugodt
hangon. Olyasmit mondj, amiből
könnyen és gyorsan kiderül, hogy
érted a problémát, és látsz megoldást. Ha azt érzi, hogy a közbelépésed nem újabb frusztráció forrása, hanem abban akarsz neki segíteni, amit ő is akar, van rá esély,
hogy a rögeszmés igyekezetből
kimozdul és figyel. Ekkor néhány
egyszerű kérdéssel rávezetheted a
megoldásra – így még az az élménye is meglesz, hogy végül ő vágta
át a gordiuszi csomót.

Manipulus

Üdvözöl:

Krisztamami

Hirdetések
- Október hónapban a
hétköznapi szentmisék este 6 órakor kezdődnek, előtte a rózsafűzért imádkozzuk.
- Akik Mindenszentek ünnepén
sírszentelést kérnek, azok a plébánia irodájában jelentkezzenek.
A sírszentelések november 1-én,
délután 5-kor kezdődnek.

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: József volt, Jákob fia,
akit testvérei irigységből meg
akartak ölni, de végül eladták 20
ezüstért izmaelita kereskedőknek. Ezek Egyiptomba vitték.
Testvérei azt híresztelték, hogy
vadállatok széttépték.
Új kérdésünk: A Boldogságos
Szűz Mária édesanyját Annának hívták, de mi volt a neve
az édesapjának?
1.
Zakariás?
2.
Joachim?
3.
Iszakár?
4.
Zebedeus?
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 november 1-i számban
közöljük. A Szent Kristóffal kapcsolatos rejtvény nyertese: Varró
Ferencné.

Forrás: Katolikus Lexikon

Rejtvény
A október 4-i játék megfejtése:
Jópásztor, a játék nyertese: Kereszti
Gáborné. Minden sikeres megfejtőnek gratulálunk! E heti rejtvényünk:
Ezt várja Jézus minden követőjétől

M.L.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Elzát, Varró Zoltán
és Hidi Anita gyermekét 2015.
október 11-én a keresztség szentségében részesítettük.
Esküvő: Vass Zoltán és Pesír
Zita 2015. október 10-én a házasság szentségében részesült templomunkban.
Temetés: Borbély Jánost, életének 78. évében, 2015. október 6án utolsó útjára kísértük.
Nyugodjék békességben!
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
manipulus
liturgikus ruhadarab,
melyet
klerikusok
a
szubdiákonustól
fölfelé (diákonus,
pap, püspök) a
bal karjukon viseltek, ha dalmatikát vagy miseruhát öltöttek.
Kezdetben vászonkendő volt a
verejték letörlésére, később a miseruha anyagából készült, és
szimbolikája a keresztény élettel
együttjáró fájdalmakat és bűnbánatot jelképezte. A II. Vatikáni
Zsinat (1962-65) után nem használatos.

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

1. Jákob egyik fia 2. A gondolkodás
központja 3. Melegít és világít
4. Fohász 5. A Lélek gyümölcsének
egyik szeme 6. Az Ószövetség egyik
nagy prófétája 7. Amit a szántóföldbe
vetettek Jézus példázatában 8. Jézus
is ezt tette Jeruzsálem felett
9. Valamikor vámszedő volt 10. Isten
beszéde 11. Az első főpap 12. Tagadószó 13. A Lélek gyümölcsének másik
szeme. 14. Kötőszó
A megfejtést 2015. október 23-ig
juttasd el neveddel és címeddel ellátva a plébánia postaládájába. A nyertes nevét a 2015. november 1-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.

