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Sebességkorlátozás
… annál jobban kiabált …
(Mk 10,48)

2015. október 25.

Mindenszentek
Halottak Napja

November 1-2.
Mindenszentek liturgiája az elhunyt lelkek megnyilatkozása. E nap nem a boldoggá, vagy a szentté avatottak ünnepe. A mindenszentek nincsenek a naptárban,
életszentségük nem volt feltűnő, de Istennek tetsző
életet éltek, ezért tiszteletük kiemelkedő volt. MindenG. F.
szentek a közösség ünnepe. 600 tájait és életét. A hely szépsége, a
ján a római Pantheon újraszenteléprogramok hasznossága, a kedves
se után vált november elseje a
emberekkel való találkozás, akik
Mindenszentek ünnepévé.
ugyanolyan ügyért fáradoznak
„Mindenszentek üdv tinéktek.”
otthonaikban, mint mi, nagyon
sok erőt adott a további munkáHalottak napjának ünneplése inhoz. Köszönet a szervezőknek, a
kább egyénre és családra szabott.
Magyar Katolikus Újságírók SzöTiszteletük a hozzátartozók lelkivetségének, és az egyházközségségéről tanúskodik. Temetőnk vinek, amely lehetővé tette részvérágerdeje, a mécsesek szelíd fénye,
telünket.
szemünket a szépség és az
elmúlás csendes csodájára, lelkünket pedig imára serkenti. Mindkét
nap az esztendő kiemelkedő eseménye. „Reqviescant in pace!” - Adj
Uram örök nyugodalmat nekik!

A legkorábbi, Jeromos álneve alatt írt Márk magyarázat szerint: „a bűnök és a démonok elnyomják a szegény ember kiáltását, ezért hallja meg nehezen az Isten”. (Joel Marcus: Mark 2.763).

Sajtóapostolok
találkozója
Mátraverebély-Szentkúton, a híres
ferences kegyhelyen került sor a
sajtóapostolok XIV. találkozójára.
Olyan amatőr újságírókat vártak
ide szakmai találkozóra, akik otthon a plébániájukon újságot szerke szt e ne k, v ag y ho nl ap o t ,
facebook oldalt működtetnek. Az
ország minden tájáról mintegy
harminc sajtóapostol jött össze, a
Dorozsmai Plébániát Kósa László
és Kósa Lászlóné képviselték. A
szakmai program alapvetően két
nagy tématerületre oszlott: egyrészt újságírói, szerkesztői tevékenységünkhöz kaptunk segítséget, pl. előadást hallottunk a helyesírás új szabályairól, nyelvhelyességi műhelyen vehettünk
részt, fotókat elemeztünk; másrészt pedig a ferencesek vendégeiként megismerhettük az idén felújított kegyhelyet, és a ferences
rend tevékenységét, intézményeit.
Nagyon sok tapasztalatot szereztünk, hiszen minden résztvevő
elhozta a saját plébániája újságját,
amiből sok új ötletet meríthettünk,
illetve az esti beszélgetések során
tapasztalatot cseréltünk, tanácsokat adtunk és kaptunk. Az október
16 és18 között lezajlott találkozó
legfontosabb üzenete az volt, hogy
sohasem szabad szem elől téveszteni azt a célt, amiért az újságot
létrehoztuk: segíteni az olvasók
lelki épülését, útját az Üdvösséghez. Az újságszerkesztésen túl sok
ötletet kaptunk más plébániák
életéből, működéséből, programjaiból is, Zalaegerszegről és
Pasarétől érkezett atyák mutatták
be plébániai közösségeik program-

F.D-né

Létige
K.L-né

Üzenet
Farkas Dezső:
Hiszek a halálban
Én hiszek a halálban,
Hiszem benne mindazt, ami jó,
a kezdetet, a megnyílást,
S nem azt, hogy verem, hanem
hogy ajtó.
És nem hiszek az elmúlásban,
- Ami nincs nem is lehet
- én hiszek a szent Halálban,
melyen át az életbe léphetek.
1989

25. v.: Jer 31,7-9; Zs 125; Zsid 5,1
-6; Mk 10,46-52
26. h.: Róm 8,12-17; Zs 67,2-21;
Lk 13,10-17
27. k.: Róm 8,18-25; Zs 125;
Lk 13,18-21
28. sz.: Ef 2,19-22; Zs 18A;
Lk 6,12-16
29. cs.: Róm 8,31b-39; Zs 108,2131; Lk 13,31-35
30. p.: Róm 9,1-5; Zs 147; Lk 14,1
-6
31. sz.: Róm 11,1-2a.11-12.25-29;
Zs 93; Lk 14,1.7-11
1. v.: Jel 7,2-4.9-14; Zs 23;
1Jn 3,1-3; Mt 5,1-12a

Léleklétra
Az ember a legtöbb időt azzal veszíti el, hogy időt akar nyerni.
(John Steinbeck)
Sz J.

Kedves Olvasó!

„A sekrestye titkai”

Ma új szót használunk az elkényeztetett,
követelődző
gyerekekre.
Azt
mondjuk, hogy „jár
nekem” mentalitás.
De ugyanarról van szó: nem bírja
elviselni, hogy valami ne úgy legyen,
ahogy ő akarja. Miért? Mert nem sírt
még eleget amiatt, hogy a dolgok nem
úgy mennek, ahogy ő akarja. Ez nem
racionális, hanem érzelmi ügy. Miért
van annyi követelődző gyerek? Mert
kiestünk a szülői szerepünkből: nem
nevelünk, és nem fegyelmezünk! Az is
a szülői szerepünkhöz tartozna, hogy
segítsük a gyerekeink alkalmazkodását ahhoz a világhoz, amelyet nem
mindig ő irányít. Az az ember erős és
életrevaló, akiben megvan a kellő rugalmas ellenálló képesség. Elesik, de feláll. Hajlik, de nem roppan
meg. Aki nem tanul meg alkalmazkodni, az beleroppan a csalódásaiba.
A fegyelmezés munkája nem abból
áll, hogy a gyerekre erővel rákényszerítjük a pillanatnyi akaratunkat.
Hosszú távra kellene berendezkednünk: a jelleme, az életképessége a
fontos; ehhez képest másodlagos,
hogy mennyire kifogástalanul viselkedik. Hozzá kellene őt segítenünk
ahhoz, hogy a szíve gyengéd, puha és
érzékeny maradhasson, és mégis ellenálló, mégis rugalmas. Még mindig
ez volna a dolgunk.
Üdvözöl:

Dalmatika

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Joachim volt. Az újszövetségi szent könyvek semmit
nem mondanak a Boldogságos
Szűz Mária szüleiről. Egy II. századi apokrif könyv mondja, hogy
Mária édesanyját Annának, apját
Joachimnak hívták, és a két név
jelentése figyelmet érdemel, mert
Anna annyit jelent: kegyelemmel
áldott, Joachim pedig: Isten megvigasztal.
Új kérdésünk: Ki mondta:
„Hacsak nem látom kezén a
szegek nyomát, … nem hiszem!”
1.
Szent Jakab?
2.
Szent Márk?
3.
Szent Tamás?
4.
Szent Lukács?
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 8-i számban
közöljük. A Józseffel kapcsolatos
rejtvény nyertese: Atlasz Márk.

Krisztamami

Anyakönyvi hírek

- Október hónapban a

Keresztelés: Máté, Nagy Balázs
és Ábrahám Éva, Márk, Szűcs
Gábor Zoltán és Somodi Melinda
gyermekei október 18-án a keresztség szentségében részesültek.

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

Forrás: Katolikus Lexikon

Rejtvény
A október 11-i játék megfejtése: Újparancsolat, a játék nyertese: Szabóné
Ocskó Zsuzsanna. Minden sikeres
megfejtőnek gratulálunk! E heti rejtvényünk: A hit meghatározása a
Bibliában

M.L.

Hirdetések
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.
- Egész napos szentségimádás lesz 27
-én, kedden, reggel 8 órától, a közösségi házban, délután negyed hatig, a
rózsafüzér kezdetéig.
- Jövő héten első vasárnap, a 9 órai
szentmise végén Jézus Szíve litániát
végzünk.
P.Gy.

A dalmatika egy
elsősorban a katolikus
liturgiában
használt ruhadarab,
amelyet a diakónusok felsőruhaként,
vagy a püspökök a
miseruha alatt hordanak. Ma a katolikus egyházban a diakónus és a
szubdiakónus viseli ünnepi szentmisében, litániákon és körmeneteken a liturgikus színek szabályainak megfelelően, valamint a püspökök a régi hagyományt követve, ünnepélyes alkalmakkor a miseruha alá könnyű
selyemdalmatikát vesznek fel, különösképpen az egyházi rend kiszolgáltatásakor. Püspökszentelés alkalmával a
szentelendő püspököknek is dalmatikát
kell felvennie.

Temetés: Kolompár Oszkárt, életének 38. évében, 2015. október
14-án utolsó útjára kísértük, a
Szeged – Belvárosi temetőben.
Nyugodjon békességben!
P.Gy
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

1. Istenfélő emberek mindennap gyakorolják 2. Isten így gondoskodott az
emberi család megváltásáról 3. Isten
beszéde 4. Vetéskor kerül a földbe
5. Megnyeri a csatát 6. Amiből az
embereknek mindig kevés van 7. A
döntések és az érzelem központja a
Biblia szerint 8. Nehéz munkához
kell 9. Ilyennek érezte János apostol
a szájában azt a könyvet, amit meg
kellett ennie 10. Minden, ami a bűnnel összeköttetésben marad, ez lesz a
végső sorsa 11. A Szentlélek kiárasztásának jelképe.
A megfejtést 2015. október 30-ig
juttasd el neveddel és címeddel ellátva a plébánia postaládájába. A nyertes nevét a 2015. november 8-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.

