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Boldog IV. Károly király

Született 1887. Ausztria †Madeira 1922.
IV. Károly a Közép- Európai történelem legvitatottabb személyisége, Habsburg Ottó
édesapja, aki a véres I. Világháború kellős közepén lett az
szerint ott kezdőOsztrák-Magyar monarchia trónörököse és Magyarország
utolsó királya. A koronázási ünnepség 1916. december 30-án
meglátják önmavolt Budán. „Fogadd a Szent Koronát. Légy jó király az erények drágagyöngyeivel ékes, hogy majdan az örök boldogság
G. F.
diadémjával koronáztassál meg a mennyben.” Senki sem
gondolta, hogy a „majdan” milyen haévszakát megragadva, megértve,
marosan bekövetkezik. IV. Károly
hogy gyászolni is meg kell tanulni.
uralkodása elejétől a fegyvernyugvás
"Minden halál a saját halálunkra
és az igazságos béke őszinte képviselője volt. Azonban béketörekvései hamaemlékeztet, figyelmeztet, s aki ezzel
rosan összeomlottak és katasztrófák
nem tud szembe nézni, annak a
láncolata nehezedett szelíd lelkére.
haldoklás, a meghalás látványa is
Rövidre szabott életében a szellem, a
kritikusabb terhesebb".
jellem és a szív tökéletességére töreke"Elfogadni tudni a másik halálát
dett feleségével Zita királynéval
annyit jelent, mint elfogadni egy
együtt. Nem adatott meg neki még egy
'soha viszont nem látást', egy hang
fél évtizedes uralom sem, hogy beveés gyengédség, esetleg gyűlölet megzethette volna reformjait. Mindössze
szűntét, melyek hordozói voltak a
két esztendeje volt, egy olyan háborúkapcsolatnak, belenyugodni a közöban, amelyet előtte mások indítottak
sen elképzelt jövő szétfoszlásába, az
el, mégis neki kellett magára vállalni
a háború minden ódiumát. Az elveörökös és végleges hiányba."
szett ügynek nincsenek barátai. 1918.
"A halottnak pedig helyreigazító,
november 13-án küzdelmét feladva letükörvillantó szerepe van. Életútjámondott uralkodói jogáról. Sok szenvenak áttekintésére hív, és ezzel a todés és kudarc után 1922. április 1-én
vábbélőket saját életútjuk felmérésémeghalt egy keresztény uralkodó távore ösztönzi. Figyelmeztet az elmúli száműzetésben Madeira szigetén.
lásra, a hiábavaló tettekre, mulaszÓceáni messzeségben van sírhantja
tásokra, az élet értelmetlenségéreegy rövid uralkodású igaz embernek.
értelmére, azaz önmagunk és mások
Boldoggá avatásakor II. János Pál pélmegítélésére, megmérésére".
daképül állította az eleddig utolsó Magyar királyt, a Közép-európai történeForrás: házipatika.com
lem legvitatottabb személyiségét, 55
évig tartó eljárás után 2004. október 4én.

… lélekben szegények …
(Mt 5,3)

SZENT AMBRUS: Isten gondolata
dik a boldogság, ahol az emberek
gukat: nyomorúságot látnak.

Gondolatok a
halálról, a gyászról
Polcz Alaine-t, a
k ül ö nös
nevű
pszichológust
és
írót a tanatológia,
a halállal és gyászszal
foglalkozó
tudományág hazai
úttörőjeként tartjuk számon. Korán megtapasztalta
a halált, már 19 évesen, a háború
borzalmai között alaposan átalakult a világról alkotott addigi képe,
és ezek az élmények hozzájárultak
későbbi szakmai sikereihez. Élményei, a háborús borzalmak hatására kezdett pszichológiával, a halál
és a gyász kutatásával foglalkozni,
és ő volt az, aki a magyarországi
hospice mozgalmat útjára indította.
Pályája során beteg, haldokló gyerekekkel és felnőttekkel, hozzátartozókkal dolgozott leginkább, az
utolsó napjaikat, óráikat próbálta
könnyebbé tenni. Filozófiáját a
mindennapokban is alkalmazta:
szerinte az élet ugyanis nem a halállal végződik, az csupán egy átlépés egy másik minőségű és formájú
életbe. Az utolsó percek, órák a
Földön szerinte azonban éppen ettől válnak olyan fontossá.
Tapasztalatairól, praxisából vett
történeteiből alapozó fontosságú
műveket publikált a gyerekek haláltudatával kapcsolatban. Számos
könyvében foglalkozik a haldoklás
folyamatával, a halálra felkészülés
fontosságával, a gyászmunkával, a
nyílt kommunikáció erejével, a haldoklók és gyászolók álmaival, a
rítusokkal.
Érdemes felidéznünk néhány fontos gondolatát, akár a Halottak
Napja kapcsán, akár az elmúlás

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

F.D-né

Létige
1. v.: Jel 7,2-4.9-14; Zs 23; 1Jn 3,13; Mt 5,1-12a
2. h.: Jób 19,1.23-27a vagy Róm 5,5
-11 Zs 26 Jn 6,37-40
3. k.: Róm 12,5-16a; Zs 130; Lk
14,15-24
4. sz.: Róm 13,8-10; Zs 111; Lk
14,25-33
5. cs.: Bölcs 4,7-17; Zs 118,1-16; Lk
12,35-40
6. p.: Róm 15,14-21; Zs 97; Lk 16,18
7. sz.: Róm 16,3-9.16.22-27; Zs 144;
Lk 16,9-15
8. v.: 1Kir 17,10-16; Zs 145; Zsid
9,24-28; Mk 12,38-44

Kedves Olvasó!

„A sekrestye titkai”

Egy gyereket nem kell
külön megtanítani arra,
hogy szeresse a szüleit.
Magától is szereti. És
nem kell meggyőzni
arról, hogy bízzon bennünk. Már bízik. A pici
gyerek szívesen engedelmeskedik annak, akiben
bízik. Ha nem engedelmeskedik, annak
két oka lehet: vagy túl nehéz számára
a feladat, vagy valami sokkal érdekesebb eltereli a figyelmét. Mindkét esetben csak segítségre van szüksége, és –
mindaddig, amíg jobban kötődik hozzád, mint a kortársaihoz – szívesen
engedelmeskedik. Mielőtt bármilyen
kéréssel előállsz, előbb „szedd össze”,
és csak utána adj utasítást a gyerekednek. Akkor remélheted, hogy készségesen teljesíti a kérésedet, ha sikerült
újra felvenned vele a jó kapcsolat szálait: elérted, hogy igenlő lelkiállapotban a szemedbe néz és mosolyog. A
kotlós is a szárnyai alá gyűjti a csibéit,
mielőtt elindulna velük valamerre.
Előbb meggyőződik róla, hogy mindenki megvan. Hát, a gyerekedet is valahogy össze kell szedned, és látnod kell
rajta, hogy „megvan”, mielőtt elindulhatsz vele valamerre. Minden jó óvónő
ezt teszi, ha nem is mindig tudatosan.
Minden távollét után újra össze kell
szedned a családod tagjait: fel kell melegítened a kapcsolatotokat. Reggelenként, hazaérkezéskor, és olyankor is,
amikor valamiből ki kell zökkentened
valakit, mert kérni akarsz tőle valamit.
Üdvözöl:

Pluviálé

Krisztamami

Hirdetések
- November hónapban a
hétköznapi szentmisék reggel 7
órakor kezdődnek.
- Pénteken első péntek lesz, reggel
a mise végén szentségimádást tartunk, imádkozzuk a Jézus Szíve
litániát, majd délelőtt a betegeket
látogatjuk.
- November 8-án, délután 15 órai
kezdettel a Katolikus Kör tartja
találkozóját a Közösségi Házban.
- November 2-án, Halottak Napján, a reggeli szentmise a ligeti
kápolnában lesz.

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes válasz: Szent Tamás apostol, akinek a tanítványok elmondták:
„Láttuk az Urat!” De kételkedett:
„Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, hacsak nem helyezem
ujjaimat a szegek helyére, és oldalába nem teszem a kezem, nem
hiszem!” Nyolc nap múlva Jézus
újra megjelent, és így szólt Tamáshoz: „Hittél, mert láttál. Boldogok,
akik nem látnak, mégis hisznek.”
Új kérdésünk: Ki volt az a szent,
akit rostélyra bilincselve, tűz fölött
kínoztak halálra?
1.
Szent Kornél?
2.
Szent Kristóf?
3.
Szent Lőrinc?
4.
Szent Marcell?
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 15-i számban közöljük. A
Joachimmal kapcsolatos rejtvény
nyertese: Tóth Istvánné.

A pluviálé liturgikus ruha, palást, eredetileg esőköpeny volt. Hasonlít a
harangalakú kazulához, melytől ma
abban különbözik, hogy elöl
nyitott.
Hátul
annak
idején
csuklyája
volt,
amely a XIII. sz.
óta pajzsszerű díszítéssé alakult át.
Liturgikus öltönyök között csak a Karoling korban lép föl. Eleinte a karénekesek hordták, főleg körmeneteknél, ma
leggyakrabban a litániákhoz használja
a pap. Fejlődése a századok folyamán
nagy változásokat mutat. Főleg a gótikus korban alkalmaztak gazdag, figurális hímzéseket. A pluviálé megerősítésére a mellrészen eleinte nagyobb
fibulát (tűt) használtak, amely később
díszes csattá alakult át.
Forrás: Katolikus Lexikon

Rejtvény
A október 18-i játék megfejtése:
Gyümölcstermés, a játék nyertese:
Tóth Lászlóné. Minden sikeres
megfejtőnek gratulálunk! E heti
rejtvényünk:

M.L.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Kristóf, Nagy László és Pap Ágota gyermeke 2015.
október 24-én, Dániel, Császár
István és Keller Judit gyermeke
2015. október 25-én a keresztség
szentségében részesült.
Esküvő: Fodor Zsolt és Komáromi Ágnes 2015. október 24-én a
házasság szentségében részesült
templomunkban.
Temetés: Fekete Ferencné született Bende Annát, életének 88.
évében, 2015. október 19-én utolsó útjára kísértük.
Nyugodjon békességben!

1.Ezt a bűnt törli le rólunk a keresztség szentsége. 2. Az első és
legfontosabb szentség. 3. Ezt is
ajándékba kaptuk az Istentől a teremtéskor.
4. Választás más szóval. 5. Így is
lehet bűnt elkövetni. 6.…………...
Simon, aki segít Jézusnak vinni
keresztjét 7. Erre törekszik minden
ember.

P.Gy

M.T.É.

A megfejtést 2015. november 6-ig
juttasd el neveddel és címeddel ellátva a plébánia postaládájába. A
nyertes nevét a 2015. november
15-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

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.

