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Nagy Szent Albert

Született Lavingen 1200 körül, † Köln,
1280.
Albert 1223-ban lépett a Domonkosok rendjébe Páduában. Leginkább természetkutatói minőségben
A zsidó hagyományban az emberfia felmegy, elmegy a
lett ismertté és híressé. Párját ritkítóan ismerte a növéfelhők közé. Itt az ellentéte történik. Lejön ebbe a világba,
nyeket. Jó megfigyelőképességéhez tudományos pontosság
hogy átalakítsa és Istenhez méltóvá, tisztává tegye.
társult, ezért tudott behatolni a természet titkaiba. Szigo(Joel Marcus: Mark 2.905).
rú gondolkodó és kutató volt. Kőzeteket tanulmányozottG. F.
ritkaságokat gyűjtött. E mellett tanított a kölni egyetemen, ahol Aquinói
Szent Tamás is tanítványa volt, akinek tudása előtt Albert is fejet hajtott. Isten megismeréséről vallotta:
…A Nap elsötétedik, a Hold
„Ha Isten titka érdekel, akkor a legnem ad világosságot…
szegényebb embert kérdezd, aki
(Mk 13,24)
örömmel szegény, Isten iránti szeretetből. Az többet tud Isten titkáról,
TISZTELETREMÉLTÓ BÉDA jól
mint a Föld összes tudósai.” Albert
értelmezi a szöveget, amikor a félelszámára: „minden tudomány szem,
metes jelenségektől nem ijed meg,
amellyel az ember az Istent nézi.”
hanem Isten ajándékát látja bennük
Csodálták hatalmas emberbírását.
mondván: A nap és a hold és más
Honnan van tetterejének titka? Titka
égitestek egy időre elvesztik fényüIstennel való eleven kapcsolatából,
ket, ahogyan a keresztre feszített úr
mélységes imaéletéből és természetes
szenvedésekor történt. Elsötétednek
jámborságából rejlett. „Uram! Szereta külső világ elemei és belül kezdeném, ha legkedvesebb akaratod szenek el kitisztulni, kivilágosodni. Ezt
2015. november 21-én szombaton
rinti ember lennék.” Személyes becsonnan tudjuk, hogy a kereszt alatt
este 6 órakor a Petőfi Sándor Művelővágya nem volt sohasem. Ő nem dolálló katona nem fél, hanem megtér.
dési Házban. Jegyek 2500 Ft-os
gozott sokat a világ alakításán. A poRádöbben ebben a most született
egyenáron, korlátozott számban (100
litikát pedig mindig alárendelte Isten
isteni világosságban, hogy tévefő) kaphatók a Plébánia Hivatalban.
országának. A Nagynak nevezett Aldett. Amikor a százados, aki ott állt,
Az ár az élő zenét, egy tál étel marbert egészen alacsony termetű volt.
látta, hogyan lehelte ki lelkét, kijehapörköltet körettel és savanyúságAmikor Rómába ment a pápához, a
lentette: „Ez az ember valóban az
gal tartalmazza. A jótékonysági bál
pápa felszólította Albertet, hogy nyuIsten Fia volt (Mk 15,39). Ezért
fővédnöke: Mihálffy Béláné Turzó
godtan álljon csak fel. Albert válamondja Izaiás próféta „az ítélet napja
Edit. A jó hangulatról Márta Károly
szolt: „Szentatyám! Állok!” Mindenkiután új ég és új föld születik”. Új gongondoskodik.
től nagyra becsülten halt meg. XI. Pidolkodás, felismerések, megtérések.
us pápa 1931-ben iktatta a szentek
sorába.
Baal Shem tanítványai hallottak egy
F.D-né
híres emberről, aki okosakat tanított.
Néhányan meg akarták látogatni,
ezért megkérdezték a mestert. Honnan lehet azt tudni, hogy ez egy igazi
bölcs? Baal Shem azt válaszolta: kérA Boldogságos Szűzanya egyetlen
15. v.: Dán 12,1-3; Zs 15; Zsid 10,11dezzétek meg tőle mit kell tenni
csodát sem tett, nem tartott nagy
14.18; Mk 13,24-32
azokkal a haszontalan gondolatokkal,
prédikációkat, mégis a Mennyek
16. h.: 1Mak 1,10-15.41-43.54-57.62amik megzavarnak minket az imádKirálynéja lett a názáreti csen64; Zs 118,53-61.134.150-158;
ságban és a tanulásban? Ha választ
Lk 18,35-43
des,
egyszerű,
szorgalmas
életéad nektek, akkor nem igazi tanító.
17. k.: 2Mak 6,18-31; Zs 3; Lk 19,1-10
vel.
Olyan
jó
lenne,
ha
a
mi
szíveMert az ember szolgálata ebben a
18. sz.: 2 Mak 7,1.20-31; Zs 16;
inkben is feléledne a tiszta, egyvilágban halála órájáig küzdelem az
Lk 19,11-28
szerű
élet
utáni
vágy!
Ha
az
emidegen dolgokkal szemben. Állandóan
19. cs.: Péld 31,10-13.19-20.30-31
fel kell kelnünk, újra kezdenünk és
beriség ezt az eszmét, ideált, a
vagy 1Jn 3,14-18 Zs 33 Lk 6,27figyelnünk az Istenre.
názáreti csendes növekedést, a
38
(Martin Buber: Tales of the Hasidim)
jókedvvel végzett munka örömét,
20. p.: 1Mak 4,36-37.52-59; 1Krón
… eljön a felhőkön …
(Mk 13,26)

Evangélium

Jótékonysági
batyusbál

Böjte Csaba
gondolatai

Ez az új tanítás, ne fárasszon az elbukás, és ne fáradjatok bele a felkelésbe!
G.F.

Létige

az egymásra figyelést megtanulná, akkor a boldogságát találná
meg.
M.T.É.

29,10-12; Lk 19,45-48
21. sz.: 1Mak 6,1-13; Zs 9,2-19;
Lk 20,27-40
22. v.: Dán 7,13-14; Zs 92; Jel 1,5-8;
Jn 18,33b-37

Kedves Olvasó!

Anyakönyvi hírek

A tapasztalat azt
mutatja, hogy a szülők a szükségesnél
sokkal több energiát
fordítanak
arra,
hogy boldoggá tegyék a gyerekeiket,
és sokkal kevesebbet arra, hogy segítsenek nekik
felnőni. Ha jól akarod csinálni,
egy cél lebegjen a szemed előtt:
Vezesd krisztusi gondolkodásmódra a gyerekedet! A Biblia így fogalmazza meg a másokra is tekintettel levő krisztusi magatartást:
„Az írástudók közül egy megkérdezte Jézust: Melyik a legfőbb az
összes parancsolat közül? Jézus
így válaszolt: A legfőbb ez: szeresd az Urat, a te Istenedet
teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes
erődből. A második ez: Szeresd
felebarátodat, mint magadat.
Nincsen más, ezeknél nagyobb
parancsolat.” Ez legyen a célod,
kedves Szülőtársam… függetlenül
attól, hogy jelenleg hol tartasz a
szellemi-lelki életedben. Még nem
találkoztam olyan szülővel, aki
azt akarta volna, hogy a gyereke
ne szeretettől vezérelt, hanem
öncélú, zsákmányleső, érdekvezérelt módon gondolkozzon és éljen.
Nem vallásosságról, hanem a másokkal együtt érző, a másokra is
tekintettel lévő, a mások javát is
szolgáló hozzáállásról szólok akkor, amikor krisztusi magatartásról beszélek.
Üdvözöl:

Keresztelés: Leila Virágot, Nagy
Márk Dániel és Virág Csilla gyermekét a keresztség szentségében
részesítettük 2015. november 8-án.
Temetés: Pesti Pálnét született
Csillag Ilonát életének 83. évében,
2015. november 5-én, utolsó útjára
kísértük.

Krisztamami

Derűs pillanat
- Na, Móricka szereztél-e tegnap
valakinek örömet?- Kérdi a tisztelendő.
- Hogyne! Meglátogattam a keresztmamámat és nagyon örült,
amikor azt mondtam, hogy most
már megyek haza.

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes válasz: Lót volt, akinek angyalok
megparancsolták, hogy szedje össze
családját, s hagyják el a várost,
mert bűneikért Isten elpusztítja
Szodomát és Gomorát. Miközben
elkezdtek menekülni, az angyalok
rájuk parancsoltak, hogy semmilyen körülmények között ne forduljanak hátra. Azonban Lót felesége sóvárogva visszatekintett és
sóbálvánnyá vált. Új kérdésünk: Ki
volt az a bibliai személy, aki,
mikor meglátta Jézust, e szavakkal borult a lába elé: Uram,
ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem!
1.
Szent Erzsébet?
2.
Szent Márta?
3.
Szent Johanna?
4.
Szent Bernadett?
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 29-i számban közöljük. A
Szent Lőrinccel kapcsolatos rejtvény nyertese: Tapodi Endréné.

Rejtvény
A november 1-i játék megfejtése: Erkölcs, a játék nyertese: Barta Andrásné. Minden sikeres megfejtőnek gratulálunk! E heti rejtvényünk:

M.L.

Hirdetések
November
21-én
tartjuk az Árpádházi
Szent Erzsébet Batyusbált a Művelődési Házban este 6 órai kezdettel. Belépőjegy 2500 Ft, ami
egy tál marhapörköltet körettel,
és savanyúsággal és az élő zenét
tartalmazza. Jegyek a plébánián
hivatali időben vásárolhatók.
-

- A következő vasárnapi perselyezés a Karitász tevékenységek céljait szolgálja. Kérjük a kedves
hívek nagylelkű támogatását.
P.Gy

Irénke néni

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

P.Gy.

1. Isteni erény 2. Minden hívő atyja 3.
Ebbe a városba vonult be Jézus szamárháton 4. Hányadik parancs védi a tiszta
életet 5. Sarkalatos erény 6. Egyik
evangélista 7. A Pápa az egyház
…………….. feje 8. Ezen játszik a kántor 9. Jelentése: küldött 10. Jézus más
szóval 11. Ebben a kertben szenvedett
Jézus mikor vérrel verejtékezett 12.
Ennyi évesen keresztelkedett meg Jézus 13. A szentmise központi része,
lényege 14. Ez is bizonyítja, hogy Jézus
feltámadt 15. A keresztségben Isten
gyermekei,
egymásnak
pedig
………………. leszünk 16. Amikor Jézus
másodszor is eljön a földre, akkor lesz a
…………. 17. Jelentése úrjövet.
A megfejtést 2015. november 20-ig
juttasd el neveddel és címeddel ellátva
a plébánia postaládájába. A nyertes
nevét a 2015. november 29-i számban
közöljük.
M.T.É.

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.

