KIÁLTÓ SZÓ

3. évfolyam, 8. szám

A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

Sebességkorlátozás
…megkísértette a sátán …

(Mk 1,13)

2015. február 22.

Szent Polikárp vértanú püspök
† Szmirna 155. február 23.
Ünnepe: február 23.

Fiatal korában Szent János evangélista tanítványa volt. Régi hagyomány szerint, maguk az
apostolok tették meg Szmirna püspökévé. Ez időARANYSZÁJÚ SZENT JÁNOS: A sátán akkor támad,
ben Kis-Ázsiában számos gnosztikus tanokat hiramikor látja, hogy egyedül vagyunk. Így kezdte Évát is
dető lépett fel. Polikárp fáradhatatlanul küzdött a
vigasztalni, mikor egyedül találta, távol a férjétől.
szakadárok téves tanításai ellen. Antiokhiai Szent Ignácot
G. F.
is láncra verve hurcolták Rómába. Polikárpot is hitének
megtagadására kényszerítették, mert
ha nem: oroszlánok tépjék szét a tesszálláson. Napjainkban hazánkon
tét. Ő így szólt: „86 éve szolgálom Őt
kívül Lengyelországban, Németorés sohasem bántott meg. Hogy mondszágban, Olaszországban, FehéroroszPálosok 2. rész
hatnék átkot Királyomra és Üdvözíországban,
Ukrajnában,
HorvátorA Szentszék 1308-ban engedélyezte az
tőmre?„ A csőcselék máglyahalált
szágban,
Szlovákiában,
Csehországágostonos regulát, és pápai jogú rendkért rá. Mint mondják, tűzhalála
ban,
Belgiumban,
Kamerunban,
dé nyilvánította a Pálosokat. A rend
füstje tömjén illatot árasztott. Végül
Ausztráliában,
a
Dél-Afrikai
Köztárezután töretlenül fejlődött egészen a
karddal oltották ki életét, mert a
saságban
és
az
USA-ban,
54
rendháztörök megszállásig. A XV. századra az
testéből kifolyó vér minduntalan elolban, kb. 400 szerzetes él.
országban 900 pálos élt. A rend Eurótotta a tüzet. Végül el kellett hamK.L-né
pában is sok helyen elterjedt: Lengyelvasztani. El nem égett nagyobb
országban, Németországban, Portugácsontjait a keresztények összegyűjliában, Franciaországban, Olaszortötték, hogy vértanúságának emlékeszágban, sőt még Palesztinában is.
zetét megünnepelhessék. Szenvedése
Erre az időre a világon 8 provinciápecsétje lett az őt érő üldöztetésnek.
ban, kb. 300 kolostoruk volt, melyekA fokhagyma 2. rész
F. D.
Készítsünk fokhagymacseppet
ben átlagosan 12-20 szerzetes élt. A

Szerzetesrendek

Isten patikája

török hódoltság ideje alatt az atyák
missziós tevékenységet folytattak a
szinte teljesen pap nélkül maradt, s
ezért a protestáns prédikátorok által
uralt területeken. Ennek az időszaknak kiemelkedő alakjai: Csepelényi
György vértanú és a nagy államférfi,
Martinuzzi György bíboros, esztergomi érsek. Buda felszabadulását követően, az újjászervezés nehézségeinek
megoldása után a Pálos Rend ismét
fejlődésnek indult. 1770-ben a Rendet
a monasztikus szerzetesrendek közé
sorolták. A tudományok és az irodalom területén az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend tagjai jelentős szerepet töltöttek be, köztük a
legismertebb költők: Verseghy Ferenc,
Ányos Pál és Virág Benedek, akit az
irodalomtörténet a magyar Horatiusként emleget. Az újabb virágzást II.
József 1786-os feloszlató rendelete
tiporta el, amely után csak Lengyelországban maradt meg egy kis mag. A
pálosoknak a rend megszüntetése
után 150 évig nem sikerült újraéledniük Magyarországon, csak 1934-ben
nyílt lehetőség a hazatelepülésre. A
rend kibontakozását azonban megakadályozta, hogy a kommunista államhatalom 1950-ben feloszlatta a szerzetesrendeket. Ekkor hazánkban a pálos
szerzetesek száma 38 volt. A rendszerváltozás után 4 kolostorban indulhatott meg ismét a pálos élet, Budapesten, Pécsett, Márianosztrán és Petőfi-

házilag, fogyasszuk cseppenként
naponta, így alapozzuk meg
egészségünket a téli időszakra.
Annyira hatásos, hogy öt évig
védi szervezetünket, így csak utána
kell majd megismételni a fokhagymacsepp-kúrát. Hozzávalók: 35 dkg fokhagyma, 4 dl 96 %-os alkohol. Elkészítés: A fokhagymát tisztítsuk meg, vágjuk apróra, tegyük egy jól záró üvegbe,
majd öntsük rá az alkoholt, úgy, hogy a
fokhagymát teljesen lepje el. Fedjük le
az üveget, rázogassuk össze a keveréket, és tíz napig tartsuk sötét, hűvös
helyen. 8 napon át rázogassuk; utolsó
két nap nem kell hozzányúlni. A keverék zöldes színre fog változni, de nem
kell megijedni tőle, ilyen kell legyen. A
tizedik nap végén sűrű gézen vagy szűrön keresztül szűrjük le. Körülbelül 450
dl lé kell keletkezzen. Ezt naponta az
alábbiakban leírtak szerint csepegtessük fél deci tejbe, és vegyük be naponta
háromszor étkezések előtt.
Napok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Reggel – Délben – Este
1 csepp – 2 csepp – 3 csepp
4 csepp – 5 csepp – 6 csepp
7 csepp – 8 csepp – 9 csepp
10 csepp – 11 csepp – 12 csepp
13 csepp – 14 csepp – 15 csepp
15 csepp – 14 csepp – 13 csepp
12 csepp – 11 csepp – 10 csepp
9 csepp – 8 csepp – 7 csepp
6 csepp – 5 csepp – 4 csepp
3 csepp – 2 csepp – 1 csepp
Folytatás a második oldalon

Böjte Csaba gondolatai
Van olyan vétek, amelyet hiába szeretnénk, nem lehet helyrehozni. Például, ha
valaki megrágalmaz másokat, pletykál, a
szavai olyanok, mint a szélbe szétszórt
tollpihék, nem lehet mindet összeszedni.
Ha valaki elhagyta a családját, gyerekei
apa nélkül nőttek fel, a boldog gyerekkort
nem tudja már visszaadni, bármennyire
bánja is. Isten megbocsát ugyan, de az
okozott kár megmarad. Ha a bűnbánat
őszinte, az ember vágyik arra, hogy valamilyen módon vezekeljen, begyógyítsa a
szereteten esett sebet…Minél jobban szeretünk, annál inkább helyre akarjuk hozni azt, amit vétettünk.

M.T.É.

Létige
22. v.: Ter 9,8-15; Zs 24; 1Pét 3,1822; Mk 1,12-15
23. h.: Lev 19,1-2.11-18; Zs 18B; Mt
25,31-46
24. k.: ApCsel 1,15-17.20-26; Zs 112;
Jn 15,9-17
25. sz.: Jón 3,1-10; Zs 50; Lk 11,29-32
26. cs.: Eszt 4,17n.p-raa-bb.gg-hh; Zs
137; Mt 7,7-12
27. p.: Ez 18,21-28; Zs 129; Mt 5,2026
28. sz.: MTörv 26,16-19; Zs 118,1-8;
Mt 5,43-48
1. v.: Ter 22,1-2.9a.10-13.15-18; Zs
115; Róm 8,31b-34; Mk 9,2-10

Kedves Olvasó!
Az egészséges fegyelmezés első mesterfogása:
Hívd elő a gyerekedben meglévő jó szándékot!
Nagyhatású
nevelői beavatkozás ez!
A jó szándék ebben az
összefüggésben
azt
jelenti, hogy magában a gyerekben is
megvan valahol a vágy, az akarat, a szándék, amely a kívánt irányba indítja. A
kívánt irány szinte bármi lehet, amire
éppen törekszünk: ne bántsa a nővérét,
tanuljon, tartsa rendben a szobáját, vagy
legyen tekintettel másokra is. Ami működik, az úgy kezdődik, hogy először megformálom magamban a jó szándékot:
nem eszem almás pitét. És ugyanakkor
nem tévesztem szem elől a bennem lévő
ellentmondásos indítékot sem: de mennyire megenném azt a pitét! Egyszerre látom
tehát a bennem lévő indulatot a pitefalásra, és a bennem lévő jó szándékot, hogy
nem akarom megenni a pitét. A kettő
keveredéséből és konfliktusából jön létre
bennem az egyensúly, az önmérséklet.
Egyszerre látom magamban a pitefaló
hajlamot, és azt is, hogy nem akarok pitét
enni. A sajátom mindkét indíték. Amint
szem elől tévesztem akár az egyiket, akár
a másikat, hirtelen felindulásból cselekszem, és belém történik a pite egész véletlenül. A belül meglévő jó szándék
hozza létre az ellentmondásos érzéseket, és ebből a belső konfliktusból
születik a megfontoltság, az önmérséklet. Azzal, hogy a gyerekemből előhozom a jó szándékot, és rávezetem a saját
belső konfliktusára, az érett emberre
jellemző magatartás számára készítem
elő a terepet. Így lesz képes egyre inkább
nem az indulatai hatására, hanem a szándékainak megfelelően cselekedni.
Üdvözöl:

Krisztamami

Ha nem fogyott el a tizedik nap végén a
fokhagymacsepp-tinktúra, akkor a 11.
naptól kezdődően minden nap, míg el
nem fogy 3 *25 cseppet vehetünk be
belőle. A kúra alatt a lehetelünk nem
lesz fokhagymaszagú, de a bőrünkön
keresztül távozhat némi illat.

K.Á.

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes válasz:
Assisi Szent Ferenc, aki találomra
felütötte a Bibliát, és erre a helyre talált: ,,Ha tökéletes akarsz lenni, menj,
add el amid van, és oszd szét a szegények között!” (Mt 19,12). Akkor felkiáltott: ,,Testvérek! Ez a mi életünk! Ez a
mi regulánk! Menjetek hát, és tegyétek
meg, amit hallottatok!” Ez 1209. április
15-én történt. Ez a nap a ferences rend
születésnapja.
Új kérdésünk: Az Ószövetség melyik
alakja tette fel a következő találós
kérdést: „Eledel jött ki az evőből, s
édesség került ki az erősből”?
1. Káleb?
2. Sámson?
3. Efraim?
4. Zebulon?
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 március 8-i számban
közöljük.
Az Apostolok Cselekedeteivel kapcsolatos játék nyertese Tapodi Endréné
volt.

Anyakönyvi hírek

 Nagyböjt péntekjein a

Keresztelés: Kevin, Hézsai Dániel és
Paulik Bernadett, valamint Benett
György, Gyuris György és Szilágyi Margit gyermekei a keresztség szentségében részesültek templomunkban 2015.
február 15-én.
Temetés: Ocskó Márkot, életének 77.
évében, 2015. február 10-én; Vári Pálné, sz.: Móra Ilonát, életének 89. évében, 2015. február 11-én; Ábrahám
Jenőt, életének 81. évében 2015. február 12-én utolsó útjukra kísértük.

idegen, száműzött

Margit

a Margaréta régi magyar formája

Alfréd

tündér, tanács

Mirtill

mirtuszfa, áfonya

Mátyás

Jahve ajándéka

Darinka

ajándékocska

Géza

méltóságnév

Vanda

vend nő

Edina

Hedin városából való bunda,
állatbőr

Alexander

embereket védő

Ákos

fehér sólyom

Bátor

a szó maga

Antónia

herceg, fejedelem, elöljáró

Elemér

valaminek az eleje, vezetője

N.-né

Játéksarok
Keresd a különbséget!
Számold meg, hogy hány
eltérés van a két kép között! Írd fel a megfejtést
egy papírra és 2015. február 27-ig
juttasd el neveddel és címeddel ellátva
a plébánia postaládájába. A nyertes
nevét a 2015. március 8-i számban
közöljük. A február 8-i játék nyertese:
Nyerges Gábor.

H. M.

Nyugodjanak békében!

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

Gerzson

M.L.

Hirdetések
keresztút reggel 6:20-kor kezdődik
templomunkban.
 Jövő vasárnap első vasárnap, szentségimádás lesz a 9 órás mise végén
 Nagyböjti lelkigyakorlat: március 1.,
8., 15-én, vasárnapokon lesz a 9 órai
mise keretében. A lelkigyakorlatot
vezeti Kretovics László rókusi plébános atya.
 A betegek kenetének kiszolgáltatása
március 22-én, vasárnap az este 6
órai mise keretében történik.

A héten ünneplik névnapjukat

P. Gy.
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.), 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.

