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A 70. csoda 
Adatok: hely neve, Lo-

urdes. Lakosa kb. 14 

ezer. Szállodáinak száma 208. 60%

-a 3, 40%-a 4 csillagos. A városban 

5 idegenforgalmi iroda, 360 apart-

man van. 11 kemping, 335 ággyal 

berendezett szálláshely. Teljes ka-

pacitás, egyszerre 33700 ágy. 

A hetvenkilenc éves Bernadette 

Moriau gyógyulása az Egyház ál-

tal elismert 70. lourdes-i csoda. A 

nővér a 1960-as évek végétől úgy-

nevezett lófarok szindrómában 

(cauda equina syndroma) szenve-

dett, amelyet az ágyéki idegek ge-

rincvelőből kilépő és lófarokra em-

lékeztető gyökeinek sérülése okoz. 

A betegséget az ágyéki idegnyalá-

bok funkcióvesztése kíséri, amely-

nek következtében Bernadette 

1987-től deréktól lefelé megbénult 

és járóképtelenné vált. 

A Sacré Coeur nővér gyógyulása 

2008. július 11-én történt, de csak 

ma, 2018. február 11-én Szűz Má-

ria lourdes-i jelenésének emlék-

napján, a betegek világnapján is-

merték el hivatalosan is csoda-

ként. Az ünnepélyes bejelentést 

Jacques Benoît-Gonnin beauvais-i 

püspök tette meg a lourdes-i kegy-

helyen, a jelenések 160. évforduló-

ján. 

Bernadette Moriau tanúságtéte-

lében elmondta, hogy 2008-ban az 

orvosa egy egyházmegyei zarán-

doklatra hívta Lourdes-ba. Mióta 

megbetegedett, nem járt a kegyhe-

lyen. „A barlangnál titokzatos mó-

don éreztem a Szűzanya és a kis 

Bernadette jelenlétét (…) Sohasem 

imádkoztam a gyógyulásomért, 

hanem csupán a szívem bűnbána-

táért, hogy legyen erőm betegként 

folytatni az utamat” – fogalmazott 

visszaemlékezésében a szerzetes-

nővér.                                     (G.F.) 

Anyakönyvi hírek 
Temetés: † Bigós Jánost életé-

nek 85. évében február 5-én; 

† Németh Istvánné sz. Márkus 

Katalint életének 64. évében feb-

ruár 8-án a kiskundorozsmai te-

metőben utolsó útjára kísértük. 

P.Gy. 

Pápai szentmise - Csíksomlyó 

 

(2019. május 30. (csütörtök) – 2019. június 2. (vasárnap) 

4 nap, 3 éjszaka 

46.000.- forint és 40 román lej/fő 

 

 

Első nap  - (május 30. csütörtök) 

  

Kora hajnali órákban indulás Kiskundorozsmáról. Aradon találko-

zunk idegenvezetőnkkel, aki a 4 nap alatt kísér bennünket. Aradról 

továbbutazunk az autópályán Déva érintésével Gyulafehérvárra, ahol 

meglátogatjuk a Szent Mihály székesegyházat, és szentmisét muta-

tunk be. Innen Torockóra látogatunk, ami Erdély egyik legszebb faluja 

ahol megtekintjük a néprajzi múzeumot (belépőjegyes program – a rész-

vételi díj tartalmazza). Kisebb nagyobb megállókkal érkezünk meg 

Tusnádfürdőre a szállásra. Kipakolás. Vacsora. 

Mind a három éjszaka itt lesz a szállásunk. 2-3 ágyas fürdőszobás, 

pótágyazható szobákban. A szálláson félpanzió van, ami reggelit és va-

csorát jelent. 

 

Második Nap – (május 31. péntek) 

 

Reggeli, majd kezdődik a program. Szent Anna tó, Mohos tőzegláp 

(belépőjegyes program – a részvételi díj tartalmazza). Kézdivásárhely. 

Gelence (a Szent Imre templomban szentmisén veszünk részt) itt ado-

mányt kell adni (a részvételi díj ezt is tartalmazza) majd Alsócsernáton 

megtekintjük a Haszmann Pál Néprajzi Múzeumot (belépőjegyes prog-

ram – a részvételi díj tartalmazza). Hazaérkezés a szállásra, vacsora. 

 

Harmadik Nap – (június 1. szombat) 

 

Reggeli. Indulás Csíkszeredára. Csíksomlyó – pápai szentmise, az 

egész napot itt töltjük. Hazaérkezés a szállásra. Vacsora. 

 

Negyedik nap – (június 2. vasárnap) 

 

Reggeli. Hazautazás. Farkaslaka, Tamási Áron sírja. Korond 

(kirakodóvásár), Kolozsvár (városnézés). Útközben szentmisén veszünk 

részt. Hazaérkezés az éjszakai órákban. 

G.F. 

  

A befizetett pénzt visszaadni nem tudjuk!!! Ugyanis ez alap-

ján történik az autóbusz és a szállás foglalása. Jelentkezni  

április 1. hétfőtől lehet a plébánia hivatalban,  

a teljes összeg (forint és a lej) befizetésével. 

  



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 - Péntek: 8:00-12:00 
Számlaszámok: 

OTP- Plébánia: 11735036-20051895 

Sztriha Kálmán Alapítvány: 11735005-

20545747 

A szerkesztőbizottság tagjai: Gordos Ferdinánd (G. F. - felelős kiadó), Kósa Lászlóné (K.L.-né), Maróti László (M. L.), Moróné Tapody Éva (M. T. É.), Nagy-

né Nyírő Katalin (N.-né), Pócsai György (P. Gy.), Szabó József (tördelés), Szalkai Attila (tördelés) 

A kiadvány elektronikusan is elérhető a http://dorozsmaiplebania.hu/hetilap címen. 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Simon Péter volt, akit a 

csodálatos halfogás után félelem 

töltött el. Hasonlóképpen Jakabot 

és Jánost. De Jézus bátorságot 

öntött szívükbe.(Lukács 5,8) 

Új kérdésünk: Ki volt az a 

bencés szerzetes, akinek a ke-

zébe rejtett kenyér darabkák 

drágakövekké változtak? 

1. Remete Szent Antal? 

2. Clunyi Szent Odó? 

3. Gót Szent Abbasz? 

4. Nagy Szent Leó? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, péntek estig dob-

ják be a plébánia postaládájába. 

A helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk ki. A nyertes 

nevét a március 3 -i számban kö-

zöljük. A Lóttal kapcsolatos játék 

nyertese: Nyerges Józsefné 

volt. 

M.L. 

Krisztamami 
 Ha fegyelmezés-

re kerül a sor, 

mérlegelni kell, 

hogy akar-e a 

gyerekünk úgy 

viselkedni (a 

hozzánk fűződő kapcsolata mi-

att), ahogy tanítottuk. Minél éret-

tebb lesz, a tettei annál inkább 

összhangban lesznek a szándéká-

val. Az a dolgunk, hogy a bizton-

ságos kapcsolat fenntartásával 

folyamatosan őrizzük a szívét a 

megkeményedéstől. Amíg a szíve 

hozzánk kötődik és képlékeny „jó 

talaj”, addig befogadja, amit tőlük 

lát, tanul és tapasztal; elfogadja 

azt is, amikor kijavítjuk. De a 

szívéhez csak olyankor jut el a 

tőlünk érkező üzenet, amikor nyi-

tott, azaz nem védekezik a sebez-

hetőség ellen. 

Üdvözöl:  

Krisztamami 
 

Létige 
17. v.: Jer 17,5-8; Zs 1; 1Kor 

15,12.16-20; Lk 6,17.20-26  

18. h.: Ter 4,1-15; 25; Zs 49; Mk 

8,11-13  

19. k.: Ter 6,5-8; 7,1-5. 10; Zs 

28; Mk 8,14-21  

20. sz.: Ter 8,6-13.20-22; Zs 

115; Mk 8,22-26  

21. cs.: Ter 9,1-13; Zs 101; Mk 

8,27-33  

22. p.: 1Pét 5,1-4; Zs 22; Mt 16,13

-19  

23. sz.: Zsid 11,1-7; Zs 144; Mk 

9,2-13  

24. v.: 1Sám 26,2.7-9.12-13.22-

23; Zs 102; 1Kor 15,45-49; Lk 

6,27-38  

Szent jelek, jelképek  

Szentmise - 4. rész  
Az Eukarisztia liturgiája 

Isten imádásának legrégebbi 

formája az áldozatbemutatás. A 

mi áldozatunk Jézus Krisztus. 

Jézus azt akarta, hogy áldozatá-

ban mindig velünk maradjon, 

ezért az utolsó vacsorán hatalmat 

adott az apostolainak és utódai-

nak, a püspököknek és papoknak, 

hogy átváltoztathassák a kenye-

ret és a bort az ő testévé és véré-

vé. Így jelenik meg számunkra 

minden szentmisében Jézus 

Krisztus, a feltámadott, az örök-

ké élő áldozat.  

Az Eukarisztia liturgiája az ál-

dozati adományok előkészítésével 

kezdődik. Kenyeret és bort aján-

lunk fel, ajándékaink önmagunk 

odaadását jelképezik. Az áldozati 

adományok előkészítését egy ün-

nepélyes, hosszabb imádság, az 

Eukarisztikus ima – kánon – kö-

veti. Ennek az imádságnak az 

elején dicsőítjük Istent a hatal-

máért és jóságáért, amivel üdvö-

zíteni akarja a világot. Ebbe a 

dicsőítésbe a hívek a „Szent 

vagy!” imádkozásával, vagy ének-

lésével kapcsolódnak bele.  

A szentmise középpontjában 

Jézus utolsó vacsorán elmondott 

szavai állnak: „Ez az én testem. 

Ez az én vérem.” Ezekkel a sza-

vakkal változtatja át a miséző 

pap a kenyeret és a bort Jézus 

testévé és vérévé.  

Az Úrfelmutatás után Jézus 

Krisztus áldozatát felajánlva di-

csőítjük a Mennyei Atyát és kér-

jük az üdvözítő kegyelmet az egy-

ház, a pápa, a papok, a hívek és 

az elhunytak számára.  

Az Eukarisztikus ima végén az 

egyház Krisztust és a hívek áldo-

zatait felajánlja a Mennyei Atyá-

nak az alábbi szavakkal: 

„Őáltala, Ővele és Őbenne…” 

Az áldozatbemutatás után a 

Mennyei Atya vendégül lát min-

ket. Ennek kezdetén közösen el-

imádkozzuk az Úr imáját. A Mi-

atyánk után Jézus békéjéért 

imádkozunk és azt kézfogással 

adjuk tovább. Az „Isten báránya” 

kezdetű imádsággal irgalmat ké-

rünk az Úrtól – Jézus a mi húsvé-

ti bárányunk, aki vérével meg-

mentett minket az örök haláltól. 

A szentáldozás Jézus Krisztus-

sal egyesít minket. Az áldozás 

mindenkit, aki részesül benne, 

Krisztus titokzatos testébe, az 

Egyházba kapcsol és testvéri kö-

zösségben egyesít. Ünnepi alkal-

makkor két szín alatt is áldozha-

tunk. Áldozás után rövid csendet 

tartunk – Jézust köszöntjük, aki 

hozzánk jött.  

A hívek közösségének hálaadá-

sát foglalja össze az áldozás utáni 

könyörgés, majd a miséző pap 

Isten áldásával bocsát el minden-

kit a szentmiséről.  
K.L.-né és N.-né  


