KIÁLTÓ SZÓ
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A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

Sebességkorlátozás
…tulajdonába jött…
(Jn 1,11)
A tulajdon szó semleges nemű, nem személyre vonatkozik.
A 19,27-ben a szeretett tanítvány elviszi tulajdonába Máriát, azaz házába, gondoskodott róla. Itt a tulajdon a világot jelenti, ahová megszületett, Izrael örökségét, az ígéret
földjét, Jeruzsálemet.
G. F.

Képviselők
Mihálffy Béla Lajos
Szül.: Szeged, 1970. 01.
26.
Cím:
SzegedKiskundorozsma, Faragó
d. 20/a.
A kiskundorozsmai egyházközség
tanácsának
tagja, Szeged 1. Egyéni választókerületének (Kiskundorozsma) önkormányzati képviselője.
Dédapja: Mihálffy Ferencz kántori
szolgálatot teljesített a szegedfelsővárosi templomban.
Nagyapja: Mihálffy Lajos 1905-ben
Szegeden született. Vácon a piarista
gimnázium elvégzése után Szegeden
kántortanító képzőt végzett. Kántori
szolgálatra való felkészítésében édesapjának, Ferencznek, szeged felsővárosi kántornak nagy szerepe
volt. 25 évesen már kántortanító lett
Kistemplomtanyán a 2. számú, Szent
István Iskolában. Az 1950-es években
igazgató volt és később róla nevezték
el az iskolát. Keresztény szellemben
élték mindennapjaikat, és helyzetükhöz képest támogatták az egyházat.
Ilyen adományuk a „Síposmalomi kereszt” is, amit a Mihálffy család emeltetett Üllés és a pusztamérgesi út között. Ezt a keresztet a Mihálffy család
a közelmúltban újítatta fel és rendszeresen gondozza. 1933-ban Mihálffy
Lajos házasságot kötött Czékus József
kistemplomtanyai malomtulajdonos
leányával, Angélával. A jó Isten ezt a
családot hét gyermekkel áldotta meg,
akik vallásos nevelésben részesültek.
Édesapja: Mihálffy Béla József,
Mihálffy Lajos és Czékus Angéla házasságából hatodik gyermekként, Kiskundorozsma külterületén,
1945. február 25-én született. Foglalkozása: építész. A kiskundorozsmai
egyházközség tanácsának három cikluson keresztül, 2014-ig aktív tagja
volt.
Édesanyja, Borbola Katalin abból
a Kistemplomtanya környékén gazdálkodó Borbola családból származik,

2015. január 4.

Létige
4. v.: Sir 24,1-4; 12-16; Ef 1,3-6; 15-18; Jn 1,1-18
5. h.: 1Jn 3,11-21; Jn 1,43-51
6. k.: Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
7. sz.: 1Jn 3,22 - 4,6; Mt 4,12-17.23-25
8. cs.: 1Jn 4,7-10; Mk 6,34-44
9. p.: 1Jn 4,11-18; Mk 6,45-52
10. sz.: 1Jn 4,19 - 5,4; Lk 4,14-22a
11. v.: Iz 55,1-11; 1Jn 5,1-9; Mk 1,6b-11

akinek a feje Borbola Géza volt. Napjainkban mindketten Kiskundorozsmán a Tas utcai házukban élik megérdemelt, békés nyugdíjas életüket.
Mihálffy Béla József és Borbola Katalin 1969. március 1-jén kötött házassá gá b ó l né g y g ye r me k s zü le tett. Mihálffy Béla Lajos 1970. január 26-án, elsőszülött gyermekként
érkezett e világra.
Iskolái: az általános iskolát Szegeden a Tarján 4.-ben végezte, majd a
szegedi Széchenyi István Gimnázium
és Szakközépiskola után felsőfokon
külkereskedelmi üzletkötőként végzett.
Munkahelyei: pályafutása kezdetén
az 1990-es évek elején azokon a kárpótlásból visszakapott földeken kezdett el gazdálkodni, melyeket az államosítás idején egykor nagyszüleitől
vettek el. (A Czékus családtól birtokot
és malmot vettek el.) Felvásárló munkakört töltött be a Pick Szeged Zrt-nél
és az Alföld 2005 Start Kft-nél. A
sporthoz mindig közel állt. A dorozsmai labdarugó csapatban évtizedes
múlttal rendelkezik. 2010-2014-ig Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági és Sportbizottsági alelnöki tisztségét töltötte be. A 2010-es
választásokon Kiskundorozsma önkormányzati képviselőjének választották
meg.
Házassága: 1992. július 4-én házasságot kötött Turzó Edittel. Neje abból
a dorozsmai gazdálkodó családból
származik, melynek a feje Turzó Lajos.
Életüket a dorozsmai templom oltára
előtt Mádi György atya áldásával kötötték egybe.
Neje: Mihálffy Béláné, Editke, már közel húsz éve a dorozsmai
egyházat szolgálja, mint hitoktató.
Család: Házasságukból négy leánygyermek született:
Edit
(1992)
Amália (1995)
Kinga (1997)
Kincső (2001)
Mihálffy Béla a 2014-es egyházi kép(Folytatás a 2. oldalon)

TE KIT VÁLASZTANÁL?
Az előző kérdésünkre a helyes válasz:
Szent János volt. A négy evangélista közül az ő szimbóluma a sas, melynek szárnyalása, magas röpte és napra figyelő tekintete jól kifejezi János
sajátságait. A negyedik evangéliumban csak úgy szerepel, mint ,,a tanítvány, akit Jézus szeretett”, s ez olyan
jelző, amelyet a tanítványok közül
senki más nem visel. Új kérdésünk:
Ki volt az a szerzetes, aki a remeteségnek egy nagyon különös formáját gyakorolta?
1. Salzburgi Szent Rupert?
2. Oszlopos Szent Simeon?
3. Pucci Szent Antal?
4. Gorzei Szent János?
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 2015. január 18-i
számban közöljük.
A Heródessel kapcsolatos játék szerencsés nyertese Farkas Dezső volt.
M. L.

Böjte Csaba gondolatai
Hogy honnan indul a gondolkodásom,
az eszmélésem, azt nagyrészt meghatározza a közeg, ahol felnőttem. Ha
következetesen, hittel, szeretettel
megyek az előttem levő úton, akkor
egész biztosan az Élő Istenhez jutok.
Mindenkit arra biztatok, hogy keressen, kutasson, állandóan kérdezzen,
vizsgáljon meg mindent, kalapáccsal
üssön nagyot rá, hogy az az eszme,
filozófia, amelybe beleszületett, elég
erős talajon áll-e, vizsgálja meg gyümölcseit önmaga és mások életében:
ad-e lelki békét, segíti-e a kibontakozást, erőt ad-e a nehéz helyzetekben,
a szenvedés idején, szolgaságba taszít
-e, magam körül forgok-e általa, vagy
segít kinyílni mások felé.
M. T. É.

(Folytatás az 1. oldalról)

Kedves Olvasó!
A figyelem összpontosításának jó
szokása a játékkal
kezdődik. A kisgyerek arra összpontosítja a figyelmét, hogy a párolt
répakockát és zöldborsót a tenyerével
kilapítsa és szétkenje az etetőszéke
tálcáján. Később arra koncentrál,
amikor a kéz- és lábujjain eljátszod
az „elment vadászni” mondókát. Koncentrál a „Hol a Mama, itt a Mama”
játékra, amikor hol eltakarod az arcod a kendővel, hol előbukkansz mögüle. Az öledben ülve figyelmesen
nézegeti az első könyvet, és élvezi,
hogy újra meg újra végigolvasod neki
ugyanazt. Elhallgatsz, és hagyod,
hogy ő is mondjon valamit. Amikor
beszél, te figyelmesen hallgatod. Átéli, hogy érdekel téged az, amit
mond, tehát érdemes… A történetolvasás egyre hosszabb lesz, ahogy
egyre jobban tud figyelni. Szokásává
válik, hogy hosszabb időn keresztül
figyel. A neki való könyvek növelik az
érdeklődését, és megszokja, hogy
beszéljen is az olvasottakról. Közben
új képességekre is szert tesz. Amikor
eljön az ideje, boldogan és játszva
tanul meg ő is olvasni. Ez a fontos
lépés is természetesen, békés körülmények között zajlik. Megtanulja,
melyik hanghoz milyen formájú betű
tartozik; sokat gyakorolja a szavak
hangokra bontását. Később már élvezi a nagy ákombákom betűk rajzolását is. Az összpontosított figyelmet
igénylő foglalkozásokkal töltött időt
mindig fogd elég rövidre, hogy ne
alakuljon ki az elkalandozó gondolatok szokása.
Üdvözöl:

Krisztamami

Hirdetések
 Ma délután 5 órai kezdettel hagyományteremtő, újévi
hangversenyt tartunk templomunkban.
 Jövő vasárnap tartja a Katolikus
Kör találkozóját a plébánia közösségi házában, délután 3 órai kezdettel.
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

viselők sorába azért jelentkezett, mert
munkásságával, tudásával, az ősöktől
örökölt és Istentől kapott hitével tenni
szeretne a dorozsmai egyházközösségért. 2009 óta egyházi képviselő tag és
már számos, jól elvégzett munka írható számlájára. Az egyház tulajdonában lévő Hősök Ligetében lévő utak
kiépítése és a liget rendszeres karbantartása fűződik a nevéhez. 2011-ben a
templomtorony festéséhez Kosik Dénes képviselő társával együtt a képviselő keretből 500.000 Ft-tal járultak
hozzá. Mihálffy Béla Lajos méltón
viszi ősei nevét tovább, hiszen képviselői tisztségét, a településünk gondviselését az egyház iránti szeretettel
és elődeitől örökölt szorgalommal végzi. Ott van minden nemes ügy oldalán. Képviselői munkája során saját jó
példájával igyekszik utat mutatni,
hogy megmutassa az emberszeretet
igaz, nemes példáját. Jelszava: „Jót s
jól”. Ebben a szellemben kívánja a
településünk és az egyház érdekeit
képviselni.
Isten áldása legyen munkáján és a
családján!
D. A.

Isten patikája
Gyógynövények 60. rész
Az Fahéj és méz a gyógyításban 6.

Gyomorpanaszok: A méz és a
törött fahéj keveréke gyógyítja a gyomorfájdalmat és megakadályozza a
gyomorfekély kialakulását.
Az immunrendszer erősítése: A
méz és a fahéj rendszeres fogyasztása
erősíti az immunrendszert, védi a
szervezetet a vírusok, baktériumok
ellen. A mézben nagyon sok vitamin
és vas van. Rendszeres használata
erősíti a fehér vérsejteket a baktériumokkal és a vírusokkal folytatott
harcban.
K. Á.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Lénárd Dávid, Király
Zsolt és Pintér Gabriella gyermeke a
keresztség szentségében részesült
templomunkban 2014. december 28án.
Temetés: Maróti Jánosné született
Kovács Annát életének 89. évében,
2014. december 30-án utolsó útjára
kísértük.
P. Gy.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

A héten ünneplik névnapjukat
Titusz

tisztelt, becsült, tiszteletreméltó férfiú

Leona

oroszlán

Simon

A Simeon rövidüléséből

Emília

versengő, vetélkedő

Boldizsár

Baal isten óvja életét

Menyhért

királyi fény

Attila

szeretett apánk

Ramóna

okos, védelmező

Marcell

Mars istenhez tartozó,
neki szentelt

Melánia

fekete, sötét

Vilmos

erős akaratú, védelmező
N.-né

Léleklétra
Közösségi életünkben csak
akkor haladhatunk előre,
ha mindig újra fölfedezzük
a szeretet csodáját a naponkénti megbocsátásban, a szív bizalmában, abban a békességes pillantásban, amelylyel a ránkbízottakra tekintünk… Ha
eltávolodunk a szeretet csodájától,
minden elenyészik.
(Roger testvér)
Sz J.

Játéksarok
A december 21-i játék
nyertese: Vass Nikolett volt.
A következő játék címe: Lólépésben.
Indulj el lólépésben valamelyik sarokból, hogy megkapd a megfejtést.
Lólépés: egyet vízszintesen és kettőt
függőlegesen, vagy fordítva.
Megfejtésül egy jókívánságot kapsz.
Írd fel a megfejtést
egy
papírra
és
2015. január
9-ig juttasd el
neveddel
és
címeddel ellátva a plébánia
postaládájába.
A nyertes nevét a 2015. január 18-i
számban közöljük.
H. M.

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.), 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.), Szalkai Attila (tördelés)

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

