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A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

Sebességkorlátozás
…miután halottaiból feltámadt …
(Jn 2,22)

2015. március 8.

Isten patikája
65. rész A fokhagyma 3.

A természetes csodaszerrel elkerülheted a szívbetegségeket, rendszeres fogyasztásával a gyulladásokat is csökkenteni lehet. Immunerősítésre napi egy gerezd
Az újszövetségben összesen 19-szer szerepel, hogy Isten,
fokhagyma javasolt.
az Atya feltámasztotta Jézust a halálból. János evangélisMegfázás vagy nátha esetén forró teába tegyünk 1-2 geta azonban ragaszkodik hozzá, hogy Jézus a saját erejéből
rezdet. A fokhagyma valójában natúr állapotban fejti ki
támadt fel. Neki ugyanolyan ereje van, mint az Atyának.
legjobban hatását: kenhetjük pirítósra, vagy tehetjük felG. F.
aprítva salátába is: nem kell feltétlenül szétrágni, egészben is le lehet
Óvodába a Temetői (napjainkban a
nyelni (mézbe mártva)! Azonban jobb
Széksósi úti ) óvodába járt.
lesz, ha óvatosan bánunk vele, mivel
Iskolái:
általános
iskolát
az
1.sz.
Áltaérzékeny embereknél nyersen égést
Szunyogh Mihály—
lános Iskolában (Napjaikban Orczy
okozhat. Ez egyébként teljes mértékkazánfűtő és kerIstván Általános Iskola) végezte.
ben elkerülhető, ha belekeverjük egy
tész
Felső iskoláit a Kecskeméti Piarista
kanál joghurtba, s úgy nyeljük le. Ha
Született:
Szeged
gimnáziumban végezte, majd a Szegefőtt ételekben használjuk, gyógyhatá1961.03.18.
di 600-as Szakközép és Szakmunkássát akkor fejti ki a legjobban, ha a
Szegedképző Iskolában autószerelő szakmát
főzés végén, nem sokkal tálalás előtt
Kiskundorozsmán,
szerzett.
tesszük az ételbe: így a hatóanyagok
Fölszél u. 25. sz. alatt
Végzettsége: Autószerelő
csak kisebb része bomlik szét hő halakik családjával.
Katonaság: 1983-1985-ig Szegeden
tására.
Felmenői szorgalmas
volt katona.
K.Á.
dorozsmai keresztény családok volHázassága: 1984 augusztus 11-én
tak.
házasságot kötött a dorozsmai Bálint
Apai nagyapja: Dorozsmai születésű
István kőműves és Dobó Mária konySzunyogh Mihály, aki molnár volt a
hai dolgozó leányával, Máriával. DoPetőfi (napjainkban Dorozsmai út)
Ha ez a világ szép rendben lenne, minrozsmán Rupert József kecskeméti
utcában működő Zádori és Társa
den a helyén lenne, akkor eszem ágápiarista tanár adta őket egybe.
(Tokodi) gőzhengermalomban. Feleséban sem lett volna, hogy pap legyek,
Felesége
születési
neve:
Bálint
Mágével, Konsánczki Juliannával Dohogy Istennek adjam magamat, átadria (1964) Óvoda pedagógus a Pick
rozsmán élték le szorgalmas életüket.
jam kezemet, szívemet, mindenemet
Alapítványnál.
Anyai ágon nagyapja: Nagypál Ferenc
Neki.
Házasságukból
három
gyermek
szüleborkereskedő volt, aki feleségével,
Egy hihetetlen nagy távlat zárult voltett:
Szűcs Juliannával és családjával Dona be előttem. Talán üldögéltem volna
Tímea (1986) gyógyszerész
rozsmán Batthyányi Lajos utcában
a tengerparton, szivarozgattam volna.
Dániel
(1987)
vegyész.
(Napjainkban Széksósi u. 29. sz.
Mérhetetlenül gazdagabbnak érzem
Tünde (1993) egészségügyi tanulmáalatt) éltek. Államosítás után Tsz-ben
ezt az életet, amely újból és újból nekinyait folytatja a szegedi főiskolán.
dolgozott.
feszül, hogy a közömbös földet az ÉgEgyházzal való kapcsolata: Korábban
Édesapa: Szunyogh Mihály - sütőipari
hez közelebb rángassa.
ifj. Farkas Dezsővel ifjúsági zenekart
szakmunkás, 1924.01.06-án szüleA munka nem az ősbűn következméalapítottak és a szentmise keretén
tett.
nye, nem a rosszra való hajlamunkból
belül felléptek. 1980-as évek közepe
Dorozsmán Rákóczi u. (Vadliba ) 26.
fakad, hanem az ember lelkének métáján édesapja révén bekerült az egysz. alatt lakott családjával.
lyéről fakadó vágy, hogy állandóan
háztanácsba. A kiskundorozsmai HoA dorozsmai kenyérgyár egyik fő alafelül kell múlnia önmagát.
zsanna Kórus állandó tagja, basszus
pítója volt és még betegsége le nem
M.T.É.
hangjával erősíti az énekkart. Részt
vette lábáról, addig itt dolgozott.
vett a templom körüli lábazati kövek
1970-es évektől kezdve haláláig egyfelrakásánál. A kövek vágása és csiháztanácstag volt.
szolása az ő keze munkáját dicséri.
Édesanyja
az
1928-ban
szüleAz egyház közösségi házának építésétett Nagypál Erzsébet, aki Dorozs8. v.: Kiv 20,1-17; Zs 18B; 1Kor 1,22-25;
ben is részt vett, ahol a mész oltását ő
mán a Hódgépnél volt alkalmazásJn 2,13-25
végezte. Katolikus bálok elindításában, mint adminisztrátor.
9. h.: 2Kir 5,1-15a; Zs 41-42; Lk 4,24-30
nál és az első egyházi családi napoSzunyogh Mihály és Nagypál Erzsé10. k.: Dán 3,25.34-43; Zs 24; Mt 18,21kon is jelen volt. Mindig készen áll az
bet Dorozsmán kötöttek házasságot.
35
egyházi közösség építésére és bármiHázasságukból két gyermek született:
11. sz.: MTörv 4,1.5-9; Zs 147; Mt 5,17lyen munkában szívesen részt vesz,
Erzsébet (1954) Gyémánt Tiborné19
ami az egyház javát szolgálja. SzorOrczy István Általános Iskolában
12. cs.: Jer 7,23-28; Zs 94; Lk 11,14-23
galmas munkájával rendszeresen
13. p.: Oz 14,2-10; Zs 80; Mk 12,28b-34
alkalmazott és Mihály (1961)
jelen van, úgy mint a karácsonyfák
14. sz.: Oz 6,1-6; Zs 50; Lk 18,9-14
Szunyogh Mihály kazánfűtő és kerfelállításában, betlehem építésében és
15. v.: 2Krón 36,14-16.19-23; Zs 136; Ef
tész
elbontásában, úrnapi körmenetekben
2,4-10; Jn 3,14-21
Gyermekkorát Dorozsmán élte le.

Képviselők

Böjte Csaba gondolatai

Létige

(Folytatás a 2. oldalon)

Kedves Olvasó!
Isten mindig kifejezi
valahogy a szeretetét.
Nem akarja, hogy szeretettjei „szűk kis edényben
kuksoljanak”.
Krisztus a korlátom. Ő
szabja meg a határaimat. Az Ő mérete
a lehetőségem, a horizontom, a szabadságom.
Ha nem emeled elég magasra a tekintetedet, hogy Őt magát meglásd, lehet,
hogy váratlanul küld valakit, aki akkor
is akar szeretni, ha azt hiszed, hogy
nincs is rá szükséged. Vagy feladatot
ad, szolgálatot; megmutatja, hogy tenned kéne valamit; többet, mint ami
izomerőből is megy. Isten nem felejt el,
nem adja fel a reményt veled kapcsolatban, mert tényleg szeret, valóban törődik veled.
Valakin keresztül Isten szeretetének a
sugara talán máris bevilágít szűk kis
edényedbe. Csak nem mered észrevenni, nem mersz örülni neki. Pedig Isten
szeretetének kedves emlékeztetője lehet egy másik, szintúgy segítségre szoruló tökéletlen emberi lény is az életedben. Talán csak egy tükör. Ne becsüld
le, ha szebbet mutat, mint amit hiszel.
Mint újjászületett ember, Isten szeretettje, Krisztusban élek. Krisztus a
korlátom. Ő szabja meg a határaimat.
Akkora edényben úszhatok, amekkora
Ő maga. Az Ő mérete a lehetőségem,
a horizontom, a világom.
Üdvözöl:

Krisztamami

Hirdetések
 Nagyböjt péntekjein a

keresztút reggel 6:20-kor kezdődik
templomunkban.
 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.
 Ma a Katolikus Kör tartja találkozóját a közösségi házban 15 órai
kezdettel.
 Fatimai imaóra lesz március 13-án,
pénteken, délután a Közösségi Házban 16 órakor.
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

és más egyházi ünnepi előkészületekben.
Egyházközségi képviselőnek is azért
jelentkezett, hogy tudásával, munkájával, tiszta szívvel az egyházat szolgálja.
D.A.

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes válasz:
Szent György, akit régtől meglévő
kultuszának bizonyságaira hivatkozva, történelmi személyként fogadunk
el és méltatunk. Palesztinában élt a
4. században. Katonatiszt volt, anyja
hatására tért keresztény hitre. Sokat
szenvedett. A sárkányölő motívum,
mely elsősorban a költészetet és az
ikonográfiát ihlette meg, csak később
született a György-legenda nyugati
hagyományában.
Új kérdésünk: Melyik bibliai személy akarta dühtől lihegve Jeruzsálembe hurcolni a Damaszkuszban megtért férfiakat és nőket?
1.
Júdás?
2.
Barnabás?
3.
Saul?
4.
Kornéliusz?
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 22-i számban közöljük. A
Sámsonnal kapcsolatos játék nyertese: Kéri Györgyné.
M.L.

A héten ünneplik névnapjukat
Zoltán

fejedelem

Julián

ragyogó

Franciska

francia

Fanni

virágkoszorú

Ildikó

harcos

Emil

versengő, vetélkedő

Szilárd

szilárd, állhatatos, következetes

Borostyán

borostyán

Gergely

éberen őrködő

Maximilián

nagy növésű, magas

Krisztián

Krisztushoz
resztény

Ajtony

arany

Matild

hatalom, harc

Tilla

a Matild és az Otília önállósult rövidítése

tartozó,

ke-

N.-né

Játéksarok
Szó-ötlő
Az 5x5-ös négyzetbe írd be a számokat
1-5-ig úgy, hogy egy szám csak
egyszer szerepeljen ugyanabban a sorb an , o s z l o p ba n v ag y á t l ó b a n .
Ezután nézd meg, milyen számok kerültek a római számmal ellátott
négyzetekbe. Ezek a bal oldali
megoldókulcsban a helyes betűk
sorszámát adják meg, amit be kell karikáz ni. Fe ntrő l lefe lé ol v as va
megkapod a megfejtést.

Anyakönyvi hírek
Temetés: Nagy Sándort életének 57.
évében, 2015. február 26-án utolsó
útjára kísértük. Nyugodjon békében!
P. Gy.

Léleklétra
„Egyik ember a másiknak vagy illatos
rózsa, vagy szúrós tövis.”
(Kempis Tamás)
Sz J.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

Írd fel a megfejtést egy papírra és 2015.
március 13-ig juttasd el neveddel és
címeddel ellátva a plébánia postaládájába. A nyertes nevét a 2015. március
22-i számban közöljük. A február 22-i
játék nyertese: Kószó Dóra.

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.), 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.

