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Nisszai Szent Gergely egyházatya

Született: Cezarea-Kappadokia 334 körül, † 394/95
Ünnepe: március 12.
A lelki élet nagy teológusa volt. Vazul testvére. Képzettségét Cezareában szerezte. Lector volt, mégis rétor
lett (szónok) és a házasságot választotta. Feleségével
ARANYSZÁJÚ SZENT JÁNOS: Ha a gyilkost nem ítéli el
csendben, nyugalomban éltek nagy szeretetben. Ez a
a bíró, a cselekedete már elítélte. Így aki nem hisz, az havisszavonultság nagy lehetőség volt a lelki élet ápolásálott. Ahogyan Ádám is, aki azon a napon, mikor evett a fa
ra és tanulmányainak elmélyítésére. Az emberek „igaz” embergyümölcséből, meghalt.
nek tartották. Nem sok idő múlva özvegyen maradt. Vazul rábeG. F.
szélésére elfogadta a püspöki széket, mely számára nem volt
vonzó feladat. Vazul halála után Gergely
átvette Cezarea püspökségét. Az
vallású. Ismerkedésükből házasság lett,
Antiochiai Zsinaton ő mondta a megnyitó
amit 1984-ben Harkányban kötöttek.
beszédet. Prédikációiban, buzdításaiban
Ifj. Tahi János Szegeden a Vásárhelyi
Tahi Jánosné Huszár
ragaszkodott a hagyományokhoz. Írásai
Pál utcában az Autofer ZRT-nél van
Tünde — főállású
ezt meg is erősítették. Ünnepelt szónok
alkalmazásban, ahol lakatos munkát
anya
volt. Azonban Aranyszájú Szent János
végez.
S z ü l e tet t :
S z eg ed
dicsősége miatt Gergely csillaga elhalváHuszár Tünde és Tahi János házasság.08.27.
nyult. Csalódott lett ugyan, de megszababól öt gyermekek született. Gyermekei
Szegeden a Zsilip u. 7.
dult a reá zúduló terhektől. A benső élet
Kiskundorozsmán lettek megkeresztelszám alatt él férjével és
felé fordult. Megírta Mózes életét és az
ve.
öt gyermekével.
Énekek Énekét, s elérkezett a „fehér
Szilvia (1985) Napjainkban öt éves gyerÉ des ap j a
H us zár
hajú” öregséghez a lelki elmélyüléshez az
mekét neveli Dorozsmán
aratás bőségének betakarításához. ÉletéLászló rendőr, SzegeNorbert (1987) Szakács
nek ezen utolsó szakaszában lelke teljeden 1933.09.30-án szüÁdám (1992) Autófényező
sen megnyílt Isten számára a tiszta szeletett és Dorozsmán a Kossuth Lajos u.
Dávid (1999) Szegeden a Wesley Iskoláretetben.
(napjainkban Negyvennyolcas u.) 47.

…aki nem hisz…
(Jn 3,18)

Képviselők

szám alatt élt családjával. Szeged Alsóvároson volt rendőr. Édesanyja Deák
Irén, Dorozsmán 1939.02.11-én született. Szövőnő volt az újszegedi szövödében, majd később gondozó volt a dorozsmai bölcsődében.
Huszár László és Deák Irén 1964-ben
Szegeden polgári esküvőt kötöttek.
Házasságukból három gyermek született:
Tünde (1965) főállású anya
Zita (1969) Szegeden a Tündér téri óvodában alkalmazott.
Zoltán (1974) Biztonsági őr.
Tahi Jánosné (Huszár Tünde)
Gyermekkorát Dorozsmán élte le, ahol a
Negyvennyolcas u.47. szám alatti dorozsmai község tulajdonában lévő volt
szolgabíró épületében lakott szüleivel.
Óvodába a házukkal szemben lévő Vásártéri (napjainkban a Negyvennyolcas
utcai) óvodába járt.
Iskolái: Általános Iskolát a dorozsmai
Nagy Iskolában (napjainkban Orczy
István) végezte. Felső iskoláit Szegeden a Krúdy Gyula Szakmunkásképzőben végezte: eladói és boltvezetői szakot
szerzett. Elvégezte az adatfeldolgozó és
rögzítő OKJ-s tanfolyamot, majd az elsősegély tanfolyamot is.
Házassága: Férjével ifj. Tahi Jánossal
1981-ben a sándorfalvi búcsúban ismerkedtek meg.
Tahi János édesanyja Szabó Erzsébet
háztartásbeli, édesapja id. Tahi János
pedig vasúti alkalmazott volt. Rádfalván
éltek és munka mellett földjükön gazdálkodtak.
Ifj. Tahi János 1960.09.19-én Pécsett
született. Római katolikus keresztény

ban tanul
Cintia (2003) Kiskundorozsmán az
Orczy István Általános Iskolában tanul.
Pályafutása:
Első munkahelye az Éliker Rt ben, Szegedi Élelmiszer-kiskereskedelmi
Részvénytársaságnál volt. Szegeden a
Mikszáth Kálmán utcában lévő élelmiszerüzletben pénztárosként dolgozott
1985-ig. Az első gyermekük születése
után főállású anyaként neveli gyermekeit.
A gyer mekneve lés me llett a
kiskundorozsmai közösségi életben is
aktívan részt vesz.
2000-óta a kiskundorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Házban fejti ki áldozatos
munkáját, ahol a különböző rendezvények előkészítésében segédkezik.
2000-ben Mádi György szorgalmazására
a Baba-Mama klub egyik alapítója volt.
2009-től a plébánia közösségi házában
működő Baba-Mama
klub vezetője,
melyet napjainkban is áldozatos munkával tart össze.
2014-óta az újjáalakult Vöröskereszt
Klub vezetőségi tagja.
Az egyházzal való kapcsolata az egyház
szervezésében tartott családi napok
rendezvényével kezdődött.
2014 óta a kiskundorozsmai egyháztanácsának tagja.
Egyházi ünnepségeket önzetlen munkájával segíti. Katolikus bálokon a tombola
gyűjtésében, a Hősök ligetének takarításban is aktívan részt vett. Egyházi
ünnepségek alkalmából a lobogósok
szervezésében, vendégfogadásokban,
valamint a plébánián történő takarítás(Folytatás a 2. oldalon)

F.D.

Böjte Csaba gondolatai
Tetteinknek következményei vannak,
folyamatokat indítanak el a magunk
és mások életében. A rossz szokások,
tettek lassan-lassan egyre mélyebben
eszik be magukat a lelkünkbe, másokat is megbántunk vagy a bűnre csábítunk. Ha szívből megbánjuk ezeket,
a Jóisten megbocsátja, de marad utána egy tartozás. Ha egy gyerekem
betör egy ablakot, és a szomszéd néni
megbocsát neki, azt mondja, már nem
haragszik, attól még az ablak törött
marad, azt meg kell javítani, helyre
kell hozatni. A kárt meg kell fizetni.
Az egyház papjai, akik Szent Péter
után megkapták a kötés/oldás hatalmát, szabják meg, hogyan tudjuk a
szereteten esett lyukat befoltozni.
M.T.É.

Létige
15. v.: 2Krón 36,14-16.19-23; Zs 136; Ef
2,4-10; Jn 3,14-21
16. h.: Iz 65,17-21; Zs 29; Jn 4,43-54
17. k.: Ez 47,1-9.12; Zs 45; Jn 5,1-3a.5-16
18. sz.: Iz 49,8-15; Zs 144; Jn 5,17-30
19. cs.: 2Sám 7,4-5a.12-14a.16; Zs 88,229; Róm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.1821.24a
20. p.: Bölcs 2,1a.12-22; Zs 33; Jn 7,12.10.25-30
21. sz.: Jer 11,18-20; Zs 7; Jn 7,40-53
22. v.: Jer 31,31-34; Zs 50; Zsid 5,7-9; Jn
12,20-33

Kedves Olvasó!
A gyerekekről gondoskodó felnőttek szerepe volna, hogy az éretlenek
másolható mintát vegyenek róluk a viselkedésükhöz. A tanulás személyes kötődésre épülő
elem, tehát először azt
kell elérned, hogy a gyerek rád nézzen, mosolyogjon és bólintson. Adj
neki valamit, ami a tiéd, amibe belekapaszkodhat – ez lehet egy elismerő
megjegyzés, ami kifejezi, hogy észrevetted és fontos a számodra; egy kis
fontosság, egy kis melegség, egy kis
“örülök neked, gyönyörködöm benned, szeretek veled lenni”! Hagyd
nála megőrzésre egy kedves tárgyadat! Az ilyesmi segít áthidalni a távolság okozta szakadékot, segít neki
megtartani a fejében a veled való
kapcsolatot, és a rólad vett mintákat
akkor is, amikor éppen nem vagytok
együtt. Olyan helyzetbe kerültél,
hogy most már mutathatod, mit kell
csinálni, mert a gyereked tőled várja
az útmutatást: Szükség esetén akár a
kamasznak is segíthetek egy-egy
forgatókönyvvel, ha bizonyos új helyzetekben még nem tudja, hogy illik
viselkedni. Ugyanazt teszik azok a
szakemberek is, akik állásinterjúra
készítik fel az ügyfeleiket. Bárkinek
segíthetek a szociálisan érettebb viselkedés forgatókönyveivel, aki szívesen tanul tőlem: referenciaszemélynek tekint, és elfogadja az útmutatást. Kitalálom neki a szükséges forgatókönyvet; akár el is próbáljuk,
hogy mit tegyen, és mit mondjon a
várható helyzetben.
Üdvözöl:

Krisztamami

Hirdetések
 Nagyböjt péntekjein a

keresztút reggel 6:20-kor kezdődik
templomunkban.
 A betegek kenetének kiszolgáltatása március 22-én, vasárnap az este
6 órai mise keretében történik.
 Egész napos szentségimádás lesz
március 17-én, kedden, a reggeli
mise után a Közösségi Házban, este
6 óráig.
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

(Folytatás az 1. oldalról)

ban is részt vesz.
2014-ben fontosnak gondolta, hogy egyháztanácstagként példaértékű munkásságával szülőket és gyermekeket összekapcsolja az egyházzal.

D.A.

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes válasz:
Saul volt, aki dühtől lihegve elment
Damaszkuszba, hogy akik Jézust
követik, megkötözve Jeruzsálembe
hurcolhassa. Az úton megjelent neki
Jézus, és megkérdezte: „Miért üldözöl
engem?” Ekkor tért meg Saul. Az új
neve Paul lett, akit Szent Pálként
tisztelünk.
Új kérdésünk: Az apostolok az áruló
Júdás helyére kit választottak tizenkettediknek?
1.
Barnabást?
2.
Mátyást?
3.
Pált?
4.
Józsefet?
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 29-i számban közöljük. A
Szent Györggyel kapcsolatos játék
nyertese: Kéri Györgyné.
M.L.

Üzenet
Márai Sándor: Négy
Március (részlet)

évszak

Kristóf

Krisztust hordozó

Henrietta

körülkerített birtokán uralkodó

Herbert

hadsereg, fény

Gertrúd

a dárdák varázslónője

Patrik

a patrícius ír rövidítése

Sándor

embereket oltalmazó

Szilárd

szilárd, állhatatos, következetes

József

Jahve gyarapítson

Bánk

a bán magyar méltóságnév
származéka

Klaudia

a Claudius nemzetség nőtagja

Alexandra

harcra kész,
oltalmazó

Benedek

áldott

Bence

győztes

embereket

N.-né

Játéksarok
Szókereső
Találd meg az értelmes szavakat, melyeket összeolvasva egy idézet jön
ki János evangéliumának 3. fejezetéből.
A
szavak
balról
jobbra,
illetve felülről lefelé olvashatóak össze,
í g y e g y be t ű k é t s z ó n a k i s
része lehet. Az egy- és kétbetűs szavakat, pl. a névelőket, nem kell
megkeresni: ha van ilyen a megfejtésben, az ki van emelve.

—

Nagyon boldog vagyok, hogy még
egyszer
megéltem
érkezésed,
Március! Az influenzán át gázolunk
feléd, a tél dögvészén, a sötétség
alvilági birodalmán át. Mint aki
tárnából, bányalégből érkezik, sáros
lábakkal
és
elfulladt
tüdővel
megállok a napvilágon, kifújom
magam
és
énekelni
kezdek.
Ezt éneklem: üdvözöllek, Március!
Időbe
telik,
amíg
az
ember
megtanulja, hogy lehet örülni egy
naptári adatnak is. Március külön
évszak, semmi köze a télhez,
tavaszhoz. Külön világítása van.
K.L-né
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

A héten ünneplik névnapjukat

Írd fel a megfejtést egy papírra és 2015.
március 20-ig juttasd el neveddel és
címeddel ellátva a plébánia postaládájába. A nyertes nevét a 2015. március
29-i számban közöljük. A március 1-i
játék nyertese: Tóth Istvánné.

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.

