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Szent József

A Boldogságos Szűz Mária jegyese
Ünnepe: március 19.
Szent Józsefről hosszabban két evangélista beszél, Máté és Lukács. A Máté evangélium Dávidon keresztül Ábrahámig, a Lukács
evangélium pedig Ádámig vezeti vissza a nemzetségtábláját. RajLAODÍCEAI APOLLINARIUS: A dicsőítés nem teszi nagyobtuk kívül csak futólag tesz említést a Szentírás Józsefről. Jogilag
bá az Atyát, hiszen ő önmagában is tökéletes. A mi ismereteJózsef Mária jegyese volt a nyilvánosság előtt, de Jézushoz való
inket azonban gazdagítja, és felhívja figyelmünket, hogy enkapcsolata biológiai értelemben nem volt. Józsefet az egyháztörtének az isteni dicsőségnek mindig legyünk tudatában.
nelem Jézus nevelőapjának nevezi. Zsidó felfogásban a dávidi
G. F.
családba fogadott gyermek is Dávid családjából származik. Máté a
családfa leírásában bepillantást ad arra,
Deli Albin kereskedő
mennyire komolyan vette a dávidi család a
Életfája Bácskában gyökeredzett és Dél
leszármazást. Az örökség, az isteni ígéret:
Magyarország kis településén, Dorozsmán
„rajta keresztül áldtatik meg a föld minDeli Albin — kereskedő
lombosodott ki. Gyermekkorát Bácskáden nemzetsége”. Ezen örökségi rend kapSzületett:
G unar ason
ban, Gunarasban töltötte. Általános iskocsán teljesen mindegy, hogy vér szerinti
(Bácska Topolya község)
láit szülőfalujában, Gunarasban, a Dózsa
apa-e, vagy csak adopciós alapon nevezik
1964.05.12-én. KiskundoGyörgy Általános Iskolában végezte. 1979
apjának? Igazában József sem egyik, sem
rozsmán, Negyvennyolcas
-82-ig Topolyán a Testvériség – Egység
másik nem volt. Isten az, aki fiává tette
u.1.sz. alatt él feleségével
Oktatási Nevelési Középiskolát végezte. A
Jézust, amikor Mária méhében fogant.
és két gyermekével. Ősei
Sinkovics József Műszaki Középiskolában
József helyzetét Jézussal kapcsolatban
a Magyar hazáért sok
fémipari szakra iratkozott be, ahol elvéIsten határozta meg, tehát kapcsolatuk
áldozatot hoztak. Elődei
gezte az első évet majd ezek után kereskeIstentől származott. József Jézus számára
közül mindkét dédnagyapdelmi szakra iratkozott. 1982-84-ben Totöbb volt, mint nevelőapa. Jézus közvetlen
ja a Magyar Szent Korona Országhatáraipolyán elvégezte a Petőfi Brigád Középfoelődje József, akinek üdvtörténeti jelentőnak védéséért életüket adták. 1700-as
kú Nevelési Oktatási Központ Szakirányú
sége van, mivel az Ószövetségi üdvrendévekben a magyar kamara elnöke, gróf
iskola kereskedelmi szakot és jeles érdemnek lényege az ábrahámi örökség volt.
Grassalkovich támogatásával Magyarorjeggyel sikeresen megszerezte a kereskeF.D.
szágról telepedtek át Bácskába. A jó minődelmi IV. fokozat diplomát. Katonaság:
ségű termőföld vonzotta őket a Tisza men1986. március 21-én Albán-Görögti Petrovoselo (Péterréve) településre. Már
Jugoszláv hármas határra különleges
az ükapja, Deli Lajos is itt törte magyar
kiképzett egységbe, felderítőként sorozták
Aki faji alapon bárki fölött ítélkezik, az
lélekkel a bácskai földet. Keményen kitarbe katonának. Munkahelyei: 1984. szeptóan dolgozott és keze nyomán áldást
nem keresztény, hanem megkeresztelt
temberében Topolyán a Topola fakasztott a jó Isten. Dédnagyapja: Deli
pogány. Senki nem tehet arról, hogy
Universal kereskedelmi munkaszervezeFerencz Lajos-gazdálkodó, Péterrévén élt
négernek, zsidónak, cigánynak született.
tében eladóként kezdte pályafutását.
feleségével Horváth Viktóriával (1884) és
Én nem tehetek arról, hogy nem vagyok
1988. július 1-én megnyitotta Gunarasban
két gyermekével, Dezsővel (1909) és IlonáTóth János magánüzletét ahol üzletvezezsidó, ő nem tehet róla, hogy zsidó, vival (1911). Szüleitől kapott Gunaras alatt
tőként megismerkedett a magán vállalkoszont tehetek arról, ha nem vagyok jó
lévő birtokon gazdálkodott. 1915-ben vázás szabályaival annak minden szépségékeresztény, és ő is tehet róla, ha nem jó
ratlan tragédia érte a családot, amikor
vel. 1988. decemberében Gunarasban a
zsidó.
Deli Ferencz Lajos a Magyar Szent Korofőutcán 24 éves korában magán vállalkoAz evangéliumon kívül sehol nem érvéna Országhatárainak védése közben hősi
zóként megnyitotta az első saját élelminyesül ilyen tisztán az elv, hogy minden
halált halt és vérét Galícia földje itta be.
szerboltját. 25 évig ette a Nagy Magyarorember egyenlő Isten előtt. Akinek a
Apai nagyapa: Deli Dezső – gazdálkodó. A
szágról leválasztott Bács Bodrog síkságon
származása miatt az élete nehezebb,
gunarasi Kisboldogasszony plébánián
termett acélos búzából készült kenyeannak a Jóisten ezt betudja, akinek a
képviselő és az egyházi kórus tagja volt.
ret,amikor 1990-ben Sütő András író esemegismert hit fényében világosabban
1936 májusában a Mohol-Gunarasi temptén okulva felszámolta az üzletét, értékekellene látnia, annak szigorúbb lesz az
lomban, Kovács Ferenc eskető lelkész
sítette a gunarasi családi házát és párjáítélete – nagyon sok keresztény fog azért
előtt házasságot kötött a gunarasi szűcs
val Tóth Juliannával „haza” jöttek Maszenvedni, mert nem keresztény módon
mester leányával, Kocsis Jolánnal. Házasgyarországra. A tudásvágya és magyar
élte az életét.
ságából két család született: Gyula Felelke elvezérelte
a szülőfalujából
M.T.É.
renc (1937) Jolán Mária (1939). Római
Gunarasból. 1990. augusztus 8-án a DélKatolikus keresztény vallást gyakorolták
Tisza menti Áfész Szeged Nagyáruház
és családjaikat is ebben a szellemben
műszaki osztályán eladóként volt alkalnevelték hitre és jó erkölcsre. Édesapja:
mazásban. 1991. márciusától KiskundoDeli Gyula Ferenc, aki iskoláit Péterrévén
rozsmán a Tizenkilences (Nagyszeg) ut22. v.: Jer 31,31-34; Zs 50; Zsid 5,7-9; Jn
végezte. Iskolái után édesapjától kapott
ca 20. sz alatt saját családi házukba köl12,20-33
péterrévei földeken Gunaras alatt gazdáltöztek. 1993. január 2-tól a Szeged Nagy23. h.: Dán 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Zs 22;
kodott és mezőgazdasági gépszereléssel
áruház Nagykereskedelmi Csoport üzletJn 8,1-11
foglalkozott. 1961. május 9-én a gunarasi
kötő munkakörből a Szeged Nagyáruház
24. k.: Szám 21,4-9; Zs 101; Jn 8,21-30
Kisboldogasszony templomában, Trungel
Pille Diszkont eladó-üzletkötő munkakör25. sz.: Iz 7,10-14; Zs 39; Zsid 10,4-10; Lk
Lajos atya előtt házasságot kötött a szombe került. Mivel újra erőt vett rajta a
1,26-38
széd birtokon gazdálkodó Csócsik András
vállalkozói szellem, ezért 1993. szeptem26. cs.: Ter 17,3-9; Zs 104,4-9; Jn 8,51-59
és Tóth Veronika leányával Margittal.
ber 13-án kiváltotta a működési engedélyt
27. p.: Jer 20,10-13; Zs 17,2-7; Jn 10,31-42
Házasságukból két gyermek született:
Dorozsmai székhellyel megalapította az
28. sz.: Ez 37,21-28; Jer 31,10-13; Jn 11,45
Albin (1964)
Alex Divat kereskedelmi vállalkozását.
-56
Vidor (1967)
Cége 20 éven keresztül rendszeresen 4-5
29. v. (Virágvasárnap): Iz 50,4-7; Zs 21;
(Folytatás a 2. oldalon)
Fil 2,6-11; Mk 14,1 - 15,47

…dicsőitsd meg nevedet …
(Jn 12,28)

Képviselők

Böjte Csaba gondolatai

Létige

Kedves Olvasó!

(Folytatás az 1. oldalról)

A gyerek egészséges
érzelmi fejlődéséhez
annak a környezetnek, ahol az idejét
tölti, elfogadónak és
támogatónak
kell
lennie.
Káros stresszt okoz az erő hierarchiájára épülő éretlen és kegyetlen
kortárs-környezet, és a teljesítménycentrikus, versengő légkör. A szeretet
feltétel nélküli: nem lehet elveszíteni,
és nem kell kiérdemelni! Ahol a gyereked úgy érzi, nyújtania kell valamit,
vagy meg kell változnia ahhoz, hogy
elfogadják, ott nem feltétel nélkül
elfogadó szeretetet él át. A nevelés: a
környezet légköre. A gyereknek minden életkorban elfogadó és támogató
környezetre van szüksége a kiegyensúlyozott fejlődéshez a családban és a
tágabb környezetében (baráti kör,
iskola, társadalom). Azt hisszük, hogy
bölcs előrelátással cselekszünk, amikor az eredményesség, nem pedig a
nyugalom feltételeit igyekszünk megteremteni a gyerekeink számára. Ha
egészséges gyerekeket akarunk nevelni, ha azt akarjuk, hogy olyan emberekből álljon a jövő társadalma, akik
alapjában véve jól vannak és élni is
van kedvük, akkor érdemes volna ezt
komolyan vennünk.
Üdvözöl:

bejelentett dolgozót foglalkoztatott. Az
üzlet napjainkban is üzemel. Dorozsmán
és Vásárhelyen a vásárlók elégedettségének fényében tudott magának komoly
megbecsülést szerezni. Szakmáját kedvel
és szeretettel űzi.
Házasságkötés: 1990. december 8-án a
szegedi Rókusi templomban Kretovics
László plébános előtt házasságot kötött az
Óbecsei Tóth József és Radics Margit
1972-ben született Julianna leányával.
Házasságunkból két fiúgyermek született:
Alex (1993) cégvezető
Alen (2002) Orczy István Általános Iskola
tanulója. Egyházzal való kapcsolata már
gyermekkorában, szülőfalujában kezdődött, ahol hittanra járt, ministrált, elsőáldozó és bérmálkozó volt. Kiskundorozsmai
egyházat ideköltözködésük óta támogatja.
Családjai itt lettek megkeresztelve. 2014ben Bényi Mihály világi elnök felkérésére
jelentkezett egyháztanácstagnak, mert
úgy érezte, hogy töretlen hitével, legjobb
tudásával az egyház javát tudná szolgálni. Egyházhoz, Dorozsmához hűséges,
kötelességtudó ember, aki munkáját a
hagyományokon, őseihez, Istenhez és
emberekhez való közeledésével teszi. Mindig többet vállal, mint amennyit elvárnak
tőle. Jelszava: Goethe:„Aki nem próbálja
meg a lehetetlent, az a lehetségest sem
fogja elérni soha”.

D.A.

Hirdetések

Te kit választanál?

 Nagyböjt péntekjein a keresztút reggel

Az előző kérdésünkre a helyes válasz:
Mátyás volt. Az áruló Júdás helyére az
apostolok Józsefet és Mátyást jelölték.
Majd imádkoztak, ezután sorsot vetettek. A sors Mátyásra esett, így a tizenegy
apostolhoz sorolták.
Új kérdésünk: Ki volt az a szent, akit
még Goethe is csodált és „humoros
szentnek” nevezett?
1.
Padovai Szent Antal?
2.
Lellisi Szent Kamil?
3.
Keresztes Szent Pál?
4.
Néri Szent Fülöp?
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 április 5-i
számban közöljük. A Saullal kapcsolatos játék nyertese: Kereszti Gáborné.

P. Gy.

Anyakönyvi hírek
Temetés: Balogh Istvánnét, született
Ézsiás Etelkát életének 87. évében,
2015. március 12-én;
Mészáros Andrásné, született Kovács
Annát, életének 80. évében, 2015. március 13-án utolsó útjára kísértük.
Nyugodjanak békében!

boldog

Izolda

vas, rendelkezni, tevékenykedni

Emőke

anyatejjel táplált újszülött

Botond

buzogányos harcos

Gábor

Isten embere, Isten bajnoka

Karina

csinos nő

Irén

béke

Írisz

szivárvány, nőszirom

Emánuel

velünk az Isten

Larissza

Larisz városából való

Hajnalka

a Hajnal kicsinyítőképzős
formája

Lídia

az ókori Lídiából való nő

Gedeon

harcos, vágó, romboló

Johanna

Isten kegyelme, Isten kegyelmes

N.-né

Játéksarok
Keresd meg azt az utat, ahol a legtöbb
keresztet és szívet tudod
összesen összegyűjteni. Bárhonnan
eli nd ul hat sz, de ha v al ahol
lekanyarodtál, visszafordulni már nem
lehet! Utad során hány keresztet
és hány szívet számoltál össze?

Írd fel a megfejtést egy papírra és 2015.
március 27-ig juttasd el neveddel és
címeddel ellátva a plébánia postaládájába. A nyertes nevét a 2015. április 5i számban közöljük. A március 8-i
játék nyertese: Csábi Fanni.

M.L.

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

Beáta

Élet-Út-Játék:

Krisztamami

6:20-kor kezdődik templomunkban.
 A betegek kenetének kiszolgáltatása
március 22-én, vasárnap az este 6 órai
mise keretében történik.
 Március 27-én, pénteken a reggeli
szentmise és a keresztút a ligeti kápolnában lesz megtartva a szokott időben.

A héten ünneplik névnapjukat

Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

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.

