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Pennaforti Szent Rajmund

Sz: Pennafort 1175/1180 † Barcelona 1275
Ünnepe: január 7.
Aragóniában született, nemesi családban. Egyházi
iskolában tanult, majd tanított. Az egyházjog ismeSZENT JEROMOS: Egyetlen egy keresztelés sem tökélerete érdekelte, ezért Bolognában alapos kiképzést szerzett
tes, csak az, ami Krisztus keresztjével és feltámadásával
és megszerezte a „ dekrétumok doktora” címet. A domonkokapcsol össze minket.
sok rendi ruháját 1222-ben vette fel. A 12. század óta a páG. F.
pai ügyintézések sorába tartozik a penitenciária hivatal,
mely dönt azokról az ügyekről, meFerdinánd plébános úr szolgálatait,
A Kiskundorozsmai Keresztelő
lyekkel a pápához fordulnak a világ
amit a 2014. évben a kiskundorozsmai
Szent János Római Katolikus
minden részéből. IX. Gergely pápa
egyházközségért
tett.
Köszönet
a
lélekPlébánia köszönetnyilvánítása
Rajmundot ezen hivatal élére állította.
felemelő prédikációkért, melyek minA 2015. év küszöbén visszatekintünk
Rajmund egybegyűjtötte a 12. és 13.
denki
számára
tanulságosak
és
bennük
az elmúlt egy év nagy eseményeire.
század pápáinak rendelettárát. A renmindenki megtalálja az útravalót, a
Nagyon sok szép felemelő pillanatban
delettár „Decretales Gregorii IX.” nélelki táplálékot. Köszönjük a plébánia
volt részünk. Ilyenek voltak az ünnepi
ven ismeretes. Öt kötetből áll. Ide tarjavainak
lelkiismeretes,
példás
gondoszentmisék, a Hozsanna kórus, az ifjútoznak a gyóntatói esetek, a felebarát
zását és mindazokat az áldozatos munsági énekkar és a templomunkban venellen elkövetett bűnök, házassági
kálatokat,
melyek
a
parókia
épületédégszereplő fellépők műsora. Kereszteproblémák, valamint a papság helyzenek javítását szolgálták.
lések, elsőáldozás, esküvők, karácsonyi
te. Spanyolországban a mohamedáKöszönet Pócsai György kántor úr
műsorok, gyerekek fellépése és még
nokkal való viszony kiigazítását fontos
kitartó
munkájának,
akinek
az
idén
hosszasan lehetne sorolni. Olyan ez,
feladatnak érezte. Ebben segítségére
októberben lesz 25 éves jubileuma,
mint amikor a tavaszi eső után a nap
volt Aquinoi Szent Tamás. Ez a tevéhogy
a
dorozsmai
egyházat
alázattal
éltető sugarára nyílnak ki a virágok és
kenység jó irányt vett, melyet a későbszolgálja.
fakadnak rügyek a fákon, hogy bőséges
bi évszázadokban is követni lehetett.
Egyházközségünkért tett áldozatos
termést hozzanak. A sok-sok öröm melRajmundot az apostolkodás, az egyszemunkájukért hálás köszönet Ifj.
lett sajnos a gyász sem került el benrűség és a szeretet vezérelte száz évre
Mihálffy Béláné Edit hitoktatónünket. Derült égből is olykor lesújthat
tehető életében. VIII. Kelemen pápa
nak,
Ökrös
Istvánné
sekrestyésnek,
a villámcsapás, ami a legerősebb fában
avatta szentté 1601-ben.
Tapodi Mihály és fia Péter toronyórais kárt tehet. Ez történt velünk is, amiF. D.
kezelőknek,
Szabó
Zoltánné
önkéntes
kor Bényi Mihályt, előző egyházi világi
egyházi adóbeszedőnek, Némethné
elnökünket hirtelen magához szólította
Hajda Éva takarítónőnek és Virág
az Úr. Mintha a fának azt a legerősebb
László plébánia-kertésznek.
ágát veszítettük volna el, aminek árKöszönet az Egyháztanács tagjainak:
nyékában felerősödhettünk volna. Aki
Bényi Mihály, Tanács Attila, Gyuris
ismerte, annak nehéz feldolgozni ezt a
Gábor, Deli Albin, Lőrincz Lajos, Ifj.
nagy veszteséget. Szívünkben sokáig
Mihálffy Béla, Ifj. Mihálffy Tibor, Molhordjuk ezt a sebet, és a tőle tanult
nár László, Nógrádi Tibor, Szunyogh
szorgalommal, hittel, buzgósággal álAz előző kérdésünkre a helyes vá(Folytatás a 2. oldalon)
lunk neki a 2015-ös év feladatainak.
lasz: Oszlopos Szent Simeon, aki
Bízunk benne hogy a Jóisten áldásával
remeteként nem barlangba vagy kunyés a kedves hívek együttműködésével
hóba húzódott vissza, hanem egy osztovábbra is szeretetben, békességben
lop tetejére költözött. Ezt úgy kell eltámogathatjuk egyházunkat és gyönyöHa valaki a horoszkópján jót kacag,
képzelnünk, hogy 3--5--10 méter marű templomunkat, amire igazán büszaz nem káros vagy beteges dolog,
gas kőoszlop tetejére feltettek egy
kék lehetünk.
viszont ha az életét a csillagok állása
nagy kőlapot, ezt korláttal vették köHálásan köszönjük a kedves hívekszerint igazgatja, retteg, ha rosszat
rül, s a remete ott fenn imádkozott,
nek és mindazoknak a segítségét, akik
vezekelt, böjtölt.
jósolnak az asztrológusok, döntései
az elmúlt évben áldozatos munkájukÚj kérdésünk A Biblia szerint kit
me gho za talá ná l e ttő l függ, a
kal hozzájárultak az egyházi javaink
jelölt ki az Úr, hogy szabadítsa ki
segítséget az égitestektől várja, nem
gyarapításához.
Izrael népét az egyiptomi fogságIstentől, aki valóban tudna segíteni
Először is nagyra értékeljük Gordos
ból?
rajta, akkor szegényebbé,
1. Dávidot?
reménytelenebbé válik az élete,
2. Ábrahámot?
szalmaszálba kapaszkodik.
3. Mózest?
Ezek zsákutcák, nem vezetnek
11. v.: Iz 55,1-11; 1Jn 5,1-9; Mk 1,6b-11 messzire . Célja im fe lé mene t
4. Józsefet?
12. h.: Zsid 1,1-6; Mk 1,14-20
A helyes válaszokat névvel és címmel
letérhetek a nemzetközi utakról, és a
13. k.: Zsid 2,5-12; Mk 1,21-28
ellátva, péntek estig dobják be a plébáke rte k ala tt, kis siká to ro kon
14. sz.: Zsid 2,14-18; Mk 1,29-39
nia postaládájába. A helyes megfejtők
elindulhatok valamerre, de „életem
15. cs.: Zsid 3,7-14; Mk 1,40-45
között egy könyvet sorsolunk ki. A
autója” egészen biztosan előbb-utóbb
16. p.: Zsid 4,1-5.11; Mk 2,1-12
nyertes nevét a 2015. január
elakad, és nem fogok odaérni.
25-i számban közöljük. A Szent János17. sz.: Zsid 4,12-16; Mk 2,13-17
Egyébként a kíváncsi ember
sal kapcsolatos játék szerencsés nyer18. v.: 1Sám 3,3b-10.19; 1Kor 6,13ckipróbálja, hogy az asztal táncol-e, és
tese Tóth Lászlóné volt.
15a.17-20; Jn 1,35-42
ha nem táncol, abbahagyja.
M. L.
M. T. É.

…keresztelés…

(Mk 1,8)

TE KIT VÁLASZTANÁL?

Böjte Csaba gondolatai

Létige

Kedves Olvasó!
A munka az eredményről szól. A játék a játék kedvéért
van.
Azért
játszunk, hogy játszszunk. A tevékenység öröme miatt. Amikor a gyerek játék közben tanul, akkor a tanulás
kedvéért tanul, nem az eredményért.
Átéli a tanulás örömét. A kíváncsiság
játék. A tudásszomj pedig kíváncsiság.
Ha egy gyerek már nem játszik, a
kíváncsisága, a tudásvágya is megszűnik. Hány gyerek jár azért iskolába, hogy tanuljon? Megcsinálják a házi
feladatot, mert muszáj, elolvassák, ami
fel van adva, nehogy bajba kerüljenek.
De azért mennek el az iskolába, hogy
együtt legyenek a barátaikkal. Azt látjuk, hogy napról napra lankad a tanulás iránti lelkesedésük. Erre mit teszünk? Jobban erőltetjük a dolgot! Elkezdjük lökdösni és huzigálni őket.
Ahelyett, hogy azt kérdeznénk: „Mi a
csuda történik? Mi a baj? Korábban
majdnem elepedt a kíváncsiságtól! Lelkesednie kellene a tanulásért, és éppen
az ellenkezője történik! Olyan irányba
haladnak a dolgok, ami nincs rendjén!”
A gyerekeinket nem munkára
kellene fogni, hanem hagyni kellene őket játszani. Oktatási rendszerünk: a hároméves kortól kötelező óvoda, és az egész napos, teljesítményorientált iskola árt a gyerekeinknek. Versengő életmódunkkal előre kimerítjük,
virágzásuk előtt kiégetjük a fejlődő
gyerekeinket. Nem jó nekik, ha nekünk
az a legfontosabb, hogy megnyerjék a
versenyt, jó jegyeket szerezzenek, és
mindenben megfeleljenek a társadalom
elvárásainak, a kor kihívásainak.
Üdvözöl:

Krisztamami

Hirdetések
 Ma, vasárnap tartja a
Katolikus Kör találkozóját a plébánia közösségi házában délután 3
órai kezdettel.
 Kedden, 13-án fatimai imaóra lesz a
közösségi házban délután 3 órai
kezdettel.
 A katolikus bál január 31-én szombaton este 6 órakor lesz. Jegyek
hivatali időben vásárolhatók a plébánián: felnőtt 4200, diák 2500 forintos áron.
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)

Mihály, Tahi Jánosné és Tóth Károly.
Köszönet a Sztriha Kálmán Alapítvány, a Hozsanna Kórus, a Katolikus
Kör, a Rózsafűzér Társulat, a Karitász,
az ifjúsági énekkar, a Szent Rita, a
Szent Arc, a két Mária Légió csoport és
a Szeretet Láng imacsoport tagjainak.
Köszönet egyházi lapunk, a Kiáltó
Szó munkatársainak: Deli Albin, Farkas Dezsőné, Huszár Máté, Kockás
Ágnes, Kósa László, Maróti László,
Mihálffy Béláné, Moróné Tapody Éva,
Nagyné Nyírő Katalin, Pócsai György,
Szabó József, Szabóné Lality Karla és
Szalkai Attila.
Köszönjük Gyuris Gábor és neje,
Erzsébet, László Béla és családja, Görög József és családja, Csányi József,
Kókai Géza, és egy subasai hölgy (aki
nevének elhallgatását kérte) nagyra
értékelt adományát.
Köszönjük Bálint István, Dobó Ferenc, Gabona István, Ifj. Virág László,
Fekete Szabolcs, Görög Péter, Kordás
Andor, Kálmán Mátyás, az Orczy István Ált. Isk. tanulói, Bálint Katalin és
Miksi Erika tanárnő, a Jerney János
Ált. Isk. 1./a és 4./b tanulói, Polyák
Tamásné és Kósa Gyöngyvér
könyvtárosnő és Deli Alex önzetlen
segítségét.
Mindenkinek, aki egyházközségünk
támogatásában valamilyen formában
részt vett, ezúton is hálás köszönetünket fejezzük ki.
A 2015-ös évben is számítunk az
Önök véleményére, biztatására és áldozatos támogatásukra.
ISTEN DICSŐSÉGÉRE.
D. A.

Isten patikája
Gyógynövények 61. rész
Az Fahéj és méz a gyógyításban 7.
Fogyás: Reggel éhgyomorra fél
órával a reggeli előtt, este pedig lefekvés előtt igyunk meg egy mézes fahéjas italt. Rendszeres fogyasztása csökkenti a súlyt, a rendkívül kövérek
esetében is. Még akkor is megakadályozza a zsír lerakódását, ha nagyon
zsíros ételeket fogyasztunk.
Krónikus fáradtság: A testi erőt
legjobban, a mézben lévő cukor regenerálja. A mézet és fahéjat fogyasztó
idős emberek erősebbek és mozgékonyabbak. Ha délután három óra körül
fogyasztunk el ilyen italt, egy héten
belül helyreáll a szervezet vitalitása.
K. Á.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

A héten ünneplik névnapjukat
Ágota

Agáta régi magyar formája

Honoráta

tisztelt, tiszteletben álló,
tiszteletreméltó

Ernő

komoly, határozott

Veronika

győzelmet hozó, igaz

Csongor

vadászmadár

Bódog

boldog, gazdag

Félix

boldog

Loránd,
Lóránt

dicsőség + merész

Gusztáv,
Marcell

a gótok támasza

Antal,
Antónia

herceg, fejedelem, elöljáró
N.-né

Léleklétra
A szem: mérleg; a szív: bíró.
(kazak közmondás)
Sz J.

Játéksarok
A december 28-i játék
nyertese: Tóth Johanna volt.
A következő játék címe: Élet-Út-Játék.
Keresd meg azt az utat, ahol a legtöbb
keresztet és szívet tudod
összesen összegyűjteni. Bárhonnan
elindulhatsz, de ha valahol
lekanyarodtál, visszafordulni már nem
lehet! Utad során hány keresztet
és hány szívet számoltál össze?
Írd fel a megfejtést egy papírra és
2015. január 16-ig juttasd el neveddel és címeddel ellátva a plébánia postaládájába. A nyertes nevét a 2015.
január 25-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.

