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A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

Sebességkorlátozás
…látta, hogy Jézus közeledik…
(Jn 1,36)

2015. január 18.

Árpádházi Szent Margit
Sz: Klissa (Dalmácia) 1242, † Nyulak szigete
1270. január 18.
Ünnepe: január 18.

Margit szülei, IV. Béla király és Laszkarisz Mária a tatárok
elől menekültek Dalmáciába. A királyné áldott állapotban volt.
Menekülésükkor a születendő gyermeket Istennek ajánlották,
aki Dalmáciában meg is született. Így Margitot a tatárok kivonulása után három éves korában a veszprémi domonkos nővéG. F.
rek oltalmára bízták. Ez a rend még
kaptak lakást, ahol 1998-ig Cseh Zoltán
csak néhány évtizede létezett és telítve
plébános mellett hitoktatóként és lelkivolt az első buzgalom frissességével és
pásztori kisegítőként végezte munkáját.
töretlenségével. Később a király kolosTóth Károly - Pedagógus
1997 februárjában a püspök akolitussá
tort építtetett leánya számára a Nyulak
Lakcím: Kiskundorozsma Szent János
avatta és a hitoktatás mellett áldoztatói
szigetén (ma Margit sziget). Margit 12
tér 7.
és egyéb feladatkört is végezhetett.
éves volt, amikor letette a szerzetesi
Szül: Szeged 1972. december 15.
1998 augusztusában Kecskemétre kölfogadalmat. Atyja politikai szövetségesei
Tóth András és
töztek, ahol a Szent Család Római Katorévén Margitot később mégis férjhez
Gyuris Eszter házaslikus Plébánián volt alkalmazásban. Itt
kívánta adni. Első kérője a lengyel kiságából
negyedik
a hitoktatásban és a plébánia működésérály volt, a második Ottokár, cseh kigyermekként szülenek szervezésében tevékenykedett,
rály. Atyja megígérte a pápai felmentést
tett. Kezdetben a
majd 1999-től a kecskeméti Piarista Álfogadalma alól, de ő hajthatatlan maForráskút környéki
talános Iskola, Gimnázium és Kollégiumradt. „Minden siralmas látvány ahhoz az
tanyavilágban éltek,
ban nevelőtanári feladatokat is ellátott.
Országhoz képest, melyet az Ég és Föld
majd innen a forráskúti harangozó házba
2000 augusztusában ismét visszakölKirálya ajánl nekem!” kiáltotta. Önmegköltöztek. Szülei életében a vallás és az
töztek Bordányba, a plébánia épületébe.
tagadásokat, önsanyargatást, betegápoegyház meghatározó szerepet töltött be.
Mivel Cseh Zoltán plébános Zákányszéklást vállalt a szenvedő Krisztusért. Az új
Édesanyja sekrestyés és harangozó volt.
ről járt át misét tartani, ezért Tóth Kárendi ruházatot visszautasította a régit
Gyermekkorában rendszeresen templomroly a bordányi plébánia működésének
régivel foltozgatta. Életének alapszabába járt és ministrált.
teljes mértékű szervezését, tevékenysélyai: „Istent szeretni / magamat megvetIskolái: Gyermekkorában Forráskúton
gét végezte. Főállású hitoktató és lelkini / senkit meg nem utálni / senkit meg
élt és az általános iskolát is itt kezdte el
pásztor kisegítő, egyházközségi képviselő
nem ítélni.” Kevés olyan szent van, akit
a Központi Iskolában. A pályaválasztás
testületi tag volt, de feladatkörébe tarilyen sokára avattak szentté: halála
idején a plébános buzdítására beadta a
toztak az olyan feladatok is, mint egyháután 773 évvel, 1943-ban.
jelentkezését a kecskeméti Piarista Gimzi adó szedése, pályázatok írása, hittan
F. D.
náziumba, ahova 1987-től 1991-ig járt és
táborozások szervezése, jegyesek oktatáaz érettségit is itt tette le.
sa, keresztelési megbeszélések, temeté1993-tól 1997-ig Szegeden a Tudosek, az emberi kapcsolatok építése az
mányegyetem Juhász Gyula pedagógusegyházközösségben stb.
képző Karán a testnevelés szakot, a Hit2011
szeptemberétől
a
szegetudományi Főiskolán pedig a katolikus
di Dugonics András Piarista Gimnázihittanári szakot végezte el.
umban, mint testnevelő tanár, a kollégiHázassága: 1995. április 29-én, Szegeumban mint vezető és nevelőtaden az alsóvárosi templomban házassánár tevékenykedik.
Az előző kérdésünkre a helyes válasz:
got kötött Túri Erikával, aki családgonBár eddigi életét Forráskúton és BorMózes, aki az égő csipkebokorhoz közedozóként Üllésen dolgozik. Házasságukdányban élte le, 2013. októberében Doledve hallotta Isten szavát: „Menj! Elból két gyermek született:
(Folytatás a 2. oldalon)
küldelek a fáraóhoz, hogy népemet
Johanna (1996) - főiskolai tanulmányát
kivezesd Egyiptomból!” Ez volt az első
végzi.
eset, hogy Isten egy emberre bízta akaÁbrahám (1998) - gimnáziumi tanulratának megvalósítását.
mányát végzi.
Jézus nem fecsérelte az idejét, ereÚj kérdésünk: Ki volt az a királyPályafutása: 1996 augusztusától,
jét azzal, hogy Heródesen botránkozlány, aki 1242-ben született DalmáNagy Béla plébános halála után feleségézon, amikor lefejeztette Keresztelő
vel és családjával a bordányi Szent Istciában, de csak 1943-ban avatták
Jánost, hanem ment tovább a szereván Király Római Katolikus Plébánián
szentté?
tet útján. Nagypénteken sem azt néz1.
Alexandriai Szent Katalin?
te, hogy a többiek hogyan kiabálnak,
2.
Avilai Nagy Szent Teréz?
őrjöngenek, köpdösnek, hanem ment
3.
Római Szent Franciska?
tovább a szeretet útján.
4.
Árpádházi Szent Margit?
Nekem sem azt kell néznem, hogy a
18. v.: 1Sám 3,3b-10.19; Zs 39; 1Kor 6,13cA helyes válaszokat névvel és címmel
plébánosom, a szomszédasszonyom,
15a.17-20; Jn 1,35-42
ellátva, péntek estig dobják be a plébáaki naponta jár templomba, mennyi19. h.: Zsid 5,1-10; Zs 109; Mk 2,18-22
nia postaládájába. A helyes megfejtők
re van a helyzet magaslatán, hanem
20. k.: Zsid 6,10-20; Zs 110; Mk 2,23-28
között egy könyvet sorsolunk ki. A
21. sz.: Zsid 7,1-3.15-17; Zs 109; Mk 3,1-6 azt, hogy én hogyan járok a magam
nyertes nevét a 2015. február 1-jei
22. cs.: Zsid 7,25 - 8,6; Zs 39; Mk 3,7-12
szeretetútján. Az ő bűneik, hibáik
számban közöljük. Az Oszlopos Szent
23. p.: Zsid 8,6-13; Zs 84; Mk 3,13-19
Simeonnal kapcsolatos játék szerencsés
nem jogosítanak fel engem arra, hogy
24. sz.: Zsid 9,2-3.11-14; Zs 46; Mk 3,20-21 letérjek a szeretet útjáról.
nyertese Kasza Lajosné volt.
25. v.: Jón 3,1-5.10; Zs 24; 1Kor 7,29-31;
M. L.
M. T. É.
Mk 1,14-20
A látásra használt szó csak kétszer szerepel János evangéliumában (1,36.42). Merev tekintetet értenek alatta, átlátni valakin,
beletekinteni a másikba és pontosan felismerni, ki ő. Ezért mondja a tanítvány: „nézzétek az Isten Báránya”. Megtaláltam!

Képviselők

TE KIT VÁLASZTANÁL?

Böjte Csaba gondolatai

Létige

Kedves Olvasó!
Hogy
gyermeked
nevelése helyes irányú legyen, szükséged van teológiai
ismeretekre is. Teológiája így, vagy úgy,
de mindenkinek van. A teológia egyszerűen Istenismeret. Akit, vagy amit
imádunk, az az istenünk; amit pedig
az istenünkkel, vagy az élő Istennel
kapcsolatban igaznak gondolunk, az a
teológiánk: világnézetünk váza, amire
gondolkodásmódunk épül, és aminek
alapján gyakorlati lépéseinket teszszük.
“Az alapvető kérdésekben: egység;
A nem alapvetőkben: szabadság;
De mindenben: szeretet.”
Augustinus (354-430)
Ha a lehető leghitelesebb képet
akarjuk kapni Istenről, nem másutt
kell keresnünk, hanem Jézus Krisztusban, akiben az élő Istent olyannak
ismerjük meg, amilyen valójában.
Jézus szavaiban és tetteiben azt halljuk és látjuk, hogy a világ mindenható
teremtője nem egy önző egyeduralkodó, hanem törődő Atya, aki feltétel
nélkül szeret bennünket. Isten mérhetetlen szeretetéből lett emberré Jézus
– azért, mert hajlíthatatlanul ragaszkodott az ember megváltásához. Ha
ismerjük Jézust, akkor ismerjük Istent, ami azt jelenti, hogy amit Jézusról gondolunk, az a teológiánk.
Üdvözöl:

Krisztamami

Hirdetések
 Január 25-én a 9 órási
szentmise alatt ovis foglalkozás lesz
a sekrestyében.
 A katolikus bál január 31-én szombaton este 6 órakor lesz. Jegyek
hivatali időben vásárolhatók a plébánián: felnőtt 4200, diák 2500 forintos áron.
 Február 2-án PetőfiszálllásSzentkútra lesz zarándoklat. Jelentkezni és bővebb információt kapni
Ferencsik Jánosnénál, vagy Peták
Jánosnál lehet.
 Akik házszentelést kérnek, jelezzék
a plébánián vagy a sekrestyében.
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)

rozsmára költöztek, oda ahol ősei is egykor szebb napokat éltek. Anyai ágon
dédnagyszülei, Gyuris Kálmán és Rácz
Franciska a dorozsmai temető földjében
pihennek.
Minden
tudásával
a
kiskundorozsmai Keresztelő Szent János
Plébániát valamint a szegedi Dugonics
András Piarista Gimnáziumot és Kollégiumot kívánja szolgálni.
2014. januártól Dorozsmán, mint
akolitus csatlakozott az áldoztatók körébe, ahol a szentmiséken Gordos Ferdinánd plébános mellett gyakorolja e hivatását és az oltár körüli szolgálat végzését. Tóth Károly és felesége kezdeményezésére alakult meg egy új karizmatikus csoport, az imakör, ahol szent énekek éneklése, szentírás olvasása és szabad ima tölti ki a programot.
2014. november 16-án a hívek bizalma
alapján beválasztották az egyháztanács
képviselő testületébe.
Tóth Károly az elmúlt 18 év tapasztalataiból merítve, teljes tudásával a dorozsmai egyház javát kívánja szolgálni.
Jelszava, ami eddigi életét végigkísérte:
Izajás
próféta
könyve
40.
rész 31.verse:
„Akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak el, járnak és nem
fáradnak el!”

D. A.

A karizmatikus imacsoport
Minden hétfőn este, 19 órától a
plébánián tartjuk összejöveteleinket,
amelynek a menete a következő: közös rövid ima után gitáros dalokat
énekelünk, majd néhány mondatban
megosztjuk az elmúlt hét tapasztalatait, azt, hogy mi történt velünk,
imaszándékokat gyűjtünk.
Ezt követően Márk evangéliumából
olvasunk egy rövid részt, erről beszélgetünk és magyarázatot hallgatunk
meg róla, majd pedig saját szavainkkal imádkozunk, ahogy a Szentlélek
indít bennünket.
Alkalmainkra szeretettel hívjuk és
várjuk az érdeklődőket.
Tóth Károly

Anyakönyvi hírek
Temetés: Gyuris Jánost 75 éves korában, január 9-én, Bényi Mihályt 66
éves korában január 10-én kísértük
utolsó útjukra. Nyugodjanak békében.
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
Piroska

régi, egykori, tiszteletreméltó

Margit

a Margaréta régi magyar
formája

Sára

hercegnő, uralkodónő

Fábián

a Fabius nemzetséghez
tartozó

Sebestyén magasztos, felséges
Ágnes

szent, tiszta, szemérmes,
érintetlen, szűzies, tartózkodó

Artúr

erős, mint a szikla

Zelma

az Isten védelme alatt
álló nő

Rajmund

okos, védő

Timót

Isten becsülője
N.-né

Léleklétra
Akinek nincs szíve, a fülére hallgat.
(Blaise Pascal)
Sz J.

Isten patikája
Gyógynövények 62. rész
Kiváló értisztító kúra:
fokhagyma és citrom.
Szükségünk lesz: 30 gerezd fokhagymára, 5 darab citromra, 1 liter vízre.
Elkészítés: mossuk meg a citromokat
és héjukkal, valamint a fokhagymákkal együtt tegyük a turmixgép edényébe és pépesítsük össze. Ezután
hozzá kell adni a vizet, majd odateszszük forrni, de csak addig, amíg megjelennek az első buggyanások. Majd le
kell szűrni egy üvegbe, és máris mehet a hűtőbe. Ez három hétig kitart,
úgy, hogy minden reggel egy kupicával kell meginni, majd 8 nap szünet
következik, majd még egyszer-kétszer
megismételhető a kúra. Negyven év
felett félévente, illetve évente ajánlott
mindezt megismételni.
K. Á.

Játéksarok
A január 4-i játék nyertese: Holcsik Bálint volt.
H. M.

Számlaszámok:
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