KIÁLTÓ SZÓ

3. évfolyam, 5. szám

A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

Sebességkorlátozás
…mi bajod velünk? …
(Mk 1,24)

2015. február 1.

Szent Balázs vértanú
† 316 táján

Ünnepe: február 3.
A korai kereszténység nagy szentjeihez tartozott.
SZENT ÁGOSTON: A tisztátalan lelkek tudták, hogy JéSzebaszte népe püspökké választotta de barlangba vonult
zus el fog jönni. Hallották az angyaloktól és a prófétáktól,
vissza. Hitének elhagyására akarták kényszeríteni. Hajtúgyhogy várták őt. Egyébként miért kiabálnának: „mi
hatatlan maradt, ezért halálra ítélték. A nép körében
bajod velünk Názáreti Jézus?”
ereklyéinek nagy kultusza lett. Csodás torokgyógyítása
G. F.
kapcsán fényt vet rá a legenda, s alakult ki az egyházban
a Balázs-áldás liturgikus szokása. A
hívő keresztények szívesen fogadják
Thurzó gyógyszertárban. Jelenleg tizena szent áldást Gyertyaszentelő gyerkettő unoka gondos nagymamája.
Házasságukat Üllésen 1974 -ben kötötték.
tyáinak szelíd fényében
Ifj. Mihálffy Tibor - Földműves
Eskető papjuk Knapcsek Sándor
F. D.
Lakcím: Szeged, Szék-

Képviselők

tó dűlő 8. sz.
Született:Szeged
1977.05.03.
Ősei apai ágon: Mivel
Ifj. Mihálffy Tibor
rokonságban áll az
előző
számunkban
bemutatott Mihálffy
Bélával, ezért az apai
ágon nagyapjától kezdve visszamenőleg
felmenői ugyanazok a személyek. Dédnagyapja Mihálffy Ferencz, Szeged felsővárosi kántor és nagyapja Mihálffy Lajos
kántortanító, akikről előző számunkban
(Kiáltó Szó 3. évfolyam 1. számban) részletesebben írtunk.
Ősei anyai ágon: dédnagyapja Hódi Mátyás, aki testvére volt a közismert dorozsmai kovácsmesternek, Hódi Vincének.
Családjával Üllésen gazdálkodott.
Dédnagyanyja: Lajkó Jusztina.
Nagyapja, Hódi Antal üllési gazdálkodó
volt. Szép tanyája állt a birtokán, de a
gazdaságát mégis a faluból irányította.
Igazi, földet szerető paraszt ember volt,
aki józan eszével, hitével és szíve teljes
szeretetével művelte földjeit. A II. világháború idején őt is besorozták. Két karja
és a szíve a munkára volt szoktatva nem a
háborúra, így német, majd orosz hadifogságba esett. Hazatérése után magyar
szívében a föld szeretetével és Isten áldásával folytatta munkáját, földet művelt
állatot nevelt és a családjának élt.
Nagyanyja: Szabó B. Klára. Üllési származású gazdálkodó családból való, akinek
édesanyja Farkas Magdolna volt.
Szülei: édesapja, Mihálffy Tibor Sándor agrármérnök, aki őseitől örökölt, tanult jó szokásai szerint egyházunk lelkes
támogatója. A Hősök ligetében a X. stáció
újjáépítésének
költségeit
feleségével
együtt ő fedezte. 2009-ig egyházközségünkben képviselő volt. Szép tenor énekhangjával többek között a szegedi Fogadalmi Templom énekarában, a Szegedi
Nemzeti Színház kő-, és szabadtéri színpadán, valamint a Vaszy Viktor Kórusban
is énekelt, napjainkban pedig a Pócsai
György vezette Hozsanna Kórus aktív
tagja. Napjainkban feleségével együtt
nyugdíjas korukat egy dorozsmai tanyán
élik.
Édesanyja Hódi
Jusztina (1950)
Gyógyszertári asszisztensként dolgozott a

volt.
Házasságukból három gyermek
született:
1. Hajnalka (1975) Egészségügyi végzettségű, Üllési otthonukban GYES-en van a
4 gyermekével.
2. Ifj. Tibor
3. Klára (1979) Gyógyszertári asszisztens
Dorozsmán, otthonukban GYES-en van 4
gyermekével.
Ifj.
Mihálffy
Tibor
gyermekkorát Kiskundorozsmán élte. A Széksósi úti
óvodába járt.
Iskolái: az elemi iskolát Dorozsmán az I.
sz Általános Iskolában ( napjainkban
Orczy István Ált.Isk.) végezte.
Szegeden
a
Hansági
Ferenc
Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában végzett.
Az érettségit munka mellett tette le.
Érettségi után Hódmezővásárhelyen a
Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kar Általános Agrármérnök
szakon végzett.
A sorkatonai szolgálatot Hódmezővásárhelyen töltötte.
Munkahelyei: Szegeden a Hóbiárt Bisztró,
a Kati cukrászda, majd ezután az édesapja által vezetett családi gazdaságban helyezkedett el.
1990-től Széktó dűlőn szép tanyájukon,
családjával mint őstermelő mezőgazdasági termeléssel foglalkozik, ahol saját tulajdonú földjén értékteremtő munkát végez.
Mindezt az ősöktől örökölt szorgalommal
és a föld iránti szeretetével teszi. A lovakkal való foglalkozás, idomítás sem idegen
számára, hiszen gyakorlott lovas, aki
családjával és barátaival rendszeresen
részt vesz lovas hagyományőrző rendezvényeken. Tervei között szerepel a lovaglás
népszerűsítése, a vidéki élet hagyományainak megismertetése.
Házassága: 2010.05.29-én
házasságot
kötött a szegedi Puskás István asztalos és
Csorba Márta leányával, az 1982-ben
született Puskás Tímea kisgyermeknevelővel.
Eskető papjuk Dorozsmán Mádi György
plébános volt.
Négy gyermek édesapja.
Laura, (2003) Szegeden tanul a Rókusi
Iskolában
Tibor Csongor (2011) óvodás a Bölcs utcában
(Folytatás a 2. oldalon)

TE KIT VÁLASZTANÁL?
Az előző kérdésünkre a helyes válasz:
Simont és Andrást szólította meg
Jézus a Galileai tó partján: „Gyertek,
kövessetek, és emberek halászává
teszlek benneteket!” Ők rögtön ott
hagyták hálójukat és követték.
Új kérdésünk: Ki volt az a 3. századi szent, akit karóhoz kötöztek,
hogy a katonák halálra nyilazzák?
1.
Szent Jeromos?
2.
Szent Vince?
3.
Szent Konrád?
4.
Szent Sebestyén ?
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 február 15i számban közöljük. A Szent Margittal kapcsolatos játék szerencsés nyertese Kasza Lajosné volt.
M. L.

Létige
1. v.: MTörv 18,15-20; Zs 94; 1Kor
7,32-35; Mk 1,21-28
2. h.: Mal 3,1-4 vagy Zsid 2,14-18 Zs
23 Zsid 2,14-18 Lk 2,22-40
3. k.: Zsid 12,1-4; Zs 21; Mk 5,21-43
4. sz.: Zsid 12,4-7.11-15; Zs 102; Mk
6,1-6
5. cs.: Zsid 12,18-19.21-24; Zs 47; Mk
6,6-13
6. p.: Zsid 13,1-8; Zs 26; Mk 6,14-29
7. sz.: Zsid 13,15-17.20-21; Zs 22; Mk
6,30-34
8. v.: Jób 7,1-4.6-7; Zs 146; 1Kor 9,16
-19.22-23; Mk 1,29-39

Kedves Olvasó!
Többször megfigyeltem,
hogy a tapasztaltabb
szülők
a
negyedikötödik gyerekkel nemcsak biztosabb kézzel,
de elengedettebben is bánnak. Kevésbé
akarnak beleavatkozni a fejlődés természetes folyamatába. Több teret engednek
a kicsik szabad játékának. Első gyereküket még éppen olyan neurotikussá teszik,
amilyenek ők maguk (mondom ezt egy
ötgyerekes család legelső sarjaként).
A feszült, kontrollmániás szülőből az
sugárzik, hogy „mindennek úgy kell lennie, ahogy én látom jónak”. Az ötödik gyerekkel szinte mindenki elengedettebb.
Milyen jó volna, ha mindenki legalább öt
gyereket vállalhatna! Addigra szépen
kiizzadná magából a kontrollmániáját,
mert rájön, hogy természetes úton jobban
kibontakoznak a gyerekek. A bilire szoktatás gyötrelmei közben segít a tapasztalat, hogy a bili iránt legkevésbé érdeklődő
gyerek sem fog pelenkát hordani 16 éves
korában. Sokan ezt is csak akkor hiszik
el, amikor már tapasztalták. Az első gyerekkel még nem olyan biztos benne az
ember. A sokadik gyerek idején kezd derengeni a fény az alagút végén: előbbutóbb felnőnek. Nem kell idegeskedni.
Nyugodtan hátradőlhetünk. Mire az ember nagyszülő lesz, még jobban el meri
engedni magát. Talán meg kellene próbálni rögtön a nagyszülőséggel kezdeni, de
legalábbis az ötödik gyerekkel. Mindenesetre, ha kiengedsz egy kicsit a feszültségből, és sokat hagyod a gyerekeidet aktívan, a fantáziájukból merítve saját maguk által kitalált játékokat játszani, különösen a kicsiket, akik
még nem iskolások, tapasztalni fogod,
amikről itt elméletben olvasol. Minél többet játszhatnak, annál jobban fogod látni,
mekkora szükségük van arra, hogy játszszanak.
Üdvözöl:

Krisztamami

Hirdetések
 A héten lesz első péntek
reggel a szentmise végén szentségimádás lesz, majd délelőtt a betegeket látogatjuk.
 Február 2-án PetőfiszállásSzentkútra lesz zarándoklat. Jelentkezni és bővebb információt kapni
Ferencsik Jánosnénál, vagy Peták
Jánosnál lehet.
 Február 8-án, vasárnap a Katolikus
Kör tartja találkozóját a közösségi
házban, délután 3-kor.
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)

Zente (2013)
Jázmin (2014)
Ifj. Mihálffy Tibor gyermekkora óta vallásos neveltetésben részesült.
1990-es évek elején cserkész volt abban a
csapatban, amit még Farkas Dezső vezetett. 2014-ben a hívek bizalma alapján
beválasztották az egyházközségi képviselő
testületbe. A család vallásos múltjára való
tekintettel mindig a legnagyobb készséggel áll az egyház szolgálatára. Így volt ez
a 2014-ben is, amikor a templomunkban
karácsonyi ünnepekre készülve önzetlenül segített a fenyőfák kivágásában, azok
saját gépjárművén való fuvarozásában és
felállításában. A Katolikus bál szervezésénél és az ott használatos műszaki berendezésének mozgatásában is aktívan részt
vállalt.
Fiatal képviselőtag lévén plébániánkon
számtalan lehetősége nyílik arra, hogy az
egyházunkat szolgálja és annak anyagi
javait ötleteivel, munkájával gyarapítsa.
Kedvenc idézete: „Népünk hite szerint
minden egyes búzaszem magán viseli Jézus Krisztus képét. E jel valóságának jussán a búza termesztője, a földműves ember
Isten után első a földön” – Bálint Sándor
nyomán.
D. A.

Elkezdődött a báli szezon!
A tánc és felkérés régimódi szabályaiból sok ma is érvényes:
- A férfinak illendő az asztaltársasághoz
tartozó valamennyi hölgyet felkérni táncolni.
- A hölgy lehetőleg ne utasítsa vissza a
táncot. Ha mégis nemet mond – arra a
táncra már nem mondhat igent másik
táncosnak. Ha ezt mégis megteszi, akkor
az
előzőleg
elutasított
férfi
„kimuzsikáltatta” a lányt.
- Nem illik tánc közben a szomszéd párral
csevegni, mint ahogy – legyünk akár „a
parkett ördögei” – a táncbemutató sem
illendő.
- Kalapban férfi soha nem táncolt.
- Éjfélig csak csárdást húztak, három
csárdás volt egy tánc.
- Kevesen tudják, de a hölgyet a kísérőjétől kell felkérni.
(Folytatás a következő számban.)

N.-né

A héten ünneplik névnapjukat
Ignác

tűz

Brigitta

erős, erényes

Karolina

a Karola továbbképzése

Balázs

királyi

Oszkár

jó dárda, szarvast kedvelő

Ráhel

bárány

Csenge

cseng

Ágota

Agáta régi magyar formája

Ingrid

oltalmazott lovas nő

Dorottya, Isten ajándéka
Dóra
Tódor

a Teodor rövidülése

Rómeó

Rómába zarándokló
N.-né

Léleklétra
A mennyek országa minden alkalommal növekszik, ha valamit
teszünk a szeretet viszonzásaként,
vagyis viszonzásul Istennek, Aki
maga a Szeretet.
(Carlo Caretto)
Sz J.

Játéksarok
Kettő kevés, négy már
sok. Az alábbi, 3x3-as négyzetben
próbálj meg összeolvasni minél több,
három karakter hosszúságú szót (pl.
ÁCS) az egymással szomszédos
betűkből. Minden irányban próbálkozhatsz, kivéve átlósan. Írd fel a
megfejtést egy papírra és 2015. február 6-ig juttasd el neveddel és címeddel ellátva a plébánia postaládájába. A nyertes nevét a 2015. február 15-i számban közöljük.
H. M.

Anyakönyvi hírek
Temetés: Borbola Józsefné sz.: Masa
Franciskát életének 83. évében, 2015.
január 23-án, Kovács Bálintné sz.:
Kálmán Margitot életének 83. évében, 2015. január 26-án utolsó útjukra kísértük.
Nyugodjanak békében!
P. Gy.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

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.

