KIÁLTÓ SZÓ
A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

3. évfolyam, 6. szám

Sebességkorlátozás

2015. február 8.

Szent Dorottya szűz és vértanú

† Kappadóchiai Cezareában a IV. században
Ünnepe: február 6.
A bálványimádás évszázadaiban nehéz volt Istenhívőnek lenni.
Dorottyát is kínok kínjával akarták rákényszeríteni. Kínzójának mondta: „Inkább a kínok elviselése,mint az örök tűz a bálSZENT JEROMOS: „Bűneink szörnyű illatot árasztanak,
ványimádásért”,mert azt mondta az Úr: „Ne féljetek azokde ha bűnbánatot tartunk, ez az illat parfümmé változik.
tól,akik megölik a testet, a lelket nem tudják megölni.” Kínzása
Ezért kérjük az Urat, ragadja meg kezeinket, és akkor
alatt erőért fohászkodott. Amikor a vesztőhelyre vitték, a fiatal
majd megtörténik velünk is: elhagy a láz.”
Teofil így csúfolta: - Majd a jegyesedtől küldj nekem rózsát és
G. F.
almát! Dorottya mélyen fohászkodott Istenhez és lett alma is
rózsa is, amit elküldött a csúfolódónak.
Ezután lefejezték. Népi mondásainkban
óvodai hitoktatóként is dolgozott Kisha Dorottya szorítja a telet, Julianna
kundorozsmán.
tágítani fogja.

…lázas betegen feküdt …
(Mk 1,30)

Képviselők

Lőrincz Lajos mérnök, szaktanácsadó
Született
1966ban Pécsen.
Subasán él családjával.
Mihálffy Bélával
és Mihálffy Tiborral rokonságban
áll, ezért anyai ágon, nagyapjától
kezdve
visszamenőleg,
felmenői
ugyanazok a személyek. Dédnagyapja Mihálffy Ferenc, Szeged felsővárosi kántor és nagyapja Mihálffy Lajos kántortanító, akikről a 2015. január 4-én és a február 1-én megjelent
számunkban már részletesebben írtunk.
APAI ÁGON:
Ősei római katolikus vallást gyakorolták.
Dédnagyapja Lőrincz Miklós volt, aki
Kiskunfélegyházán gazdálkodott feleségével, Ragancs Máriával. Házasságukból két gyermek született.
Nagyapja: Lőrincz László, szintén
Kiskunfélegyházán, gazdálkodásból
tartotta el a családját. Az I. világháborúban az olasz frontot is megjárta.
Feleségével, Fazekas Margittal négy
gyermeket neveltek fel a római katolikus vallás szellemiségében.
SZÜLEI
Édesapja Lőrincz Lajos - Geodéta
Kiskunfélegyházán 1928-ban negyedik gyermekként jött a világra. Az
államosítás családjuknak is nagy
veszteséget okozott. Később Pécsre
költözött szüleivel. Baranya megyei
Állami Építőipari Vállalat Geodéziai
csoportjának vezetője volt. Tagja volt
a Pécsi Székesegyházi Plébánia egyháztestületének.
Édesanyja Mihálffy Angéla - Pedagógus Szegeden 1939-ben született.
Óvónő volt Pécsen, majd Szegedre
költözésük után a Szeged Csanád
Egyházmegyei Katolikus Óvodában.
Innen vonult nyugdíjba. Néhány évig

Napjainkban Kiskundorozsmán él és
a helyi Rózsafüzér társulat aktív tagja.
Szülők házasságkötése: 1962-ben
történt Szegeden a Felsővárosi templomban, Pártos József jezsuita atya
adta őket egybe.
Házasságukból két gyermek született:
Éva (1963) jogász volt.
Lajos (1966)
Lőrincz Lajos
Pécsen 1966-ban született. A Pécsi
Székesegyházban keresztelte Márton
Dénes plébános. Gyermekkorát szüleivel Pécsen töltötte. Ide járt hitoktatásra, misékre, ministrálni, itt volt
elsőáldozó és bérmálkozó is.
Iskolái: Óvodáit és általános iskoláit
Pécsen végezte.
Középfokú tanulmányait a pécsi
Zipernowszky Károly Gépipari Szakközépiskolában végezte.
1990-ben a pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskolán szerzett diplomát.
A katonai szolgálatot Orosházán és
Baján töltötte.
Édesapja halála után, 1990-ben költöztek Szegedre.
Munkahelyei: Bp.Vegyépszer alkalmazásában Németországban társasház építéseken dolgozott. Jelenleg
mérnök szaktanácsadóként hőszigetelő anyagokkal foglalkozik.
Házassága: 2003-ban feleségül vette
a nagykőrösi Karai Antal leányát,
Dr. Karai Krisztinát. Házasságukat a
szegedi
Rókusi
templomban
Kretovics László plébános előtt kötötték. Felesége 1980-ban született és
napjainkban gyógyszerészként dolgozik Kiskundorozsmán.
Család: Házasságukból három gyermek született, akiket gondos szülőként vallásos nevelésben részesítenek.
Lajos (2005) Szegedre jár III. osztályba.
(Folytatás a 2. oldalon)

F. D.

TE KIT VÁLASZTANÁL?
Az előző kérdésünkre a helyes válasz
Szent Sebestyén volt, aki a harmadik
században egyszerre tudott császári tiszt
és hűséges keresztény lenni. A tehetséges szónok bajtársait is el akarta vezetni
a hithez, és bátorította a fogságban sínylődő keresztényeket. Végül hite miatt
halálra ítélték. Karóhoz kötözték, hogy a
katonák halálra nyilazzák. Amikor halottnak vélték, otthagyták. Egy jámbor
római özvegy, Iréne házába vitte a súlyos
sebesültet, és addig ápolta, míg fel nem
épült.
Új kérdésünk: Kit szólít meg az Apostolok cselekedeteinek előszavában a
hagyomány szerinti szerző, Szent
Lukács?
1.
Szilvánuszt?
2.
Teofilt?
3.
Timóteust?
4.
Szosztenészt?
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 22-i számban közöljük. A Simon és András apostolokkal
kapcsolatos játék nyertese Nyerges
Józsefné volt.

M. L.

Létige
8. v.: Jób 7,1-4.6-7; Zs 146; 1Kor 9,1619.22-23; Mk 1,29-39
9. h.: Ter 1,1-19; Zs 103,1-35; Mk 6,53-56
10. k.: Ter 1,20 - 2,4a; Zs 8; Mk 7,1-13
11. sz.: Ter 2,4b-9.15-17; Zs 103,1-30; Mk
7,14-23
12. cs.: Ter 2,18-25; Zs 127; Mk 7,24-30
13. p.: Ter 3,1-8; Zs 31; Mk 7,31-37
14. sz.: ApCsel 13,46-49; Zs 116; Lk 10,1-9
15. v.: Lev 13,1-2.45-46; Zs 31; 1Kor 10,31
- 11,1; Mk 1,40-45

Kedves Olvasó!

(Folytatás az 1. oldalról)

A gyerek fejlődésének minden területén a
családé a legfontosabb szerep. Az elfogadó és támogató,
kegyelemre
épülő családi légkör a kapcsolatra épülő
következetes nevelés legfontosabb nevelőeszköze. Amikor családra gondolunk, automatikusan egy stabil családot képzelünk el, amely Isten eredeti
terve szerint működik. A mai világ szomorú realitásai közé tartozik azonban,
hogy sok gyereknek nincs része abban
az ideális családi háttérben, ahol édesanyja és édesapja tartós szeretetkapcsolata teremt biztonságos érzelmi
alapot a számára. Noha kevésbé ideális, mint az Isten eredeti terve szerinti
teljes és szerető család, az egyedülálló
szülő gyerekeinek is lehet jó családi
élete. Mivel még inkább át kell gondolnia, mit hogyan csinál, az egyedülálló
szülő gyakran gazdagabb családi légkört teremt, mint sok elfoglalt házaspár. Egyedülálló szülőnek lenni nem
kis teher, de talán nem is a legnehezebb. Bármilyen nehézséggel küzd is a
családunk, teremthetünk olyan családi
légkört, amelyre a szeretet és a megbocsátás jellemző, Isten törvényének stabil keretei között. Egy “jó” családban a
gyerek kielégítő kapcsolatok részese.
Mély elfogadás veszi körül, észreveszik
és értékelik az egyéniségét, és a családi
otthon helyt ad a kreativitásának is. A
családban a gyerek nem házimunka,
hanem a közösség tagja, aki részt vesz
a ház körüli munkák elvégzésében, és
részt vesz a közös kikapcsolódásban is .
Üdvözöl:

Krisztamami

Hirdetések
 Február 8-án, vasárnap, a


Katolikus Kör tartja találkozóját a
közösségi házban, délután 3-kor.
Fatimai imaóra lesz február 13-án,
pénteken, délután 4 órai kezdettel a
közösségi házban.

P. Gy.

Léleklétra
Az ember nagyságát a szeretetén lehet
lemérni. (Szent Bernát)

Sz J.
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

László (2007) Szegedre jár II. osztályba.
Miklós (2009) Óvodás Dorozsmán.
Lőrincz Lajosnak eddig nem volt
alkalma az egyházközösségen belül
kifejteni tevékenységét, de vallása
rendszeres gyakorlása mellett szeretne többet tenni a hozzá hasonló elkötelezettségű emberekért és egyházunkért. Szakmai tanácsával szívesen segítene a plébániához tartozó
épületek felújításában.
D. A.

Elkezdődött a báli szezon!
A tánc és felkérés régimódi szabályaiból sok ma is érvényes:
- A férfi nem hagyhatja abba a táncot, a
hölgy lehet az, aki „elfáradt”.
- A hölgyet a táncot követően illik visszakísérni az asztalhoz vagy a helyére.
- A férfi köszöni meg a táncot, a hölgy
egy mosollyal ezt nyugtázhatja. Éjfél
után ettek a zenészek és a táncosok azt,
amit otthonról hoztak, vagy ha közel
laktak, hazaszaladtak enni.
- Ital nem volt, éjfél után a férfiak a közeli ivóban ittak. Sokszor ott folytatták a
mulatozást – olykor egy-egy „kapósabb”
lányért ölre mentek – amire a lány büszke volt.
N.-né

Isten patikája
63. rész: A fokhagyma 1.
A fokhagymánál egészségesebb
dolog talán nem is nagyon létezik, ha mindenki naponta bekapna egykét gerezdet bizony sok betegséget meg
tudnánk előzni. A természetes antibiotikum nemcsak hatékony gombaölő, hanem tökéletesen megfelel az influenza,
meghűlések megelőzése érdekében, kordában tartja a vérnyomást, hatékonyan
tisztítja az ereket, és jó hatással van az
emésztésre is. Sok benne a magnézium, a
C- és a B6-vitamin, javítja a bőr és nyirokkeringés vérellátását, segíti a fogyókúrát és növeli a koncentrációs képességet.

A héten ünneplik névnapjukat
Aranka

az arany szó kicsinyítőképzős változata

Jeromos

szent nevű

Abigél

az apa öröme

Alex

harcra kész férfi

Elvira

akit az ereklye megvéd

Bertold

pompával uralkodó

Marietta

a Mária olasz továbbképzése

Lívia

ólomszínű, kékes

Lídia

az ókori Lídiából való nő

Linda

hársfából készült pajzs, kígyó

Bálint,
Valentin

erős, egészséges

N.-né

Játéksarok
A játék célja, hogy a versenymotor az óramutató járásának
megfelelően körbehaladjon a pályán (a
négyzetrácsos részen, és átérjen a
célvonalon (dupla vonal). Minden másodpercben, vagyis minden lépés
során három dolgot tehet: 1-gyel többet
mo zo g,
mint
e lő ző le g
(gyorsít), 1-gyel kevesebbet (lassít),
vagy ugyanannyit (tartja a
tempót). Mivel a jármű sebessége kezdetben nulla (áll), ezért az első
lépés mindig 1. Átlósan nem mozoghat,
és csak a lépések között válthat irányt.
Leggyorsabban hány másodperc alatt
(hány lépésben) jut át a célvonalon
anélkül, hogy falba (vastag vonalba)
ütközne. Írd fel a megfejtést egy papírra és 2015. február 13-ig juttasd el
neveddel és címeddel ellátva a plébánia
postaládájába. A nyertes nevét a 2015.
február 22-i számban közöljük. A január 25-i játék nyertese: Tóth Ábrahám.

H. M.

K. Á.

Anyakönyvi hírek
Temetés: Egri Istvánné sz.: Szabó
Margit Katalint életének 97. évében,
2015. január 25-én, Komáromi Antalt
életének 64. évében, 2015. január 30án 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.

