KIÁLTÓ SZÓ
A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja

3. évfolyam, 7. szám

Sebességkorlátozás

2015. február 15.

Szent Cirill és Szent Metód

Cirill született Tesszaloniki 827 † Róma 869;
Metód született Tesszaloniki 815 † Velehrad 885.
(Mk 1,41)
Ünnepük: február 14.
A Nagymorva Birodalom fejedelme Bizánctól kért
hittérítőket, akik szláv nyelven hirdetnék az Igét.
ORIGENÉSZ: Ezzel meg akarta mutatni, hogy minden
Cirill és Metód testvérek kapták meg e nehéz feladadolog tiszta annak, aki maga is tiszta. Aki lelkében pisztot. Első és legfontosabb munkájuknak tartották, hogy
kos, annak félni kell a leprástól, vagy csak attól, hogy seolyan írásjeleket alkossanak, melyekkel a szláv szavak leírhagíteni kell rajta?
tók. Megalkották a cirill betűs ábécét. Igehirdetésüket szláv
G. F.
nyelven mondták, amely megnyerte a nyugati-szláv népek tetszését, nem úgy a német klérusét. Rómában Hadriánus pápa a szláv nyelvet vézatot pedig a sárospataki Esze Tamás
delmező fivéreket püspökké szentelte.
Általános Iskolában végezte. TanulCirill vonzó személyiség volt, a görög
mányait a sátoraljaújhelyi Kossuth
Molnár László Attila - könnyűmisszió lelke és korának legműveltebb
Lajos gimnázium és Szakképző Iskoláipari mérnök
görögje. Beszédeiben, írásaiban is loboban folytatta, ahol 1997-ben érettségiSzületett:
gott, amikor az isteni bölcsesség volt a
zett. A Budapesti Műszaki Főiskolán a
1978.11.18-án,
témája. Prédikációinak vonzásában és a
Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki
szláv nyelv kultúrájának munkálkodásáÉszak MagyarorszáFőiskolai Karon 2004-ben diplomát
nak teljében szólította magához az Úr.
gon, Borsod-Abaújszerzett. (Az utolsó fél évet munka
Metód a bibliát fordította szláv nyelvre.
Zemplén megyében,
mellett fejezte be.)
A liturgiában kérdés volt, hogy a római,
történelmi jelentőHázassága: A Budapesti Műszaki Fővagy a bizánci nyelvezet legyen a rítus.
ségű városban, Sáiskolán megismerkedett egy dorozsmai
Mindketten az őskeresztény hagyomány
rospatakon.
Lakleánnyal, amiből szerelem és házasság
örökösei voltak. Szent meggyőződésük,
cím: Kiskundorozsma Tass u.10.sz.
született. 2003. szeptember 20-án felehogy minden nép hivatalos az üdvösségŐsei római katolikus vallású jó kereszre. Az Ó-egyház szláv nyelvű liturgiája
ségül vette a dorozsmai Mihálffy Tibor
tény emberek voltak, akik ezen a vidénekik köszönheti továbbélését a görögkeSándor agrármérnök és Hódi Jusztina
ken éltek családjukkal békességben.
leti hitéletben. Művészi ábrázolásokon
gyógyszertári asszisztens leányát,
Apai ágon nagyapja: Molnár László,
mindketten hosszú, filozófiatanári viseMihálffy Klárát . Kiskundorozsaki a sárospataki székhelyű Bodrogköletben állnak egymás mellett, apró tempmán Mádi György plébános adta őket
zi Állami Gazdaság alkalmazásában
lomot tartva tenyerükön.
egybe és áldásukat a házasságukra.
több munkafeladatkörben fejtette ki
F. D.
Felesége: Mihálffy Klára 1979-ben
értékes munkáját. Cégnél könyvelő és
született, könnyűipari mérnök és
a konyhavezető, a gyümölcs ágazatnál
gyógyszertári szakasszisztens.
pedig munkavezető volt. Felesége,
Házasságukat négy szép egészséges
Kertchner Borbála Sárospatakon vasgyermekkel áldotta meg az Úr.
Sok olyan szentünk van, akik megtéutas alkalmazott volt. Házasságukból
Család:
résük előtt léha, könnyelmű, csapoegy gyermek született.
László (2005) Dorozsmán a Jerney
dár életet éltek. Amikor megtapaszAnyai ágon nagyapja: Varga István,
János Általános Iskola IV. osztályos
talták Isten szeretetét, felismerték
Sárospatakon gazdálkodott saját földtanulója. Péter (2008) Dorozsmán a
akaratát, egész életüket Neki szenjein. Felesége, Mészáros Magdolna, a
Bölcs u. óvodába jár. Rita (2010) Dotelték.
MÁV-nál volt alkalmazásban, mint
rozsmán a Bölcs u. óvodába jár. Ákos
vasutas. Házasságukból négy gyermek
Amikor egy szentben felismerem a
(2012).
született. Édesapja: Molnár Lászlógyengeséget, a gyarlóságot, amely
Munkahely: Házasságkötés után KisBorász technikus. 1955. december 28ellen keservesen küzd, ez reményt
kundorozsmára költözött és 2003-ban
án Sárospatakon született. Tolcsván,
ad, hogy a hibáimmal nem vagyok
a Pick Szeged Zrt.-nél helyezkedett el.
Tokaj Oremus Pincészetnél dolgozik.
elveszett ember, és ha minden nap
Munkája során előbb a készáru rakÉdesanyja: Varga Mária született
újrakezdem, én is egyre közelebb
tárban áru összekészítő majd csoport1958. november 1.) Sárospatakon Lakerülhetek Istenhez.
vezető helyettes volt, napjainkban
boratóriumi asszisztens. SárospataM.T.É.
pedig a felvásárlási részen végzi munkon 1977-ben keltek egybe. Házassákafeladatát.
gukból két gyermek született. László
Egyházzal való kapcsolata: Molnár
Attila (1978) könnyűipari mérnök és
László Attila vallásos neveltetést kaJudit (1981) tanítónő.
pott az őseitől és csakhamar megtalál15. v.: Lev 13,1-2.45-46; Zs 31; 1Kor 10,31 Molnár László Attila
ta azt az utat, ami a helyi egyházkö11,1; Mk 1,40-45
Életének 25 évét Sárospatakon szülei16. h.: Ter 4,1-15; 25; Zs 49; Mk 8,11-13
zösségbe vezetett. Apósának köszönhevel töltötte. A várnegyedbe, a vártemp17. k.: Ter 6,5-8; 7,1-5. 10; Zs 28; Mk 8,14-21
tően (aki a Hozsanna Kórus kiváló
lom melletti óvodába járt. Sárospata18. sz. (Hamvazószerda): Joel 2,12-18;
hangú tagja) került a kiskundorozsmai
kon a Szeplőtelen Fogantatás tempZs 50; 2Kor 5,20 - 6,2; Mt 6,1-6.16-18
egyházzal közvetlen kapcsolatba aklomba járt szentmisékre,itt volt elsőál19. cs.: MTörv 30,15-20; Zs 1; Lk 9,22-25
kor, amikor felkérte őt, hogy tenor
dozó és bérmálkozó is.
20. p.: Iz 58,1-9a; Zs 50; Mt 9,14-15
hangjával erősítse a helyi Hozsanna
Iskolái: Az általános iskola alsó tago21. sz.: Iz 58,9b-14; Zs 85; Lk 5,27-32
Kórus sorait. 2004 év őszétől aktív
zatát a sárospataki Árvay József Gya22. v.: Ter 9,8-15; Zs 24; 1Pét 3,18-22; Mk
Hozsanna Kórus tag.
korló Általános Iskolában, a felső tago1,12-15

…megérintette a leprást …

Képviselők

Böjte Csaba gondolatai

Létige

(Folytatás a 2. oldalon)

Kedves Olvasó!
Mit tegyek, hogy
gyermekem ne csak
koros gyerek, hanem érett ember
legyen, mire felnő?
Melyek azok a feltételek, amelyeknek
meg kell lenniük ahhoz, hogy a gyerekeink azzá az emberré nőhessenek fel,
akivé Isten eltervezte őket; hogy megvalósuljanak a beléjük teremtett, velük
született lehetőségek? A gyermeknevelés leginkább a kertész munkájához hasonlít. Mi jár a kertész fejében,
amikor tavasszal szemügyre veszi a
kertjét? “Milyen állapotban van ez a
növény? Megfelelően tud fejlődni? Kap
elég fényt?” Azon kellene törnünk a
fejünket, hogy mi mindenre van szükség ahhoz, hogy a gyerekeink a lehető
legjobban fejlődjenek, és olyan felnőtté
váljanak, amilyennek a lehetőségét
Isten beléjük teremtette! Az érett emberré fejlődés feltételeinek megteremtése a nevelés legfőbb feladata.
Szeretném remélni, hogy a jövőben nem
az lesz a legfontosabb kérdés, hogy a
kertésznek van-e elég ideje kikapcsolódni, vagy megvalósítania önmagát,
vagy hogy térhetne vissza minél hamarabb a termelőmunkába; hanem az,
hogy a kertjében a növények elég jól
fejlődnek-e, ki tudnak-e bontakozni
teljesen. Ha a növények szépen kifejlődnek, a kertész is elégedett. Azt hiszem, mindannyian elégedettek volnánk, ha azt látnánk, hogy a gyerekek,
akiket nevelünk, végül virágzó és gyümölcstermő érett felnőtté nőnének fel.
A legteljesebb önmagukká, amilyenek
Isten terve szerint lehetnek.
Üdvözöl:

Krisztamami

(Folytatás az 1. oldalról)

A parókián is önzetlenül segít, rendszeresen jelen van a betlehem építésnél és 2014-ben az adventi koszorún is
ő gyújtotta meg a 2. gyertyát.
Egyházközségi képviselőnek is azért
jelöltette magát, mert munkájával,
eddigi megszerzett tudásával és tapasztalatával segíteni szeretné az egyházközösségünket.
D. A.

Hamvazószerda. Ezen a napon a
reggeli misén és a következő vasárnap minden miséjén hamvazás lesz.
 Nagyböjt péntekjein a keresztút
reggel 6:20-kor kezdődik templomunkban.
 Egész napos szentségimádást tartunk február 17-én, kedden, a reggeli mise után kezdődően este 18.00
óráig a közösségi házban.
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
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Simeon rövidülése

Zsuzsanna liliom
Eliza

Erzsébet önállósult rövidítése

Te kit választanál?

Aladár

mindenben hatalmas, elöljáró

Az előző kérdésünkre a helyes válasz:
Teofil volt. Így kezdődik az előszó:
Első könyvemben, kedves Teofil,
elbeszéltem, mi mindent tett és
tanított Jézus … Az Apostolok
cselekedeteit, melyet a kutatások
szerint
Szent
Lukács
írt,
a
„Szentlélek
evangéliumának”
is
szokás nevezni. Új kérdésünk: Ki
alapította a Ferences rendet?

Álmos

álombéli, megálmodott, magasztos

Eleonóra

Isten az én világosságom

1. Szalézi Szent Ferenc?
2. Xavéri Szent Ferenc?
3. Assisi Szent Ferenc?

Játéksarok
Képrejtvény
Milyen szó rakható ki az alábbi képsorozatból? Írd fel a megfejtést egy papírra és 2015. február 20-ig juttasd el
neveddel és címeddel ellátva a plébánia
postaládájába. A nyertes nevét a 2015.
március 1-jei számban közöljük. A
február 1-jei játék nyertese: Kószó
Dóra.

H. M.
4. Solanó Szent Ferenc?
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
március 1-jei számban közöljük.
A Szent Sebestyénnel kapcsolatos
játék nyertese Farkas Dezsőné volt.

Hirdetések
 Február 18-án, szerdán

A héten ünneplik névnapjukat

M.L.

Anyakönyvi hírek
Temetés: Tóthmihály Tivadarné sz.:
Halász Irént életének 77. évében,
2015. február 4-én, Sutka Ferencé,
sz.: Ónozó Veronikát, életének 91.
évében, 2015. február 6-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

Szerzetesrendek
Pálosok 1. rész
Bertalan, pécsi püspök a Mecsekben a
Patacs fölötti hegyen 1225-ben monostort
emeltetett a környék remetéi számára akik
a püspök joghatósága alatt éltek jámbor
életet, s később csatlakoztak Boldog Özséb
közösségéhez. Özséb 1246-ban esztergomi
kanonokként úgy döntött, hogy remeteségbe vonul a Pilis hegyeibe. Itt látomásban
részesült: szélvihar támadt, mint pünkösdkor, de a fák nem mozdultak, lángnyelveket látott szerteszét, melyek egyetlen nagy
lánggá egyesültek. Miután megfejtette e
látomást, rájött, hogy neki kell összegyűjtenie a szétszórt remetéket. Így épített a mai
Kesztölc falu közelében, a Szent Kereszt
tiszteletére monostort és egy templomot.
Az új rend védőszentjévé Remete Szent
Pált választotta.

K. L.-né

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.

