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Sevillai Szent Leander püspök

Született: Cartagena 549 előtt
† Sevilla 600. március 13.
Ünnepe: február 27.
(Mk 9,7)
Leander családja négy szenttel ajándékozta meg az
Egyházat. A nyugati gót ariánusok elől a család SevilláSZENT JEROMOS: A Szentlélek kegyelme a felhő, ami
ba menekült. Leander nagyon korán bencés szerzetes
fölöttük van, olyan mint egy sátor. Péter, még te akarsz
lett. A király fiát Hermenegildet keresztény hitre téríépíteni három sátrat? Nem veszed észre, hogy már a
tette. Ezért száműzték. Konstantinápolyba ment hite
Szentlélek sátorában vagyunk mindannyian?
ügyének képviselésére. Ott ismerkedett meg Gergely pápai követtel, a későbbi Nagy Szent Gergely pápával. Leandert Hispániába
G. F.
való visszatérése után Sevilla püspökévé
és Andalúzia metropolitájává nevezték ki.
zőtúri Állami Gazdaság húsüzemében
Közben a király halála után Hermenegild
vezető helyettes. 1986-2000 Csongrád
testvére, Rekkared lett az uralkodó, aki
Megyei Közgyűlés Hivatalában osztálymár nem folytatta apja valláspolitikáját.
Nógrádi Tibor—Magyar Labdarúgó
vezető. 1990–től sikeres piaci vállalkozáÍgy Hispániában véget ért az Arianizmus,
Szövetség Csongrád Megyei igazgasok vezető menedzsere: Láng Kft., Fialla
melyet az 589-es III. Toledói Zsinaton
tó, önkormányKft., H1 Autó Kft. 2010-től az MLSZ
ünnepélyesen megpecsételtek. Amikor
zati képviselő
Csongrád Megyei Igazgatóság igazgatója
Nagy Szent Gergelyt pápává választották,
Született: Szeged
és Szeged Megyei Jogú Város Önkorírásban gratulált neki, régi barátságuk
1962.01.21.
mányzati képviselője.
kapcsán. Gergely pápa megbecsülte az
Szeged (Subasa)
Házassága:
Apostoli Szentszék iránti hűségét és
Nyírfa utca 12 sz.
1988.05.06-án házasságot kötött a szipalliumot (gyönyörű palást hermelinnel
alatt él családjágetvári Gali Imrő István történelem
szegélyezve) küldött ajándékba, mely
val. Apai ágon
abban a korban rendkívüli tiszteletnyilvátanár leányával, Gali Imrő Beatrixszal.
nagyapja: Nógránításnak számított. Leander kétségteleÚjszegeden Katona Nándor plébános
di Mihály, Móranül a Hispániai Egyház legbefolyásosabb
adta őket egybe. Gali Imrő Beatrix, élelhalom
és
személyisége volt a 6. században.
miszeripari üzemmérnök 1961-ben Szi-

…felhő borította be őket …

Képviselők

Nagyszéksós között elterülő biteszéki
szikes földeken gazdálkodott nejével,
Mucsi Juliannával, ahol kemény, de
tisztességes értékteremtő munkával
tartották fenn családjukat. Életük folyamán, a mórahalmi egyházközség révén
folyamatosan kapcsolatban voltak az
anyaszentegyházzal. Az I. és a II. Világháború sem kímélte, melyből tisztességesen kivette a részét és Isten segítségével élve térhetett haza családjához.
Anyai ágon nagyapja: Ördögh József
katonatiszt helyettes, akit Mórahalomról szólított be a II. világháború. A háborúban életét adta a hazáért. Anyai ágon
nagyanya: Kónya Ilona. Édesapja: Nógrádi János, Szegeden,1928.04.04-én született. Gépkocsivezetőként nagy szorgalommal és rengeteg időráfordítással
dolgozott a kommunizmus nehéz és szűk
levegőjében, családja és két gyermeke
érdekében. Nevét tisztesség és becsület
övezi. 1960. májusában Mórahalmon
házasságot kötött Ördögh Ilonával.
Édesanyja: Ördögh Ilona,1938.05.04-én
Szegeden született és foglalkozására
tekintve kereskedő volt.
Házasságukból két gyermek született:
Nógrádi Tibor (1962)
Nógrádi Csaba (1966.) tűzoltó.
Nógrádi Tibor gyermekkorát Szegeden
töltötte. Óvodába a Hajnóczi utcába járt.
Iskolái: Szeged Guttenberg utcai Általános Iskola, majd felső iskoláit a Radnóti
Miklós Gimnáziumban, a Szegedi Élelmiszeripari Főiskolán, és Pécsett a Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdasági Karán végezte. Végzettsége:
Élelmiszeripari üzemmérnök, okleveles
közgazdász. Pályafutása:1983-1986 Me-

getváron született.
Házasságukból két gyermek született:
Nógrádi Zsombor (1986) egészségügyi
ápoló
Nógrádi Botond (1988) kereskedő.
Az egyházzal való kapcsolata: Nógrádi
Tibor egy olyan keresztény, polgári családból származik ahol, számos rokonsága körében is teljes körűen gyakorolják
keresztény hitüket. Hitéletét egészen
kis gyerekként kezdte, amikor Szegeden
Dán János utcai Jezsuita egyházközösségben András atya tanításai egész életére meghatározó alapot adtak. Serdülő
korában a papi hivatás is szerepelt a
vágyai között, de mivel ehhez szükséges
önfeláldozás mértékét hiányolta önmagából, ezért erről lemondott.
Jelenleg választókerületében három
egyházközség is működik, és 2014-ben a
kiskundorozsmai hívek bizalma alapján
egyházközségi tanácstaggá választották,
így négy egyházközség ügyes-bajos dolgaiban próbál segíteni.
Sok eredményesen elvégzett munka
mellett külön büszkeség tölti el, hogy
2011-ben részt vett az Élhető Szegedért
Egyesület, a Móravárosért Egyesület, a
Katolikus Agrár- és Munkásszövetség,
az Oroszlánszív Lovagrend – valamint a
Szent Kereszt Plébánia és a civilek öszszefogásából szervezett Kálvária tér
„rehabilitációs” programjában, ahol az
emlékhely a kereszt és a kopjafák felállításával ősök áldozatos munkájára emlékezve a múltból egy szeletet visszaállítottak. Ez mellett még örömét leli az
apró napi feladatok ellátásában is. A
(Folytatás a 2. oldalon)

F. D.

Böjte Csaba gondolatai
A szeretet a mai világban is áldozatokra
késztet. Amikor a gyermek csendesebben
játszik, hogy beteg édesanyja aludni tudjon, az áldozat. Amikor mások helyett
leviszem a szemetet, és jót teszek, az is
áldozat. Amikor egy édesanya éjjel fölkel,
hogy megszoptassa a kisfiát, betakargassa, az is áldozat. Az áldozatok szentelik
meg az életünket. A világot az áldozatok
teszik szebbé. A szeretetet nem erőst lehet kimutatni áldozatok nélkül.
Míg a fiatalok moziba, strandra mennek,
az egyetemista, aki komolyan készül egy
nagy, szép hivatásra, görnyed a jegyzetei
fölött. Nagy dolgok nem születnek áldozatok nélkül. A legnagyobb áldozat, Jézus
Krisztus keresztáldozata, hiszen: „Senki
sem szeret jobban, mint az, aki életét adja
övéiért.” (Jn 14,13).

M.T.É.

Létige
1. v.: Ter 22,1-2.9a.10-13.15-18; Zs

115; Róm 8,31b-34; Mk 9,2-10
2. h.: Dán 9,4b-10; Zs 78; Lk 6,36-38
3. k.: Iz 1,10.16-20; Zs 49; Mt 23,1-12
4. sz.: Jer 18,18-20; Zs 30; Mt 20,17-28
5. cs.: Jer 17,5-10; Zs 1; Lk 16,19-31
6. p.: Ter 37,3-4.12-13a.17b-28; Zs
104,16-21; Mt 21,33-43.45-46
7. sz.: Mik 7,14-15.18-20; Zs 102; Lk
15,1-3.11-32
8. v.: Kiv 20,1-17; Zs 18B; 1Kor 1,2225; Jn 2,13-25

Kedves Olvasó!
Előrelendítő
játék
közben
buzog
a kíváncsiság,
az
alkotókedv
és
a felfedezés vágya; a
játéknak ez a fajtája
tehát a szellemi fejlődés mozgatórugója. Előrelendítő játék
közben alakulnak ki a belső határok,
jelenik meg az érdeklődési kör és
a cselekvőképesség érzete. Az előrelendítő játék elősegíti az
integráló,
(egységbe rendező) folyamatot, és
hatására megszilárdul az öntudat.
Sok gyerekből teljesen hiányzik a felelősségtudat! Pedig rengeteg felnőtt
próbálja őket felelősségteljessé tenni.
Csakhogy a felelősségtudat nem külső
behatásra alakul ki. Nem lehet senkit
sem megtölteni felelősségtudattal.
Bele kell nőniük. És hol nőnek bele? A
játék szabad, mesterséges, következményektől mentes közegében jön rá a
kicsi gyerek, hogy a tettei következményekkel járnak. Biztonságos határok között szabadon kell mozognia,
és felderítő lelkiállapotban kell lennie
ahhoz, hogy a tettei következményét
valóságosan
megtapasztalhassa. A
játéknak ebben a közegében ébredhet
saját öntudatára, arra, hogy hatni tud
a dolgok alakulására: minden mozdulatom megmozdít valamit! Amit
teszek, azzal hatással vagyok a világra. Az előrelendítő játék az öntudat és
a felelősségérzet ébredésének természetes közege.
Üdvözöl:

Krisztamami

Hirdetések
 Nagyböjt péntekjein a ke





resztút reggel 6:20-kor kezdődik templomunkban.
Nagyböjti lelkigyakorlat: március 1., 8.,
15-én, vasárnapokon lesz a 9 órai mise
keretében. A lelkigyakorlatot vezeti
Kretovics László rókusi plébános atya.
A betegek kenetének kiszolgáltatása
március 22-én, vasárnap az este 6 órai
mise keretében történik.
Március 8-án, vasárnap 15 órai kezdettel a Katolikus Kör tartja találkozóját a
közösségi házban.
Március 6-án, első pénteken reggel
szentségimádás lesz a szentmise végén,
majd délelőtt a betegeket látogatjuk.

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

kiskundorozsmai egyházközségi képviselő testületébe is azért jelentkezett, mert
hisz abban, hogy tudásával egyházunk
javát tudja szolgálni, esetleg közvetíteni
tudja a jó évtizede érzett mély kapcsolatot Krisztussal.
Jelszava: A szelíd felelet megtöri a haragot, a sértő szó pedig szítja az indulatot. Péld. 15,1.

D.A.

A héten ünneplik névnapjukat
Albin

fehér, nemes barát

Axel

a béke atyja

Kornélia

somfa, szarv

Frigyes

béke, hatalom

Adrienn

hadriai

Adorján, Hadria
Adrián
férfi

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes válasz:
Sámson volt, aki filiszteus lányt vett
feleségül. Ő tette fel a találós kérdést
a filiszteusoknak. A felesége kicsalta
a választ és elárulta azoknak:
„Méznél
vajon
mi
édesebb,
oroszlánnál mi erősebb?” Sámson
haragra gerjedt, és visszatért atyja
házába.
Új kérdésünk: Ki volt az a szent,
aki a legenda szerint legyőzte a
sárkányt?
1.
Szent Flórián?
2.
Szent Ignác?
3.
Szent György?
4.
Szent Ferdinánd?
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 15-i számban közöljük. A
ferences renddel kapcsolatos játék
nyertese: Tóth Istvánné.
M.L.

városából

való

Leonóra

az Eleonóra
becézése

önállósult

Inez

az Ágnes spanyol formája

Tamás

iker, csodálatos
N.-né

Játéksarok
Kettő

kevés, négy már sok
Az alábbi, 3x3-as négyzetben próbálj meg összeolv a s ni
m inél
t öbb,
három karakter hosszúságú szót (pl. ÁCS) az egymással szomszédos betűkből. Minden irányban
próbálkozhatsz, kivéve átlósan. Írd
fel a megfejtést egy papírra és 2015.
március 6-ig juttasd el neveddel és
címeddel ellátva a plébánia postaládájába. A nyertes nevét a 2015. március 15-i számban közöljük. A február 15-i játék nyertese: Gyovai Dóra.
H. M.

Anyakönyvi hírek
Temetés: Jenei Károlyt, életének 71.
évében, 2015. február 23-án utolsó
útjára kísértük. Nyugodjon békében!
P. Gy.

Üzenet
„Kereszténynek lenni nem korlátozódik arra, hogy parancsolatokat követünk, hanem hagyjuk, hogy Krisztus
birtokába vegye életünket és azt átalakítsa.” (Ferenc pápa)
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

Léleklétra
Csak az alázatosságban és szeretetben kell megtartanunk magunkat—az
egyik az alap, a másik a tető. Az egész
épület fennmaradása az alaptól és a
tetőtől függ.
(Chantal Szent Franciska)
Sz J.

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.

