
Vannak mérget tartalmazó sza-
vak; és borzasztó, hogy a kimon-
dott szót visszavonni már nem 
lehet. Mérgező nyílként fúródik 
a lélekbe egy-egy meg nem gon-
dolt szó, és ott bomlaszt-bom-
laszt szüntelen.

Vannak azonban varázs-sza-
vak is: a betegeket gyógyítók, 
holtakat éltetők! Egy-egy szó, 
tán ki sem mondták még, 
csak a tekintet vagy 
a gesztus tartal-
mazza, és máris 
éled, fiatalodik 
és erősödik tőle 
a fáradt lélek. 
Az ilyen szavak 
a Lélek melegét 
sugározzák, és 
fölráznak a tes-
pedtségből, mint a Pünkösd tüzes 
lángjai.

Amikor látó szemet kérünk 
Tõled, Szentlélek, ezért könyör-

günk: add nekünk a Te szeme-
det, hogy mint Te, úgy lássuk a 

világot, az embereket, törté-
nelmünket és a magunk 

élete történetét. Add, 
hogy napról napra, 
óráról órára olya-
nok legyünk, ami-

lyennek elgondol-
tál. Tégy bennün-

ket lassan-lassan 
azzá, amire teremtet-

tél. Add, hogy a Te sze-
meddel lássunk és a Te 

szemszögedbõl.
A Szentlélek bennünk az új 

szent, amely által meglátjuk Jézus 
arcán az Isten dicsõségét. Õ lesz 
bennünk az új szó, amellyel meg-
valljuk: "Jézus az Úr!" Õ lesz ben-
nünk az új imádság, amellyel azt 
kiáltjuk: "Abba! Atyánk!" Õ lesz 
bennünk az új szeretet, amely által 
úgy kezdünk szeretni, ahogy Jézus 
szeretett: határtalanul. 

Szeretet: határtalanul...

X. ÉVF. 3.  SZÁM

2007.
Pünkösd
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Áprily Lajos

Imádkozom: Legyek vidám
Én Istenem, legyek vidám, 
hogy házamat vidítni tudjam. 
Mosolyogjak, ha bántanak 
és senkire se haragudjam.

Arcom ne lássa senki sem 
bánkódni gondon és hiányon. 
Legyen szelíd vasárnapom, 
ha mosolyog a kisleányom.

Én Istenem, legyek vidám, 
ma minden gondot tűzre vessek. 
Nyújtsam ki kincstelen kezem 
Szegényen is nagyon szeressek.

Tudom, sokat bűvölt a gyász, 
a hollós téli bút daloltam. 
A bátrakkal hadd mondom el: 
panaszkodtam, mert balga voltam.

Én Istenem, legyek vidám, 
ujjongjon újra puszta lelkem, 
mint rég, mikor falum felett 
az első forrásvízre leltem.

Ködökbe csillanó sugár, 
víg fecskeszó bolond viharban, 
tudatlan gyermekhang legyek 
a jajgató világzivatarban.
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Mi mindig azt hisszük, hogy a kételke-
dés a modern ember kiváltsága. És abban 
a felfogásban ringatjuk magunkat, hogy a 
kételkedéshez szükséges bátorságot csak 
a felnőtté vált XX. század embere szerez-
te meg. Valóban bátorság is kell a sokak 
által vallott igazságok megkérdője-
lezéséhez még ma is. Csak abban 
tévedünk, hogy a kételkedést 
a modern 
ember talál-
ta fel. És a 
legérdeke-
sebb az, hogy 
ott is ráaka-
dunk kételkedésre, 
ahol éppen nem várjuk. Sőt, nem vár-
ják a kételkedések szószólói. Tudniillik 
a Bibliában, amit az emberi hiszékenység 
termékének gondolnak.

Éppen ezért gondviselésszerű, hogy 
Jézus mennybemenetele napján olvassuk 
az evangéliumból a címben idézett szava-
kat. És hogy ezeket a szavakat nemcsak 
a jeruzsálemi, de a galileai megjelenésre 
is alkalmazza, ahol – talán Szent Pál uta-
lása szerint – „több mint ötszáz testvér-
nek jelent meg, ezek közül a legtöbben 
még élnek, de néhányan már meghaltak.” 
(1 Kor 15, 6) Tehát több héttel a jeruzsá-
lemi megjelenések után az apostolok lel-
kes tanúbizonyságtevése ellenére is voltak 
hitetlenek, illetőleg kételkedők. Akik bizo-
nyára lesajnálták a – szerintük – könnyen 
hívő apostolokat, és azokat, akik az apos-
tolok után hitték Jézus feltámadását. És 
Tamás nyilván bizonygatta azt ezek előtt, 
hogy ő is hitetlenkedett előbb, és még neki 
sem hitték el.

Tehát nem csupán egy egyszerű kétely 
feloldásáról van szó, hanem áttételes 

kételkedésről is, mert az előbb kételkedők-
ben fogant hitet sem fogadták el. Csak a 
maguk meggyőződésének a jogát követel-
ték. Így hát igazán modernek voltak ezek 
a kételkedők. Amihez már akkor is nagy 
bátorság kellett. Hiszen maguk az aposto-

lok is hitetlenekből lettek hívőkké. És 
nyilván erősen vitatkozva bizony-

gatták Jézus valóságos megjelené-
seit. Ez kiérzik a későb-

bi apostoli tár-
gyalási mód-

ból. Szent Péter 
ezt írja: „Mert 

nem kieszelt 
meséket vettünk 

alapul, amikor tudtul adtuk 
Jézus Krisztus hatalmát és megjelené-

sét.” (2 Pt 1, 16) És nyomatékosan mond-
ja: „ettünk és ittunk vele halálból való fel-
támadása után”. (ApCsel 10, 41) És Szent 
János is így kezdi levelét: „Ami kez-
dettől fogva volt, amit hallottunk, amit 
a szemünkkel láttunk, amit szemléltünk 
és kezünkkel tapintottunk: az élet Igéjét 
hirdetjük nektek.” (Jn 1, 1) Szinte érző-
dik a szavakon, hogy hihetetlen dolog-
ról akarják meggyőzni a képtelenkedőket. 
Nem hiába idézi az újszövetség annyiszor 
Izajás jövendölését: „Királyok némulnak 
el a színe előtt, mert olyasmit fognak látni, 
amilyet még soha nem hirdettek nekik, 
és olyan dolognak lesznek a tanúi, ami-
lyenről addig soha nem hallottak. Ki hitt 
abban, amit hallottunk, és az Úr karja ki 
előtt nyilvánult meg?” (Iz 52, 15-53, 1 – 
Jn 12, 38; Róm 10, 16)

A kereszténységben kezdettől fogva 
megvoltak a hitetlennek látszó valóságok 
kétségbevonói, de ezek lettek ennek bol-
dog tanúi és hirdetői is.          Belon Gellért

„Bár néhányan előzőleg 
kételkedtek” (Mt 28, 16-20)
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…Mária! Jézusom anyja, Megváltóm 
meleg fészke! Messiásom szállásadója! 
Szeretlek!

Összetett kezem csak a fiadé, csak a 
testté lett Ige előtt borulok térdre, de hogy-
ne szeretnélek, amikor belőled nőtt ki ez 
a láng, te vagy a forrása az eget és a föl-
det egybeolvasztó csodának, méghozzá 
úgy, hogy közben érintetlen maradt a táj, a 
füvek zöldek, a mezők virágoznak, a csil-
lagok csillognak, az élet – a szó biológiai 
értelmében – ugyanaz maradt, de a Léte-
zés mégis más lett, mert Jézus óta megvál-
tozott a világ.

Ha szeretem a fiút, akkor az édesanyját 
is szeretem. Életem legszebb emlékei közé 
tartozik az a pillanat, amikor lelkigyakor-
latos beszédeimet úgy köszönte meg egy 
nyugdíjas tanárnő, hogy „milyen boldog 
lehet az ön édesanyja”. Bibliai monda-
tot idézett, de simogatta a lelkem anyám 
miatt. Anyám, aki – hitem szerint – akkor 
már Mária barátnője lehetett és így való-
ban boldog, rámnézett és arra buzdított, 
beszélj fiam, Máriáról, beszélj nekik úgy, 
mintha rólam beszélnél, rólam, aki meg-
szültelek.

Zavaromban lehajtottam a fejem, mert 
éreztem, hogy ennek a biztatásnak nem 
tudok ellenállni, de azt is tudtam, hogy a 
teológusok kezétől áldott pontos meghatá-
rozásokra képtelen vagyok, hiszen anyám 
kér arra, hogy Jézus anyjáról írjak, úgy 
„mintha csak róla írnék”…

Tulipánok fészkelődnek a kezemben és 
a japán költő, Ishikawa Taboku sorait 
imádkozza a szám, hisz anyámmal már 
csak ezen a nyelven beszélhetek.

„Vállamra kaptam az édesanyámat és 
vittem a vállamon őt tova, halkan, de oly 
pici volt, oly könnyű szegényke, hármat 
se léptem, sírva fakadtam.” (Ford.: Kosz-
tolányi Dezső)

Vállamra kaplak, Mária, hogy érezze-
lek. Érezzem „súlyodat”.

Viszlek a mezőn keresztül, viszlek a 
városon át, viszlek jéghideg időben és 
nyári forróságban, hordozlak fiatalon és 
öregen, boldogan és megalázottan, tűzlili-
om színben és fekete bársonyban. Viszlek 
tömött metrókon, zsúfolt autóbuszokon és 
senki se szól rám, hogy akadályozom a 
forgalmat. Észre sem vesznek.

Pici anya  
vagy Mária, senki elől sem foglalod el 

a helyet, senkit sem zavarsz jelenléteddel, 
nem látják, hogy a vállamon vagy, mert Te 
vagy a vállam. Nem látszol ki belőlem.

Mindenki azt hiszi, hogy egyedül 
megyek. Sokan szánakoznak rajtam, 
mások kinevetnek, csipkelődnek „árva-
ságomon”, mert csak a szemükben vagy 
a szemüvegükben bizakodnak, s eszükbe 
sem jut, hogy mekkora az a „pici”.

A világ centiméterekben, méterekben, 
kilométerekben gondolkodik, s ezért kép-
telen felfogni, hogy a te picinységed, a te 
kicsi-voltod messzebbre ér, mint a világ 
összes hosszúsága, hisz anyai karod össze-
köti a földet az éggel.

Pici Anya. Mária, Virágocskám! Viszlek 
a vállamon halkan, csöndben – nem sze-
retném, ha valaki ránk szólna a szabályta-
lan közlekedés miatt – de szerencsére nem 
látnak minket, annyira egyek vagyunk.

Akkora vagy, mint a vállam. Ha lehajo-
lok, Te is lehajolsz. Ha kihúzom magam, 
fölegyenesedsz. Ha súly nehezül rám, Te 
is hordozod, és amikor táncolok, ismered a 
szabadság méltóságát, s nem a szabályok-
hoz igazodik a lábad.

Vállamon hordozlak, és nem esem 
össze, mert:

Könnyű anya vagy,
hiszen mindig mások súlyát hordozod

Mária
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…Roger Schutz, a kiengesztelődés 
embere, a bizalom megteremtésének nagy-
követe életútjáról beszél egyik vallomásá-
ban, s egyszercsak 
azt mondja a ripor-
ternek, hogy „nem 
jutottam volna 
eddig a nagyanyám 
nélkül”.

N a g y a n y j á t ó l 
„leste el” a szere-
tetközösség megte-
remtésének művé-
szetét, nagyanyja 
volt a Példa arra, 
hogy a tyúkanyó 
mindenféle színű 
kiscsibét a szár-
nya alá fogadhat. 
A hetvenen felüli 
férfi a nagyanyjá-
ra hivatkozik, ami-
kor másoknak szen-
telt élete eredetéről 
faggatják.

Ez a nagymamák 
példája, ez az édes-
anyák szentsége, ez 
az iskolában soha 
meg nem tanulható 
jóság aranykapuja.

A nehéz emberek, 
a történelem hatal-
masai, a nagyságuk-
tól megszédült őrült 
diktátorok előbb 
vagy utóbb tovatűn-
nek.

A könnyű kis-
anyák, a foltos 
kabátba búvó nagy-
mamák az élet megmentői. Aki nehéz, az 
beletapos a földbe. Aki könnyű, az élni 
hagy, az örül az életednek. A hatalma-
sok rombolnak, a kicsik építkeznek. És 

hiszem, hogy az építkező emberé a jövő!
A nagyok nyomában gyász és pusztu-

lás, a kicsik után öröm és élet. A hatalom 
nehéz, az irgalom 
könnyű. Az első a 
gyilkosod, a másik 
az édesanyád.

Amikor e soro-
kat írom, misé-
re készülődöm, és 
arra gondolok, hogy 
milyen „pici és kön-
nyű” az a kenyér, 
amely az átváltozta-
tás pillanata után ott 
lesz az oltáron, és 
ebben a csöpp ostyá-
ban maga az isten-
ség rejtőzködik, az 
istenség, akit „hittel 
áldok”.

Íme, a legna-
gyobb, aki a legki-
sebben is „elfér”.

És tudom, hogy 
minden igazi édes-
anya, minden anya-
szívű asszony, olyan, 
mint az ostya, „pici 
és könnyű”, de Isten 
szeretetének a titkát 
hordozza.

Mária ilyen 
„ i s t e n h o r d o z ó ” 
édesanya volt… 
Csönd gyerme-
ke. Ég leánya. Mes-
siási vágyak szár-
nya. Alázat ünneplő 
ruhája. Kereszt alatt 
álló fájdalom. Halott 

fiút ölelő szomorúság. Húsvéti reménység. 
Pünkösdi örvendezés. 

Mennyei hazatalálás.                                   
                                          Enzsöl Ellák
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Napjainkban a gyermekeknek szánt 
film- és rajzfilmsorozatok fele a keres-
kedelmi csatornákon kizárólag szülői fel-
ügyelet mellett tekinthető meg – áll abban 
a célvizsgálatban, melyet a közelmúltban 
az ORTT megbízásából, pszichológusok 
és médiaszakemberek bevonásával végez-
tek. A szombat-vasárnap 
vetített gyermekműsorok 
mindössze három százalé-
ka volt magyar produkció. 
Az amerikai és japán fil-
mek aránya viszont elér-
te a hatvankilenc, illetve 
tizenkilenc százalékot. A 
távol-keleti rajzfilmek ráa-
dásul egy egészen külön-
leges kategóriát alkotnak 
az öncélú erőszak sajátos 
képi megjelenítése miatt. 
Agresszív, félelmet keltő 
szellemiségük távol áll az 
európai gondolkodástól, és 
összezavarja a gyermeke-
ket. A minden tanulságot nélkülöző, fel-
dolgozhatatlan mesék veszélyeztetik a leg-
ifjabb nemzedék egészséges lelki és szel-
lemi fejlődését – hangsúlyozzák a pszi-
chológusok.

Nem lehet csupán pénzügyi, üzleti szem-
pontokkal megmagyarázni és elfogadtatni 
a jövő nemzedékre káros, de olcsó filmek 
térhódítását. Egészen konkrét módon XVI. 
Benedek pápa idei, a közösségi tájékozta-
tás világnapjára kiadott üzenetének a mot-
tója is erre figyelmeztet: A tömegtájékoz-
tatási eszközök helyes használatára való 
nevelés alapvető a gyermekek kulturá-
lis, erkölcsi és spirituális fejlődése szem-
pontjából. A média szakembereit arra kéri 
üzenetében a pápa, hogy következetesen 
védelmezzék az emberi méltóságot, töre-

kedjenek az erkölcsi érzékek tiszteletben 
tartására, továbbá a kereskedelmi érde-
kek nyomására se engedjenek az alkotások 
színvonalának igényes elvárásaiból.

Önmagával meghasonlott minden olyan 
irányzat, amely a szórakozás nevében fel-
magasztalja az erőszakot, az antiszociá-

lis magatartást, vagy 
lealacsonyítja a szexu-
alitást. Ki hallott már 
olyat, hogy a gyerme-
kek fejlődését értékte-
len alkotásokkal akar-
ták elősegíteni? Éppen 
ellenkezőleg: az eszté-
tikailag és erkölcsileg 
kiváló példák révén 
jutnak el arra a szintre, 
ahol szabadon, önálló-
an képesek véleményt 
alkotni, a jó és rossz 
között különbséget 
tenni.

Mindez persze olyan 
szülőket, nevelőket – köztük egyháziakat 
is – feltételez, akik maguk sem egyszerű 
fogyasztói, hanem éber elemzői a médiu-
moknak. Ha tehetik, gyermekükkel együtt 
odaülnek a képernyő elé – még ha sokszor 
mindkettőjük számára kényelmetlen kép-
sorok peregnek is le előttük – és megbe-
szélik a látottakat. A mai felnőttek gyerek-
korában nem volt még videó, DVD, vagy 
Play Station, de létezett a diavetítő, amely-
lyel éppúgy lehetett rosszul és jól bánni, 
mint a mai, virtuális világ eszközeivel. A 
folytonosan megújuló technikák között az 
alapkérdés nem sokat változott: komolyan 
vesszük-e egymást annyira, hogy elvezes-
sük az igaz, a szép, a jó, a szent melletti 
tudatos választásra? Mert az életben perc-
ről percre folyton választanunk kell…

Papp Tamás

Választanunk kell…
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Mielőtt Anya lettem, főzhettem magam-
nak meleg ételt. Ruháim nem voltak 
pecsétesek. Nyugodtan telefonálhattam.

Mielőtt Anya lettem, addig aludtam, 
amíg akartam, és nem izgultam, hogy 
milyen későn 
fekszem le. 
Minden nap 
megfésülköd-
tem és fogat 
mostam.

M i e l ő t t 
Anya lettem, 
minden nap 
k i t a k a r í t o t -
tam. Nem bot-
lottam meg a 
játékokban, és 
nem felejtet-
tem el altató-
dalok szöve-
gét.

M i e l ő t t 
Anya lettem, 
nem izgultam, 
hogy a növé-
nyeim mér-
gezőek-e, és 
nem gondol-
tam védőoltá-
sokra.

Mielőtt Anya lettem, nem hányt le 
senki, nem lettem kakis, nem köptek le, 
nem rágcsáltak meg, nem pisiltek le, és 
nem csipkedtek meg pici ujjak sem.

Mielőtt Anya lettem, teljes birtokában 
voltam gondolataimnak, testemnek, lel-
kemnek, és végigaludtam az éjszakát.

Mielőtt Anya lettem, sosem tartottam 
kezemben egy síró gyereket, hogy az 
orvos megvizsgálhassa, vagy beadja neki 
az injekciót. Sosem néztem könnyes sze-

mekbe – és sírva fakadtam.
Mielőtt Anya lettem, nem éreztem 

ekkora boldogságot egy egyszerű moso-
lyon, és nem maradtam fenn késő éjjel, 
hogy egy alvó bébiben gyönyörködjem. 

Sosem tud-
tam, hogy 
képes vagyok 
ennyire sze-
retni.

M i e l ő t t 
Anya lettem, 
sosem érez-
tem, hogy a 
szívem apró 
d a r a b o k r a 
törik, mikor 
nem tudtam 
megszüntet-
ni a fájdal-
mát. Nem 
tudtam, hogy 
egy ilyen pici 
élet ekkora 
hatással lesz 
az életemre.

M i e l ő t t 
Anya lettem, 
nem ismer-
tem az érzést, 

hogy a szívem a testemen kívül van. Nem 
tudtam, milyen nagyszerű érzés a gyerek 
etetése. Nem tudtam, hogy valami olyan 
fontossá tehet engem.

Mielőtt Anya lettem, sosem keltem 
fel az éjszaka kellős közepén minden tíz 
percben, hogy megnézzem, minden rend-
ben van-e…

Mielőtt Anya lettem, sosem ismertem 
a melegséget, az örömöt, a szívfájdalmat 
– egyszóval AZT A CSODÁT, HOGY 
ANYA LEHETEK.

Mielőtt Anya lettem volna…



JÁNOSHALMI HARANGOK�. oldal �007. Pünkösd

Őrület? Haláltánc? Cinizmus? A nem-
zet rettenetesen fogy, ezernyifajta népbe-
tegség gyötri: rettenetes az alkoholisták, a 
leszázalékolt rokkantak, a depressziósok, 
az öngyilkosok száma – nem is lehet sorol-
ni a bajokat, mire a magyar (?) kormány-
zat nem a betegek meggyógyításán töri a 
fejét, hanem a kórhá-
zak eladásán, és azon, 
miként ossza szét 
betegpénztári befize-
téseinket a nemzetkö-
zi tőke cápái között, 
miközben olyan kép-
telenséggel eteti hiszé-
keny honfitársainkat, 
hogy a vizitdíjért meg 
a hosszadalmas műté-
ti listákért a hatalomé-
hes, mocskos, cigány 
Orbán a felelős, aki 
veri a feleségét.

Ép ésszel belátha-
tó, hogy a magánbiz-
tosítók megjelenése a 
Magyarország helyén 
nyitott piacon azt 
jelenti, hogy az amúgy is kicsiny egész-
ségügyi tortából most egy újabb, erős és 
mohó csapat is fog harapni. Tehát keve-
sebb jut a betegeknek és a gyógyítóknak. 
Itt meg is állhatnánk, de hazánk a megté-
vesztettek földje, ezért tovább kell men-
nünk. Megkérdeztem egy kanadai és egy 
amerikai Beavatás olvasót–nézőt, mi a 
tapasztalatuk a két rendszerről, ugyanis az 
USA-ban több betegbiztosító osztozik a 
piacon, Kanadában egy van.

Manninger András, Toronto: „Össze 
kell hasonlítani a kanadai és az amerikai 
egészségbiztosítást. Az egy személyre eső 
költség Kanadában mintegy a fele az ame-
rikainak, mindenki be van biztosítva, és 

a népegészségügyi mutatói (élettartam, 
halálozás, csecsemőhalandóság, stb.) az 
amerikai előtt jár. Amerikában egy króni-
kus betegség még a bebiztosítottak számá-
ra is anyagi csődöt jelenthet, mert minden 
biztosító egy felső határt állapít meg, amin 
felül nem fizet. Munkahelycsere esetében 

a fennálló biztosí-
tás megszűnik, újat 
kell venni, és az új 
biztosító nem fize-
ti a már fennálló 
betegségek kezelé-
sét. Ráadásul sok-
kal drágább, mint 
nálunk, Kanadá-
ban. Az amerikai 
rendszerből hasz-
not húzók (biztosí-
tók és a gyógyszer-
ipar) agymosták 
a népet hazugsá-
gokkal. Jól emlék-
szem, hogy ami-
kor 1993-ban Clin-
ton be akarta vezet-
ni az egybiztosítós 

rendszert, a kanadai rendszert használta 
példaképül. A hazugságok áradatát zúdí-
tották rá, amivel összezavarták mind az 
egészségügyi dolgozókat, mind a bamba 
népet. Sőt ennek tetejében még azt is elér-
te a profitáló gyógyszeripar, hogy egy tör-
vénnyel megtiltották azt, hogy a különbö-
ző egészségügyi szervek összeállva együt-
tesen alkudozzanak a gyógyszergyárakkal 
az árakat illetőleg. Az egyes intézmények 
viszont külön-külön nem tudnak meg-
felelő nyomást gyakorolni a gyógyszer-
gyárakra az árak csökkentése érdekében. 
Kanadában egy központi országos intéz-
mény importálja a gyógyszereket az egész 
ország részére, és alkuszik az árakról. Így 

Több-bizonytalanítós rendszer



JÁNOSHALMI HARANGOK �. oldal�007. Pünkösd

v v v v v v v v v v v v v v v

itt a gyógyszerárak sokkal alacsonyabbak, 
mint Amerikában.”

Szalay Gyula, Florida: „ Színigaz, amit 
kanadai barátunk írt, de hozzáteszem a 
valóság még rosszabb. Ebben a gazdag 
országban 40, azaz negyvenmillió ember-
nek nincs semmiféle betegbiztosítása. 
Az is igaz, hogy mikor munkát cserélt 
vagy munkát keresett az ember, mert egy 
állást elveszített, addig nem volt a család-
nak semmiféle biztosítása. Én találtam az 
utóbbi időben egy massachusettsi bizto-
sítót, melyet sikerült megtartanom még a 
nyugdíjban is itt, Floridában. Csak mikor 
már nagyon morogtak, hogy ezt nem sze-
retik, akkor találtam egy floridai biztosí-
tót. De a gyógyszerek körül is balhé van. 
A Medicare nevű biztosítónál 2600 dol-
lárig fizeted az orvosságok 25 százalé-
kát. Utána 100 százalékot fizetsz 3600 
dollár erejéig. Azaz visszafizeted a 2600 
dolláros segélyt, plusz fizetsz 1000 dol-
lárt. Egészségesnek, mint én, ez jó, mert 

sohasem érem el a maximumot. De sze-
gény feleségem 12 féle orvosságot szed, s 
tavaly októberben elköltöttük a 2600 dol-
lárt. Idén már májusban elköltjük. Miért? 
Mert közben az orvosságok ára felment, 
ám a 2600 dolláros felső határ megma-
radt. Franciaországban már forradalom 
lett volna, de itt a nagy távolságok miatt 
nem lehet.”

Tessenek gondolkodni!
Az SZDSZ-MSZP vallása szerint a tőke, 

a piac, a verseny és hasonlók megoldják a 
bajokat, mint hajdan a dialektikus-törté-
nelmi materializmus. Igen, megoldják a 
tőkések és hatalmasok gondjait. A világon 
mindenütt a bankok és a biztosítók hasz-
na a legnagyobb – székháza a legfénye-
sebb! – bárki láthatja, hogy hova áramlik 
a pénz. Annyi bizonyos, hogy nem a sze-
gényekhez, az özvegyekhez és a betegek-
hez: nem erre találták ki a kapitalizmust, 
és nem erre találták ki a kapitalisták az 
SZDSZ-t, meg az MSZP-t.

Czakó Gábor

Borotai hangverseny
Május 20-án 
délután a boro-
tai templom-
ban adott nagy-
sikerű hangver-
senyt az Olgyay 
Családi Zene-
kar. A közön-
ségnek csodála-
tos élményben 
lehetett része. A 
koncert előtt a 
borotai templom 
orgonájának fel-
újítására gyűj-
töttünk. Hálás 
köszönet az ado-
mányokért.
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Az „Együtt Európáért II.” rendezvényen több, mint nyolcezren voltak május 12-én 
Stuttgartban a Schleyer Csarnokban.  A részvevők 15 országból érkeztek, 250 keresz-
tény közösség képviseletében, Jánoshalmát  heten képviselték. A jelenlévők  megfogal-
mazták, hogy együtt akarják átadni Európának és a világnak az élet és a béke Evangéli-
umát , mozgalmaink és közösségeink lelkét.

Együtt Európáért

v v v v v v v v v v v v v v v

Máltaisok látogatása

Május 19-én Jánoshalmára látogatott a Máltai Szeretetszolgálat Szegedi Csoportja. A 
jó hangulatú nap programjai erősítették a két csoport közötti testvéri kapcsolatot. 
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Halljuk úton-útfélen: elvesznek, bezár-
nak, összevonnak, de emellett adót emel-
nek, és mindennek tetejébe semmi sem 
kerül annyiba, mint tegnap, hanem min-
den szolgálta-
tás, de még az 
alapvető élelmi-
szerek is egyre 
csak drágulnak. 
Az ember sok-
szor úgy érzi, 
védtelen és azt 
sem tudja, hová 
nézzen ha már 
hallani sem sze-
ret a legfrissebb 
változásokról, 
aktuális rossz 
hírekről szóló 
beszámolókról. 
Az ember újra 
és újra fölteszi 
magának a kér-
dést: hová tud-
nék elhúzód-
ni a rossz hírek 
áradatától, ami 
nap-nap után ér 
bennünket? Ilyenkor mondják a hittel élők, 
hogy nézzünk magunkba: hol az a pont, 
ahol mi magunk tehetjük jobbá a kör-
nyezetünket? Az a szilárd erkölcsi alap a 
kezünkben van, mely jó kiindulópontja 
annak, hogy újra a remény, a hit és a szere-
tet szent hármasáról szóljanak a hétközna-
pok. Bizony, magunkban is meg kell talál-
nunk a jövőjébe vetett hittel alkotó embert: 
ha megleljük, nincs az a gond és baj, 
amin másokkal összefogva ne tudnánk úrrá 
lenni. Nálunk, Felső-Bácskában bizony 
nehezebb az élet, mint máshol. Nehéz az 

élet Jánoshalmán és a környéken. Min-
dig lehetne többet, jobbat és szebben ten-
ni. A magunk eszközeivel teszünk is, mert 
nekünk egy fontos csak: az itt élők boldo-

gulása. Min-
den más csak 
ezután jöhet. 
De mit tehe-
tünk még, 
hogy hol-
nap előrébb 
l e g y ü n k , 
mint teg-
nap voltunk? 
A magyar 
nép képes az 
összefogás-
ra és képes az 
együttes mun-
kára. Nem 
azonnal és 
vágtázva, de 
ha úgy érzi, 
a baj nagy és 
nincs más út, 
akkor kinyúj-
tott karok szá-
zai és ezrei 

jelzik: az összefogás erejét nem győzhe-
ti le semmi, és nem veheti el tőlünk sen-
ki. Össze kell hát fognunk a legapróbb 
ügyekben is, hogy újra áldás és békesség 
legyen hazánkon, vegyen körül bennünket, 
ne pedig viszály és széthúzás. Jánoshal-
ma jövője is az összefogásban van. Olyan 
összefogásban, amelyben az a közös, hogy 
mit tudunk adni Jánoshalmának és nem az, 
hogy mit vehetünk el Jánoshalmától. Ilyen 
szándékkal még sokra vagyunk érdemesek, 
sok jót tudunk együtt megvalósítani. 

Bányai Gábor 
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke

Az összefogás ereje
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Városi ünnepre hívogató
Tisztelt Jánoshalmi Polgárok!

Közeledik a Jánoshalmi Napok rendez-
vénysorozata, idén június 29-30-án kerül 
megrendezésre városunkban. Már janu-
ár óta tervezgetjük, hogyan tudjuk tar-
talommal megtölteni, gazdag programo-
kat kínálni minden korosztálynak. Miként 
tudjuk megmutatni értékeinket, mind-
azt, amire büszkék voltunk a múltban, és 
vagyunk a jelenben. 

Kedves Szülők és 
Nagyszülők!

Önök is hallhatják majd ked-
venc dalaikat, hiszen városunk 
szülötte, Somogyi Szilárd, az 
Operett Színház néhány művé-
szével nyitja meg a színpadi 
rendezvények sorát 29-én este. 

Kedves Fiatalok!
Lesznek külön Nektek szóló 

koncertek, sportrendezvények a 
Tranzitban, az uszodában, de 
a Korzó előtti téren is. Sőt, lesz egy II. 
világháború tárgyi emlékeit felvonultató 
katonai hagyományőrző egyesület bemu-
tatója is. 

Mi idősebbek pedig nem fogjuk magun-
kat olyan öregnek érezni, ha mindezek 
mellett részt vesztek azokon a progra-
mokon, amik bennünket szórakoztatnak 
majd.

A legkisebbeket sem felejtettük el, szá-

mukra is lesz látnivaló, felfújható játék-
ház, vásári hangulat.

Kiállítások sorozata, zenés, táncos, 
hangszeres produkciók színes forgataga 
lesz látható, melyre a koronát a Hargita 
táncegyüttes helyezi fel szombaton este. 

A célunk nem csak a kulturális progra-
mok felvonultatása, és a kellemes kikap-
csolódás biztosítása, hanem a rendezvény 
hagyományőrző jellegének megőrzése, és 
továbbvitele is. 

Ki vitatná el azt a tényt, 
hogy Jánoshalmán kiváló 
pörköltfőző mesterek van-
nak? Tudjuk jól, több olyan 
család él közöttünk, ahol 
apáról fiúra száll ennek a 
mesterségnek a tudománya. 
Itt lesz alkalom megmutat-
ni a környező települések-
nek, a testvérvárosainkból 
érkező küldöttségeknek, 
hogy milyen kitűnő pörköl-

tek készülnek nálunk!
Kedves Mindenki!

 Tisztelettel hívom, és várom Önöket a 
rendezvényekre!  Jöjjenek el minél töb-
ben, hívják haza erre az alkalomra vidé-
ken élő gyermekeiket, családtagjaikat, jó 
ismerőseiket! Fedezzük fel értékeinket, 
legyünk büszkék rájuk, és mutassuk meg 
másoknak is!

Czeller Zoltán polgármester

�007. június ��. péntek

14 óra „Humor és irodalom” kiállítás 
Ágai Adolf életéről a Városi Könyv-
tárban

15.30 óra Térzene a parkban a Sófár 
Fúvószenekar közreműködésével

16 óra GyERMEKI KÉPZELET kép-
zőművészeti kiállítás óvodásaink alko-
tásaiból az FVM Mezőgazdasági Szak-

képző Iskolában
16.00 A Forrás „Több, mint kávéház” 

megnyitója, a Művelődési Ház parko-
lójában

17 óra „Miért szép Jánoshalma?” című 
fotókiállítás megnyitója a Művelődé-
si Házban

18.30 óra Jánoshalmáról elszármazott 
képzőművészek kiállítása és Ügyes 

Kistérségi Jánoshalmi Napok programja
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kezek gobelin kiállítás a Kulturális 
Központban

19.30 óra Térzene a Szabadtéri Színpa-
don Sófár zenekar Pécs-Somogyról

20 óra MEGNYITÓ ÜNEPSÉG a Sza-
badtéri Színpadon 
A rendezvényt megnyitja Bányai Gábor 
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 
elnöke, és Czeller Zoltán, Jánoshalma 
Város polgármestere

20.30 óra ”Játsszunk MusicalEst újra 
Jánoshalmán” a Pesti Broadway 
Musical Stúdió meglepetés sztárven-
déggel a Szabadtéri színpadon 
Rendező: Somogyi Szilárd a Fővárosi 
Operett Színház rendezője

22 óra Retro Disco a Tranzit Étteremben 

�007. június 30. szombat
9 óra Triatlon amatőr verseny – úszás, 

futás, kerékpározás- Rajt: a Városi 
Sportcsarnoktól

9.30 óra Bács-Kiskun Megyei Forrás 
Irodalmi Szerkesztőség előadása a 
Kulturális Központban

10 órakor Coca-Cola CSOCSÓ Bajnok-
ság a Tranzit Étteremben  
Nevezés: aznap 10 óráig, Fődíj: 30.000,-
Ft, 

11 óra Imre Zoltán táncművész, kore-
ográfus emlékszobájának ünnepélyes 
felavatása a Művelődési Házban

13 óra Kemencés sütés, kézműves foglal-
kozás a Felső-Bácskai Művészeti Intéz-
ményben

14 órától Szabadtéri főzés a Béke téren – 
BOGRÁCSÜNNEP kezdete

15 órától a Szabadtéri Színpadon fellép-
nek a mélykúti, kisszállási jánoshalmi, 
a testvér- és partnertelepülések tánc-és 
hangszeres csoportjai

18.30 óra Eredményhirdetés „Miért szép 
Jánoshalma?” fotó pályázat, Triatlon 
Sportverseny „Tiszta udvar rendes ház” 
pályázat díjainak átadása

19 óra Hargita Nemzeti Székely Népi 
Együttes műsora

20 óra Élőzene a Tranzit Étteremben
21 óra Utcabál a Welcome Band zenekar 

közreműködésével. Előzenekar: Har-
madik Generáció- leányzenekar 

Egész napos programok
2007. június 29-én
Paintball pálya, Fallabda, 12 órától Grill 
látványkonyha a Tranzit Étteremben
2007. június 30-án
Kézművesek utcája. Méhészeti eszkö-
zök bemutatója, kóstoló és vásár. Bemu-
tatkozik a Jánoshalmi Városvédő Egye-
sület, a Jánoshalmi Polgárőr Egyesü-
let, a K&H Bank, a FOKOLARE Lelki-
ségi Mozgalom, a Keresztény Értelmisé-
giek Szövetsége Jánoshalmi Csoportja, a 
Bácska-Gyöngye Helyi Leader Csoport, 
az OPEL- Autóaréna Halas Kft. Lesz 
Autó bemutató és Mobil Vidámpark 
gyermekeknek, Hagyományőrző Bará-
ti Kör katonai bemutatója, Borbemutató 
és vásár a LAKNER & FEKETE Borá-
szat, KOCH VIN Borászat, KuN-VIN 
Borászat közreműködésével, és Korzó 
Sörsátor
2007. június 29-30-án
Szent Anna Római Katolikus Templom 
és a Templom Kincstára megtekinthető 9 -
12 óráig 14-16 óráig
Baptista Imaház megtekinthető 14-18 
óráig
Zsinagóga megtekinthető 9-12 óráig és 
14 -16 óráig 
A Forrás „Több, mint kávéház” éjjel-
nappal vár minden érdeklődőt
EMITEL ZRT. Internet Kávéháza a 
Korzó Étterem Kávézójában
A kiállítások pénteken 20 óráig, szomba-

ton 9-20 óráig látogathatók.
A bográcsos főzéshez asztalok 

foglalhatóak a Kistérségi Irodában  
(Polgármesteri Hivatal, Béke tér 1. 

Tel.:77/501-001, 129-es mellék)
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Krisztus világossága!
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Valóban feltámadt!
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A Keresztény Értelmiségiek Szövetsé-
ge Dr. Osztie Zoltánt, a szervezet országos 
elnökét látta vendégül április 12-én. A plé-
bánia kápolnájában megtartott előadásának 
címe: „Uram, rád van szükségünk”. Hús-
vét után életünk minden percében szüksé-
günk van az Atya szerető gondoskodására. 
Fiának, Jézus Krisztusnak kereszthalála és 
dicsőséges feltámadása számunkra a bűn-
ből való feltámadást és az újrakezdés lehe-

tőségét biztosítja. 
A tékozló fiú történetén keresztül mutat-

ta be Zoltán atya Isten megbocsátó szere-
tetét. Előadásában kifejtette: az ember, aki 
elveszíti méltóságát, tömegemberré válik. 
A megátalkodott bűnösök saját magukat 
ítélik el. A mai ember könnyen válik ilyen-
né. A hit megtartása és elmélyítése minden 
ember számára nem csak parancs, hanem 
az örök élet záloga.

Dr. Saramó Márta előadása 

 – Az elnökség felismerte, hogy a KÉSZ-
nek – küldetésének eredményesebb betöl-
tése érdekében – a jelenleginél tervszerűb-
ben, hatékonyabban kell működnie.

A mai szekularizált világban kulcskér-
déssé vált a személyes tanúk, így a keresz-
tény értelmiségiek öntudata, önbecsülé-
se, helytállása. Tudnunk kell végre, hogy 
a társadalomnak szüksége van ránk, hívő 
keresztényekre, mert nálunk nélkül a vég-

ső kétségbeesés marad; mi vagyunk egy 
dekadens, élettagadó magyar társadalom-
ban a reménység letéteményesei. –

Május 9-én taggyűlés keretében eze-
ket a gondolatokat beszéltük meg a tol-
nai KÉSZ vezetőjével. Látogatása erősíti 
a két csoport kapcsolatát, melyből új erőt 
tud meríteni mind a két közösség. 

Csizovszki László 
elnök

Osztie Zoltán előadása

KÉSZ programok
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Bérmálás

v v v v v v v v v v v v v v v

Belon Gellért emlékére

Április 29-én volt a bérmálás a jánoshalmi templomban. 36 helyi fiatal, valamint 10 
vidéki ifjú részesült a Szentlélek kegyelmi ajándékában. Õszintén reméljük, hogy mind-
annyian tanúságtevõ keresztényekké válnak. 

Belon Gellért püspök atya, boldog emlékű plébánosunk halálának 20. évfordu-
lója alkalmából, Dr. Bábel Balázs érsek úr áldotta meg Kopp Judit alkotását a 
plébánia épületének falán. 
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Elsőáldozás

M á j u s 
8-án ün-
n e p e l t e 
e g y é v e s 
s zü l e t é s -
n a p j á t 
a Szent 
M ó n i k a 
K ö z ö s -
ség, va-
gyis  a 
k e r e s z -
tény édes-
a n y á k 
i m a c s o -
portja. 

Az első évforduló
v v v v v v v v v v v v v v v

Május 6-án, Anyák napján volt templomunkban az elsőáldozás. Az 52 gyer-
mek nagy lelkesedéssel készült Nagyidai Zsolt káplán atya vezetésével erre a 
különlegesen szép ünnepre. Imádságainkkal kísérjük az elsőáldozókat, hogy 
Jézus szeretete napról napra növekedhessék a szívükben. 
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A fatimai Mária-jelenések 
kilencvenedik évfordulója

Fatima Európa legnagyobb Mária-kegy-
helye - Lourdes után. Az elmúlt évszázad 
során vallási és történelmi szerepe miatt 
is kiemelkedik jelentősége. Fatima kisu-
gárzása immár kilencven éve, 1917 óta ad 
bátorítást Európa, de a világ országai szá-
mára is.

A Szűzanya először 1917. május 13-án, 
a vasárnapi szentmise után jelent meg a 
három pásztorgyermeknek: a tízéves Lúci-
ának, a kilencéves Ferencnek és a hétéves 
Jacintának a Béke völgyében, egy tölgy-
bokor közelében, ahol ma kápolna áll - a 
Szent Szűz kérésének megfelelően. Ezt 
megelőzően már 1916 tavaszától három 
alkalommal látták Cabeço dombján a béke 
angyalát, mint egy kristálytiszta hófehér 
ifjút, aki imára és áldozatra buzdította 
őket. Egy évvel később a “napnál ragyo-
góbb asszony” a rózsafüzér napi végzé-
sét és imádságot kért a gyerekektől a világ 
békéjéért. Ezenkívül még öt alkalommal 
jelent meg, és különböző üzeneteket és tit-
kokat adott át a kis látnokoknak. Az utol-
só alkalommal, 1917. október 13-án, ami-
kor mintegy hetvenezer hívő is eljött, a 
Szent Családot, a Hétfájdalmú Szűzanyát 
és a Kármelhegyi Boldogasszonyt is lát-
ták. Ekkor lehetett tanúja a többi résztvevő 
a híres napcsodának. 

Már az első jelenés alkalmával, 1917. 
május 13-án megmutatkoztak a Szűzanya 
súlyos szavai, melyekben imát és áldozatot 
kért. A XX. század a történelem egyik leg-
véresebb százada volt. Visszatekintve erre 
az időszakra megállapíthatjuk, hogy annak 
teljesítésével, amit Mária kért a jelenések 
alkalmával, elkerülhető lett volna a tra-
gédia és a borzalom. Ő előre megmondta, 
mi vár a világra, de a bűnbánattartás és a 
megtérés híján az emberiség a saját vesz-
tébe rohant. Az 1917. július 13-án a fati-

mai Béke-völgyben kinyilatkoztatott titok 
első és második része a pokol látomásá-
ról, a második világháborúról és azokról a 
károkról szól, melyeket Oroszország okoz 
az emberiségnek a keresztény hitet üldöző 
kommunista rendszer kiépítésével. A har-
madik titkot 1957. április 4-én átadták a 
Szent Officium titkos levéltárának, a biz-
tonságosabb őrzés érdekében. “Láttunk 
egy fehérbe öltözött püspököt, akit egy 
csoport katona - lőfegyverekkel és nyíl-
lal tüzelve rá - megölt” - írta le ezt a láto-
mást Lúcia nővér 1944. január 3-án. Lúcia 
nővér 1960-at jelölte meg a titkok feltárá-
sa lehetséges idejének. Az első két titok 
kulcsszava a “lelkek megmentése”, míg a 
harmadiké a “bűnbánattartás” volt.

A harmadik titkot a Hittani Kongregáció 
csak 2000-ben hozta nyilvánosságra. Ez az 
utolsó, harmadik titok elsősorban az ateis-
ta rendszerek harcáról szólt az egyház és a 
keresztények ellen, s megmutatta a máso-
dik évezred utolsó százada tanúságtevő 
híveinek mérhetetlen szenvedését. 

Fatimának egészen különleges kapcso-
lata van Magyarországgal. Szent István 
király, akinek a szobra a fatimai baziliká-
ban is megtalálható, az első volt, aki fel-
ajánlotta országát a Szűzanyának. Mind-
szenty József bíboros később ugyanezt tet-
te. 1956-ban Kardos Illés Csanád egyház-
megyei magyar lelkész felismerte, hogy 
mint Regnum Marianum, Mária orszá-
ga vagyunk, és a fatimai üzenet ránk is 
érvényes. A Calvário Hungarót, a magyar 
keresztutat ő álmodta meg, melyet évente 
mintegy hárommillió hívő keres fel a világ 
minden pontjáról. A külföldi magyarok 
adakozásából felépült keresztutat 1962. 
augusztus 12-én áldották meg, a Szent Ist-
ván-kápolnát pedig 1964. május 12-én.

Kránitz Mihály 



JÁNOSHALMI HARANGOK �1. oldal�007. Pünkösd

Április 14-én a Molnár János utcában 
a járókelők arra lettek figyelmesek, hogy 
sok-sok zsibongó gyermek veri fel az utca 
és a reggel csendjét. Az utcai „zsivaj” nem 
volt véletlen, hiszen a Kis Szent Teréz 
óvoda dolgozói illetve szülői közössége 
„Tavaszi zsongás” címen egy olyan dél-
előttöt szerveztek, ahol a volt és leendő 
óvodásokat, szülőket és minden érdeklő-
dőt, mesével, tánccal és egész napos kéz-
műves tevékenységgel, közös játékkal, 
pogácsával, palacsintával, pizzával, teá-
val várták.

A délelőttöt az óvónők, apukák és nagy-
mamák, a „Brémai muzsikusok” című 
zenés meseelőadással nyitották meg, ahol 
a díszletekkel és jelmezekkel az utcá-
ra varázsolták a színházat és óriási sikert 
arattak.

Mire a mese véget ért addigra készen 
állt a légvár és kezdődhetett az ugrálás, az 
önfeledt játék. Pihenés képpen az arcfes-
tés, gipszfestés, csuhéjvirág és bábkészítés 
gazdagította a gyermekek programját.

Nem maradt el a tánc sem, amiért köszö-
netet mondunk Bényi Máriának és Juhász 

János táncoktatóknak, akik bevezettek 
minket a népi dalosjátékok világába.

Külön köszönet illeti meg e nap támo-
gatóit, akik nélkül ez a színes és gazdag 
program nem jöhetett volna létre (Agro-
produkt Kft. – Farkas András, Város-
házi Gyógyszertár – Kaszibáné Birkás 
Erzsébet, Royal Sütőipari Rt. – Toma-
sits Ferencné, Bányai Gábor, Bányai Ele-
mérné, dr Gulyás András, Sere Mihály és 
Takács Istvánné).

Az egész napos játék után mindenki 
örömmel és sok-sok élménnyel térhetett 
haza.               Cziptákné Bányai Orsolya

                              óvónő

Az óvoda tavaszi zsongása 
v v v v v v v v v v v v v v v

A 10. tanévet zárta május végén a biblia-órás csoport Jánoshalmán. Szorgalmasan és 
kitartóan vettek részt minden hétfőn a Szentírás tanulmányozásában. 

10 évesek vagyunk
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A katolikus iskolában történt
v v v v v v v v v v v v v v v

Május első vasárnapját követő napokon osztályonként felköszöntöttük az édesanyákat.

Intézményünk, a Kis Szent Teréz 
Óvoda fennállásának 10. jubileu-
mi évében, nevelőtestületünk “Szív-
vel és lélekkel” elnevezéssel emlék-
plakettet alapított. Védőszentünk 
Lisieux-i Szent Teréz  szentté nyilvá-
nításának évfordulóján május 17-én, 
két évente kerül átadásra. Ebben az 
évben Taskovics Ágnes óvodapeda-
gógus vehette át a plakettet, óvodai 
közösségünk lelki fejlődésének elő-
segítéséért. Gratulálunk, és további 
munkáját kísérje Isten áldása.

Csizovszki Lászlóné  
óvodavezető

Elismerés az óvodában
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Futball csapatunk, Komáromi Róbert veze-
tésével Budapesten részt vett az országos 
Katolikus Iskolák Diáksport Szövetsége 
által szervezett bajnokságon.

Elérkezett az év végi nagy osztálykirándulások ideje. Először a nyolcadik osztály kelt 
útra, hogy egy tartalmas napot töltsenek Budapesten.

Sikeresen szerepelt Mészáros Gábor 
együttese a Katolikus Iskolák IX. Nép-
zenei Találkozóján, amit Piliscsabán a 
Ward Mária Általános Iskola és Gimnázi-
um szervezett.

Kicsik és nagyok együttes erővel mozdultak meg a virágos iskoláért.
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Túrmezei Erzsébet

Pünkösd után 
Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye.  
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje.  
Pünkösd előtt - esedezés, esengés.  
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés.  
Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása.  
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása.  
Csendesen várni - várni, hinni, kérni!  
Aztán - boldog pünkösd utánba érni!  
S pünkösd után - szent égi erőt-vetten, 
pünkösd után - Lélekkel telítetten. 
Pünkösd után - bátor tanúvá lenni, 
pünkösd után - régit kárnak ítélni.  
Krisztusnak élni és másoknak élni, 
minden mennyei kincset elfogadni, 
és pünkösd után - adni, adni, adni! 

v v v v v v v v v v v v v v v

Kerti hangverseny

Pünkösdhétfõn, május 28-án, délután 5 órakor a jánoshalmi plé-
bánia belsõ kertjében tart hangversenyt "Tüzes bort iszik a magyar 
– de a Lélek tüze élteti" címmel a nemzetközi hírû Vivat Bacchus 
Énekegyüttes. A vidám, lelkesítõ délutánra mindenkit szeretettel 
hívunk. A belépés ingyenes. Rossz idõ esetén a hangversenyt a plé-
bániai hittantermekben tartjuk meg. Az elõadás után stílszerûen egy 
kis borkóstolóra is meghívjuk a jelenlévõket.


