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A sötétségnek, a magánynak, a lét 
lassú lemorzsolódásának és halá-
los fáradtsá-
gának kellős 
közepében 
kiáltja oda a 
keresztény-
ség az embe-
r i s é g n e k : 
Van elég 
fény! Van 
elég öröm! 
Olyan ragyo-
gó a szere-
tet bent az 
emberi szí-
v e k b e n , 
és annyi 
a szépség 
kint a világ-
ban; ezt nem 
magyarázhatja meg a semmit meg 
nem okoló semmi. Csak az abszolút 
öröm. Csak az abszolút szeretet és 
szépség. Tehát az abszolút lét.

Magasztalja az én lelkem az Urat, 
és ujjong szívem Üdvözítő Istenem-

ben. De 
miért ez 
az ujjon-
gó öröm az 
Istenben? 
A keresz-
tény öröm-
nek – a 
Szent Szűz 
örömének 
is – for-
rása egy-
szerre az 
Isten nagy-
sága és 
az ő saját 
k i c s i n y -
sége. A 
keresztény 

öröm ebből a szintkülönbségből 
adódik. Ebből az erőkülönbözetből, 
mely Isten nagysága és a mi kicsiny-
ségünk között fönnáll.

...olyan ragyogó a szeretet...
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Puszta Sándor: 

Betlehemi éj
A hold beszűrt a kunyhórepedésen,  
Ezüst halmot hintett szerte szépen.  
A glória már fényes messze zengett.  
Elaludtak. Szendergett a Gyermek.  
Mária édesen, a bölcsőre hajolva,  
József, az ács, s fejénél a szalma.  
Aludt a csacsi és a hű ökör.  
Ez éjjel nem riadt egy kutya se föl.  
Bogrács alatt a tűz, csuporban a tej,  
A fák, a bokrok, mind. És száz virágkehely.  
Aludt a jószág. A tágas gádorok.  
A mindig virrasztó csordapásztorok.  
Egy kis bari, tán álmán, bégetett.  
Sóhaja gyapjak taván veszett.  
Aludt a ház. A csend. A kispatak.  
Háztetőn a nád. S a ház előtti pad.  
Aludt a szerszám, a szíj, ostoron a nyél.  
Gyalogúton, állva, elaludt a szél.  
Gyöngyháztollú szárnnyal mind, a madarak.  
Aludt az éj is, egy nagy fa alatt... 

A glória már csak szinte zümmögött,  
Mint a hold zenéje alvó fű között. 

     A Hűség virraszt csak  
     Léptét hallani,  
     Hogy ébren legyen itt  
     Mindig valaki... 
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Nem tételezhetjük fel Szent Józsefről, 
hogy a Szűzanya hűtlenséggel gyanúsítot-
ta volna. Hiszen ismerhette már korább-
ról. Inkább azt kell gondolnunk, hogy 
nem értette az Isten titokzatos beavatko-
zását, és el akarta hárítani magától az iste-
ni titokban való 
részvételt, hiszen 
nem volt anyagi-
ak bőségében, és 
alázatában egy-
szerűnek is vélte 
magát ilyen fel-
adatokra. Mene-
külni akart a kivá-
lasztástól, akár 
Illés vagy Jónás, 
Izaiás vagy Jere-
miás, akik gyer-
mekeknek val-
lották magukat, 
vagy dadogónak 
az isteni külde-
tés pillanatában. 
És ebben válik 
az advent embe-
révé Szent József 
ma is.

A ma embe-
re is menekül az 
Isten eltervez-
te megváltás titka elől. Igaz, ezt Jézus is 
jelezte már, mikor tanítását és megvál-
tói rendjét olyan kőhöz hasonlította, amit 
az építők elvetettek. (Mt 21, 42) Isten 
szava Pálnál is „oktalanságnak mondja a 
kereszt igéjét”. (1 Kor 1, 22) Az alázatban 
és szolgaformában végrehajtott megváltás 
nem imponál az embereknek. Éppen ezért 
szeretnék kivonni magukat alóla, vagyis 

menekülnek a kereszténységtől.
Ezekhez küldi el Isten kegyelmé-

nek angyalát, mint Szent Józsefhez is 
elküldötte, és biztatja ma is az embereket: 
Ne félj! A ma embere ugyanúgy tesz, mint 
a IV. és V. századi keresztények, akik elo-

dázták a kereszt-
séget meglett 
korukig (Kons-
tantin pl. a hálá-
ig), hogy ne kell-
jen a keresztény-
ség szabta élet-
módot felvenni, 
de az üdvössé-
get mégis bizto-
sítsák. És ha nem 
is menekül el tel-
jesen tőle, a kará-
csonyi titkot fény-
nyel, ragyogással 
veszi körül, hogy 
ne érezze a bar-
lang hidegségét és 
a jászol kietlensé-
gét.

A Szent Józse-
fet szólító angyal 
így lesz karácso-
nyi angyallá ma 
is, és arra kér, 

hogy vállaljuk a nekünk sokszor érthe-
tetlen, nagynak tűnő, erőinket és adottsá-
gainkat felülmúlni látszó istenszolgála-
tot. Isten az alkotója és mestere e világ-
nak, és Ő tudja, miben hibásodott meg a 
világ mechanizmusa, és mi szolgál meg-
javulására.

A karácsonyi titok a világ, s benne lel-
künk megváltása.                Belon Gellért

„Az volt a szándéka, hogy 
elbocsátja…” (Mt 1, 18-24)
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…„Velünk az Isten. Értsétek meg nem-
zetek és térjetek meg, mert velünk az 
Isten”… Isten közelségének melege árad 
a Rózsák terén, a kis templomban, ami-
kor görög katolikus testvéreimmel együtt 
énekelek… Régi emlék ez, kispap korom-
ból való, mégis friss maradt a szívemben. 
Nem koptatta el az idő, színeit nem halvá-
nyították az elmúlt évek. A hangom talán 
halkabb vagy rekedtebb, de az üzenet, a 
karácsonyi ujjongás ma is ugyanaz.

Köztudott dolog, mennyire örül egy 
közösség, ha valamelyik híres ember azo-
nosságot vállal vele. Milyen jó „reklám” 
számára, ha egy világhírű színművész, 
költő, író, festő vagy zeneszerző hozzá 
tartozik, ha egy kiváló tudós szereti azt a 
programot, amit a „gyülekezet” hirdet.

Lehet-e nagyobb öröme az emberiség-
nek annál a tudásnál, hogy maga az Isten 
van velünk, Jézus Krisztusban?!

Gondoljunk csak a vallások történeté-
re. Miféle hitek jegesedtek az emberiség 
szívében Jézus eljövetele előtt? Micso-
da félelmek szorításában fuldoklott a 
remény? Mennyi szigorú vonás tapadt az 
Isten-arcra?

Mindannyiunk szíve zugában, mind-
egyikünk lelke mélyén zokog Szabó 
Lőrinc könyörgése, és „egy kis értelmet 
kér a reménynek”. Nem tudunk mit kez-
deni egy fejünk felett kegyesen elnéző föl-
döntúli hatalmassággal! Hogyan imádkoz-
zunk olyan Istenhez, aki nem részese sor-
sunknak? Mi is kérdezzük Istentől – a köl-
tővel együtt – „Mondd, látsz minket? Vol-
tál te éhes? Fáztál valaha? Ugye fáztál? 
Szidtad magad, mikor téli esőben áztál? 
Ha nem éheztél, dideregtél, nem szólok 
hozzád soha többet, úgyse tudod, mit gon-
dol a szegény előtted; de ha tudod, mi a 
csalódás, ha gazdag vagy, de vagy sze-
gény is, akkor uram, hozzád küldöm imá-

mat én is.” (Szabó Lőrinc: Egy kis értel-
met a reménynek)

Reménységünk hajnalcsillaga a betle-
hemi csillag, amikor „megjelent üdvözítő 
Istenünk jósága és emberszeretete” (Tit 3, 
4). Isten gyengéd szeretetének jele a pólyá-
ba takart kisded, aki rászorul az emberre. 
Fázik és éhes az Istengyermek. Isten sors-
közösséget vállal velünk, nem „kívülről”, 
nem a „magasból” hideg közönnyel szem-
lélődő hatalom ő, hanem testvérünk, aki 
szegény lesz értünk, hogy szegénysége 
által meggazdagodjunk.

Az emberiség Isten utáni vágyódása, a 
vele való találkozás igénye – íme – nem 
illúzió, nem elérhetetlen álom. Az ember 
mindig is szeretett volna „Istenközelbe” 
kerülni, „ilyen a természete”, ilyennek 
teremtett, és Isten nem hagyhatja árván ezt 
a várakozást, hiszen ő keltette fel bennünk 
a reményt.

Isten ígérete

egyenes beszéd, nem csalás, nem ámí-
tás, nem fűződik érdek a kimondott üze-
nethez, hiszen minden szava az emberért, 
az ember javáért van.

Karl Rahner világosan fogalmazza meg: 
„azért van Jézus Krisztus, mert Isten oda-
ígéri magát a világnak”. Jézus nemcsak 
„kihirdeti” az üdvösséget, hanem „Ő maga 
a visszavonhatatlan és történelmileg meg-
jelenő üdvösségközlés”.

A remény ébresztése becsületbeli ügy. 
Isten „becsületének” tisztasága Jézusban 
áll elénk. Isten képtelen üres ígéretek-
re. Ő senkiben sem kelt hamis vágyako-
zást, olcsó illúziót. Márpedig a vágya-
kozás ténye tagadhatatlan. Ezt az embe-
ri szomjúságot senki sem cáfolhatja. Ezt 
a reménységet örökíti meg a zsoltáros 
„fuvallat” embere, (Zs. 39) ezért könyörgi 
Izajás próféta, hogy „Harmatozzatok egek, 

Velünk az Isten!
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onnan felülről, és ti felhők, hullassatok 
győzelmet! Nyíljék meg a föld és terem-
jen üdvösséget és sarjadjon vele szabadu-
lás is”. (Iz 45, 8)

Isten szeretete nem „esti mese”. „Mint 
ahogy a láng felgyújtja a rőzsét, és ahogy 
a tűz felforralja a vizet” (Iz 64, 1), úgy jön 
közénk a cselekvő jóság, az értünk életét is 
odaadó isteni szeretet.

Ha az önmaga börtönébe zárt ember bol-
dogtalan, akkor hogyan képzelhető el egy 
„Önmagába zárt Isten”? Malakiás próféta 
is erről a „nyi-
tott Istenről” 
beszél, amikor 
világgá kür-
töli a jó hírt, 
hogy „Nézzé-
tek, elküldöm 
hírnökömet, 
hogy elkészít-
se előttem az 
utat. Hama-
rosan belép 
szentélyébe az 
Úr, akit kerestek, és a szövetség angya-
la, aki után vágyakoztok”. (Mal 3, 1) Az 
emberiség Isten utáni vágyakozása tehát 
nem meddő erőlködés. Ezt a vágyat maga 
az Isten ébresztette a szívünkben, ilyen 
sóvárgást „magunktól” nem találhattunk 
ki.

Isten emberközelsége

az ígéret beteljesítése, Teremtő és 
teremtmény találkozása, a megtestesülés 
titkának lényege. Karl Rahner figyelmez-
tetése minden igehirdetőnek szívügye kell, 
hogy legyen; „A megtestesülésről úgy 
kell prédikálni, hogy a konkrét, történe-
ti Jézus tapasztalati megismerése annyi-
ra elmélyüljön és radikálissá váljék, hogy 
általa tapasztalatot szerezhessünk Isten-
nek a világhoz és a mi létezésünkhöz 
való abszolút és végérvényes közelségé-

ről, amely Jézusban megvalósult”.
Isten szeretetének legfényesebb jele a 

közelség. Ha meggondoljuk, hogy mifé-
le kis senkik tartják a három lépés távol-
ságot, igénylik a tiszteletet, akkor boldo-
gan könyvelhetjük el azt a tényt, hogy az 
Isten „nem ad magára”, nem ad a látszatra. 
Kimegy az utcára, s utcanőkkel beszélget, 
vámosok asztalához ül vagy egy szamariai 
asszonnyal társalog a kútnál, Zakeusnál 
vendégeskedik és példázataiban az utol-
sók kerülnek az első helyre. Mennyi időt 

kell áldoznunk 
azért, hogy 
egy-egy földi 
„hatalmasság-
gal” randevút 
hozzunk össze. 
Istennek min-
dig van ránk 
ideje. Jézus 
fáradhatatlan 
a fogadásunk-
ban! Senki a 
földön nem volt 

annyira emberi, mint ő. Akik a humaniz-
musról tartanak előadást, azoknak nem 
az ún. tudományos munkákat kellene 
tanulmányozniok, hanem az evangéliumo-
kat. A világiak üres ígéretekkel próbálnak 
híveket toborozni maguknak, Isten „halá-
losan” komolyan veszi a szavát, s amit 
ígér, azt teljesíti.

A beteljesült üzenet

Jézusban van… „Az Ige testté lett és 
közöttünk élt”, tanúskodik róla János 
evangéliuma (Jn 1, 14). A láthatatlan Isten 
láthatóvá vált a Názáretiben. „Istent nem 
látta soha senki, az Egyszülött Fiú nyilat-
koztatta ki, aki az Atya ölén van.” (Jn 1, 
18.) …Az evangelista azért bátorkodik az 
örök élet hirdetésére, mert „megjelent” és 
ő személyesen „látta” (1JN 1, 1). Erről a 
boldog tapasztalatról számol be Pál apos-
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tol is Titusznak: „Megjelent ugyanis Meg-
váltó Istenünk kegyelme minden ember 
számára” (Tit 2, 11).

Isten beteljesítette az ősi reménységet, 
s azóta gyökeresen megváltozott a világ, 
„azzal, hogy Isten beleszületett az időbe, 
módunkban áll kiemelkedni az időből” – 
írja Pilinszky – tehát a megtestesülés ténye 
jövőnk záloga. Jézus óta a világ nem ellen-
ség, hanem jó barát, üdvösségünk gyakor-
lótere, ismerkedési lehetőség Istennel, aki 
a kicsikben, az elesettekben, a testi-lel-
ki nyomorultakban vár reánk. Nincs olyan 
nap, hogy ne találkozhatnánk vele.

Jézus eljövetele óta a test nem ellenség, 
nem a lélek mostohatestvére, hiszen ha az 
lenne, akkor nem válna testté az Ige. Jézus 

óta nem szerencsétlen anyag a föld, mert 
akkor neki sem lett volna „gyönyörűség” 
közöttünk laknia. Jézus óta az idealizmus 
és materializmus közötti veszekedés teljes-
séggel értelmetlen. Jézus realista! Benne 
bontatlan egységben marad a természetes 
és a természetfölötti. Tőle tudjuk, hogy a 
földből kibúvó virág és a virágra csodál-
kozó szem sohasem perlekedhet. A meg-
testesülés óta semmi sem idegen tőlünk, 
ami emberi, hiszen minden emberi     iste-
nivé lett…

…Kezdődik a nagy esti zsolozsma a 
Rózsák terén, zeng a prófétai szó: velünk 
az Isten! – és egy papnak készülő fiatalem-
ber szeme sarkában fények csillognak…

Enzsöl Ellák

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

Néha – elkeseredésében – hol szülő, hol 
tanár ki szokott fakadni: ez a kölyök sem-
mire sem való!

Nem szívesen hallgatom az ilyen meg-
jegyzéseket. Mert az ember, még ha most 
úgy látszik is, hogy semmihez sem ért, 
minden ember, a legügyefogyottabbnak 
tűnő is az életre született, sőt: boldogság-
ra született.

Eszembe jut a pannonhalmi szerzete-
si ebédlőben látható egyik kép. Egy kulcs-
csomót ábrázol, különféle kulcsok, fel-
fűzve egy karikára. És ott a felírás: „Non 
omnia possumus omnes”, magyarul: nem 
vagyunk mindannyian mindenre alkalma-
sak.

Érdemes elgondolkozni a kul-
csok példázatán. Biztos előfordult már 
mindannyiunkkal, hogy nem a megfelelő 
kulccsal próbáltunk kinyitni egy zárat. És 
hányszor kerestük a kulcsot a zárhoz, és 
mennyire örültünk, amikor végre megta-
láltuk. Mert baj van, ha a zárat nem a bele 

való kulccsal akarjuk nyitni. Tönkremegy 
a kulcs is, elromlik a zár is.

Minden zárnak megvan a maga kulcsa. 
És minden kulcs valamelyik zárba való.

Nem vagyunk mindannyian mindenre 
alkalmasak. Az egyik kulcs ezt a zárat, a 
másik azt a zárat nyitja. És fontos, hogy 
megtaláljuk az éppen megfelelőt. Ezért 
kell a kulcskarika: kell, hogy a különböző 
kulcsokat valami összefogja.

Nem vagyunk mindannyian alkalma-
sak mindenre. De azt sem szabad elfelej-
tenünk, hogy mindenki alkalmas valami-
re. Mindenkiben van valami tehetség, vala-
mi képesség: törődnünk kell vele, észre 
kell vennünk, csiszolnunk kell. Észre kell 
venni, hogy nincs olyan ember, aki semmi-
re sem való!

Senki sem alkalmas mindenre. De min-
denki alkalmas valamire.

Korzenszky Richárd OSB 
Üzenőfüzet című könyvéből

A kulcskarika
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v v v v v v v v v v v v v v v

"Egyszer egy taní-
tó előadást tartott a 
kezében egy húszez-
ressel 200 ember 
előtt.

Feltett egy kérdést 
a hallgatóságnak: 
„Ki szeretné ezt a 
20 ezrest?”

A legtöbb kéz a 
magasba lendült. 

Azután így folytatta: „Ma ezt oda fogom 
adni valakinek, de előtte mutatok rajta 
valamit.” Fogta és mindenki szeme láttá-
ra összegyűrte.

„Szeretné még valaki megkapni?” - kér-
dezte. Továbbra is kezek tömkelege a leve-
gőben.

„Nos, – folytatta, na ehhez mit fognak 
szólni?” Erre ledobta a földre, és sáros 
talpú cipőjével elkezdte taposni a húszez-
rest.

„Na, szeretné még valaki megkapni?” A 
kezek továbbra is a magasban.

„Kedves hallgatóim, ma ezzel a példá-
val egy nagyon értékes leckét tanulhat-

tunk meg. Nem számított, hogy mit csinál-
tam a pénzzel, ti továbbra is akartátok, 
mert az értékét nem tudtam csökkenteni. 
Továbbra is 20 ezer forintot ér. Ugyanígy 
sokszor az életünkben összegyűrnek min-
ket és beszennyeződünk, a lelkünkbe tapos-
nak és sokszor a mi hibás döntéseink vezet-
nek ehhez. Ezért sokszor úgy érezzük, hogy 
ennél értéktelenebbek már nem is lehetünk! 
De nem számít mi történt, vagy mi fog tör-
ténni, Isten szemében soha nem veszíted el 
az értékedet! Számára felbecsülhetetlenül 
értékes vagy!"

A fenti elgondolkodtató történettel sze-
retnék boldog, békés ünnepeket kíván-
ni minden kedves olvasónak! Ha a mai 
világban úgy érezzük is, hogy értéktele-
nek vagyunk, s ha sokszor a társadalom 
vagy éppen a kormány intézkedései ezt 
sugalják is nekünk, - ne higyjük el. Kará-
csony üzenete éppen az, hogy az Isten sze-
mében mindannyian egyformán értékesek 
vagyunk. Az a feladatunk az életünk során, 
hogy ezt mindenkivel meg is éreztessük. 

Bányai Gábor 
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke

Értékesek vagyunk

F e l ú j í t á s o k
Még csak hét éve annak, hogy elké-

szült a Don Bosco Klub, de hála Isten-
nek a meglehetősen nagy igénybevétel 
miatt a padlószönyege teljesen elron-
gyolódott. A nyugdíjas klub jóvoltából 
és a Mikulás segítségével december 9-re 
elkészült az új padlószőnyeg-borítás. 
Reméljük, hogy ez még tartósabb lesz, 
de azt is, hogy az igénybevétel ezután 
sem lesz kisebb. 

Sokak örömére, Bányai Gábor ország-
gyűlési képviselő segítségével, sikerült 

felújítanunk a jánoshalmi templom han-
gosító rendszerét. A mikrofonok teljes, 
és a hangszórók részleges cseréje, vala-
mint az új keverőpult nagy mértékben 
javította a hallhatóságot és az érthetősé-
get. Ezután már senki sem hivatkozhat 
arra, hogy nem hallotta meg tisztán Isten 
nekünk szóló igéjét. Ha mégsem jut el 
az Örömhír mindenkihez, akkor ez már 
nem a hangosító rendszer hibája lesz. 
Felhívjuk hát mindenkinek a figyelmét, 
hogy tegye rendbe "vevőkészülékét".
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Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesü-
let novemberben papírgyűjtési akciót szer-
vezett a városban. A lakosok és a vállalko-
zók segítségével közel 100 mázsa papírt 
sikerült együtt összegyűjteni. Ez a mennyi-
ség egy városi szintű megmozdulást, sok-
sok teherautónyi papírt és több mint 82.000 
Ft-ot jelentett. A pénzt az egyesület egy kö-
zösségi tér megújítására kívánja fordítani. 

A központi parkban található játszótér 
már évek óta romos állapotban van, nem 
tartozik városunk büszkeségei közé. Egy 
játszótér felújítása, meglehetősen sok pénzt 
és összefogást igényel. A papírgyűjtés csak 
egy kezdeti lépés volt a cél eléréséhez 
vezető úton. Az Egyesület az összegyűlt 
pénzt a városnak ajánlja fel, ami alapját ké-
pezheti annak a pályázati önrésznek, ami a 
játszótér felújítását célozza meg.

A novemberi közös munka jelentősé-
ge elsősorban az volt, hogy a gyűjtésben 
részt vehetett a nagyobb intézmények 
mellett minden jánoshalmi lakos, aki tu-
domást szerzett az akcióról. Mert lakó-
környezetünk szebbé tételéhez mindenki 
hozzá tud járulni. Van aki pénzt ajánl 
fel, mások munkaeszközöket biztosíta-
nak, vagy a szabadidejüket szánják rá, 
munkájukkal segítenek. 

Egy lakos így fogalmazta meg: „Egé-
szen más érzés elmenni egy felújított 
játszótér mellett úgy, hogy tudom, ennek 
szebbé tételéhez én is hozzájárultam. Le-
het, hogy csak néhány kilogramm újság-
papír árával, de részt vettem benne!„

„Sok kicsi sokra megy” tartja a mon-
dás, és a papírgyűjtés tapasztalata is alá-
támasztja ezt.

Az újság lapjain is szeretnénk min-
denkinek megköszönni a sok segítséget és 
biztatást, amivel tovább erősítették a hi-
tet, hogy van esély az összefogásra, csak 

megfelelő és elérhető célokat kell kitűzni 
magunk elé. 

Külön köszönettel tartozunk azoknak, 
akik több napon keresztül a segítsé-
günkre voltak: 

Ádám Gyulának-  és a Kunvin Kft-nek 
a csillés autókért,
Malustyik Bélának-  és az 
Agroprodukt Kft-nek a szállító teher-
autókért,
Fekete Tibornak-  és az Univer dolgo-
zóinak a nagy mennyiségű hullámpa-
pírért,
Petróczki Ferencnek-  és a CBA üzlet-
lánc dolgozóinak a sok összegyűjtött 
csomagoló papírért,
Horváth Ferenc-  műszaki üzletének a 
válogatott hullámpapírért,
Somogyiné Sági Piroskának-  és a 
Hunyadi János Általános Iskola, 
Gimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium tanárainak és diákjainak 
a kiemelkedően sikeres papírgyűjtési 
versenyükért,
Mizser Attilának-  és a Városi Könyv-
tár dolgozóinak az egy csillényi válo-
gatott folyóiratért és napilapért,
Darmos Sándornénak-  a papír átvé-
telében nyújtott sok segítségéért és a 
nemes cél érdekében megemelt átvételi 
árért.

MI, AZ EGYESÜLET TAGJAI, HISZ-
SZÜK ÉS VALLJUK, HOGY A VÁROS 

FELEMELKEDÉSE CSAK KÖZÖS 
TENNIAKARÁSSAL ÉS A LAKOSOK ÖSZ-
SZEFOGÁSÁVAL VALÓSÍTHATÓ MEG. 

ÖSSZEFOGÁS JÁNOSHALMÁÉRT 
EGYESÜLET

Összefogás a játszótér érdekében
Sikeres papírgyűjtés Jánoshalmán
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Az idei karácsony 
talán minden eddigi-
nél különlegesebb.

Olyan történelmi 
időket élünk, ami-
kor nagyon bonyo-
lulttá válik körülöt-
tünk az élet. Amikor 
nemcsak megtenni 
nehéz a jót, hanem 
meglátni is nehéz, 

hogy mi volna a helyes…
A nemtörődömség, az indulat és a jövő-

től való félelem, ami felgyűlt a levegő-
ben, könnyedén magával ragadhat akár-
kit. Ahelyett, hogy engednénk ennek, min-
dig kimondhatjuk, hogy van megbocsátás, 
és van remény. Ez nem indulataink csilla-
pítása, nem is magunkra kényszerített fel-
színes béke, hiszen az még nagyobb sala-
kot termel.

Lehet, hogy valaki éppen a megértésün-
ket, a mosolyunkat, a figyelmünket, vagy 

az időnket kéri. A felebarát iránti szeretet-
ben a szegény gazdaggá válik, a feleba-
rát szeretete nélkül pedig szegény marad 
a gazdag is. 

A legapróbb cselekedettel is teremthe-
tünk békét magunkban, magunk körül. 

Minden szívből szóló karácsonyi ének-
ben, 

– a kandalló ropogásában és melegé-
ben,

– az ünnepi ebéd közben,
– a beszélgetésben és nevetésben,
– minden képeslapban amit egy barát, 

vagy a család küldött, 
– mindenben amit ebből meghallunk, 

és ami elgondolkodtat bennünket… ott a 
Szeretet.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok min-
denkinek áldott karácsonyi ünnepeket, 
békés, boldog újesztendőt!

Czeller Zoltán polgármester

Ü n n e p i  k ö s z ö n t ő

Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület 
utca-szociális hálózata a növekvő elszegé-
nyedés és munkanélküliség miatt szüksé-
gesnek vélte, hogy egy nagyobb méretű 
társadalmi összefogásra buzdítsa az embe-
reket. Ezért az egyesület tagjai adomány-
gyűjtést szerveztek annak érdekében, hogy 
legalább karácsonykor tudjanak örömet 
szerezni azoknak, akik nehézségekkel küz-
denek a városunkban.

A tapasztalat azt mutatta, hogy a 
jánoshalmi emberekben van szolidaritás, 
és együttérzés a rászoruló embertársaik 
iránt. Igen szép számban gyűlt össze külön-
böző élelmiszer jellegű adomány, amelyet 
az utca-szociális hálózat tagjai személye-

sen fognak elvinni minden olyan családhoz 
és nehéz körülmények között élő ember-
hez, akikről tudomásuk van.

Ezúton is szeretnénk köszönetünket kife-
jezni az Univer ABC vezetőjének, Fekete 
Tibornak, hogy lehetővé tette számunkra 
az adománygyűjtést. 

Köszönjük minden adakozó jánoshalmi 
lakosnak a segítségét, aki fontosnak érezte, 
hogy részt vegyen a város szociális gond-
jainak enyhítésében.

Áldott, békés karácsonyt és boldog 
újévet kívánnak az újság minden  

kedves olvasójának az 
Összefogás Jánoshalmáért Egyesület 

tagjai

Adománygyűjtés az Univer-ben
v v v v v v v v v v v v v v v
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Október 17-én rendezte meg a Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi Csoportja az 
ingyenes őszi ruhabörzét. Ez alkalommal is sokan tudtak válogatni maguknak és család-
tagjaiknak az összegyűlt ruhákból. 

Halottak napján ebben az évben is tartottunk szentmisét kint a temetőkben az elhuny-
tak lelki üdvéért.  A Kápolnás temetőben tartott szentmise előtt Alex Tamás művész úr 
előadása segített bennünket jobban ráhangolódni az imádságra.

Máltais ruhabörze

Halottak napja
v v v v v v v v v v v v v v v
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A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Jánoshalmi Csoport-
ja a közelmúltban Budai Ilona Magyar Örökség és Széchenyi díjas  
népdalénekest látta vendégül. Előadásának címe: Magyarország, 
édes hazám... A méltán népszerű népdalénekes, egy képzeletbeli 
körutazást téve, a zene és a próza eszközeivel élvezetsen mutatta 
be a Kárpát-medencében élő embereket.  

Október 27-én kedves vendégek érkez-
tek egyházközségünkhöz Bogarasról. A 
látogatás célja az volt, hogy a bogarasi 
templomépítés munkálatai közben egy 
kis tapasztalatcserére, lelki felüdülésre és 
megerősítésre találjanak nálunk. A hétvé-
gi együttlét nagyon jól sikerült és mindany-
nyiunk számára gyümölcsöző volt. A láto-
gatásról Tóth Katalin tanárnő a követke-
zőket írta: "Szeretném megköszönni ked-
ves meghívásukat, szívélyes, baráti és oda-

adó vendégszeretetüket. Gyönyörű más-
fél napot töltöttünk együtt kedves vendég-
látóinkkal és lélekben mérhetetlen sokat 
gyarapodtunk. Csupán azt sajnálom, hogy 
ebben az élményben kevesen részesül-
tünk. Jó lett volna, ha többen megtapasz-
talják ezt a közösségi életet, az egyház, a 
vallás, a hit és az ima fontosságát. Mindezt 
életünk elemévé tenni és belőle táplálkoz-
ni..." Foglaljuk imáinkba a bogarasi egy-
házközség tajait. 

Magyarország, édes hazám...

B o g a r a s i  l á t o g a t ó k

v v v v v v v v v v v v v v v
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A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének szervezésében november 4-én, ebben 
az évben is megemlékeztünk az 1956-os forradalom áldozatairól. A hősi emlékmű-
nél nem csak az elhunytak lelki üdvéért imdákoztunk, hanem azért is, hogy mindaz 
az áldozat amit a hazáért és a szabadságért hoztak gyümölcsöt teremjen. 

M é c s e s g y ú j t á s

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

Tereprendezés Szentkatán
November közepén 

már nagy izagalommal 
készültünk a szent-
katai búcsúra. Az egy-
kor oly szépen virág-
zó tanyaközpont meg-
lehetősen kihalt és 
szomorú képet mutat. 
A búcsú feleleveníté-
sével szeretnénk egy 
kicsit felidézni a régi 
szép napokat. A Szent 
József Kör tagjai és 
a hozzájuk csatlako-
zó segítségek nem kis 
erőfeszítés árán készí-
tették elő a terepet a 
búcsú megrendezésé-
nek helyszínén.
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Különleges élménynek lehettek része-
sei 2007. november 11-én mindazok, akik 
a jánoshalmi Szent Anna templomban vol-
tak szentmisén, ahol a Kalocsai Fegyház 
és Börtön énekkara szerepelt. A korántsem 
szokványos eseményre Rónaszéki Gábor 
plébános meghívása kapcsán került sor, 
melyet Szántó Ambrus börtönlelkész és 
a börtön parancsnoka, Szunai Mihály bv. 
ezredes örömmel támogatott. Az országos 
parancsnokságtól sikerült beszerezni az 

ehhez szükséges egyedi engedélyeket. Az 
eseményt nagy izgalommal várták mind 
az elítéltek, mind a jánoshalmi hívek. A 
terv az volt, hogy a jubileumi Szent Erzsé-
bet év keretében az egyházközség megva-
lósítsa a Krisztus Urunk által elénk állított 
evangéliumi mércét: „…börtönben vol-
tam és meglátogattatok…” A közös imád-
ság és a lélekből fakadó ének gyönyörű 
széppé varázsolta a szentmise hangulatát. 
Az Eperjesi Györgyné nevelőtiszt által fel-

készített, és Eperjesi 
György által orgonán 
kísért énekkar sze-
replése elgondolkod-
tatta a jelenlévőket, 
hogy az isteni irga-
lom, a megbocsátó 
szeretet és az őszin-
te bűnbánat meg-
tisztító ereje képes-e 
valóban átalakítani 
az emberek életét. A 
közös élmény min-
denki számára azt 
a választ erősítette 
meg, hogy: igen. 

Börtönénekkar  
a jánoshalmi templomban
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Szentkatai búcsú
November 24-én 

tartottuk meg a 
Szentkatai Búcsút. 
Azok az emberek, 
akik valamikor ezen 
a részen éltek, évtize-
dek óta vártak erre a 
napra. A késő őszi idő-
pont ellenére gyönyö-
rű, napsütéses szom-
bat köszöntött ránk. 
Egymás után érkeztek 
a gyalogos, a bicik-
lis, a lovaskocsis és 

az autós zarándokok. A 
program közös szentmi-
sével kezdődött, majd 
az együttlét örömét a 
jókedvű beszélgetés 
és puhára főtt marha-
lábszár pörkölt fokoz-
ta. A szentkatai pálinka 
és bor megvidámítot-
ta a szíveket. Ez a nap 
biztosan emlékezetes 
marad mind a kilenc-
ven résztvevő számára. 
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A Szent Erzsébet év lezárása

November 25-én szentmise keretében zártuk be a jubileumi Szent Erzsébet évet. Az 
ünnepi szentmisét Dr. Kuminetz Géza professzor, a Hittudományi Kar dékánja celebrál-
ta. Az ünnepet az Olgyay Hangok Családi Zenekar közreműködése tette még szebbé.

K e n y é r s z e n t e l é s

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

Ebben az évben is megemlékeztek Árpád-házi Szent Erzsébet jótékonykodó sze-
retetéről a katolikus óvodában.  A gyerekek felelevenítették a szentéletű királylány 
áldozatos életét és a rózsákká változott kenyér csodája kapcsán szétosztották a meg-
szentelt kenyérdarabokat.  
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Már hagyománynak számít, hogy minden adventi szombat este ünnepélyes gyertya-
gyújtást tartunk a plébánia kápolnájában. Minden egyes alkalommal más és más plébá-
niai közösség állítja össze az imaóra anyagát.  

A b ű n b á n a t

Adventi gyertyagyújtás

Az adventi készületben volt segítségünkre november 25-én  délután 
 Dr. Kuminetz Géza professzor úr előadása a bűnbánatról. 

v v v v v v v v v v v v v v v
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B o r o t a i  h a n g v e r s e n y

Mindig öröm számunkra a jubiláns házasok ünnepe, hiszen példaként állnak előttünk 
azok, akik 25, 50 vagy 60 éve kitartanak egymás mellett hűségben és szeretetben. János-
halmán és Borotán december 2-án rendeztük meg ezt a szép ünnepet. 

December 2-án, vasárnap délután volt a borotai templomban az adventi hangverseny. 
A bajai Liszt Ferenc Kórus, az Ének-Zenei Általános Iskola Gyermekkórusa és a Lyra 
Blockflöte Együttes varázslatos hangulatot teremtett. Hálás köszönet a szereplők mellett 
Koch Jánosnénak, aki a szervezés nehéz munkáját végezte.

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

Jubiláns házasok köszöntése
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M e g j ö t t  a  M i k u l á s

December első hete izgalmasan telt a gyerekek számára, hiszen alig várták, hogy talál-
kozhassanak a Mikulással. Kéleshalmán, Borotán, Kunfehértón és Jánoshalmán egyaránt 
megfordult a Szent Püspök, s több mint 650 csokimikulást és csomagot osztott ki a csil-
logó szemű gyerekeknek.
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Zenei találkozó Baján

Iskolánk ebben az évben is részt vett a Szent Cecília X. Ének-Zenei Találkozón, vala-
mint a Furulyások, Blockflötések XV. Megyei Találkozóján, ahol kiemelkedő teljesít-
ményükért oklevelet kaptak. Felkészítőjük és kísérőjük Buzder Mónika és Mészáros 
Gábor volt.

A katolikus iskola hírei

Szent Imre ünnep Kecskeméten

„Liliomok, keljetek” mottóval szervez-
te meg a Kalocsa-Kecskeméti Főegyház-
megye Szent Imre születésének 1000 éves 
jubileumát. Ezen az ünnepségen intéz-
ményünk is képviseltette magát. Ovisa-
ink Dági Orsolya és Kocsis Dávid verssel 
köszöntötték a kedves hallgatóságot. Nép-
táncosaink is nagy sikert arattak a moldvai 
táncukkal, amit Nagyné Bényi Mária és 
Juhász János tanított be. Ott vette át jutal-
mát érsek atyától Faddi Ádám, az orszá-
gos óvodás versmondó versenyen elért 1. 
helyezéséért, aki versmondásával a gálán 
is gyorsan belopta magát a közönség szí-

vébe. Farkas Gréta szintén ott vehette át 
oklevelét az országos rajzversenyen nyert 
3. helyezéséért.

Pedagógusok egyházmegyei  
lelkinapja

 December elején itt Jánoshalmán 
tartottuk meg a Kalocsa-Kecskemé-
ti Főegyházmegye egyházi iskoláiban 
dolgozók adventi lelki napját. A napot 
szentmisével kezdtük, melyet Dr. Bábel 
Balázs érsek  úr mutatott be, majd 
egy kis lelki ráhangolódás után Bok-
ros Levente atya, a Váci Egyházmegye 
EKIF elnöke tartott gondolkodásra és 
tettre sarkalló előadást.

A Jánoshalmi Szent Anna Katolikus Általános Iskoláért Alapítvány köszönetet mond mindazok-
nak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatták az alapítványt.
A befolyt összeget, 205.040 Ft-ot, az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint az iskola 
oktatási, nevelési célkitűzés megvalósításának támogatásához használjuk fel.
Adószámunk: 18341797-1-03
Kérjük 2007. évi adóbevallásuk készítésekor se feledkezzenek meg az alapítványról.
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N o v e m -
berben ren-
deztük meg 
a mesemon-
dó versenyt. 
Tíz verseny-
ző vett részt. 
Kiváló ered-
ményt értek 
el: Mamuzsics 
Enikő, Feny-
vesi Dávid és 
Juhász Klau-
dia.

November végén nyílt napok keretében nézhették meg a szülők, hogy milyen módsze-
rekkel tanulnak a diákok, és hogyan dolgoznak gyermekeik a különböző órákon. Ezeken 
a napokon a leendő elsősök szülei is látogatást tehettek az órákra, hogy megismerjék mi 
is vár jövőre a kisgyermekeikre.

Nyílt nap az iskolában

Mesemondó verseny
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Minden évben ellátogatnak hozzánk a város nagycsoportos óvodásai, hogy ismerked-
jenek az iskolai élettel és kedvet kapjanak a tanuláshoz. A képen katolikus óvodások 
láthatók, akik a negyedikeseknél ismerkednek a leendő elsős tanító nénivel, Simityné 
Mészáros Judittal.

Óvodások látogatása

Adventi lelkinap az iskolában

A gyerekek ádventi lelki napjára Pálosszentkútról érkezett két pálos szerzetes: Botond 
testvér és Antal testvér. Segítségükkel készültek a diákok a kis Jézus születésének 
fogadására.
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Crnkovics Szilveszterné
sz. Becsei Ilona

1938-2007

2007. december 7-én a kora reggeli 
órákban értesültünk a megrázó hírről, 
Icuka eltávozott közülünk.
Tudtuk, éreztük, hogy nincs már ere-
je megbirkózni a gyilkos kórral, ami 
nagyon rövid idő alatt legyőzte, mégis 
bíztunk a csodában.
Icuka akkor ment nyugdíjba, amikor ka-
tolikus iskolánk alapjait raktuk le. Mivel 
szeretett volna tovább dolgozni, kérte a 
felvételét, hogy végre hitbéli meggyőző-
dése szerint nevelhessen.
Határozott jellem, derűs, kiegyensúlyo-
zott egyéniség volt. Hitéhez, egyházá-
hoz a legnehezebb időkben is hűséges 
maradt.
Nevelő-oktató munkájára a magas színvonalú szakmai felkészültség, a következetesség, 
a tudatosság volt a jellemző. Itt nálunk kapott lehetőséget arra, hogy elsőtől nyolcadikig 
osztályfőnökként végig kísérje tanítványai fejlődését. Nagyon szerette ezt az osztályt.
Az alsó tagozat szakmai munkaközösségének vezetőjeként hasznosan segítette pálya-
kezdő kollégái pedagógiai munkáját. Tevékenysége túllépte a tanórai kereteket. Ered-
ményesen készített fel mesemondó versenyekre, rajzpályázatokra, színi előadásokra, 
vezette az iskola énekkarát. 2001-ben az érsek úr „Kunszt József díjjal" ismerte el mun-
káját, elsőként az egyházmegyében.
Munkabírása példaadó volt. Szeptemberben még velünk kezdte a tanévet.
Augusztusban kapta meg aranydiplomáját. 50 évet töltött el aktívan a pedagógus pályán, 
36 évet Mélykúton és 14 évet a Szent Anna Katolikus Iskolában. Úgy érezzük, hogy a 
nálunk töltött évei tették fel a koronát munkásságára, és hisszük hogy

„akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön örökké, mint a csillagok.”
       (Dán 12,3)
Felkészült a nagy útra, szentségekkel ellátva adta vissza lelkét Teremtőjének.
Elhivatottságát, gyermekszeretetét, mély hitét példaként tekintve búcsúzunk Tőle:

     kollégái, munkatársai, tanítványai
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Nagy László tanár úr vezetésével lehetősége nyílt a gimnazista diákoknak 
arra, hogy részletesen és alaposan megismerkedjenek a jánoshalmi templom 
történetével, értékeivel és szépségeivel. Mind a három csoport nagy érdeklő-
dést mutatott látottak és hallottak iránt. 

Régi vágya teljesül Karácsonyra a borotai híveknek: felújítják az orgonát. Az 
eredeti Angster hangszer meglehetősen rozoga állapotban volt már, bár a szak-
emberek szerint a sípjai még ma is messze jobbak mint a nagy átlag. A kará-
csonyi ünnepek alatt már a felújított orgona hangja hirdeti Krisztus születésé-
nek dicsőségét.

Rendhagyó történelemóra

Borotai orgonafelújítás
v v v v v v v v v v v v v v v
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Egy hívő közösség egyik tagja bejelen-
tette kilépését. Megkeseredett, mindent 
kifogásolt, semmivel sem volt megeléged-
ve. A közösség vezetője azt mondta neki: 
„Rendben van, tudomásul 
vesszük. De még egy kicsi 
szolgálatot kérünk tőled, 
azután mindent lezárhatunk. 
Jöjj el holnap még egyszer.”

Mikor másnap elment, azt 
mondták neki: „Menj el az 
özvegy Baloghnéhoz. Kilenc 
gyermeke van. Itt van ez a 
kosár élelmiszer vidd el neki 
a közösség nevében. Azután 
jöjj vissza ide.”

Visszajött. „Testvérek tart-
satok meg a közösségben!” - 
kérte megindultan. Mi történt? Ez a testvér 
azért keseredett meg, azért kifogásolt min-
dent, azért nem volt semmivel megeléged-
ve, mert soha nem tett semmit, nem szol-
gált senkinek, nem vett részt a mások bajá-
ban. De amikor elvitte a kosár élelmiszert 
és látta az özvegyasszony könnybenúszó, 

ragyogó arcát, hallotta a gyermekek öröm-
rivalgását s látta, hogy az egész család térd-
re borult és egyik a másik után hálát adott 
Istennek. Akkor a szívébe hasított a fel-

ismerés, hogy önző, magá-
ba zárkózott életet élt. Ezért 
volt elégedetlen mindennel 
és mindenkivel. Most már 
nem akart elmenni, hanem 
kérte, bízzanak rá szolgá-
latokat.

Ebben a történetben nagy 
tanulság rejlik!

A csak magával foglal-
kozó ember állapota egyre 
rosszabbá lesz. Roppant 
nagy jelentősége van annak, 
hogyha valaki meg tud feled-

kezni magáról. Aki az Istenre tekint, az tud 
könnyen szolgálni és igazán boldog lenni.

Tehát ha te elégedetlen vagy és mindent 
kritizálsz, az a bajod, hogy mindig csak 
önző módon magad körül forogsz!

 „Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást 
felüdít, maga is felüdül.” (Péld 11,25)

H a  s z e r e t n i  t u d s z . . .

v v v v v v v v v v

            Az emberi föld egyre pusztább lett,
                 rideg barlang-istállók ásítanak
               a fáradt léptű Mária felé,
            katonák, rablók járják az utakat:
- de közel az idő már… s ímhol egy hely,
melyből a pásztorok békéje árad,
s az Ég csillag-üzenetet küld a Földre:
Adjatok szállást a Messiásnak!

Csillag – jelek


