
Ha te most diák lennél, és 
véletlenül megtudnád az érett-
ségi tételeidet, hogy örülnél, és 
milyen alaposan megtanulnád! 
Ám Isten előre meg-
mondta az élet 
z á r ó v i z s g á j á -
nak tételeit. 
Ilyenek van-
nak közte: 
Éheztem, és 
ennem adta-
tok.. szom-
jaztam, és 
innom adta-
tok. . .  Az 
i r g a l m a s -
ság cse-
l e k e d e -
tei lesz-
nek a 
nagy vizsgá-
lat kérdései. Ezek-
ből a cselekedetekből méri fel 
az Isten, hogy valóban szeret-

ted-e őt, szolgáltál-e neki. Bármi 
legyen is hivatásunk, - közvetve 
vagy közvetlenül mindig táplál-
hatjuk az éhezőket, taníthatjuk 

a tudatlanokat, elviselhetjük 
egymás hibáit. Olyan 

gondolkodásmód-
ra van szüksé-
günk, amely 
mindig a fele-
barát javának 
e l ő m o z d í t á -
sában kere-
si és talál-
ja meg Isten 
s z o l g á l a t á -
nak a terüle-
tét. Így éle-
tünk minden 
napja arra 
segít, hogy jól 
felkészüljünk 
az örök élet 

„záróvizsgájára”.
Chiara Lubich

...hogy jól felkészüljünk...

XI.  ÉVF. 3.  SZÁM

2008.
Pünkösd
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Zúgó szél, mennyei vihar, 
jöjj a Lélek lángjaival!

Isteni erő van tenálad, 
tégy vele most nagy, szép csodákat.

Erőddel a szíveken zúgj át, 
és szellőztesd ki minden zugát, 
szellőztess ki országot, népet, 
az egész nagy földkerekséget.

Söpörd el a bűnt, a gyanakvást 
s tedd, hogy végre szeressük egymást. 

Hiába pénz, ravaszság, fegyver, 
csak nyomorult marad az ember.

Rajtunk hatalmat Te vehetsz, 
újjá, tisztává Te tehetsz, 
s bevetheted a szíveket 
égi maggal, hogy szeretet, 
igazság, szépség dús virága 
illatozzon szét a világba. 

A Föld ne gyilkos atombomba 
dühére, de szent viharodra 
rendüljön boldog félelemmel.

Te légy mennyei mentő fegyver, 
földrengés, mely nem ront, de épít, 
pusztítás, mely tisztít és szépít, 
vihar, mely alkot, tűz mely éltet 
embert, családot, földet, népet. 

Hiába pénz, ravaszság, fegyver, 
csak nyomorult marad az ember!

S milliók kérnek, mert belátják: 
nem segít más, csak az imádság, 
a könyörgés. „Jöjj, szent vihar, 
ég tisztító lángjaival, 
söpörd el a bűnt, a gyanakvást, 
add, hogy végre szeressük egymást, 
s mint a táj, ha eláll a zápor, 
ragyogjon föl a Föld orcája 
a béke tiszta sugarától!”

Bódás János 

Imádság Szentlélekért 
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A nagy egyházatya, Origenés édesap-
járól Leonidászról, a későbbi vértanú-
ról tudjuk, hogy esténként odament kis-
gyermekéhez és szíven csókolta. Mert – 
mint mondotta – ott lakik a Szenthárom-
ság. Igaza is volt, mert minden megke-
resztelt emberben – a megszentelő kegye-
lem folyományaként – benn lakik a Szent-
háromság. Titokteli ez a bennlakás, szin-
te elképzelni sem tudjuk, hogyan való-
sul meg.

Sokan, mint Leonidász is, úgy képzel-
ték el, hogy a szív szentély, és mint a szen-
télyben a szentség előtt lámpa ég, jelez-
ve a titok jelenlétét, úgy a szívünk mélyén 
valamilyen tit-
kos lámpa jelzi az 
áldott jelenlétet. 
Ha másként nem 
tudjuk, elképzel-
hetjük így is. De 
könnyen profán-
ná, sőt bizarrá 
tud átalakulni ez 
a titoktisztelet. Az 
élet zaja és roha-
nása hamar kiolt-
ja a szentély lám-
páját és áhítatunk 
szelíd fénye köny-
nyen kialszik a 
napi teendők for-
gatagában. Arról 
meg ne is beszéljünk, hogy a kegyelem-
ről tanuló gyerek azzal védekezett apjának 
verése ellen: Ne bántsd a Szentlélek temp-
lomát, mert szentségtörést követsz el.

Éppen ezért valahogy lelkibben kell 
elképzelnünk a Szentháromság bennünk 
lakásának fölséges tanítását. Hiszen Jézus 
oly határozottan és olyan nyíltan beszélt 
erről. Valahogy úgy, hogy átjárja bensőn-

ket ez a nagy titok, és lassan átvesszük a 
szentháromságos Isten hasonlóságát, tehát 
elkezdünk Atya módján gondolkozni, a 
Fiú módján ismerni és a Szentlélek mód-
ján szeretni. Óriási fordulat áll be ugyan-
is életszemléletünkben is, életvitelünkben 
is, ha kisméretű emberi gondolkodásun-
kat átrendezzük az isteni távlatokra. Jézus 
ugyanis ezt ígéri az őt szeretőknek.

Mi is lenne, ha az Atya szemével tud-
nánk nézni mindent: Istent, embert, vilá-
got, történéseket. Jézus kifejezetten utal is 
rá, hogy ilyen szeretetet vár tőlünk. „Aki 
teljesíti Atyám akaratát, az mind testvé-
rem… és anyám.” (Mk 3, 35) Ha anyát 

említ is, tudnunk 
kell, hogy Isten-
ben a szülői elv 
egy, és a meny-
nyei Atya sze-
retetében nem-
csak az apák 
odaadása, de az 
anyák együttélé-
se gyermekeik-
kel is benneég. 
Isten azt várja 
el tőlünk, hogy 
apánk-anyánk 
módján néz-
zünk az Istenre, 
az Isten ügyeire. 
És úgy szolgál-

juk keresztény feladatainkat, mint ahogy 
a gondos szülők odaadottak gyermeke-
ik iránt. Hiszen Szent Pál szerint Istennek 
evilági terveiben „gyöngeség” és „okta-
lanság” szerepel (1 Kor 1, 21), mellyel 
üdvözítő tevékenységét kifejti. Ezek gyer-
meki tulajdonságok. Épp azért szülői gon-
dolkodást kívánnak. És milyen fölséges 
tanítás rejlik abban, hogy embertársainkat, 

„…és lakóhelyet veszünk nála”
(Jn 14, 23)
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Mauriacot olvasom, a kegyelem regényíró-
ját, aki mindig reménykedik abban, hogy 
a bűnös nem magányos, nem tudja bűné-
re zárni az ajtót, nem képes lakatot tenni a 
múltra, mert Isten ingyenes ajándéka – ke-
gyelme – olyan erő, hogy megtalálja a bű-
nöst és hazahívja. 
Mauriac számára nincs elveszett ember. 
Az ő erkölcse evangéliumi erkölcs, irga-
lom-központú morál, jézusi gondolkodás, 
amelyben az utolsó pillanatig fennáll an-
nak a lehetősége, hogy a lator is megtér.
A méregkeverő asszonyt Mauriac nem 
tudja látványos módon elvezetni az üdvö-
zítő pillanathoz, de már a regény előszavá-
ban kifejezi bizalmát, egyenesen Teréznek 
címezve, hogy: „Legalább a gyalogjárón, 
ahol elhagylak, remélem, nem vagy egye-
dül”.
A „Fekete angyalok” papjának szorongó 
szívében egyszercsak felhangzik a szó; „Itt 
vagyok, ne félj semmitől, itt vagyok, itt va-
gyok örökre”. És ugyanebben a regényben 
az istentelen csavargó „megtér”, amikor 
egy papot „rajtakap” az imádkozáson.

A „viperafészek” vén főhőse a halálos 
ágyán érti meg, hogy Jézus nem az igaza-
kért, hanem a bűnösökért jött, tehát az Is-
ten számára nincs „kilátástalan helyzet”.
Mauriacnak minden kegyelem! S ez azt je-
lenti, hogy Isten mindent felhasznál, a kö-
zépszerűt, a közönségest, még a legrosz-
szabbat is – főleg talán a legrosszabbat -, 
amint ez kitűnik Magdolna történetéből, 
aki mindenkinél jobban szerette az Urat, 
mert neki többet bocsátott meg, mint bár-
ki másnak.
Isten sohasem mond le rólunk… A nagy 
lélekismerő író bevallja, hogy „csak fér-
fikorom alkonyán imertem meg őseim hi-
tének szigorú megalapozottságát. Túl ké-
sőn? Nem, ez a kegyelem dolga. Sohasem 
túl késő. Az idő nem létezik, és az összes 
szent szeretete benne lehet egy sóhajban”.

A kegyelem a világban

Emberi szavakkal kell isteni titkokhoz kö-
zelednünk. Arany Jánost hívom segítségül, 
nehogy összeroppanjak a feladat súlya 
alatt. Eszembe jut egy jelent a Toldiból… 

K e g y e l e m

ügyeinket, feladatainkat atya-szemmel és 
atya-szívvel nézzük. Egy világ fordulna 
meg velünk, ha erre át tudnánk szerelni 
szemléletünket és cselekedeteinket.

És a Fiú szemével nézni mindent! Jézus-
nak szinte kínosan odaadó szeretete és 
szolgálata volt az Atyával szemben. A 
szenvedése előtti órában is ezt mondja: 
„Jön a világ fejedelme: rajtam ugyan nincs 
hatalma, csak, hogy megtudja a világ, 
hogy szeretem az Atyát, és úgy cselek-
szem, amint meghagyta nekem az Atya.” 
(Jn 14, 31) Jézus sohasem vetette fel a 
„miért”-eket. A fiú mindig tudja, hogy 
atyai szeretet rejlik a legérthetetlenebb 

dolgok mögött is.
És a Szentlélek stílusát átvenni, aki 

szűzi terméketlenségében (tőle ugyanis 
nem ered szentháromságos személy!) a 
szűzek örökös nyughatatlanságával min-
dig újat kezd, gátakat és lehetetlensége-
ket tör át és a szeretetet, mely őt telíti, 
visszaárasztja az Atyára és a Fiúra.

Nemcsak lakni akar bennünk a Szent-
háromság, hanem életét akarja tovább 
adni nekünk. Ezt csinálni nem lehet. Ezért 
imádkozni kell, hogy szívünk mélyéből 
átcsapjon egész valónkba és szent hatal-
mával átjárjon minket. 

Belon Gellért

v v v v v v v v v v v v v v v
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Amikor a cseh vitéz hátulról támad Toldi-
ra és Toldi elkapja az orvul támadót, ak-
kor a bajnokjelölt ijedten rebegi, hogy „ke-
gyelem, kegyelem, nemes lelkű vitéz”… 
Olyasmit kér, amit nem érdemel meg, attól 
vár felmentést, akinek életét elvette volna, 
ha az az árulkodó árnyék nem lép közbe. 
Toldi tehát nem jogos követelést teljesít, 
amikor megkíméli az ádáz ellenfelet, ha-
nem lelkének nemességéről, nagyvonalú 
jóságáról tesz tanúságot.

A kegyelem a Bibliában

nem más, mint Isten nagylelkű szeretete. 
Olyan ajándék, amit az ember nem érde-
melt meg, nem küzdött 
érte, hanem ingyen kap-
ta.
Ahogy a gyermek aján-
dékot kap a szüleitől, 
egyszerűen azért, mert 
szeretik őt.
Minden földi ajándék-
ban – jelképesen – ben-
ne van maga az aján-
dékozó. Isten ajándéka 
a kegyelme. A kegye-
lem; Ő maga, az Ő sze-
mélyes közelléte. Isten 
kegyelme az Atya sze-
retete, amely gyermeki 
válaszra vár.
Ez az ingyenes atyai 
jóság árad a választott 
népre, s amint azt az 
Ószövetségből tudjuk, 
számtalan esetben a „kemény nyakú” és 
kemény szívű emberek nem fogadják el. 
Jeremiás próféta azért beszélt az „új szív-
ről”, amely majd képes lesz befogadni az 
isteni üdvöt, melyben majd meleg otthonra 
lel az ajándékozó Isten.
A kegyelem teljessége Jézus Krisztusban 
ragyog föl előttünk. „Jézus Krisztus eljö-
vetele megmutatja, meddig mehet el Is-

ten nagylelkűsége: egészen addig, hogy 
neküknk adja saját fiát. Ennek a hallatlan 
gesztusnak forrása a gyengédség, a hűség 
és az irgalom keveréke, amellyel Jahve 
magát jellemezte és amelynek az Újszö-
vetség ezt a sajátos nevet adta: kegyelem.” 
(Biblikus Teológiai Szótár)
Magyarán szólva; a kegyelem nem valami, 
hanem Valaki. Maga Jézus Krisztus, a köz-
tünk élő Isten. S ahogy a szeretet szabadon 
hagy, nem kényszerít, úgy a kegyelem is 
tiszteletben tartja akaratunkat, várja, hogy 
gyümölcsöt teremjen bennünk.
A kegyelemmel való együttműködés leg-
szebb emberi lehetőségeink közé tartozik. 

Amikor Pál apostol meg-
vallja, hogy: „Isten ke-
gyelméből vagyok, ami 
vagyok, s rám árasztott 
kegyelme meddő nem ma-
radt” (1Kor 15,10), ak-
kor ezt az együttműködési 
készséget köszöni meg az 
Úrnak.
A „kegyelmi élet” nem 
egy vallásos „tisztaszo-
ba”, ahol a világ elől el-
vonulva kegytárgyaink és 
imakönyveink közé búj-
hatunk.
A kegyelmi élet azt jelenti, 
hogy: Jézus él, és szeret a 
mi szívünkben. Mindig és 
mindenben Ő cselekszik 
általunk, elfogadjuk ma-
gunkat fiaknak és hagy-

juk, hogy Isten lelke vezessen bennünket 
az Atyához (Róm 8,14).

A kegyelem az életünkben

ráhangolódás az Isteni szólításra. Az aján-
dékot meg lehet becsülni és össze is le-
het törni. Isten ajándékának, önátadásának 
összetörése, megfontolt visszautasítása sú-
lyos bűn.
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Híreket mondunk… Nem csak a rádió meg 
az újságok. Mi magunk szeretünk általában 
újságolni. Hatalma van a nyelvnek, hatal-
ma van a szónak. Felelőssége van minden-
kinek, aki szóra nyitja száját.
Legalább húsz éve már, földszinten volt a 
szobám. Az ablakom alatt pad, szívesen te-
lepedtek le rá öreg atyák a tavaszi napsü-
tésben.
Este volt már. Két idős bácsi, két szerze-
tes beszélgetett. Mind a kettő megjárta a 
börtönt, az egyikük a pannonhalmi gim-
názium első igazgatója volt, a másik so-
kat foglalkozott a liturgiával, ő fordította 
le magyarra először hívek számára a mi-
sekönyvet. Kovács Arisztid volt az egyik , 
Szunyogh Xavér atya a másik.

Te Xavér, olyan szép napom volt - 
máma! – hallom a csukott ablakon 
keresztül.
Milyen napod volt? Mondd még egy-- 
szer!
Süket vagy? Nem hallod?- 
Mondd még egyszer! Nem hallom!- 

Idefigyelj, te süket! Szép napom volt - 
máma!
És miért volt szép napod?- 
Képzeld: kinyílott az aranyeső!- 

Mi is volt az a beszélgetés? Költészet? 
Valami megfoghatatlan mélység sugárzik 
belőle. Hányszor eszembe jutott az elmúlt 
évek során!
Szép napom volt: mert kinyílott az arany-
eső.
Ettől a közléstől szebb lett a másik ember 
napja is.
Rácsodálkozni a csodára. Rádöbbenni az 
élet titkára. Hagyni, hogy megszólítson 
fű, fa, virág, madárvonulás, lombhullás és 
rügyfakadás.
Szép napom volt…
Milyen híreket mondunk? Merjük-e a jó 
híreket megosztani egymással? A látszólag 
jelentéktelen, szinte semmitmondó jó híre-
ket. Hogy kinyílott az aranyeső.

Korzenszky Richárd OSB
Üzenőfüzet című könyvéből

Kinyílott az aranyeső

Prohászka püspök olyan családi tűzhely-
hez hasonlítja ezt az állapotot, ahol a 
szeretet lángja nem ég… „Úgy érezzük 
magunkat, mintha eltemettük volna édes-
anyánkat, visszajövünk a házba, de nem 
vagyunk otthon. Csak azok a lelkek van-
nak otthon, akik a megszentelő malasztban 
élnek.” (Ö.M. 18,54)
A kegyelmi állapot: az ottlét gyönyőrűsége. 
Isten nem falansztert tervezett nekünk, nem 
lakótelepi árvaságra kényszerít bennünket, 
Ő személyesen meghív mindannyiunkat 
külön-külön és feleletünkre vár.
F. Mauriac, „Jézus élete” című könyvé-
nek utolsó fejezete az emmauszi jelenetről 
szól. Számomra ez az írás a kegyelem köl-
tészete. Menek haza az otthontalan vándo-
rok árva falujukba, úgy érzik, hogy sem-

minek sincs már értelme, hiszen Jézusuk 
meghalt.
„Ki ne járt volna ezen az úton egy este, mi-
kor minden elveszettnek látszott? Krisztus 
meghalt bennünk. Elvették tőlünk; a világ, 
a filozófusok, a tudósok, szenvedélyünk. 
Nem volt többé számunkra Jézus ezen a 
földön. Valaki mellettünk haladt utunkon. 
Egyedül voltunk és mégsem voltunk egye-
dül… És amikor néhány hét múlva Jézus 
kiszakad tanítványai köréből, felszáll, el-
tűnik a fényességben, nincs szó végleges 
távozásról.
Már lesben áll a Jeruzsálemből Damasz-
kuszba vezető út fordulójánál, ahol Sault, 
szeretett üldözőjét kémleli. Ezentúl min-
den ember sorsában jelen lesz ez a lesben 
álló Isten”.                             Enzsöl Ellák

v v v v v v v v v v v v v v v
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Szentként tisztelik az olasz fiút

Carlo Acutis díj
A jánoshalmi Római Katolikus Plébánia 

és a Szent Anna Katolikus Óvoda Általá-
nos Iskola és Diákotthon kollégiumának 
nevelőtestülete megalapította a szentéletű 
olasz fiúról elnevezett 

"CARLO ACUTIS DÍJAT". 
A díjat minden évben hetedikes vagy 

nyolcadikos tanuló érdemelheti ki a kollé-
giumban eltöltött évek során a közösségért 

végzett munkáért, az egyéni értelmi, szel-
lemi, lelki fejlődésben való előrejutásért. 
A díj odaítélését a kollégium nevelőtestü-
lete  dönti el a tanév utolsó nevelési érte-
kezletén. A díjat a ballagáskor a diákotthon 
vezetője adja át. 

A díjjal szeretnénk ösztönözni minden 
kollégista gyereket, hogy kövessék Carlo 
Acutis jó példáját életük során. 

A 15 éves korában leukémiában elhunyt 
Carlo Acutis megrázó erővel tett tanúságot 
hitéről.

A 2006 őszén elhunyt milánói fiú igazi 
„mai srác” volt. Szeretett számítógépezni, 
szívesen olvasott számítástechnikai köny-
veket. Fontosak voltak számára a barátai.

Mindemellett Carlo – akinek életrajza 
a közelmúltban jelent meg olasz nyelven 
– mély lelki életet élt. „Elsőáldozása óta 
napi áldozó volt. Mindennap elimádkoz-
ta a rózsafüzért és rövid szentségimá-

dást végzett” – idézi fel Carlo gyerekkorát 
édesanyja, Antonia Acutis.

„Carlo hihetetlenül nagylelkű volt 
mindenkivel. Nyitott volt mindenki 
iránt. Szeretettel fordult az idegenek, a 
fogyatékosok, a gyerekek és a koldusok 
felé. Olyan volt, mint egy üdítő forrás” 
– idézi az édesanyát a CNA hírügynökség. 
Antonia Acutis így emlékezik: „ Nem sok-
kal halála előtt felajánlotta szenvedéseit 
a pápáért és az egyházért. Hősiesen vi-
selt szenvedése mindenkit megindított. 
Amikor orvosa megkérdezte, sokat 
szenved-e, azt felelte: Vannak, akik sok-
kal többet szenvednek.”

Francesca Consolini, a Milánói Egy-
házmegye szenttéavatási eljárásainak 
posztulátora szerint az előírt öt év letelte 
után indokolt Carlo boldoggá avatásának 
elindítása. „Korához képest egyedülálló-
an erős, tiszta hite volt. Normális, szelíd, 
őszinte fiú volt, akit érzékenyen érintet-
tek a körülötte élők problémái. Az életet 
Isten becses ajándékának tartotta. Ha-
lála után sokan leírták vele kapcsolatos 
emlékeiket, és vannak, akik imádságban 
a közbenjárását kérik” – nyilatkozott a 
posztulátor.

Forrás: Magyar Kurír

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

C a r l o  A c u t i s
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Pontosan egy hónappal azután, hogy 
megkapta Jánoshalma Tiszteletbeli Pol-
gára kitüntetést, Chiara Lubich imádsá-
gos és mélyen meghatott légkörben 88 
évesen fejezte be földi utazását március 
14-én, éjjel 2 órakor otthonában, Rocca 
di Papában, ahová előző éjjel saját kíván-
ságára tért vissza a Gemelli Klinikáról.

Előző nap sok százan fordultak meg 
szobájában hogy elköszönjenek tőle. A 
Fokoláre Mozgalom Központjában rava-
talánál ezrek rótták le tiszteletüket. 

Március 18-án, kedden, 15 órakor vet-
tek végső búcsút Chiarától Rómában, 
a Falakon kívüli Szent Pál bazilikában. 
A szertartást Tarcisio Bertone bíboros 
államtitkár vezette. 

Interneten és műholdakon keresztül 
egyenes adásban is követhető volt az 
egész világon, 40 ezren személyesen vol-
tak jelen a szertartáson. Felvételünk is 
ott készült.

Jelen volt a szentmisén Romano Prodi 
olasz miniszterelnök, az olasz kormány 
több minisztere, más politikusok, és szá-

mos város vezetői is, 
amelyek Chiarát dísz-
polgárrá vagy tisz-
teletbeli polgárukká 
választották. Magyar-
országról mintegy 50 
fő vett részt Chiara 
temetésén, Jánoshal-
máról dr. Király Ibo-
lya és Malustyik Béla.

A temetési szertar-
tás után Chiara Lubich 
koporsóját visszaszál-
lították Rocca di Papá-

ba, testét a Fokoláre Mozgalom Köz-
pontjának kápolnájában helyezték örök 
nyugalomra.

Szülővárosában, az olaszországi 
Trentóban Alberto Pacher polgármester 
városi gyászt hirdetett.
Chiara Lubich elhunyta alkalmából Ma-
gyarországról részvétét fejezte ki többek 
között:  Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, 
esztergom-budapesti érsek, Európai Püs-
pöki Konferenciák Tanácsának elnöke, 
Dr. Szebik Imre ny. evangélikus püspök, a 
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Ta-
nácsának elnöke, Harrach Péter az Ország-
gyűlés alelnöke, Dr. Semjén Zsolt a KDNP 
elnöke, valamint a társadalmi és az egyházi 
élet személyiségei, egyházi mozgalmak és 
közösségek vezetői, köztük Spányi Antal 
székesfehérvári megyéspüspök.

Chiara Lubichnak, a Fokolare mozga-
lom vezetőjének lelki üdvéért Nagyidai 
Zsolt káplán mutatott be szentmisét már-
cius 14—én este a borotai templomban, 
melyen Jánoshalmáról többen részt vet-
tek.                                                b.s.

Chiara Lubich befejezte 
földi utazását 
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Kedves édesanyák és nagymamák!
Azt gondolom, hogy 

az év minden napján 
illendő lenne kifejez-
ni hálánkat és szere-
tetünket mindazok-
nak, akik életet adtak 
nekünk, akik neveltek 
és tanítottak bennün-
ket. Olyan szeretetet 
érdemelnek ők, ame-

lyet szavakkal elmondani nagyon nehéz. 
Az édesanyák részesei a teremtésnek, 

örömünkben, bánatunkban mellettünk áll-

nak, szeretetük, figyelmességük végigkí-
séri életünket. Még akkor is, amikor már 
csak odaföntről tudják vigyázni léptein-
ket. Szívük egész szeretetét adják, sokszor 
úgy érezzük természetfeletti erő sugár-
zik belőlük. 

A Sík Sándor verséből vett idézettel 
szívből kívánom minden édesanyának és 
nagymamának, hogy az élet legszebb híva-
tásához kapjanak kitartást, türelmet és leg-
főképpen abban való hitet, hogy szeretetük 
és áldozatvállalásuk a legnagyobb ajándék, 
amelyet gyermekeiknek adhatnak.

Isten áldjon meg minden édesanyát és nagymamát!
Czeller Zoltán polgármester

„És ti vagytok a Háziáldás 
fehérre meszelt kis falon. 
Szegett kenyér az abroszon. 
Ti a kútvíz a harmatos pohárba, 
duruzsoló, jóságos kályha, 
szekrényben illatos, puha, 
tündöklő, hófehér ruha, 
Ti vagytok az olajmécs,  
mely álmatlan lobog 
s imádkozik, 
míg mások alszanak. 
A hervadtan is illatos csokor 
a feszület alatt.”
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A 2008. május 10-én 
megrendezésre kerülő 
nemzetközi Run4unity–re 
készülve, Jánoshalmán a 
Föld napján minden isko-
la számára egy közös 
sportdélutánt szervezett a 
Fokolare mozgalom helyi 
csoportja. Céljuk a testvériség 
életté váltása, és a városban való 
tanúságtétel volt. A szervezést kiterjesztet-
ték a környező településekre is. A verseny két 
helyszínen zajlott, kb.200 diák részvételével. Este, 
sötétedéskor, egy fáklyás béke menetet szerveztek, melyen 
mintegy 400-an vettek részt. Itt Bányai Gábor megyei elnök és 
Czeller Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket és méltatta a nap eseményeit.

A Szent József Kör ünnepe

Ebben az évben a Nagyhét miatt Szent József ünnepe március 15-re esett. 
Ezen a napon a Szent József Kör, vagyis a keresztény édesapák közössé-
ge ünnepet rendezett, melyet az imádság mellett a vidám együttlét, a finom 
halászlé és a jó társaság tett emlékezetessé. 

Sportdélután Jánoshalmán 
v v v v v v v v v v v v v v v
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Jánoshalmán, a nagypénteki keresztút állomásainak elmélkedéseit, minden 
esztendőben az egyházközségi képviselő-testület tagjai és házastársaik állítják 
össze. Ebben az évben is igen értékes gondolatokkal gazdagodhattunk.

Szorgos kezek és együtt érző szívek készítették el a húsvéti ebédet a rászoru-
lóknak idén is. A házhoz szállításban fiatalok és pártoló tagok is segédkeztek.

Nagypénteki keresztút

M á l t a i s  H ú s v é t 
v v v v v v v v v v v v v v v
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H ú s v é t  2 0 0 8

Az egyházi  év legszebb l i turgiájára  Húsvét  vigí l iá ján kerül t  sor.  Ezen 
az estén két  fe lnőt te t  is  keresztel tünk,  a  jánoshalmi templomban.  A 
l i turgia  fényei  és  Krisztus  vi lágossága nemcsak a  templomot ragyogta 
be,  hanem mindannyiunk szívét  is . 
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Megjött a nyuszi

Nagyszombaton a templom előtti aranyeső bokorra kerületek fel azok a 
színes tojások, melyeket előző hétvégén a gyerekek festettek. Húsvétva-
sárnap a 10 órai szentmise után legnagyobb csodálkozásunkra nyuszik és 
kiscsirkék várták a gyerekeket a templom előtt, s a bokrok alól négyszáz 
kinder-tojás is előkerült a számukra. 
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Szent József és Szent Mónika

Március 29-én Szentkatán jött össze a Szent József Kör és a Szent Mónika Közösség, 
vagyis a keresztény édesapák és édesanyák közössége. Kint a tanyán sorra került a gyü-
mölcsfák metszése, virágok ültetése és egy malac megsütése is. A szép tavaszi napon közö-
sen imádkoztunk gyermekeinkért, és erősítettük az anyák és apák közötti kapcsolatot.
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Nagyobb gyerekek keresztelése

Az irgalmas Jézus szobra 

Húsvét utáni vasárnap 24 iskolás és óvodás korú gyermeket kereszteltünk 
meg a jánoshalmi templomban. Foglaljuk imáinkba a megkeresztelteket.

Március 30-án áldottuk meg a templom előtt felállított irgalmas Jézus szobrot. 

v v v v v v v v v v v v v v v
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Máltai  közgyűlés

Április 3-án tartotta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi Csoportja 
éves beszámoló közgyűlését. A gyűlés szentmisével kezdődött, melynek kere-
tében három új máltai tagot is avattunk Karip Franciska, Majer Istvánné és 
Csincsák Károlyné személyében. Ezt követően Martinek Erzsébet, a csoport 
vezetője számolt be az elmúlt évben végzett munkáról. 
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Április 12-én reggel indultak Bajára vizsgázni a bérmálásra készülők. Az 
izgalmas és majdnem mindenki számára sikeres vizsga után, április 27-én Dr. 
Bábel Balázs érsek úr szolgáltatta ki a keresztény nagykorúság szentségét szá-
mukra a jánoshalmi templomban. 

Bérmálás
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Biblia kiállítás

A biblia éve alkalmából, április 27-én 
Dr. Bábel Balázs Kalocsa-kecskemé-
ti érsek és Bányai Gábor a Bács-Kis-
kun Megyei Közgyűlés elnöke nyitot-
ta meg a biblia kiállítást Jánoshalmán. 
A Szent Anna templom kincstárában a 
Szentírás sokféle kiadása látható, mely 
az elmúlt évszázadok során a világ-
ban létrejött. Olyan 
érdekességeket látni 
a tárlókban, mint 
például 1732-ből 
egy gyönyörű szép 
nagy Bibliát Káldy 
György fordításá-
ban, és ugyancsak az 
ezerhétszázas évek 
elejéről egy olyan  
német nyelvű Bib-
liát is, mely a pró-
fétákat, az Evangé-
liumokat, és a kate-
kizmust is tartal-
mazza. Fellelhető itt 
héber, görög, latin, 

orosz, kínai, litván, angol, német, olasz 
és cigány nyelvű Szentírás, valamint 
különböző kiadású képes Bibliák is. A 
kiállítást szervező és rendező Rónaszéki 
Gábor plébános szeretné ezzel a kiállí-
tással is felhívni a figyelmet a Szentírás 
olvasására, arra, hogy az Isten üzenetét 
minél többen tegyük magunkévá.
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Kunfehértói búcsú 2008
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KÖZLEMÉNY
A „Jánoshalmi Kis Szent Teréz Óvodáért” Alapítvány az 1997. évi CLVI. tv. 26. 

§. c. pontjában meghatározottak alapján közhasznú tevékenységet folytat az alapító 
okiratban megfogalmazott feladatok alapján, mely szerint a Katolikus Óvodába járó 
gyermekek fejlesztését kívánja segíteni. Az Alapítvány költségvetési támogatásban 
nem részesül, a vezető tisztségviselői semmilyen juttatást nem kapnak az alapítvány-
tól. A 2007-ben létrejött alapítvány vagyona az alapító összegből és támogatói felaján-
lásból áll. Adószámunk:19550314-1-03

Az alapítvány működéséhez ezúton is kérjük támogatóink nagylelkű felajánlásait a 
következő számlaszámra:

Borotai takarékszövetkezet 51100036 – 10043464
Köszönettel: az alapítvány kuratóriuma

A katolikus óvoda hírei
Édesapák köszöntése 

Óvodánkban, ebben az évben is Szent József napján köszöntöttük az édesapákat, 
nagypapákat. Megemlékeztünk Szent Józsefről, az édesapák védőszentjéről, a Szent 
Család őrzőjéről és védelmezőjéről. Az ünnepségen a gyermekek dallal, verssel, imával 
és saját maguk által készített ajándékkal lepték meg az ünnepelteket. „Valóban áldott az 
az ember, akit sok gyengéd hang szólít apának.” (Lydia M. Child) Erről győződhettünk 
meg mindannyian, akik ott voltunk ezen az ünnepen.  Felvételünkön a nagycsoportosa-
ink, akik iskolába készülnek
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Iskolánk férfi dolgozói egy kellemes estével köszöntötték fel nőnap alkalmából hölgy 
kollégáikat. Az estét vidám bábjátékkal, kedves énekkel, szép virággal és nagyon finom 
vacsorával fűszerezték. A hölgyek ezúton is hálájukat fejezik ki kedvességükért!

A katolikus iskolában történt

Márciusban színvonalas dalversenyen mérték össze tehetségüket a diákok. A képen a 
zsűri, valamint a dobogós helyezést elért gyermekek láthatók.

Dalverseny

Nőnap

v v v v v v v v v v v v v v v
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Énekóra

Az Apáczai Kiadó bemutató énekórát szervezett, amelyet Süle Ferenc tartott. A máso-
dik osztály lelkesen vett részt rajta, sok szülő és érdeklődő pedagógus tekintette meg.

Iskolánkban tartott először interaktív tábla bemutatót az Apáczai Kiadó. Ízelítőt adtak 
az elsős tankönyvcsaládhoz elkészített tananyagból, amelyre a környékbeli iskolákból is 
érkeztek érdeklődő kollégák.

Interaktív tábla 

v v v v v v v v v v v v v v v
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Virágozás

A Föld napja alkalmából már másodszorra virágoztuk fel az iskolát, amiből szeretnénk 
hagyományt teremteni. Képen a 8. osztály tanulói láthatók.

Kaán verseny
A Kaán Károly országos 

Természet- és Környezetis-
mereti verseny megyei for-
dulóján dicséretesen sze-
repelt iskolánk két tanu-
lója. A verseny igen szo-
ros volt, Miskolczi Zsolt 5. 
osztályos tanuló 5. helye-
zést, Jacsó Ibolya 6. osztá-
lyos tanuló pedig 1. helye-
zést ért el. A kemény felké-
szülésben Hefner Istvánné 
segítette és irányította őket. 
Büszkék vagyunk rájuk, 
gratulálunk nekik.

Jacsó Ibolya képviseli egyedül megyénket az országos döntőn, amely május 
16-17-18-án Mezőtúron kerül megrendezésre.

v v v v v v v v v v v v v v v
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A cigány kultú-
ra talán legismer-
tebb eleme a zene. A 
cigány zenéről sok 
mindent elmondtak 
már, de annyi bizo-
nyos, hogy nagyon 
sok műfaja van – a 
népzenétől a szóra-
koztató műzenéig, 
a jazz-től a world-
music-ig. A laikus 
hallgatók és a „hoz-
záértő kritikusok” 
általában hasonlóan 
„változatos” jelzőkkel fejezik ki érzelme-
iket a cigány zene hallatán. A leggyakrab-
ban „tüzes temperamentumról”, „egzo-
tikumról”, +vad szenvedélyről”, „ördö-

gi virtuozitás-
ról” és „érzé-
k i s é g r ő l ” 
b e s z é l n e k . 
Hogy mind-
ebből meny-
nyi helytál-
ló, és meny-
nyi az, amit 
ők szeretné-
nek belehal-
lani, nem tud-
hatjuk. Azt 
azonban igen, 
hogy a cigány 
zene – akár-
csak a cigány 
kultúra – 

nem ilyen egyoldalú. Talán csak belül-
ről ismerve látható, hogy az előbbi jel-
lemzések mellett (vagy helyett?) mennyi-
re szelíd és lírai, szemérmes és kultúrált, 
elegáns és szellemes, bölcs és befoga-
dó. Természetesen ahhoz, hogy a cigány 
zenéről és a cigány kultúráról hitelesebb 
képet kapjunk, lassan meg kellene ismer-
ni a másik oldalát is. Ehhez kíván segítsé-
get nyújtani a KARAVÁN familia.

Repertoárunkat cigány népzenei fel-
dolgozásokból alakítottuk ki. Magyaror-
szágtól a Balkánig, Oroszországtól Spa-
nyolországig sokfelől játszunk cigány 
népdalokat és dallamokat, amelyekre leg-
többször saját szövegeket írunk. A feldol-
gozás során számunkra a legfontosabb, 
hogy minden dal és dallam a sajátunkká 
váljon – tartalmában, stílusában és han-
gulatába. 

A KARAVÁN familia zenéje végül is 
cigány zene – de a MI cigány zenénk…                                          

Pünkösdhétfőn, május 12-én, dél-
után 5 órakor, a jánoshalmi plébánia 
belső udvarában A család ereje cím-
mel hangversenyt tart a KARAVÁN 
familia. Szeretettel hívunk mindenkit! 

A belépés ingyenes. A belső udvart a 
plébánia főbejáratán keresztül lehet 
megközelíteni. Rossz idő esetén a 
hangversenyt a plébánia hittanterme-
iben tartjuk meg.

A KARAVÁN familia így vall magáról: 

Kerti hangverseny


