
„Egy jobb haza után vágyódtak, a 
mennyei után. Ezért az Isten sem szé-
gyelli, hogy Istenüknek hívják, hiszen 
hazát készített nekik.” (Zsid.11,16)

Az egyház egyik nagy örömünne-
pe a Mindenszentek. Azokat ünne-
peljük, akik üdvözültek, vagyis elju-
tottak a mennyországba, amelyet az 
Isten minden embernek szán. Így 
lesz számunkra ez az ünnep a remény 
ünnepévé, hiszen mindany-
nyian oda törekszünk, ahol 
az Isten letöröl a szemünk-
ről minden könnyet és 
nem lesz többé fájdalom és 
halál. A mindenszentek két 
dolgot tanít nekünk:

1. Az Isten minden 
embert meghív az üdvös-
ségre, és megadja a segítséget is, hogy 
eljuthassunk oda. Így az emberi élet 
teljessége kizárólag a földi élet kere-
tei között nem élhető meg a maga 

egészében. Jól tesszük, ha komolyan 
vesszük az üdvösségre szóló meghí-
vást.

2. Az Egyház nagy élménye, hogy 
minden megkeresztelt ember össze-
tartozik Krisztusban, akár itt él a 
földön, akár a mennyben van, akár a 
tisztulás állapotában.

Így lesz egyik ember a másiknak a 
testvére, és így tud imádkozni érte, és 
élni érte.

Ezt nevezzük „szentek 
közösségének”. 

Az egyház legnagyobb 
ünnepei közé tartozik Min-
denszentek főünnepe. Litur-
gikus színe a fehér, az 
öröm színe. Istentől kapott 
reménységünket ünnepel-
jük, hogy egyszer majd mi 

is örvendezhetünk a szentek között 
a mennyben, és majd nekünk is föl-
hangzik az Üdvözítő szava: ”… menj 
be Urad örömébe!”
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Mindenszentek
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Olvassátok csak el Szent Ágoston húsvé-
ti hom iliáját az allelujáról. Az igazi alle-
luját - körülbelül ezt mondja ő - majd a 
paradicsomban énekeljük. Az lesz a betel-
jesedett szeretet allelujája. Az alleluja, 
amit most éneklünk, a vágyódó szeretet, 
azaz a remény allelujája. 

(I. János Pál pápa)

Kik is azok a mindenszentek, akiknek 
ünnepét üljük ma? Kik azok a boldogok, 
akiknek Jézus a hegyi beszédben megígéri 
az Isten országát, az üdvösséget? 

l. Az ünnep rövid története. Mai for-
májában is több, mint 
ezeréves ünnep ez, ere-
detében és jelentésé-
ben pedig visszamegy 
az első keresztény szá-
zadokra. 

Minden nép minden-
kor tiszteletben tartot-
ta nagyjait és elődjeit. 
A hajdani rómaiaknál 
az ünneplés és tisztelet 
legnagyobb foka volt, 
hogy őseiknek és hőseiknek isteni és félis-
teni címeket adományoztak, akiknek aztán 
szobrot emeltek, esetleg szentélyt állítot-
tak fel. Marcus Agrippa az összes iste-
nek tiszteletére templomot építtetett Kr.e. 
27-ben, s a felépült szentélyt Pantheonnak 
nevezték el. Itt mutattak be áldozatot az 
összes istenek tiszteletére. 

A keresztények természetesen csak az 
egy igaz Istent imádták, s távol tartot-
ták magukat a bálványimádó szokásoktól. 
Ezért többen életükkel fizettek. Sok ezren 

haltak meg hitükért csak Róma város-
ában, az első századokban. A vértanúkat 
az élők hősöknek tartották, és tisztelték 
őket. Elsősorban ők voltak méltók a fel-
támadt Krisztust, az égi Bárányt kísérni a 
mennyei Jeruzsálemben, hiszen ők vérta-
nú halálukban, véres életáldozatukban let-
tek Krisztushoz hasonlóvá. Ünnepük, az 
összes mártírok ünnepe a húsvéti időszak-
ban volt, a húsvét utáni pénteken. (Péntek 
Jézus szenvedésének és halálának a napja!) 
IV. Bonifác pápa 610. május 13-án keresz-
tény templommá szentelte fel a Pantheont, 
a keresztény mártírok tiszteletére, ,,Sancta 

Maria ad Martyres’’ 
címmel. IV.Gergely 
pápa (827-844) 
helyezte át az ünne-
pet november 1-jére, 
amely lassanként az 
összes szentek ünne-
pévé vált. 

2. Testvéreink, 
barátaink, ismerő-
seink ünnepe ez, 
azoké, akik üdvö-

zültek (s nemcsak a szentté avatottaké). 
Sőt, a saját - reménybeli - ünnepünk is, 
mert mindnyájan arra vágyunk, hogy egy-
kor a mindenszentek seregében éljünk a 
mennyben. Mindennap kell erre gondol-
nunk, örök célunkra, mint Szent Cyprián 
írja: ,,...amikor lenyugszik a nap és végetér 
napunk, kell, hogy újra imádkozzunk, és 
kérjük, hogy ismét felkeljen fölöttünk a 
fény, és kérjük azt is, hogy Krisztus eljö-
vetele az örök élet kegyelmét hozza meg 
nekünk...’’ (De or. dom. c. 35. PL 4,542.) 

Mindenszentek ünnepének 
kialakulása
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„Miatyánk Isten, mindeneknek Atyja,
kihez hajlunk, mint fű a Nap felé,
az én szívem kétség nem szorongatja,
midőn indulok végórám felé.
A halál nekem nem fekete börtön,
Nem fázlaló, nem is rút semmiképpen:
Egy ajtó bezárul itt a földön,
S egy ajtó kinyílik ott fenn az égen:
Ez a halál!”

Mi lesz velünk, ha elfut a nyár?
Mi lesz velünk, ha életünk lejár?
Ha ránk borul örök vak éjjelünk,
Uram, mi lesz velünk?

Ha már nem leszünk és nem érezünk,
Ha e világból örökre kifogyunk,
S egy koporsó lesz minden otthonunk,
Ha nem marad csak rideg telünk,
Uram, mi lesz velünk?

Találjuk meg a választ Gárdonyi Géza: Útra készülődés című írásában: 

Halottainkra emlékezünk
Mindannyiunknak vannak halottai. Ilyenkor, halottak napján sokunk lelkében felvető-

dik a kérdés, amit a költővel kérdezünk:

Emlékezzünk eltávozott szeretteinkre és gyújtsuk meg a gyertyát!
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Józsi Atya Mélykúton született 1965. 
december 2–án. A kecskeméti Piarista 
Gimnáziumba járt, majd a szemináriu-
mot Budapesten végezte. A Bajai Bará-
tok templomában öt és fél évig volt káp-
lán, két és fél évet pedig Kecskemé-
ten, a nagy templomban, majd 10 évet 
Sükösdön szolgált plébánosként. Papi 
jelmondata: „ Akik könnyek közt vet-
nek, majd ujjongva aratnak.” 126. Zsolt. 
6. vers

Kérdésünkre így vall magáról:
„Elsőáldozó koromig meglehetősen 

eleven gyerek voltam. Bandám is volt az 
iskolában. Azután kezdtem el ministrálni 
és ez sokat változtatott rajtam. Katolikus 
gimnáziumba magamtól kívánkoztam. 
Tanulmányaim során kedvenceim vol-
tak a kémia, a latin nyelv és a biblikum 
(bibliaismeret).

Kedvenc íróm Dosztojevszkij és Lázár 
Ervin, kedvenc költőm Pilinszky és a 
kevésbé ismert lengyel jezsuita Jan 
Twardowski, kedvenc színészem többek 
között Morgan Freeman és Julia Roberts. 
Az énekesek közül Celine Diont és And-
rea Bocciellit szeretem a legjobban, 
általában pedig a dallamos rock zenét, 
főként a magyart. A zöld szín, az oliva 
bogyó, a rántott sajt, a kakaós pala-
csinta és a kókuszos-mézes kocka szin-
tén beválik nálam. Rajongok a sajtokért 

(főként a francia comté sajtért) és a saj-
tos ételekért. Kedvenc borom vörösből a 
szekszárdi, fehérből a száraz tokaji fur-
mint. Első sorban a francia nyelvet ked-
velem, de németül és angolul sem tud-
nának eladni. 

Sportból a ping-ponghoz értek, gitá-
rozom és szeretem az Indiana Jones fil-
meket.

Életem során kijártam két tánciskolát, 
háromszor voltam szerelmes, öt napot 
töltöttem fogdában (mert katona ruhá-
ban elmenten szentmisére), a katonaság-
nál tüzérként sorozatvetőhöz képeztek 
ki, dolgoztam önkéntesként két hóna-
pot Lourdes-ban, utazásaim során leg-
jobban Palesztínában éreztem magam. 
Ezen kívül nagyon szeretem Erdélyt és 
életem nagy álma, hogy eljussak egy-
szer Afrikába.”

…Binszki 
József 
atyával

Új egyházi személyek 
plébániánkon
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Köszöntjük az új kántort

Az ifjúság hitéleti aktivitását segíteni kell 
– Gyöngyösi Balázs káplán urat először 

is arról faggatom, hogy miként érzi magát 
Jánoshalmán így néhány hónap tapaszta-
latával a háta mögött. 

– Alapvetően jól érzem magam. Hála 
Istennek sok munkánk van. Tiszakécskén 
(előző helyemen)  kis létszámú csopor-
tokat tanultunk meg hitoktatni, itt viszont 
20-30 fős csoportokat tanulunk meg hit- 
oktatni. Ez néha feladja a leckét, de örül-
jünk neki, hogy ilyen nagy létszámmal 
vannak gyerekek. Mintegy 120 gyereket 
tanítok a városban, heti 16 órában. Minist-
ránsok is vannak. Szeretnénk, ha még töb-
ben volnának. Meglátjuk, hogy mit hoz a 
jövő, mik a lehetőségek. 

Munka van, tervek is vannak, s úgy 
tűnik nyitottságot is tapasztalunk a bér-
málkozóktól,  a hittanosoktól és a szülők-
től is. 

– Ez számomra azt jelzi, hogy a fiatalok-
ra számítanak az egyházközség életében.

– Természetesen. A bérmálkozásra való 
készületnek van az egyház liturgiájában 

is több állomása, mozzanata, amit sze-
retnék végig csinálni. Néhány hét múlva 
lesz az első ilyen alkalom. Ez a gyerekek-
nek is nagyon jó, mert történik velük vala-
mi, nemcsak egy hosszú felkészülés és a 
végén egy szentség-kiszolgáltatás. De a 
szentmisén résztvevő híveknek is jelent 
valamit. Látják, hogy itt vannak ezek a 
fiatalok és valamit akarnak. Tehát vala-
mennyire a közösség is részesedik ebben 
a készületben. Úgy gondolkodtunk a plé-
bános úrral, hogy a bérmálás után bekap-
csoljuk őket az ifjúsági hittanba és ezzel 
az egyházközség folyamatos életébe.

2009. szeptember elejétől Fonyó-
di Tivadar személyében új kánto-
ra van egyházközségünknek.

Baján születtem 1982-ben, 
jelenleg még bácsalmási lakos 
vagyok. A kántorképzőt 1999-
2000 között végeztem a bajai bel-
városi plébánián tartott tanfolya-
mon. Középiskolásként néhány 
alkalommal kiskunhalason kán-
torkodtam. Majd 2001 októberé-
től a Mélykúton dolgoztam kán-
torként. Most a jánoshalmi kán-
torság mellett, mélykúti vállalko-
zásomat vezetem.
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A jegyeseknek el kell dönteniük, hogy va-
lóban egymáshoz valók-e, meg kell ismer-
niük egymást. Meg kell vizsgálniuk, hogy 
szerelmüknek van-e tartós alapja, magja?
Hosszú gyakorlattal rendelkező házassági 
tanácsadók néhány gyakorlati próbát aján-
lanak.  Ilyenek:

Elfogadási próba1. 
Aki szeret, úgy fogadja el partnerét, ami-
lyen: tulajdonságaival és szokásaival, sőt 
hibáival is. Nem lehet bizalmat „előle-
gezni” mikor megházasodunk abban a 
csalóka reményben, hogy majd párunk 
ilyen vagy olyan tulajdonsága, szokása 
meg fog változni, vagy pláne: mi fogjuk 
megváltoztatni, avagy a másik fog a ked-
vünkért megváltozni. Tehát még álomké-
pet kergetünk egymást illetőleg, vagy pe-
dig úgy fogadjuk el egymást, amilyenek 
valóban vagyunk?

Kölcsönösségi próba2. 
Vajon kölcsönösen részt tudunk-e enged-
ni egymásnak életünkben? Meg tudunk-e 
osztani egymással szép és csalódást 
okozó élményeket, terveket és kudarco-
kat egyaránt? Vagy csak mindig önma-
gamból indulok ki, és magamhoz jutok 
el gondolataimban, terveimben, csak én 
keresek megértést?
Röviden: magam akarok elsősorban bol-
dog lenni, vagy pedig páromat akarom 
első sorban boldoggá tenni?

Energia próba3. 
Vajon szerelmünkből új energiát merí-
tünk-e alkotómunkára, vagy lustává, ter-

méketlenné válunk tőle?
Tisztelet próba4. 

Tiszteljük egymást? Büszke vagyok-e 
partneremre? Szívesen választanám leen-
dő gyermekeim apjául, illetve anyjául?

Megbocsátási próba5. 
Aki megházasodik, előtte alaposan „ki 
kell veszekednie magát” partnerével. 
Meg kell győződnünk arról, hogy alapos, 
komoly viták és nézeteltérések árán meg 
tudjuk-e értetni magunkat egymással és 
meg tudunk-e fenntartás nélkül, s mara-
déktalanul bocsátani egymásnak?

Hasznos oldal pároknak, 
jegyeseknek, jegyben járóknak!

Pilinszkyt egyszer megkérdezték: „Ön keresztény költő?” Így válaszolt: „Nem!  
Én költő vagyok, AKI keresztény!” Légy párban járó, AKI keresztény!  

– ha érted, mi a különbség!

Ima pároknak

Köszönöm neked a boldogságot, 
Uram, amit nekünk ajándékoztál. Te 
vezettél bennünket egymáshoz. Segíts, 
hogy egymás mellett maradhassunk, 
és segíthessük egymást a házasság 
felé vezető úton. Add, hogy tudjunk 
egymásnak megbocsátani, hogy 
növekedjünk egymás szeretetében. 
Minél inkább megkedveljük egymást, 
annál inkább növekszünk az irántad 
való szeretetben is. Add, hogy 
egymást mindinkább megismerjük, 
mind bensőségesebben szeressük, 
s minden gyöngédségünkkel, 
szívünk dobbanásával s élőszóval is 
elmondhassuk egymásnak: Szeretlek!
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Kérdések, amelyeket több, 
mint érdemes átbeszélni
Kik voltak a szüleim, 1. 
nagyszüleim?
Milyen értékek (lelki, szellemi, 2. 
társadalmi) irányították 
életünket?
Tudok-e kiemelkedő 3. 
eseményekről, amelyek 
életünket döntően 
befolyásolták?
Hogyan néztek szembe a 4. 
nehézségekkel?
Mi volt a nők szerepe a 5. 
családban?
Mi volt a férfi ak szerepe a 6. 
családban?
Ki hozott döntéseket, milyen 7. 
téren?
Milyen volt a beállítottságuk a 8. 
munka iránt?
Hogyan kezelték a pénzt, 9. 
hogyan szórakoztak, 
játszottak?
Hogyan nevelték gyermekeiket 10. 
(dicséret, jutalom, büntetés)?

Lehetett-e szexualitással 11. 
kapcsolatos témát szóba hozni? 
Ha igen, hogyan?
Hogyan oldották meg a 12. 
konfl iktushelyzeteket?
Milyen volt szüleim 13. 
egymáshoz való kapcsolata?
Milyen volt a rokonokkal való 14. 
kapcsolat?
Hogyan éltek meg és fejezték 15. 
ki Istenbe vetett hitüket?
Kihez éreztem magam a 16. 
legközelebb?
Mi volt az én szerepem a 17. 
családban?

Játék próba6. 
Társasjáték során – s nem egyszer-két-
szer, hanem sokszor kell játszanunk; 
megszokott partnerré kell válnunk a já-
tékban is – megfi gyelhetjük, vajon fel-
tétlenül ragaszkodik-e a másik, hogy ő 
legyen, aki játszik, ő legyen, aki nyer? 
Vagy el tudja-e viselni, hogy veszítsen, 
és tud-e irigység nélkül örülni, ha part-
nere nyer? Másszóval: egocentrikus, 

önző-e vagy sem?
Otthon próba7. 

Tanulságos megfi gyelni, hogy a vő-
legény miként viselkedik anyjával és 
leánytestvéreivel szemben – a menyasz-
szony pedig milyen házias saját ottho-
nában. Ez a férfi úi tapintat, fi nomság, 
illetve a női háziasság próbája. 

Józsi atya
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A tervezgetések és az előkészületek már 
nyár elején Rónaszéki Gábor plébános 
atya vezetésével elkezdődtek. Ezt a mun-
kát nagy nyitottsággal nyár végén Binszki 
József plébános atya vet-
te át. 

Az előkészület nem 
csak szervezéssel, hanem 
a különböző közössé-
gek közbenjáró imáival is 
folyt.

„Reményt és jövőt adok 
nektek.” - Jeremiás prófé-
ta szavai adták a lelkületét 
a jánoshalmi városmisszi-
ónak szeptember 18-20-

ig, ahol számtalan érdeklődő vett részt a 
programokon.

A missziós hétvége pén-
tek délután, a „Remény nap-
ján” a Kulturális Központ-
ban plébános atya köszön-
tésével vette kezdetét, mely-
nek során a misszió lénye-
gére hívta fel a figyelmet.  
Majd Dr. Olofsson Károly 
Placid atya, bencés szerze-
tes előadását hallgattuk, aki 
döbbenetes módon, önsaj-

nálat nélkül mesélt orosz hadifogságá-
ról, valamint szívünkbe véste a nehéz idők 
négy túlélési szabályát.

Az est folyamán a templomban rendezett 

orgona koncerten Csupor Balázs 
Prima Primissima közönségdí-
jas művész játékában gyönyör-
ködhettünk. Ezt követte a misz-
szió nyitó szentmiséje. 

Szombat délelőtt az „Öröm 
napján” lelkes sürgés-forgás 
közepette készülődtek az egy-
házhoz kapcsolódó közösségek 
a bemutatkozásra: a Fokolare, 
a KÉSZ, a Máltai Szeretetszol-
gálat Jánoshalmi Csoportja, a 

Szent Anna Katolikus Óvoda, Iskola és 
Diákotthon, az Összefogás Jánoshalmá-

Városmisszió Jánoshalmán
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ért Egyesület, a Szent 
Mónika Kör - a keresz-
tény édesanyák közös-
sége, Szent József Kör 
- a keresztény édesapák 
közössége és a mély-
kúti GAMMA Gt. - a 
szenvedélybetegségből 
gyógyultak és gyógyul-
ni vágyók közössége. A 
bemutatkozást nem csu-
pán a színpadon tették, 
hanem sátraiknál is. Az érdeklődők ren-
delkezésére álltak felvilágosítással, pros-
pektusokkal, digitális bemutatókkal, para-
vánokkal, könyvárusítással. A strandok 
között állt egy különleges is, a „Meghall-

gatlak Sátor”. Ide bárki betérhetett gondjá-
val, bajával, örömével, biztos nyitott fülek-
re talált. A bemutatkozó közösségek fény-
pontjai az óvodások vol-
tak, akik bábjátékkal pró-
báltak ízelítőt adni az óvo-
da légköréből. A készülő-
dés alatt és a bemutatko-
zások között sükösdi és 
dusnoki fiatalok keresz-
tény könnyűzenével segí-
tettek bennünket Jézus 
közelében maradni. Bár 
viszonylag kevesen for-

dultak meg a sátrak között, akik viszont 
bekapcsolódtak, biztosan sok lelki élmény-
nyel gazdagodtak. Az eseményekben aktí-
van résztvevők pedig tudatosították, meg-
erősítették közösségük célját, küldetését, 

valamint mélyebben meg-
ismerhették egymást.

A délelőtt folyamán a 
Don Bosco Klubban Ima-
kávézó működött, ahol 
finom csokoládéval, 
kávéval várták a betérő-
ket. A számlát utólag kel-
lett kiegyenlíteni imával, 
jó cselekedettel.

A délutáni program az 
iskola udvarán kerti par-

tival folytatódott. A színpadon kulturális 
műsorral szórakoztatták a kedves vendége-
ket. A pedagógusok mesét adtak elő, a gye-
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rekek néptáncoltak, valamint Ki-Mit-Tud 
keretében mutathatták be művészi ambí-
ciójukat.

A sportpályán sor és 
kerékpár ügyességi ver-
senyen, valamint tanár-
diák meccsen mozgathat-
ták meg izmaikat a sport 
rajongói. A kicsik hor-
gászhattak, tekét guríthat-
tak, a bátrabbak arcukat is 
kifestethették. A délután 
folyamán aki megéhe-
zett, megszomjazott, több 
helyszín közül választhat-
ta ki, hol enyhíti éhét-
szomját. A Csodapatika Sátorban pedig 
különböző lelki betegségre lehetet gyógy-
írt találni.

„Párválasztás, együttjárás-problé-
mák, lehetőségek, megoldások” címmel 
a fiatalok számára fórumot tartott Var-

ga Ferenc, Vargáné Sere 
Csilla, Kovács Sándor és 
Kovácsné Czeller Anett.

A felnőttek számá-
ra „Környezeti válság? 
Mit tehetek én?” címmel 
Berndt Mihály és Kovács 
Október környezetvédel-
mi szakértők tartottak 
tájékoztatót.

Sötétedéskor diákjaink-
kal, vendégeinkkel tábor-

tűz körül játszottunk, énekeltünk. A prog-
ramokban gazdag napot a Fokolare moz-
galom egyetemistáiból álló Zöld Gomb 

keresztény együttes könnyűzenei koncertje 
zárta. Örömünkre szolgált, hogy betértek 
az iskolába a fiatalok a városból és a kör-
nyező településekről, valamint elballagott 
diákjaink, akik elismerő szavakkal szóltak 
a kerti partiról. 

Vasárnap, a „Jövő napján” Dr. 
Bábel Balázs érsek atya által 
celebrált szentmisével zártuk a 
missziós hétvégét és adtunk hálát 
a jó Istennek a változatos prog-
ramokért, az együtt töltött perce-
kért. A szentmise után agapé mel-
lett értékeltük az elmúlt napok 
eseményeit.
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A Városmisszió nyitónapján, délután 
a rubinmisés, 93 éves  Olofsson Placid 
atya tanúságtételét hallgathattuk, aki sok 
humorral átszőve beszélt a Gulágon eltöl-
tött éveiről és arról, hogy a Jóisten meny-
nyire szerette őt életében.

Placid atya elmesélte, hogy amikor 
börtönben volt, őt „kitüntették” azzal, 
hogy kimehetett takarítani a folyo-
sót meg a wc-ket, ami azért volt jó, 
mert legalább így mozoghatott, és köz-
ben pedig magyar nótákat énekelt. 
Aztán amikor arra a részre ért, ahol azok 
a cellák voltak, amikben a halálraítéltek 
tartózkodtak, azt énekelte el, hogy aki a 
szentgyónását el akarja végezni, bánja 
meg bűneit, és ő feloldozást ad. Akkor 
még latinul volt, és így szólt: Ego te 
absolvo a peccatis tuis – Én téged felol-
dozlak a bűneidtől. Ezt a „Nincs cserepes 
tanyám” nóta dallamára énekelte. 

Majd így folytatta Gulagon történteket: 
"A túlélésnek négy szabályát állítottuk föl 
a tíz esztendő alatt, azt minden fogolytár-
sunktól meg lehet kérdezni, mert ez a négy 
szabály tartott minket életben. A poklot túl 
akartuk élni. Nem voltam hős, nem voltam 
vértanú, egy egyszerű emberke voltam. 
Túl akartam élni, túl kellett élni azt a pok-
lot, és ennek a négy szabályát hadd sza-
badjon elmondanom, mert ez azért a mos-
tani életünkre is biztos, hogy áll. 

Első szabály: A szenvedést nem sza-
bad dramatizálni. Attól csak gyengébb 
leszek, márpedig a szenvedés elviselé-
sére minden energiámra szükségem van. 
Mi ezt úgy csináltuk, hogy nem enged-
tük, hogy valaki is elkezdjen panaszkod-
ni. Ha valaki elkezdett panaszkodni, akkor 
az első fél mondat után leállítottuk, és azt 
kértük, hogy beszéljen a szakmájáról. A 
tíz év alatt annyi szakmát tanultam, hogy 
borzasztó. A méhészetet, a pulykatenyész-

tést, a szőlészetet, a bányászatot, a könyv-
kötészetet, a kutyafülét, mert mindig a 
szakmájáról beszéltettük azt, aki elkezdett 
panaszkodni.

 Tehát az első szabály, hogy a szenve-
dést nem szabad dramatizálni, nem sza-
bad panaszkodni. Ma se rossz ez a sza-
bály, ma is szeretünk panaszkodni. Akinek 
Mercedes kocsija van és egy forinttal drá-
gul a benzin, az reggeltől estig panaszko-
dik, hogy drágul a benzin. Ilyen apróságok 
vannak most is. 

A második szabály: Keresni kell az 
élet apró örömeit, mert az is van, csak 
azt nem vesszük észre. Nem volt köny-
nyű megtanulnunk ott abban a nyomorú-
ságban, hogy az életnek vannak apró örö-
mei. Észre kell venni, és meg kell örven-
dezni, mert ez az életnek a művészete. ....
Hadd szabadjon még egy esetet elmesél-
nem egy karácsonyestről, ami a Szovjet-
unióban nincs. Ott az munkanap volt. A 
lágerben voltunk 28-30-an magyarok, és 
karácsonyt akartunk ünnepelni. Ha más-
ként nem megy, akkor egész nap dol-
gozunk és este, ha a zabkását megettük, 
akkor összejövünk és ünnepelünk. Akko-
riban én egy félreértés folytán festőként 
dolgoztam a kultúrszobában. A főnököm 
egy hadnagy volt, akivel én jóba akartam 
lenni. Hát Istenem, az vesse rám az első 
követ, aki nagyobb hős nálam. Ennek a 
hadnagynak volt egy gyermekbénulásban 
szenvedő négyéves kislánya, aki gipsz-
ágyban feküdt. Annak csináltam kis pap-
rikajancsit, meg játékokat. A Szovjetuni-
óban karácsony nincsen, de jolka van, a 
jolka az a fenyő. A jolkát a Kremlben is 
fölállították, és a pionírok körbetáncolták 
január elsején. Mondom a főnökömnek, 
hogy hadd csináljak egy kis fenyőt a beteg 
kislányának. Az erdőből hozattam egy kis 
fenyőfát. Azt január elsejére adtam, de azt 
időben meg kellett csinálni, így december 

A túlélés négy szabálya
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24-re megvolt. Csodálatos volt, hogy min-
denki beledolgozott abba a karácsony-est-
be. Két nappal előtte jött az egyik fogoly-
társam, hogy talált egy picike kis gyertya-
csonkot. Azt a kis karácsonyfa elé tesz-
szük, és akkor lesz egy nagy karácsonyfa-
árnyék a falon. Mindenből lehet valamit 
csinálni. Mindenki hozott a reggelijéből 
egy kis kenyérhéjat meg egy kis kenyér-
belet. Az ukránoktól, akik szovjet állam-
polgárok voltak, és ezért kaphattak cso-
magot, kértem egy kis fokhagymát. Azzal 
meg lehetett dörzsölni a kenyérhajat, az 
volt a kolbász. 

A legaranyosabb azonban az volt, hogy 
két fogolytársunk akkor 
fenn dolgozott a láger 
elektosztanciájában, a vil-
lanyfejlesztőjében. Hozzá 
kell tenni, hogy a szovjet 
ember roppant praktikus, 
mert egy kiszuperált trak-
torból csináltak generátort, 
és minden lágernek saját vil-
lanyfejlesztője volt. Innen 
volt az őrtornyokban a ref-
lektor és a barakkokban is 
a világítás. Ez a két magyar 
fogolytársam azt mond-
ta, hogy ha pontosan megmondjuk, hogy 
mikor lesz az a negyed óra karácsony-
estünk, akkor ők rövidzárlatot okoznak, 
mert ha rövidzárlat lesz, akkor koromsö-
tétség lesz, és a négy őrtoronyból kezdik 
kilőni a színes rakétákat. Hát csillagszóró 
nem volt a zsebünkben, de olyan tűzijáték 
volt az alatt a negyed óra alatt! Ez arra is 
jó volt, hogy mindenki arra figyelt, min-
ket pedig békén hagytak. Az is igaz, hogy 
három nap sötétzárkát kaptak érte, de édes 
Istenkém, valamit valamiért. A sötétzárká-
ban is 24 óra volt a nap! Akkor mi valóban 
összejöttünk 24-25-en, és imádkoztunk, 
énekeltünk, az otthoniakra gondoltunk, 
aztán fogyasztottuk a „kolbászt” meg a 
„süteményt”. Egy kicsikét elfelejtettük a 
nyomorúságot, amiben éltünk. Kicsikét 

másként gondolkodtunk. 
Közben nyílik az ajtó és bejön egy 

fogolytársunk, egy Sztálin-díjas szovjet 
költő. Én ismertem, még a nevét is tudom, 
Nyikoláj Fagyejevics Szolovjov. Benyit, 
ránk néz, aztán kimegy. Mindanynyian 
tudtuk, hogy ez most megy a parancsnok-
ságra és följelent bennünket. A Szovjet-
unióban a legnagyobb vétek az összeeskü-
vés. Huszonnégy magyar volt együtt: ez 
csak összeesküvés lehet. Azért megtartot-
tuk tovább a karácsony-estet, de másnap 
iparkodtam találkozni ezzel a jóember-
rel, hátha nem találta meg a parancsnok-
ságot. Láttam is, mondta, hogy akar velem 

beszélni. Azt mondta: „Tudod, 
nagyon jó, hogy engem ate-
istának neveltek, de amit teg-
nap láttam, hogy ti a hitetek-
ből ilyen körülmények között 
is tudtatok ünnepelni, ennél 
nagyobb Isten-érv nekem nem 
kell.” Földbe gyökerezett a 
lábam. Erre nem gondoltam, 
hogy neki Isten-érvnek számí-
tott az, hogy mi egy picit pró-
báltuk elfelejteni a nyomorúsá-
gunkat, és karácsony-estet tar-
tottunk. 

Most jön a harmadik szabály: Ha nem 
értek egyet azzal, hogy én hangya vagyok 
velük szemben, akkor nekem ebben a szi-
tuációban kell megmutatnom, hogy igen-
is többet érek, igenis értékesebb vagyok, 
igenis nemesebb vagyok, igenis embe-
ribb vagyok, különb vagyok, mint az a 
géppisztolyos. Ez mozgósítja az energiá-
kat. Számunkra rengeteget jelentett, hogy 
emberek vagyunk, hogy igenis különbek 
vagyunk, mint ők. 

A negyedik szabály így szólt: Akinek 
van hová kapaszkodnia, annak köny-
nyebb elviselnie a szenvedést. Nekünk 
hívő embereknek volt hová kapaszkod-
nunk: a Jóistenbe, és ezért nekünk köny-
nyebb elviselni a szenvedést."
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„Az emberért a rák ellen”

Zarándoklaton voltunk

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége minden évben országos zarándoklatot szervez 
szeretet hazánkért. Az idén a kecskeméti csoportot jelölte az országos vezetés a zarán-
doklat megszervezésére. Október 3-án szép számmal érkeztek csoportok a város főteré-
re. A Nagytemplomban Bábel Balázs érsek úr mutatta be a szentmisét.  

Az  engesztelő hazánkért könyörgő zarándoklatot a Mária műemlék-kápolna mellet-
ti keresztúttal fejeztük be.

Ezzel a címmel tartott előadást 
a KÉSZ meghívására Dr. Mihá-
lyi Gyula nőgyógyász, onkológus 
a Kulturális Központban, október 
16-án. 

A nők egy része szerencsére 
ma már rendszeresen jár nőgyó-
gyászati szűrésekre. Ennek ellené-
re a  humán papillomavírus, a HPV 
okoz sok nőnél méhnyak-rákot és 
egyéb genitális rákot. Meghívott 
előadónk ismertette a HPV vírus 
elleni védekezés lehetőségeit. A 
vírus elleni leghatékonyabb védel-
met a védőoltás jelenti. Melynek 
beadása 12 éves kortól lehetséges. 

Fotó: BácsTV.
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A Szent József Kör akciói

A Szent József Kör tagjai az 
idén is visszahódították a ter-
mészettől a  kecskési temetőt.  
Verejtékes munkával sikerült 
megszabadulni az embermagas-
ságú buja növényzettől és széppé 
tenni halottaink ünnepére. 

A Szent József Kör a plébánia 
udvarának rendezésében is kivet-
te részét, ahol sok kúszó növényt 
és  cserjét távolítottak el, illetve 
metszettek meg.
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O k t ó b e r b e n 
ünnepélyes ter-
ményáldás volt 
a Szent Anna 
templomban. A 
gyermekek és 
fiatalok vitték a 
gyümölcsöket , 
zöldségeket és 
egyéb terménye-
ket az oltár elé, 
ahol. Binszki 
József plébános 
úr megszentelte 
és megáldotta azokat. . A termések sokasága, gyönyörű látványa Isten gondossá-
gáról tanúskodott, melyekkel megajándékozott minket.

2009. október 
4-én, a vasárnapi 
délelőtti szent mi-
se végén Rónaszé-
ki Gábor volt plé-
bánosunk áldotta 
meg a most elké-
szült Szent Ferenc  
szob rot a já nos-
hal mi Szent An na 
temp lom  park fel-
öli oldalán. A szob-
rot Tóth Sán dor 
Szécsényben élő 
ipar mű vész al kot-
ta. Se gí tő tár sai 
vol tak: Probstner 
Já nos ipar mű-
vész, a kecskeméti 
Nemzetközi Kerá-
mia Stúdió vezetője.  Há lás kö szö ne tün ket  fe jez zük ki az al ko tók nak, hi szen újabb 
ma ra dan dót al kot tak. Há lás kö szö net a kez de mé nye ző nek és mind azok nak, akik bár mi-
lyen mó don, anya gi ak kal vagy imád ság gal se gí tet ték a mű al ko tás lét re jöt tét. 

Elkészült a  Szent Ferenc szobor

Terményáldás a templomban
             



JÁ NOS HAL MI HA RAN GOK16. ol dal 2009. Mindenszentek

Szent Anna Iskola év eleji hírei
Tantestületünk tag-

jai közös kirándulá-
son vettek részt a pilisi 
Péliföldszentkereszten, 
ahonnan lelki élmé-
nyekben gazdagon 
érkeztünk haza. Isko-
lánk pedagógusai így 
kipihenten, nagy lelke-
sedéssel kezdték a tan-
évet. 

Szeptember iskolai életünk tekintetében 
eseményekkel teli volt.

Az egyházközség munkájába bekapcso-
lódva jelen voltunk a szeptember 18-20-ig 
tartó missziós napokon. 

A TÁMOP 3.1.4-
es pályázaton iskolánk 
15 millió forintot nyert. 
Ezzel lehetőséget kaptunk 
a korszerű kompetencia 
alapú oktatás bevezeté-
sére. Szeptember 23-án 
Porkoláb Mihály szakér-
tő előadásával a projektet 
hivatalosan is megnyitot-
tuk és elindítottuk.

Nagy izgalommal vár-

tuk szeptember 24-ét, hisz 
iskolánk minden diákja 
kirándulni indult. Alsó-
saink a Batthyány utcai 
focipályán vetélkedőkön 
mérték össze erejüket, fel-
sőseink pedig Budapest-
re utaztak. A fővárosban 
először a Tropicariumba 
látogattunk, ahol az óce-
ánok és a trópusok élő-
világával ismerkedhettek 

tanulóink. Rövid városnézést követően a 
Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban 
érdekes ismeretekkel gyarapodtunk a gyó-
gyítás múltjáról és jelenéről. A nap legiz-
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galmasabb perceit Rónaszéki Gábor atyá-
nak köszönhetjük, aki a Központi Papne-
velő Intézetben szeretettel fogadta a volt 
diákjait. Az épület rövid bemutatása előtt, 
frissítővel vendégelt meg minket. Hálá-
sak vagyunk kedvességéért, vendégsze-
retetéért!

A Renovabis pályázatnak köszönhetően 
alsósaink szeptember 29- én a kecskeméti 
Ciróka Bábszínházban szórakoztak.

Szeptember 30-án iskolánkban is meg-
emlékeztünk a Magyar Népmese Napjá-
ról. Diákjaink a nap folyamán tanító néni-
jük, osztályfőnökük, magyartanáraik irá-
nyításával 1-1 
magyar nép-
mesével ismer-
kedtek meg, 
melyekről gyö-
nyörű illuszt-
rációkat készí-
tettek. Az elké-
szült alkotá-
sokból kiállí-
tást rendeztünk, 
mely isko-
lánk aulájában 
volt megtekinthető. A nap fontos ese-
ménye volt Kiss-Pető Apor és Kiss-Pető 
Tibor kiállítása. Több éves gyűjtőmunká-
jának köszönhetően, szemtanúi lehettünk 
hogyan, milyen eszközökkel dolgoztak 
íróink, költőink régen és ma. Gyűjtemé-

nyük darabjai az 1800-as évektől napjain-
kig átfogó képet adtak az íráshoz használt 
eszközök fejlődéséről. Köszönjük élveze-
tes előadásukat, alapos felkészültségüket, 
mellyel elsőstől a nyolcadikosig egyaránt 
felkeltették tanulóink érdeklődését.

A hónap első hétfőjén Kovács János 
pszichológus előadását hallgattuk meg, 
melyben ismertette iskolánk mentálhigié-
nés programját.

Blázsik Sándor balesetvédelmi oktatást 
tartott tantestületünk tagjainak, ahol fel-
eleveníthettük ismereteinket, veszély ese-
tén teendőinket.

T a n t e s -
tületi érte-
kezletünket 
főtisztelen-
dő Binszki 
József plé-
bános atya 
értékes gon-
d o l a t o k -
kal nyitotta 
meg. Fő cél-
ként az áhí-
tatra nevelést 

hangsúlyozta, melyet mindennapjainkban 
igyekszünk megvalósítani, a diákoknak jó 
példát mutatni, élményeket nyújtani, nem-
csak oktatni, hanem hitre nevelni.

Október 6-án iskolai ünnep keretében 
emlékeztünk meg az aradi vértanúkról. 7. 



JÁ NOS HAL MI HA RAN GOK18. ol dal 2009. Mindenszentek

osztályos diákjaink színvonalas másorral 
készültek erre az alkalomra.

Alsósaink a Pitypang Színpad előadásá-

ban Cirkusz az erdőben 
című darabot tekintették 
meg, melyről lelkesen, 
élményekkel gazdagod-
va tértek vissza.

A Gazdakör által szer-
vezett terménykiállítás-
ra gyönyörű alkotásokat 
készítettek diákjaink. Az 
alapos, kitartó munkának 
köszönhetően a követke-
ző helyezések születtek:

Első a 2. osztály tanulói, második a 4. 
osztály tanulói és harmadik Pakó András 
(2. osztály) lett. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy 
ebben a hónapban vendégül láthat-
tuk városunk nagycsoportosait, akik 
ízelítőt kaphattak az iskolások min-
dennapjaiból. Látogatásukat nap-
közis diákjaink és pedagógusaink 
által készített ajándékkal köszöntük 
meg. Reméljük a következő tanév-
ben minél több gyermekkel találkoz-
hatunk közülük, akkor már iskolánk 
diákjaként.
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Marton Klára
Debrecenben születtem, Egerben nőttem fel, állandó 

lakcímemet tekintve felsőtárkányi vagyok. Öt évig Sze-
geden éltem, itt végeztem angol szakos tanárként és dol-
goztam egy nonprofit kiadónál, idén szeptembertől pedig 
Jánoshalmán próbálom valóra váltani a Mennyei Atya 
rólam alkotott tervét a Szent Anna Katolikus Általános 
Iskola 1-8. osztályos növendékeinek angoltanáraként.

Gyetvai József
Szegeden születtem 1978-ban. Általános iskolás éveimet 

Mélykúton töltöttem. 2006-ban költöztünk Jánoshalmára 
feleségemmel. Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai 
Karán végeztem óvodapedagógus tanító szakon. Első jános-
halmi munkahelyem a Kulturális Központban volt, mint  
közművelődés szervező. Nagyon örülök, hogy itt Jánoshal-
mán a Szent Anna Katolikus Iskolában taníthatok, és foglal-
kozhatok a gyerekekkel.

Nemes Brigitta
1987-ben születtem Baján. Az általános iskolát Csávolyon 

végeztem, majd Baján jártam a Szent László Gimnáziumba. 
2009 májusában szereztem tanítói diplomát a bajai Eötvös 
József főiskola pedagógiai fakultásán testnevelés, műveltségi 
területen. Tanulmányaimat jelenleg is folytatom a bajai főis-
kolán, mint ifjúságsegítő. Örülök, hogy ebben az iskolában 
kezdhettem tanítani, mint napközis nevelő. Igyekszem a leg-
jobb tudásom szerint végezni a munkámat.

Papdi Christa
1973-ban, egy német kisvárosban születtem. Jelenleg két 

gyermek édesanyjaként Mélykúton élek.
2007-ben végeztem gyógypedagógusként a Kaposvári 

Egyetem pécsi kihelyezetett tagozatán, de alapdiplomám 
szerint óvodapedagógus vagyok. 2 évig a PELIKÁN Kft. 
Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény 
mélykúti irodájában dolgoztam családsegítő szakemberként 
viszont a végzettségemnek megfelelő területen is ki sze-

rettem volna magamat próbálni. Megtisztelő érzés a Szent Anna Katolikus Óvoda, 
Általános Iskola és Diákotthon falai között dolgozni és együttműködni egy olyan 
közösséggel, ahol mindenki a gyerekek érdekeit tartja szem előtt.

Új kollégák a katolikus intézményben
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J á n o s h a l m a 
egészség megőr-
ző programja kere-
tében meghirde-
tett rajzpályázaton 
Zámbó Anna nagy-
csoportos óvodá-
sunk III. helyezést 
ért el a benyújtott 
rajzával. Felkészítő-
je: Görhöny Kata-
lin óvodapedagógus. 
Gratulálunk!

Taskovics Dóra
1987 április 29-én születtem, Baján. Tanulmányaimat a 

jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskolában kezdtem, 
majd a Bibó István Gimnáziumban érettségiztem. 2005-ben 
felvételt nyertem a bajai Eötvös József Főiskolára. Diplo-
mámat magyar szakos tanítóként szereztem. Idén szeptem-
bertől ismét a bajai főiskola hallgatója lettem, azért hogy 
óvodapedagógiai diplomával is rendelkezzem.

A gyermekek iránti szeretetet szüleimtől örököltem, akik 
mindketten a jánoshalmi FVM Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium dolgo-
zói. A Szent Anna Katolikus Óvoda augusztus 24-től alkalmaz. A családias hangulatú 
óvoda első perctől kezdve a szívemhez nőtt. Munkatársaim és a gyermekek is segítették 
beilleszkedésemet. Számomra az egyik legfontosabb és legszebb feladat, hogy az óvo-
dásokat megismertethetem a hittel.

Görhöny Katalin
1985. július 11-én születtem. Rémen lakok. Tanulmányai-

mat az Általános Iskola után Baján a Jelky András Szakkö-
zépiskola Művészeti osztályában folytattam. Érettségi után 
Sopronban elvégeztem a Nyugat Magyarországi Egyetemen 
egy Alkalmazott Grafikus képzést. 2006-ban kezdtem óvoda-
pedagógiai tanulmányaimat a bajai Eötvös József Főiskolán. 
Idén diplomáztam. A munka mellett még tanulok. Szeretném 
bővíteni tudásomat, jelenleg a Kaposvári Egyetem gyógype-
dagógia szakos hallgatója vagyok.

Őszi események 
a katolikus  óvodában
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„Ettem sző-
lőt, most érik…” 
hangzott a dal. 

Ó v o d á s a i n k 
szüretelés köz-
ben megkóstol-
ták a finom sző-
lőt, majd követ-
kezhettek a szü-
reti hangulatot 
megjelenítő dalos 
játékok. 

Október elején, verőfé-
nyes napsütésben, ünne-
pélyes keretek között 
tartottuk meg óvodánk 
udvarán a terményáldást. 
Binszki József plébános 
úr megszentelte és megál-
dotta a különböző termé-
seket, a kenyeret és bort. 
A termések sokasága, 
gyönyörű látványa Isten 
gondosságáról tanúsko-
dott. Hálát adtunk imá-
val, énekekkel, versek-
kel, mindazokért a java-
kért, melyekkel megaján-
dékozott minket.
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Y A B B C Ö D L K C S S J

E O S P S I É R G Y K C E

S Z K D A E E T J E É A Ó

Z T Ú V R M F Z É C L S E

R L Á M Y E Ű .

A megfejtéshez olvassátok el Lukács evan-
géliumának a 12. fejezetéből a 13. verstől 
a 21. versig terjedő részt!

Ilyen volt a gazdag, miután betakarí-1 
totta a termést. 
„Egyél, …, vigadozzál!” 2 
Gabonatároló, más szóval. 3 

Ekkor kérik el a lelkét. 4 
Arat, más szóval. 5 
A gabona „szülőhelye”. 6 
Felhalmoz, más szóval. 7 
Épületet létrehoz. 8 

Egészítsd ki a mondatot! A gazdag túl 
sokat ……………………, és nem gondolt 
arra, hogy nem él örökké.

Kedves gyerekek!
Ez a két oldal teljesen a tiétek, mely egyben tanulságos, és szórakoztató!

Karikázz be 
minden máso-
dik betűt, olvasd 
össze, és meg-
tudod, hogy mi 
található a Példa-
beszédek könyve 
9;10 –ben.

Összeolvasó

Keresztrejtvény

 A bolond gazdag
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Kösd össze a számokat, és ráismerhetsz egy mesére!

Humor 

Elszólásmondások
Jó pap holtig él.
Evés közben jön meg a 
postás.
Ki mit vet, azt kapál.

Találós kérdések
*Mi az ami holtában is 
percenként 4-5-öt fordul?

*Mi az, ha feldobnak, 
piros, ha leesik, nyávog? 

*Mi az abszolút 
udvariatlanság?

Kösd össze a számokat, és ráismerhetsz egy mesére!

Vezesd a méhecskét a kaptárhoz

BIBLIAI 
TALÁLÓS 

KÉRDÉSEK  

1. Árka van, és mégis 
úszik, ajtaja bezárva, 
benne ember, sok-sok állat 
menekvését várja.  
2. Vízen ringatózott, kis-
fiú sírt benne, fáraóleány-
nak fiává lett terhe.  
3. Széjjeltépték, bevérez-
ték, 

pedig szép volt, tarka,
apjától a viselője               
ajándékba kapta. 

(Grill csirke)

 (Mindegy, csak 
macskára essen.)

(Felébreszteni 
az aludttejet.)

(Noé bárkája,
 Mózes gyékénykosara, 

József tarka ruhája)
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Egy templom hirdetőtábláján a követke-
ző olvasható:

"Tudjátok, hogy a Tál család hány tagja 
tartozik a gyülekezetünkhöz? Először is 
az öreg Dik Tál, aki mindent irányíta-
ni akar, aztán ott van Protes Tál bácsi és 
fivére Szabo Tál, akik folyton ellensze-
gülnek és mindent meg akarnak változtat-
ni. A húguk, Irri Tál, nyughatatlan bajke-
verő a két fiával, Inzul Tállal és Molesz 
Tállal együtt. Valahányszor felmerül egy 
új kérdés, Hezi Tál és felesége, Vege Tál 
várni akar vele még egy évet. Aztán ott 
van Imi Tál, aki folyton arra törekszik, 
hogy a mi gyülekezetünk pontosan olyan 
legyen, mint az összes többi. Affek Tál 
néni túl sokat képzel magáról. Iker öccsei, 
Garan Tál és Han Tál pedig hamis ígére-
tekkel próbál új tagokat csalogatni a gyü-
lekezethez. De azért nem minden család-
tag rossz. Asszisz Tál testvér például kife-
jezetten segítőkészen intézi az egyházi 
ügyeket. A dúsgazdag üzletember nagy-
bácsi, Invesz Tál anyagi hozzájárulására 
mindig lehet számítani. A remek politikai 

érzékkel megáldott Reprezen Tál kiváló-
an képviseli a közösség ügyeit diplomáci-
ai körökben. Az elkötelezett Agi Tál nővér 
élen jár a térítésben. Medi Tálhoz bármi-
kor fordulhat átgondolt és megnyugtató 
tanácsért, a szertartásokon az egyházi éne-
keket pedig Kán Tál dalolja, zenész fivé-
re Trombi Tál (a kamasz Mu Tál átmene-
tileg nem énekel vele.) Sajnos a múlt év 
során három családtaggal is kevesebben 
lettünk: két unokatestvér, Dezer Tál és 
Konver Tál áttért más vallásra, a kilenc-
ven éves Exi Tál néni pedig végelgyengü-
lésben elhunyt."

Kedves Hívek!  
Tisztelt Olvasóink!

Kiadványunk jelen számától kérjük, 
hogy Önök is segítsék hozzájárulásuk-
kal a Jánoshalmi Harangok megjelené-
sét. Ez az összeg, melyet kérünk, remél-
jük nem megterhelő, nekünk azonban 
nagy segítség. (Egy kiadvány előállítási 
költsége kb. 100 forint.) 

Mely nyelv tud még ilyeneket?

MEGHÍVÓ
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 

Jánoshalmi Csoportja szeretettel hívja Önt, 
családját és barátait, 

 az 56-os áldozatok emlékére tartandó

 mécses gyújtásra.
A megemlékezés időpontja:  

2009. november 4. szerda 17 óra. 
Helyszíne: a jánoshalmi Hősi Emlékmű. 

Gyertyát vagy mécsest  
mindenki hozzon magával!

Imádkozzunk együtt az áldozatok lelki üdvéért!
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!


