
A keresetnek felső

ága égre mutat,

nagy örömhírt tudat:

„itt van a te utad”

a kereszt két karja a légbe szétszalad,

rajta sovány kezek tört vért virágzanak:

„vigyázz: őr a lélek, de a test megszakad,

kétfelé visz ösvény s te szabad vagy, szabad”

a keresztnek alsó

ága földre mutat:

„vesződj: itt áss kutat,

lásd benne arcodat.”
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„Az emberélet keresztjei olyanok, mint 
a keresztek a kottában” - írja Beethoven, 
- „fölemelnek!” Most, a Nagyböjt elején, 
Nagypéntek felé haladva különös aktua-
litással sugároznak felénk e szavak. Jézus 
azonban az egész esztendőre, sőt az egész 
életre mondja: “Aki követni akar engem, 
vegye föl keresztjét minden nap...” Nos, 
én a mindennapokról szeretnék most szól-
ni, meg a velük járó keresztekről. Gondo-
lom, aktuális a számunkra, hiszen életünk 
folyamatosan tele van gondokkal, problé-
mákkal. Ezek keresztjeit újra és újra a vál-
lainkra kell vennünk. Nap, mint nap hor-
dozzuk valamilyen testi-lelki erőfeszítés, 
küzdelem vagy kudarc formájában őket. 
Ezek alól még a hétvégéink sem kivételek, 
jól tudjuk. De nemcsak ezek a keresztje-
ink. Otthon is előjönnek feszültségek köz-
tünk és családtagjaink között. A barátsá-
gaink sem mentesek mindig a gondok-
tól. Közössége(i)nk, amely(ek)be bekap-
csolódunk, sokszor küzdenek problémák-
kal; ezek szintén keresztek a számunkra. 
Nemegyszer a legnagyobb keresztjei mi 
magunk vagyunk saját magunknak, kavar-
gó, kusza érzéseinkkel, zavaros gondola-
tainkkal, nekilendülő és ellankadó akara-
tunkkal.

Ezek (és ilyenek) a mi mindennapos 
keresztjeink, amelyeket mind hordoznunk 
kell. Elmenekülni előlük nem lehet. Föl 
kell venni őket újra és újra, ha akarjuk, 
ha nem. Szerencsétlen sors, pesszimista 
kilátások, reménytelen állapot? Beetho-
ven szerint az élet keresztjei fölemelnek. 
Valóban? - kérdezzük. Igen, de csak akkor, 
ha tudjuk, hogyan kell hordozni őket! 
A nagypénteki események utat mutatnak 
számunkra ebben… 

Azon a bizonyos délutánon sokan vittek 
keresztet a hegyre: ötöt ismerünk közü-
lük. 

Az első egy gonosztevő volt. Bűnös élet 
után azt kapta, amit érdemelt. A hegyen 
fölfeszítették. De őt messze sodorta a 
szenvedés Istentől. Még messzebb, mint 
ahol volt. Cinikus lett. Halála előtt pár 
perccel is az Istent és a sorsot szidta, tette 
felelőssé az életéért. A kereszt csak eldur-
vította őt. 

A második is gonosztevő volt. Bűnös 
élet után azt kapta, amit érdemelt. Ő 
viszont a kereszt hatására egy pozitív vál-
tozáson ment keresztül. Belőle a szenve-
dés azt hozta ki, amit a jólét talán soha ki 
nem hozott volna belőle: a jót, a lelkiisme-
retet, a megbánást.

A harmadik Simon volt Cirenéből. Ő 
is vitte a keresztet, de nem a sajátját. Egé-
szen más keresztet hordozni úgy, hogy az 
ember tudja: nem ő fog meghalni rajta. 
Simon szenvedett ugyan a megaláztatás-
tól, de nem a fájdalomtól. Viszont a szen-
vedés megtanította valamire: az együtt-
érzésre, a részvétre, az együtt szenvedés-
re valakivel. A kereszt közel vitte őt a 
másikhoz. 

A negyedik Mária. Ő belső keresztet 
hordozott. Lelkét tőr járta át, amint koráb-
ban megmondatott. Tökéletes tükörképe 
az ő belső szenvedése fia testi szenvedé-
sének. S a belső kín sokszor nem kisebb, 
mint a külső. Tapasztalatból tudjuk: néha 
sokszorosan nagyobb!

Ötödik Jézus. Szenvedését ismerjük. 
Vitte a sajátját, a másokét, a miénket. 
Megfeszítették őt másokért, teérted, miér-
tünk. Külső és belső kín egyszerre. Ártat-
lanul és önként, szeretetből és emberfölöt-

Kereszthordozással a 
mindennapokban…
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tien, mindeneket megváltó szenvedéssel. 
Kifizette az adóslevelet helyettünk…

Igen! Azon a bizonyos délutánon többen 
vittek keresztet a hegyre: mi ötöt isme-
rünk közülük. Íme, öt szenvedő. Öt ember 
(közöttük az Isten Fia), de nem csak öt 
ember, hanem öt út. Sőt akár egyetlen 
út lelki fokozatai minden fejlődőképes 
emberben… 

Te hol tartasz? Melyik (volt) a te utad 
ez idáig? A szenvedést ki nem kerülheted. 
Nap mint nap fel kell venned a keresz-
tet, ha tetszik, ha nem. Néha rendkívü-

lieket, máskor kisebbeket, a hétköznap-
ok keresztjeit pedig nap mint nap. Ki nem 
kerülheted őket. Hol tartasz a Golgota felé 
vezető úton? Beethoven szerint az ember-
élet keresztjei fölemelnek, akár csak a kot-
tában! Úton vagy már te is, hogy fölemel-
kedj a mindennapok keresztjei által? Kelj 
útra!

”Aki követni akar engem, vegye föl 
keresztjét minden nap...” – mondja Jézus 
mindannyiunknak! 

– Binszki Józsi atya –

1. Pilátus elítéli Jézust
Uram, Jézus, olyan 
sokszor ítélkezek, értet-
lenül, szeretetlenül. 
Segíts, hogy a Te sze-
neddel lássak, ne Pilá-
tuséval.

2. Jézus elfogadja a 
Keresztet
Uram, Te énértem, az 
én világomért ölelted 
meg a keresztet. Add, 
hogy én Teéretted, a 
Te Országodért vállal-
jam életem nehézsége-
it, szenvedéseit.

3. Jézus elesik
Olyan sokszor elesem, 
Jézus, pedig próbállak 
követni. S Te mindig 
felemelsz. Segíts bízni 
irgalmas szeretetedben.

4. Találkozik Anyjával
Uram, Édesanyád 
bánatát legyőzi irántad 
való szeretete. Segíts, 
hogy Máriaként lépjek 
oda a kereszt alatt gör-
nyedőkhöz.

A Keresztút rendszeres imádkozása vezessen el a Kereszt felismerésére, elfogadására és 
a Megfeszített úr imádására. „Nem akarok ugyanis tudni másról, köztetek, mint Jézus 
Krisztusról a Megfeszítettről.”

Keresztút
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5. Cirenei segít
Jézus, sokszor olyan 
közömbös vagyok 
mások bajai iránt. 
Segíts, hogy felismer-
jelek Téged a rám szo-
rulókban.

6. Veronika
Jézus, időnként félek 
elindulni, érinteni 
másokat. Adj nekem 
bá tor, tevékeny hitet, és 
ragyogtasd fel nekem 
Arcodat.

7. Második elesés
Jézusom, olyad sok-
szor zárkó zottság 
mögé rejtem csüggedé-
semet. Szítsd fel benn-
un a reményt, és segíts, 
hogy ne féljek újrakez-
deni.

8. Jézus és az 
    asszonyok
Uram, még a részvétein 
is tele van kesergéssel 
és önsajnálattal. Üresíts 
ki engem az önszeretet-
től és tölts be a Te Sze-
reteteddel.

9. Harmadik elesés
Urain, . a Te elesésed 
saját gyengeségemmel 
szembesít. Ná lad nél-
kül tehetetlen vagyok. 
Szükségem van  Rád, 
segíts rajtam.

10. Megfosztják  
      ruháitól
Jézus én úgy ragasz-
kodom a tekintély-
hez, megbecsülés-
hez. Segíts, hogy eze-
ket elengedjem, én 
egyedül Beléd öltöz-
zek.

11. Keresztrefeszítés
Jézusom, add, hogy 
engedel mességedben a 
Szeretet titkait érthes-
sem meg, taníts enged
szeretetből engedel-
meskedni, mindhalálig.

12. Meghal a  
     Kereszten
Uram, Jézus, a Te 
kezedbe ajánlom éle-
temet és halálomat. 
Ajánld fel kérlek a Te 
kereszthalálodat az 
Atyának.

13. Leveszik a  
      Keresztről
Jézus, úgy félek a 
kiszolgálta tottságtól, 
elvetettségtől Kérlek, 
helyezz engem, Édes-
anyád ölébe.

14. Sírba helyezik
Jézus, bezárt sírodnál 
elhagya tottnak, magá-
nyosnak érzem ma gam. 
Kérlek engedd megta-
pasztalnom közelséged, 
szerető jelenléted állan-
dóságát.
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Pázmány Péter gondolatai
Az igaz hitért 

(részlet) 

Áldott légy én Istenem, ki az igaz hit 
által megmutattad gazdagságodnak gon-
dolhatatlan kincsét, és Krisztus által min-
den lelki áldomásokkal megáldottál min-
ket. Erősítsed, Uram, végig, amit elkez-
dettél bennem; oktasd az én tudatlanságo-
mat, világosítsad vakságomat, vastagítsad 
gyarlóságomat, öregbítsed hitemet. Őrizd 
meg igaz vallásodnak drága kincsét énben-
nem; segéllyed gyenge hitemet, hogy iga-
zán és minden kétség nélkül higgyem vala-
mit terólad, a te dücsőségedrűl, a Szent-
háromság egy Istenségrűl, a te szent fiad-
nak testesülésérűl és az igaz hitnek min-
den ágazatirúl előmbe adott az anyaszent-
egyház; és ez ellen semmi okoskodásnak 
helyt ne adjak, hanem a hitnek engedel-
messége alatt fogva tartsam értelmemet és 
érzékenységimet.

 A haragtartás ellen 
(részlet) 

Adjad, én Istenem, valóban és igazán 
megismérnem, hogy az én bűneimért sok-
kal többet érdemlettem annál, amit szenve-
dek felebarátomtúl: és a haragnak dühös-
ségét megfojtván; a rajtam esett bosz-
szút jóban győzzem meg; gyűlölőimet sze-
ressem; és hálaadással szenvedjem, vala-
mit szent kezed reám bocsát; hogy evilági 
szenvedés által a te dücsőségednek örömé-
ben részes lehessek. Ki az Atya és Szentlé-
lek Istennel egyetemben élsz, &c. Amen.

Pázmány Péter: A torkosság ellen 
Uram, Jézus Krisztus, ki az emberi test-

nek kínyességét és tobzódását akarván 
zabolázni, életednek példájával nemcsak 
negyven egész nap éhezél érettünk; de 

halálod óráján is szomjúságod oltására 
ecetet és epét választál: adjad, hogy én is 
minden tobzódástúl; részegségtűl és tes-
temnek gyenge, kínyes táplálásátúl meg-
oltalmazzam magamat; és a mennyei bol-
dogságnak édességét megkóstolván, ne 
légyen nagy gondom a férgek eledelének 
hizlalására, hanem minden erőmmel csak 
a te mennyei lakodalmodba kívánkozzam. 

Ki élsz &c. Amen. 

Az isteni félelemért 
(részlet) 

Végy ki, Uram, az én szívemből minden 
világi félelmet, hogy ne rettegjek azoktúl, 
kik csak a testnek árthatnak: hanem tetőled 
rettegjek, aki testemben, lelkemben meg-
ölhetsz. Szeresselek téged, Uram, véghe-
tetlen jóvoltodért; féljek tetőled, felséges 
méltóságodért és az én számtalan bűne-
imért, melyekrűl igaz ítélőszéked előtt 
a mennyei seregek láttára számot kell 
adnom. Ha azért az igaz is csak alig üdvö-
zül a te ítéletedben: medgyen, s hová 
légyen a bűnös ember?

A szeretetért 
(részlet) 

Adjad, Uram Isten, hogy nemcsak jóaka-
róimat, de teéretted, ellenségimet is sze-
ressem, és a te szent Fiad példáját követ-
vén, imádkozzam tiszta szűvel gonosz-
akaróimért. Végy ki, Uram, énbelőlem 
minden gyűlölséget, irigységet és fele-
barátom ellen való nehézséget, hogy a 
tekéletességnek kötele, az igaz szeretet 
lakozzék bennem: és miképpen te megbo-
csátod vétkeinket, úgy mi is igazán megbo-
csássunk ellenünk vétetteknek.
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A három szomszédasszony együtt szo-
kott menni a kútra. A forrás mellet-
ti kőpadon egy ősz idős bácsika üldögélt. 
Hallgatta az asszonyokat.

Az asszonyok gyermekeiket dicsérték.
- Az én fiam - mondta az első olyan 

gyors, és ügyes, hogy senki nem léphet a 
nyomdokába

- Az enyém meg - állította a másik - úgy 
énekel, hogy a pacsirta is elbújhat mel-
lette.

- És Te mit mondasz a fiadról? - kérdez-
ték a harmadikat, aki csendben volt.

 Nem tudom mit mondjak a fiamról - 
válaszolta az édesanya. Nagyon jó fiú mint 
sok más gyermek, de nincsenek különle-
ges képességei.

Az asszonyok megtöltötték a kannákat 
vízzel, és elindultak hazafelé. Az öreg-
ember egy darabig követte őket az úton. 

A három anya a kannák súlya miatt meg-
állt pihenni.

Három fiatal közeledett feléjük.
Az első egy mutatványt rögtönzött: akro-

batához illő gyorsasággal vetett cigányke-
reket, és úgy szaltózott mintha gumiból 
lett volna. Az asszonyok csodálkozva néz-
ték az ügyes fiú mutatványát. A második 
fiú egy gyönyörű dalba kezdett. A hang-
ja úgy csengett, mintha tényleg pacsirta 
lenne. Az asszonyok őt is megcsodálták, 
és úgy néztek rá, mint egy angyalra.

A harmadik gyermek odasietett anyjá-
hoz, elvette tőle a nehéz kannát és mellet-
te haladt a hazafelé vezető úton.

Az asszonyok az öreghez fordultak, és 
megkérdezték, mit szól gyermekeikhez?

- A gyermekek? - mondta az öreg. Csak 
egyet láttam. 

         Bruno Ferrero nyomán 

Mese gyermekeknek és 
felnőtteknek.

A hegy lábánál nőtt meg, szellő és nap-
sütés kényeztette. Először még csak gyen-
ge zöld csíra volt, később ágai ormótlan-
ná váltak, összetekeredtek, szúrós tüskék 
nőttek rajtuk. A madarak és a birkák gyű-
lölték, mert valahányszor csak hozzáér-
tek, tollakat, vagy gyapjút tépet ki belő-
lük. Még a kecskék is messze elkerülték, 
pedig ők nem kényesek, még a követ is 
lelegelnék. 

A többi cserje és bokor virágokkal és 
szép levelekkel ékeskedett, némelyek még 
gyümölcsökkel is. A mi szegény cserjénk-
nek meg csak tüskéje volt. Az esti szel-
lő a többiek megvetését és csúfolódását 
hozta feléje. 

De amikor Isten Mózessel akart beszél-
ni, az egyszerű bokrot választotta a hegy 
tövében.

                        Bruno Ferrero nyomán 

Uram taníts meg arra, hogy szükségem van Rád, ahogyan neked is szükséged van rám. 
Ha Te nem lennél kihez imádkoznék? Ha én nem lennék neked ki imádkozna Hozzád?

A tüskés bozót

„Gyümölcseikről ismeritek fel őket.”  (Mt 7,16)

A három gyermek
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Jézus szívesen ajánlotta fel értünk az életét, hogy az örök haláltól megmentsen min-
ket. Életével, halálával és feltámadásával megváltott bennünket. Minden embert üdvözí-
teni akar. Azt kéri, hogy segítsünk neki ebben. Kezdjük el mi is úgy szeretni az embere-
ket, ahogy ő szereti. Ajánljuk fel mi is életünket a világ üdvösségéért. Jócselekedeteink-
kel és áldozatainkkal a töviskoszorút gyönyörű virágfüzérré formálhatjuk!

Nagyböjti erénygyakorlat

„Mennél többet 
gondolkodom rajta, 
annál inkább érzem, 
hogy semmi sincs, 
amiben több művé-
szet lenne, mint sze-
retni az embereket.”

A következőképpen színezd ki húsvétig az ábrát:
piros szív - keresztút
piros virág - szentmise
kék virág - bocsánatkérés (szentgyónás) 
sárga virág - beteglátogatás (szentáldozás) 
zöld levél - imádság
barna levél - lemondás, áldozat

Jézus világ megváltója, üdvözlégy élet adója!
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„Közeledik az óra, sőt az óra már itt is 
van, amelyben a nő hivatása teljesen fel-
tárul; az óra, amelyben a nő a társadalom-
ban eddig soha el nem ért befolyásra, kisu-
gárzásra tesz szert. Ezért abban az idő-
ben, amelyben az emberiség olyan mély-
reható változáson megy át, az evangélium 
szellemétől áthatott nők hatékonyan segít-
hetnek az emberiségnek, hogy a széthul-
lás elkerülje.”

(Részlet a II. Vatikáni Zsinat dokumentumaiból)

Pure Fashion, avagy 
divatmisszió és lelki 

szépségápolás…

Nehéz kérdés a mai fiatalok számára a 
viselkedés, öltözködés, divat: mit enged-
het meg magának egy „rendes lány”, mit 
vehet fel, hol vannak a határok. Sokszor 
úgy érzik, a fiúk nem tisztelik őket. Úgy 
gondolják, akkor tisztelik őket, ha úgy 
viselkednek, öltözködnek, beszélnek. Saj-
nos, rettentően elterjedt a lányok között is 
a durva beszéd, mintha versenyezni akar-
nának a fiúkkal, mintha ez lenne a vagány 
dolog. Szomorú, ahogyan a fiatalok kol-
dulják a szeretetet, sokan lealacsonyítják 
magukat egy kis szeretet-élményért. Lehet 
az ilyen élményeket hajszolni, de ez nam 
a valódi szeretet, nem oltja szomjukat, épp 
ezért utána még ordítóbb az üresség.      A 
Pure Fashion mozgalomban azt tanulhat-
ják meg, hogy nem kell önmagukat fel-
adniuk, bátran legyenek divatosak, csino-
sak, de legyen tartásuk! Ha tetszik vala-

kinek a sok karkötő, hordja kedvére, de 
azt, ami valóban a saját ízlése, ne azt, ami 
„menő”…

Tiszta szív – tiszta divat…

Divat és tisztaság – talán első hallás-
ra furcsa, hiszen a plakátokon, reklámok-
ban bemutatott divat többnyire legalábbis 
merész, ha nem kifejezetten kihívó és pro-
vokatív. Mégis van egy elszánt csapat, akik 
azt tűzték ki célul, hogy segítenek a vállal-
kozó kedvű lányoknak  olyan öltözködés- 
és viselkedéskultúra kialakításában, elsa-
játításában, amellyel testi-lelki tisztaságu-
kat, derűjüket, mások iránti figyelmessé-
güket kifejezhetik, ugyanakkor divatosak, 
csinosak, jól ápoltak lehetnek.

Ahogy honlapjukon (www.purefashion.
hu) olvashatjuk: „Hiszünk abban, hogy 
a Pure Fashion program elindíthat egy 
új trendet, amely a szolíd és életkornak 
megfelelő öltözködést hangsúlyozza. Ez 
a program azért jött létre, hogy mindazok 
számára lehetőséget adjon, akik szeretnék 
megélni az Isten képmására teremtett nő 
méltóságát.”

Néhány pont törekvéseik közül:
☺ Meg kell őriznünk testünk és lelkünk 

tisztaságát és értékeit.
☺ Fehérneműnk nem válhat a felsőru-

hánkká
☺ Ruházatunk üzenetet hordoz a környe-

zetünk számára, és tükröznie kell méltó-
ságunkat, amely abból fakad, hogy Isten 
gyermekei vagyunk

Hasznos oldal  
lányoknak, nőknek!

Pilinszkyt egyszer megkérdezték: „Ön keresztény költő?” Így válaszolt: „Nem!  
Én költő vagyok, AKI keresztény!” Légy nő, AKI keresztény!
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☺ Elkezdhetjük megváltoztatni a világot 
szívünk, gondolkodásmódunk és ruháza-
tunk   megváltoztatásával.

Eme rövid kedvcsináló után biztatunk 
mindenkit, hogy ismerkedjen meg a Pure 
Fashion mozgalom honlapjával. További 
értékes gondolatokat, információkat talál 
benne!

Dr. Varga Péter: 
Ki a szűz?

Ha a szüzességet biológiai szempontból 
nézzük, akkor elég egyértelmű a dolog. 
Csakhogy ez kevés. A szüzesség ugyan-
is alapvetően mentalitás, gondolkodás és 
értékelésforma. Mélyebb értelemben nem 
lehet szűznek „születni”, hanem szűzzé 
„válni” kell! Mit is jelent tehát az, hogy 
valaki szűz? Az a szűz, aki önmagát érté-
kesnek tartja! Tisztában van vele, hogy az 
ő teste és lelke, teljes embersége egysé-
get alkot, mégpedig igen egyedi, egysze-
ri értéket. Az a szűz, aki önmagát „kincs-
nek” tartja. Nem azért nem adja oda a tes-
tét valakinek, mert még nem talált olyat, 
vagy „nem jött össze”, hanem azért nem, 
mert vár! Vár arra az igazira, aki majd 
méltó lesz arra, hogy ŐT megkapja. ŐT 
magát, és nem csak a testét. A szűz vár, 
mert várja azt az értékes EMBERT, aki-
nek önmagát testestül-lelkestül átadhatja 
életében először (vagy ezután mostmár). 
A szűz azt mondja életével, viselkedésé-
vel: „Az én testem nem áru, élvezeti cikk, 
amit akárki jöttment, akármilyen izgató 
körülmények esetén megkaphat. A testem 
is én vagyok. Az kapja meg, akinek ÉN is 
teljesen kellek!” 

Érthető, hogy ilyen értelemben szűzzé 
válni komoly feladat. Önmagad elfogadá-
sa, értékelése kell hozzá! Persze, a szűz a 
társát is sokra tartja, értékesnek nyilvánít-
ja ki tartózkodásával. Nem fél attól, hogy 

otthagyják azért, mert nem szolgáltatja 
ki a testét. Kifejezi azt a meggyőződését, 
hogy ha társa csak akkor szereti, ha a tes-
tét megkaphatja, akkor az egész kapcso-
lat nem sokat ér. Ilyen értelemben szűz-
zé bárki válhat, előélettől függetlenül, ha 
gondolkodását, önértékelését, és az igazi 
társkapcsolathoz való hozzáállását meg-
újítja. 

A Katolikus Egyház Katekizmusában 
lehet olvasni a jegyesség öröméről. Úgy 
gondolom, ez azt jelenti, hogy nagyon 
érdekes, izgalmas, szívderítő érzés várni 
egy nagy kincsre, Rád, aki önmagadat 
fogod nekem ajándékozni, miközben Te is 
igazi, nagy kincset kapsz: engem, maga-
mat. Annak ellenére, hogy jegyességünk 
idejére – a döntéshez szükséges „tisz-
ta fej”, és derűs, tiszta, szabadsággal teli 
lélek biztosítása érdekében – kapcsolatun-
kat nem juttatjuk el a teljes testi együttlé-
tig, kapcsolatunk nemhogy szegényebb, 
szürkébb lesz, hanem új izgalmakat, a 
közeli beteljesülés reményének örömét 
éljük át.

/Részlet a Spielhózni c. könyvből/

Nő hálaadó imája 
Teremtőjének

Uram, hálát adok neked, hogy meg-
teremtettél, és azért, hogy nőnek terem-
tettél.

Te már a bölcsőben belénk oltot-
tad az odaadásra való hajlamot. Fogé-
konnyá tetted szívünket az ajándéko-
zó szeretetre.

Megajándékoztál bennünket olyan 
finom érzésekkel, melyekkel fölismer-
jük a legkülönfélébb helyzetekben is 
azt, ami szükséges, hogy aztán talá-
lékonyságunkkal azonnal segítsünk a 
bajon. 
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Egész lényünket, magatartásunkat 
a befogadásra, a szükségek és hiányok 
betöltésére rendelted. Ezért feléd is jobban 
kitárulunk és megnyílunk.

Hálát adok neked Uram, hogy bátorító, 
vigasztaló szavunkkal erősíteni és lelkesí-
teni tudjuk a férfiakat, amikor elcsügged-
nek, elkeserednek.

Bár az emberek a gyengébb nemnek 
neveznek bennünket, veled együtt érőssé 
válunk a szenvedésben, a megpróbáltatá-
sok elviselésében, a türelemben, kitartás-

ban. Az engesztelésnek – amelyet a világ 
bűneiért hozni kell – egy nagy részét szin-
tén miránk bíztad. Királyi asszonyt állí-
tottál elénk példaképül: Máriát, egyszü-
lött Fiad édesanyját. Csak ő felelhet meg 
annak a képnek, amelyet Te egy nő elé 
követendő példaként állítasz.

Az ő nagyszerű és segítő közbenjárására 
állj mellém is, hogy neked tetsző módon 
éljek, és mindörökké dicsőítselek téged.

 Amen.

Négy testvéremmel vidéki házunk udva-
rán játszottunk. Édesanyám fél szemmel 
rajtunk csüngve a háztartási munkát végez-
te. Nagyanyám a tornácon állt, onnan 
figyelte az egészséges, eleven unokák játé-
kát és szemmel láthatóan büszke mosoly-
lyal követte mind az ötünket. Anyám ekkor 
félbehagyta a munkát, szigorúan összesze-
dett bennünket és sorba állított nagyanyám 
elé. Majd a vér is meghűlt bennünk, ami-
kor megkérdezte:

Na, anyám, válassza ki, melyiket öljük 
meg?

Hogy mit?... Megbomlottál, édes lányom, 
hát hogyan kérdezhetsz ilyet? – kereste 
nagyanyám a szavakat a válaszra. 

Csak azért, mert bár az első tisztesség-
ben fogant meg, maga azt mondta, nem 
tarthatjuk meg, hisz még saját házunk 
sincs. Én ellenszegültem magának, s meg-
szültem. Másodiknál már saját házunk-
ban laktunk, amikor maga kimondta, nem 
szülhetem meg, hisz még bútorunk sincs. 
Hát befogadjuk a puszta földre – gondol-
tam, hamár egyszer bekéredzkedett. A har-
madiknál ház is volt, bútor is, de maga 
ismét azt parancsolta, szabaduljak meg t  

őle, mert kicsi ez a ház három gyereknek. 
A házat később megnagyobbítottuk, de a 
negyedikre megint volt kifogása: ne szü-
lessen meg, mert a többi szája elől eszi el 
az amúgy is szerény kenyeret. Hát majd 
úgy osztjuk szét, hogy mindnek jusson – 
gondoltam, és a világra hoztam. Az ötö-
diknél már aztán kész ítéletet rendezett, 
hogy a világ csúfsága leszünk ennyi gye-
rekkel. S hogy akkor is ellenálltam, lám, 
most milyen büszke öt jól tartott unokájá-
ra. Örülök is, hogy szereti őket, de bocsás-
son meg, anyám, ezt egyszer el kellett 
mondanom. 

Hát így történt – mesélte a koroso-
dó szerzetes – és végül is hárman lettünk 
papok.

Pajor András: 

Csendes tanúság 
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Az Úristen kegyelméből azonban nincsen 
veszedelem a megmaradás lehetősége nél-
kül. Ha fölismerjük a veszedelmet, és él 
bennünk az akarat, hogy segítsünk magun-
kon, az Úr is velünk lesz! 
S ha már egyebet vénségemnél fogva 
nem is tehetek: szavakba foglalhatom a 
törvényt, mely részben minden nemzet-
re egyformán vonatkozik, de különös-
képpen a magyarra. És elnevezhetem ezt 
a törvényt A MAGYAR NEMZET HÉT 
PARANCSOLATÁNAK:

1. Tiszteld és szeresd a te Uradat, Istene-
det, teljes szívedből, minden erődből, és 
rajta kívül más istened ne legyen. Bál-
ványt ne imádj! A pénz mindössze esz-
köz, nem istenség. Érdekimádat, ön-
imádat hamis utakra vezet embert és 
nemzetet egyaránt.

2. Magyar mivoltodat, az Úr legszebb 
ajándékát, meg ne tagadd soha! Őrizd, 
ápold, add át fiaidnak, mert csak addig 
marad rajtatok az Úr szeme, míg e nem-
zethez hívek maradtok. Ki nemzetét 
elhagyja: az Urat tagadja meg, s elvész 
nyom nélkül a népek tengerében.

3. De ne gyűlöld azt, aki más nemzethez 
tartozik. A gyűlölet méreg, mely meg-
mérgezi az elmét, és gyűlöletet terem. 
Rokonod minden isten-fia ember, bár-
mely nyelvet beszéljen is.

4. Szeress minden magyart, mert testvé-
red Ő: nemzeted fia. Segítsd és támo-
gasd, mert közös hazát adott nektek az 
Úr. Ki testvére ellen fordul, vagy meg-

csalja azt: önmagát rövidíti meg ezzel, 
saját nemzetét gyöngíti, s az Úr paran-
csa ellen vétkezik. Ki széthúzás magját 
veti el: romlást arat.

5. Ki bántja a magyart: téged is üt. Nem-
zeted jussát, igazát védeni kötelességed. 
Csak úgy lesztek erősek, ha megvéditek 
egymást. Bárki magyar vesztesége a te 
veszteséged is.

6. Légy becsületes, tisztességes és igaz! 
Ezek azok az emberi értékek, melyeken 
nemzeteknek, országoknak épülniök 
kell. Hamis szó, hamis cselekedet ingo-
ványba vezet. Aki csalásra épít: nya-
kát töri. A felelőtlen ember homok-
ra épít, amit elfúj a szél, és elmos az 
eső. A becsületesség olyan, mint a szik-
lakő: kemény és maradandó. Bár úgy 
tűnik ma, mintha csak a hamisak, gazok 
és gonoszok számára gyümölcsözne az 
élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alat-
tuk a csalásra épült világ. A jövendő az 
igazaké. Haladj csak bátran a becsü-
let és tisztesség útján, a jövendő az iga-
zakkal van.

7. Legyetek bátrak és hűségesek egymás-
hoz és a magyar nemzethez, mert az Úr 
szereti a bátrakat és a hűségeseket, s 
megsegíti azokat, akik az igazság útja-
in járnak.

Őrizzétek szívetekben ezeket a parancso-
latokat, s meglássátok: az Úr veletek lesz!

(1993. május)

Wass Albert 

A MAGYAR NEMZET 
HÉT PARANCSOLATA
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I.  Az egyházközség életének 
eseményei:

Az egyházközség életéről nagyszerű 
tájékoztatást és összefoglalást nyújtanak 
a Jánoshalmi Harangok kéthavonta megje-
lenő példányai, amelyek minden hívő csa-
lád számára elérhetőek. Így az egyházköz-
ség életének eseményeit külön nem kíván-
juk itt felsorolni.

II. Hitéleti statisztika:
Keresztelés: 58 fő
Elsőáldozás: 52 fő
Bérmálás: 21 fő
           (18 jánoshalmi és3 kéleshalmi)
Házasságkötés: 14 pár
Elhalálozás: 132 fő Adj Uram örök nyu-

godalmat nekik…
Házasság

Egyházi házasságrendezés szükséges 
azoknak, akik élettársi kapcsolatban élnek! 
Amíg ez nem történik meg, nem részesül-
hetnek a szentségekben (gyónásban, áldo-
zásban, stb.) 

Betegek szentsége 
Mindenkit ellátunk a betegek keneté-

vel. Az elsőpéntekeseknél ez eleve szóba 
jön. Másoknál viszont kérjük, hogy hívja-
nak minket. A legjobb, ha erre saját maga 
kéri fel még időben a családtagjait, hogy 
gondoskodjanak számára lelkipásztorról 
betegségében. A családtagok ugyanis fél-
nek papot hívni! Előre beszéljék meg velük 
az idősek, hogy ne legyen kellemetlen!

Gyónás, áldozás
Súlyos bűnnel gyónni kell, személyes 

gyónással. Nem elég a szentmise elején a 
közgyónás!

Súlyos bűn az, amit a Biblia annak 
mond, és amiről az Egyház ezt tanítja!

A szentmise teljességéhez hozzátartozik 

a szentáldozás. Azt kell rendkívülinek tar-
tanunk, ha nem áldozunk egy szentmisén, 
nem pedig azt, amikor megáldozunk! Igye-
kezzünk mindannyian folyamatosan, tiszta 
lélekkel, szentáldozáshoz járulni!

III. Anyagi ügyek
Munkák, beruházások

2009-ben az egyházközségben nagyobb 
beruházás nem történt.

A következő kisebb munkákat végez-
tük el:

- a plébánia kápolnájába és hittanterme-
ibe kémények készültek, és vegyes tüzelé-
sű kandallók kerültek

Anyagi változások 2010-ben
- A Jánoshalmi Egyházközség a 2010-es 

évben 17 Ft-tal emeli az egyházi adó havi 
összegét. Így az egyházi adó 225 Ft lesz 
havonta. Ezzel a kis emeléssel próbáljuk 
az inflációt követni.

Megjegyezzük azonban: Az általános 
irányelv az egyházunkban az, hogy lehető-
leg mindenki az évi jövedelmének 1%-ával 
próbálja támogatni az egyházát. Termé-
szetesen ez senkinek sem előírás, csupán 
irányelv. Fontos azonban, hogy a jövedel-
mek különbözősége miatt a lelkiismere-
tünket is formáljuk ennek megfelelően, az 
anyagi támogatás tekintetében.

- A stóladíjakra vonatkozóan: a Magyar 
Katolikus Püspöki Kar országosan jelentős 
mértékben emelte a stóladíjakat. Így ezen-
túl: énekes mise: 2.100 Ft; Esketés: 20.000 
Ft; Temetés: 15.000 Ft. 

IV. Köszönet embernek
Mindenkinek, aki az elmúlt esztendő-

ben közvetve vagy közvetlenül, adomány-
nyal, kétkezi munkával vagy lelki szolgá-
latával segítette az egyházközség munká-

Egyházközségi adatok a 2009-ből
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A jánoshalmi egyházközségi képviselőtestület február 15-én fogadta el a 2009. év zár-
számadását és a 2010. év költségvetését

ját, és ezáltal Isten Országának épülését 
közöttünk!

Köszönetet mondok az adományokért: 
magánszemélyeknek és hivatalos szemé-
lyeknek, hívőknek és külső támogatók-
nak, önkormányzatnak, civil szervezetek-
nek, óvodáknak, iskoláknak, más intézmé-
nyeknek, cégeknek!

Köszönetet mondok a közösségi társa-
dalmi munkáért: híveknek, mestereknek 
és vállalkozóknak, férfiaknak és nőknek, 
képviselőknek és más városbélieknek!

Köszönetet mondok a fizikai és lelki 
szolgálatokért az alkalmazottaknak és 
munkatársaknak: régi és új káplánunknak, 
kántorunknak, irodavezetőnknek; hitokta-
tóknak, sekrestyésünknek és szakácsnőnk-
nek, gondnokunknak, a katolikus isko-

la, óvoda és kollégium pedagógusainak és 
dolgozóinak.

Köszönetet mondok a szolgálatokért 
az egyházközség csoportjainak és vezető-
iknek: a különböző imaközösségeknek és 
plébániai csoportoknak, a Máltai Szeretet-
szolgálat helyi csoportjának, énekkarok-
nak, ministránsoknak.

Köszönetet mondok mindenkinek, aki 
bármivel hozzájárult az egyházközség éle-
téhez a 2009. évben. Isten adjon nekik 
bőséges jutalmat és áldást itt a földön és 
majdan a mennyben is mindenért, amit tet-
tek-tesznek Isten Országáért!

Binszki József 
plébános
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A Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat Jánoshalmi 
Csoportja hálás köszöne-
tet mond mindazoknak, 
akik a 2009. év folya-
mán bármivel segítet-
ték a munkáját és ezáltal 
Jánoshalma és környéke 
szegényeit is.

Az elmúlt évben ünne-
pelte a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat orszá-
gos szervezete, megala-
kulásának 20. évfordu-
lóját. Erről helyi csoportunk a kalocsai 
máltaisokkal együtt hálaadó szentmisé-
vel és egy nyílt máltai nappal emlékezett 
meg.

Az év folyamán szokásos munkánkat 
végeztük, tartós élelmiszert, használt ruhát 
osztottunk, öregeket, betegeket látogat-
tunk, ügyeket intéztünk stb. Húsvétkor és 
karácsonykor ebédet főztünk és vittünk 
házhoz egy kalácsos csomaggal együtt 
rászoruló öregeknek és családoknak.

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik 
adományaikkal, munkájukkal, idejük-
kel, csomagkészítéssel, ünnepek alkalmá-
val sütemény sütésével, ebédfőzéssel vagy 
széthordásával, vagy bármi mással hozzá-
járultak ahhoz, hogy könnyebb legyen a 
betegek, öregek, vagy nehezen élők élete 
és szebbek legyenek az ünnepek.

Köszönjük szépen az Egyházközség és a 
Katolikus Iskola segítségét is!

A jólelkű emberek adományai és segíté-
se, a máltai gyűjtőakciók, a Szeretet Misz-
szionáriusai Csoport tagjainak behozott 
élelmiszerei és néhány szervezet alkalmi 
adománya tette lehetővé az évközi cso-
magkészítést is és azt is, hogy karácsony 
körül kb. 160 db tartós élelmiszerből álló 

csomagot tudtunk eljuttatni a rászorulók-
nak. Karácsonykor pedig ugyanúgy, mint 
húsvétkor, kb. 60 fő részére tudtunk ebé-
det főzni és házhoz vinni.

Mindezekért legnagyobb hálával a jó 
Istennek tarozunk, aki mindig adott elég 
érző szívű és segítő kezű embert mellénk. 
Istennek legyen érte hála!

Nagy örömet szerzett csoportunknak 
szeptemberben a Város Misszió program-
jaiban való részvétel, bemutatkozás és 
munka.

Ennek az évnek, a 2009-nek nagy meg-
tiszteltetése és öröme volt az is, hogy 
Jánoshalma Város Önkormányzatának 
Képviselő Testülete kitüntetés formájá-
ban is értékelte a Jánoshalmi Máltai Cso-
port közel 20 éves kitartó munkáját, amit 
a nehéz helyzetben lévő emberek és csalá-
dok érdekében kifejtett.

Köszönet érte és a húsvéti és karácsonyi 
ebédfőzéshez adott támogatásért is!

Minden segítőnek a jó Isten áldását 
kívánjuk szeretettel és kérjük, hogy ha 
tehetik, máskor is segítsenek!
Köszönettel:

A Magyar Máltai szeretetszolgálat 
Jánoshalmi Csoportja

Köszönet a segítőknek!
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Karácsony második 
napján, december 26-án 
délelőtt hat új diakónus-
sal gazdagodott a Ka-
locsa-Kecskeméti Fő-
egyházmegye. A frissen 
szenteltek között volt a 
jánoshalmi Szécsényi 
Attila is. A szertartást 
Dr. Bábel Balázs Ka-
locsa-Kecskeméti ér-
sek végezte a kalocsai 
Főszékesegyházban. 
Szécsényi Attila Szent-
család vasárnapján már 
a jánoshalmi hívek előtt 
olvasta az evangéliumot és már szentbeszédet is mondott templomunkban. Pappá június-
ban szenteli fel az érsek atya.

Diakónus szentelés

A fény ünnepe

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, február 2-án arra emlékeztünk, hogy Szűz 
Mária Jézus születése után negyven nappal bemutatta gyermekét a jeruzsálemi temp-
lomban. Az előírt áldozat fölajánlásakor jelenlévő agg Simeon Jézust a nemzetek meg-
világosítására szolgáló világosságnak nevezte. Innen ered a gyertyaszentelés szokása. A 
gyertyaszentelést követően jánoshalmi hívek gyertyás körmenettel tették még emléke-
zetesebbé a karácsonyi ünnepkört lezáró szertartás. 
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Ministráns beöltözés

A Szent Anna templomban február 7-én a délelőtti szentmisén  újabb ministránsokat 
avattunk. 10 katolikus iskolai 3. osztályos  és 1 fő Hunyadis 3. osztályos „jelölt”, akik 
már néhány hónapja ideje rendszeresen készültek arra, hogy az oltár körül szolgálók 
közösségének tagjai legyenek ünnepélyes keretek között öltötték magukra a megáldott 
ministráns ruhát. Csima Norman, Csiszár Dániel, Délceg Dusán, Faddi Tamás, Herczeg 
Anita, Horváth Marcell, Hunyadi Dávid, Kerekes Katalin, Olajos Alexandra, Stibrik 
Ádám, Szász Roland a hívek előtt tettek ígéretet, hogy továbbra is szeretettel szolgálnak 
az Istennek és kitartóan fognak szentmisére járni, minden helyen példát mutatnak, illet-
ve hűségesek lesznek a vállalt feladataikhoz.  

             

A csoport életét befolyásoló fontos ese-
ményre került sor február 5-én a Don 
Bosco Klubban. Az elnök által össze-
hívott taggyűlés megválasztotta a cso-
port régi-új vezetését. A szavazás ered-
ménye a következőképpen alakult: elnök 
Csizovszki László, alelnök: Gyurcsik Ottó, 
titkár: Bányai Gábor, gazdasági felelős: 
Kiss Györgyné, elnökségi tag: Szabó Lász-
ló, pótküldöttek: Gyurcsik Ottó, Csényi 
László.

A tagság tájékoztatást kapott az éves 
helyi, illetve országos programokról. Átte-
kintették a tagdíjak kérdéskörét, valamint 
a közelgő országgyűlési választások kap-
csán felmerülő teendőket. Sok év után új 
személyekkel gyarapodott a csoport tagsá-
ga. Gyetvai Antal, Halász Sándor, Mada-
rász Attila és Szarvas Sándor kérte felvé-
telét, melyet a taggyűlés nagy örömmel 
fogadott.  

Csizovszki László elnök

A jánoshalmi 
KÉSZ-csoport hírei
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Szent Anna katolikus iskola, 
óvoda hírei

Karácsony

Az Advent a karácsonyi ünnepekre 
való előkészület ideje, számunkra azon-
ban Krisztus eljövetelére való várakozás, 
aki emberré lett és örömet hozott a Földre. 
December 19-én nagy örömmel köszöntöt-
tük Ágoston atyát és Gál József diakónust, 
akik kicsik és nagyok lelki felkészüléséhez 

nyújtottak értékes gondolatokat, hogy lel-
kiekben megtisztulva és megerősödve vár-
hassuk Jézus születését.

December 24-én az éjféli szentmisét 
megelőzően, diákjaink apraja nagyja pász-
torjátékkal elevenítette fel Megváltónk 
születésének pillanatait. 

A Búzavirág Ezerrel együttes jótékony-
sági hangversenyt rendezett január 30-án 
a Művelődési Központban. Nagyon han-
gulatos, interaktív órát tölthetett velük a 
közönség. Kellemes élményt nyújtott a 
fülnek a már ismert hangszerek megszó-

lalása mellett, a különböző használati esz-
közök harmonikus összecsengése a szép 
énekekkel. A műsorban szerepelt népze-
ne és keresztény könnyűzene. A befolyt 
adományból a tehetséges gyermekek zenei 
nevelését támogatják.

Hangverseny
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Az iskola farsangot rendezett
Sanyi és Peti nem tudta mi legyen
Sanyi matróz akart lenni
Peti meg szakács
Így anyukájuk varrta a ruhát.
Volt nagy öröm-kacagás
És ők nyerték a maszkabált.
De volt ott több mókás ruhás,
Mert beöltözött minden kisiskolás
Mákosnudli volt a fő fogás
Márti és Lali a kedvére járt.

Nyisztor Gergő

Vicces farsang

Itt a farsang, maszkabál. 
Mindenkit vár a kacagás. 
Jelmezek, öltönyök várnak rád. 
Jöjjetek, jöjjetek áll a bál.

Jöjjetek, jöjjetek vár a móka! 
Matrózok ugranak rá a hóra. 
Szakácsmester főz a konyhán, 
Elindult a farsangi bál.

Gyertek, csak gyertek! 
Gyűljetek itt össze. 
Ki tanul ott annyira, 
Oly sürgősen?

Lali táncol, Mari eszik, 
De mit, hát mákosnudlit. 
Peti kérd föl azt a lányt, 
Míg elkészül a tombolatárgy.

Roszinszki Cintia

Január 3-án a legkiemelkedőbb 
mesemondók képviselték iskolánkat a 
városi megmérettetésen: Berta Virág, 
Hegedűs Réka, Rabb Levente And-

rea. Közülük Berta Virág a második, 
Dudás Andrea pedig harmadik helye-
zést érte el. Mindannyiuknak gratu-
lálunk!

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő 
hozzáférés pályázat keretében beindultak a 
pedagógusaink számára tervezett módszer-
tani megújulást segítő továbbképzések. 

Mindannyian hasznos gyakorlati ismerete-
tekkel gyarapodunk. A bevont pedagógu-
sok note book-kal tehetik élvezetesebbé, 
színesebbé óráikat.

Városi Mesemondó verseny

Költők kerestetnek

TÁMOP-3.1.4. Hitben egyenlő esélyben

Eszközfejlesztések

Az első félévben több oktatási eszközt 
is sikerült pályázatból vásárolnunk. Az új 
berendezések, szemléltető eszközök, tér-
képek segítik a magasabb színvonalú okta-
tás megvalósítását.

Interaktív táblát, új írásvetítőket, nyom-
tatót szereztünk be. A szabadidő sokolda-
lúbb eltöltését segítik az új játékok, sport-
eszközök.

A farsangi időszakban versíró versenyt 
szervezett iskolánk. A vállalkozó szelle-
mű ifjak kulcsszavakat kaptak, melyek fel-
használásával több szép vers is született. A 
legügyesebb versíró cimborák: Roszinszki 
Cintia, Kiss-Pető Apor, Nyisztor Gergő, 
Károlyi Richárd, Kovács Nikolett. Egy-
két kiemelkedőt az újságban is olvashat-
nak.
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Felső tagozatos 
diákjaink műsorral, 
vetélkedőkkel, tánccal 
készültek a farsang-
ra. Találkozhattunk a 
Hupikék törpikékkel, 
jókat derültünk a 
tanárparódiákon. Sok 
vicces és érdekes aján-
dékot húztak a zsák-
bamacskából. Éhesen, 
szomjasan sem maradt 
senki, bőségesen fala-
tozhattak a szend-
vicsből, fogyaszthat-
tak az üdítőből. Azért, 
hogy a farsangi han-
gulat teljes legyen far-
sangi fánkból is jutott 
bőven, Dudás Andi 
ügyeskezű nagyma-
mája jóvoltából.

Tombolt a farsangi hangulat iskolánkban 
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Február 13-án ismét megrendeztük a szülői vacsorát. Mintegy 200 fő tisztelte meg 
jelenlétével farsangi rendezvényünket, A nevelők és a gyerekek is készültek műsorral, 
melynek egy-egy jelentét láthatják a képeken. 
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Január 6-án, vízkereszt napján, Binszki József plébános úr ünnepélyes keretek között, 
a gyermekek jelenlétében és közreműködésével megszentelte óvodánkat.  Vízkereszt 
napján érkeztek meg óvodánkba a napkeleti bölcsek. A gyermekek nagy örömére nem 
jöttek üres kézzel, hiszen ajándékot hoztak minden csoportnak. 

A tél örömei a gyermekeink számára
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Kedves gyerekek!
Ez a két oldal teljesen a tiétek, mely egyben tanulságos, és szórakoztató!

Az tud igazán ünnepelni, aki felkészült egy - egy ünnepre. Húsvét nagy ünnepére 
a nagyböjt készít fel bennünket. Hogyan? Ebben segít minket Jézus, aki Galileában 
így hirdette Isten evangéliumát. Vajon mit?

Kösd össze a pontokat!

A mennyei 
Atya hangja 

az égből. 

Ezt a mondatot olvas-
hatod ki, ha a meg-
adott szavakat meg-

keresed és áthúzod, és 
a megmaradt betűket 

összeolvasod.

MEGFEJTÉS:
EZ AZ ÉN SZERETETT FIAM, ŐT HALLGASSÁTOK
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Fejtsétek meg a titkosírást, 
hogy megtudjátok, mit tar-
talmazott a levél!

Eszter királyné második 
vacsoráján kiderült, hogy 
Hámán, a király főem-
bere milyen rosszakara-
tú, bosszúálló volt a zsidó 
Mordokajjal szemben. A 
király felháborodva hal-
lotta, hogy a gonosz főúr 
miért akarta kipusztítani azt 
a népet, amelyhez szeretett 
felesége, Eszter is tartozott. 
Ahasvérós azonnal kimond-
ta a halálos ítéletet Hámán 
felett. Házát Eszter királynénak, elvett 
pecsétgyűrűjét pedig Mordokajnak adta. 
A királyné bevallotta, hogy Mordokaj 
tulajdonképpen az ő nagybátyja és gyám-
ja, aki szülei halála után felnevelte őt. 
Eszter ezek után kinevezte Mordokajt 
Hámán házának felügyelőjévé. Azonban 
a királyné így sem volt nyugodt, hiszen a 
zsidó nép kipusztítását tartalmazó parancs 
még mindig érvényben volt. Az időpont 
pedig egyre jobban közeledett. Eszter 
sírva borult hát Ahasvérós lába elé, és 
kérte őt, hogy hiúsítsa meg a gonosz ter-
vet. A király így szólt feleségéhez és 

Mordokajhoz: – Hámán már nem él, mert 
kezet emelt a zsidó népre. Írjatok a király 
nevében egy levelet; azt írjátok bele, amit 
népetek érdekében jónak láttok, majd 
pecsételjétek le a gyűrűmmel! Ugyanis az 
az irat, amelyet a király nevében írtak, és 
a király gyűrűjével pecsételtek le, vissza-
vonhatatlan. Azonnal hívatták hát a király 
írnokait, és lediktálták nekik a levelet. Ezt 
azután minden nyelvre lefordították, ame-
lyet a birodalom százhuszonhét tartomá-
nyában   beszéltek. Futárok vitték szét 
mindenhova az új parancsot. A zsidó nép-
nek pedig nagy öröme lett. 

Állítsd helyes sorrendbe a szétrázódott két mondat szavait!

Történet az ószövetségből. (Eszter könyve)
MEGFEJTÉS: 

BETELT AZ IDŐ, KÖ-
ZEL VAN AZ ISTEN 
ORSZÁGA. TÉRJETEK 
MEG ÉS HIGGYETEK 
AZ EVANGÉLIUM-
BAN. (  Mk 1, 15 )
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Adó 1 % - 
A Magyar Katolikus Egyház 

technikai száma: 0011

A jánoshalmi Szent Anna Katolikus Általános Iskoláért alapít-
vány kuratóriuma köszönetet mond azoknak az adózó állam-

polgároknak, akik 2008. évi személyi jövedelemadójuk 1 
százalékát alapítványunknak ajánlották fel. Az így keletkezett 
330 750 Ft bevételünket a Szent Anna Katolikus Általános 

Iskola diákjainak nevelésére, oktatására fordítjuk.
18341797-1-03 adószámunkra szívesen fogadjuk a 2009. 

évi jövedelemadójuk 1 %-át!

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) üzenete

Civil radikalizmus 
pártradikalizmus helyett

A KÉSZ tudatosítani kívánja felelősen 
dönteni készülő tagjaiban, és minden hon-
fitársunkban, hogy ne fogadjon el egyetlen 
társadalmi csoportot sem, amely 

– Internacionálét énekelt kongresszusán 
(azaz a múltat végképp el akarja törölni!);

– meghirdette: „Jöjjön el az én országom” 
(cinikusan utalva a legszentebb keresztény 
imádságra, miközben a szabadelvűség és a 
tolerancia szóvivőjének hirdette magát!);
– a kárpát-medencei magyar egység ellen 

kampányolt;
– a választások előtt meghamisította az 

államháztartás adatait, becsapta a válasz-
tópolgárokat;

– családellenes politikát folytat;
– egyházellenes magatartást tanúsít;
– erényként tüntette fel hazugságait, melye-

ket Balatonöszödön beismert;
– a törvény fölé helyezi magát;
– a korrupció hazájává züllesztette orszá-

gunkat;
– megosztotta a nemzetet, szakadékot 

árkolt egy gyanús üzelmeivel meggaz-

dagodott kisebbség és az elszegényedett 
többség között;

– aki meg nem engedett erőszakos cso-
portosulásokkal és eszközökkel, a meg-
osztottság elmélyítésével próbál magá-
nak politikai hatalmat teremteni.
A KÉSZ tudja, hogy ma Magyarországon 

minden a haza és gyermeke jövőjéért fele-
lősséget vállaló ember csakis olyan párt-
ra szavazhat, amely kétharmados többség-
gel rendelkezhet, s így képes lesz az ország 
romlását előidézők felelősségre vonására, 
és kiemelni az országot romlott állapotából.

Meggyőződésünk, és ezt munkánk 
során is tapasztaltuk, hogy nem párt radi-
kalizmusra, hanem a civil társadalom, az 
állampolgárok erős, szervezett összefogá-
sára, radikalizmusára van szükség. Csak 
ez képes elvárásokat támasztani és ellenőr-
zést gyakorolni a politikusokkal és az ország 
irányításával szemben.

A KÉSZ elnöksége nevében
   Dr. Osztie Zoltán, elnök 


