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KARÁCSONY

Ünnepeljünk gyermeki szívvel
Karácsony ünnepén szívleljük meg 

Szent Pál apostol szavait, aki így ír a zsi-
dóknak szóló levelében: „Sok rendben és 

sokféle módon szólt Isten hajdan a pró-
féták által, de, - legutóbb, Szent Fia által 
szólt hozzánk!”  (Zsid. l,l.) Az ószövetség-

ben Isten a pró-
féták által szólt 
népéhez. Ma 
azonban, egy-
szülött Fia által, 
Jézus Krisz-
tus által üzen 
nekünk, - aki 
karácsony éjsza-
káján emberi tes-
tet öltött magá-
ra és közénk jött 
a földre. Hogyan 
fogadják ezt az 
üzenetet? Kará-
csony ünnepi 
hangulatát, szent 
varázsát, három-
féle emberfajta 
zavarja meg.

(folytatás  
► a 2. oldalon)
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(folytatás ◄ az 1. oldalról)
Első: a felületes ember. Az a fajta ember-

csoport, akik csak az adakozást, az aján-
dékosztást látják meg karácsony ünnepé-
ben. Ezek az emberek megfeledkeznek 
a legfontosabbról: a betlehemi Kisded-
ről! Karácsony ünnepe - Testvéreim - az 
úr Jézusba vetett hit nélkül csak külsőleg, 
lélek nélküli ünneplés.

A második emberfajta: a Krisztus taga-
dók közül való! Akik karácsonyt az „ezer-
egy éjszaka” meséi közé szeretnék sorol-
ni. Az úr Jézus születése és létezése nem 
mese, nem jámbor ábránd csak! Szent 
Péter apostol erről így vall levelében: 
„Nem kieszelt meséket vettünk alapul, 
amikor tudtul adtuk nektek Jézus Krisz-
tus hatalmát és megjelenését, mert hiszen 
szemlélői voltunk nagyságának! (2 Pét. 
1,16.) De, nemcsak az apostolok valla-
nak Jézusról, hanem korának pogány írói 
is, mint Tacitus, Svetonius... A zsidó írók 
közül pedig Josephus Flavius ilyen meg-
győzően ír: ,,... abban az időben élt Jézus... 
sok csodát tett, tanította az embereket, 
akik az igazságra vágyódtak. Sok zsidót 
és pogányt vont magához!” (Antuquitates 

c.18,3,3.) Az evangéliumok pedig megörö-
kítették azt a történelmi tényt, hogy Jézus 
Augustus császár uralkodása alatt szü-
letett, amikor a zsidók királya Heródes 
volt! Ezek mind pontos nevek és számok, 
melyeket lehet ellenőrizni! Tehát Jézus 
születése nem a mesék birodalmába tarto-
zik, hanem történelmi valóság! Történelmi 
esemény oly annyira, hogy időszámításun-
kat is Jézus születésétől számítjuk.

A harmadik ünneprontó csoport pedig: 
a gyerekes emberek fajtája. Ezek jámbor, 
rajongó lelkek, akik csak a szívükre, érzel-
meikre hallgatnak. Tudjuk jól,  hogy Jézus 
idejében Izrael népének a szívét nagy 
várakozás, nagy vágy töltötte be a Messiás 
elérkezése után! És az Úr Jézus megjelent 
a várakozó embereknek. Szülővárosának 
zsinagógájában kezébe vette az ószövetsé-
gi Szentírás tekercsét és ezt olvasta belő-
le: „ Az úr elküldött engem, hogy örömhírt 
vigyek a szegényeknek, meggyógyítsam a 
megtört szívűeket, szabadulást hirdessek a 
foglyoknak és látást a vakoknak.” (Iz.61, 
1). S amikor ezeket a szavakat mondotta, 
így kiáltott fel: „Ma teljesedett be az írás 
szava!” (Lk.4,17). Tehát maga az úr Jézus 
jelentette be, hogy beteljesedtek az ószö-
vetségi Szentírás jövendölései és itt áll 
előttük a megígért Messiás! És Jézus, 
mint a Béke Fejedelme, akkor jött közénk 
a földre, amikor az óriási Római Biroda-
lomban béke volt mindenütt. Janus temp-
loma csukva volt, hirdetve a világ békéjét! 
Legyen  a mi szívünkben is béke! Béke 
legalább ezen a szent ünnepen, amikor a 
Béke Fejedelme jött közénk.

Áldott , békés, boldog karácsonyt 
kívánok mindenkedves Testvéremnek!

Nagyidai Zsolt
plébános
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Az Ige megtestesült….
„Az Ige testté lett, és köztünk lakott...” 

- írja János evangélista. Urunk megtes-
tesülésének ünnepe bár könnyen gondol-
hatnánk, mégsem a Szentföldről való és 
nem is a legősibb keresztény ünnep. Róma 
városában keletkezett és 336-ban már 
bizonyosan ünnepelték. Ez volt a római 
közösség vála-
sza a Natale 
Solis invicti 
(a legyőzhe-
tetlen napis-
ten születésé-
nek ünnepe) 
pogány állami 
ünnepre, ame-
lyet Aurelius 
császár veze-
tett be. A 
római egyház 
ezzel igyeke-
zett szembe-
állítani Krisz-
tust, mint az 
igazságosság 
Napját, a világ Világosságát, aki eljött 
hozzánk mint felkelő Nap a magasságból, 
ahogyan azt az egyház reggeli dicséreté-
ben a Benedictusban naponta imádkozza. 

Mint születésnap, a Karácsony kezdet-
től fogva Krisztus teljes valóságát egész 
művét akarta ünnepelni, tehát nem csak az 
embernek gyermekként való megszületé-
sét, hanem rejtett és elveszíthetetlen isteni 
fölségét is, továbbá megváltó tettét. Kará-
csony ünnepi miséjének szövegét csak 
ebből a szempontból lehet megérteni. 

Az ünnep liturgiájának hagyománya a 
Szentföldről származik. Betlehemben a 
születéstemplomban kezdték az ünnep-
lést innen ered az éjféli mise hagyománya. 
Majd a menet elindult Jeruzsálembe, ahol 
hajnalban a város szélén ugyancsak szent-

misével ünnepeltek, innen ered a pászto-
rok miséje. Majd a város szívében ünne-
pi misét tartottak. Természetesen mind-
egyik mise saját könyörgésekkel és olvas-
mányokkal bír ma is. Ezt a hagyományt 
veszik át a későbbiekben Rómában, majd 
az egész keresztény világban. 

Az ünnep másik hagyománya a betle-
hem állítás, ami Assisi Szent Ferenc életé-
hez kapcsolódik. 1223 Karácsonyán Szent 
Ferenc szerette volna érzékelhetően is 
megtapasztalni a Születés egyszerűségét 
és mélységét, ezért Greccio-ban berendez-
te az első betlehemet. A hely máig is meg-
lévő különlegessége, hogy az év minden 
napján bemutatható itt karácsonyi szent-
mise. 

Az Ige testté lett és azért ütötte fel sáto-
rát köztünk, hogy Istentől elidegenedet-
tekből Isten gyermekei és barátai, az egy-
más számára idegenekből testvérek legye-
nek. Akik befogadták a megtestesült Igét, 
azok hatalmat kaptak erre az újjászületés-
re, elkezdenek az Igazságban járni és övék 
lesz az Élet.                                    B. a
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Trillsam Márton, szeretett tanárunk 
2009. tavaszán, 96 évesen „hazament” az 
Örök Hazába.

Búcsúztatása Baján a Duna és a Sugovica 
találkozásánál volt, ahol vízrebocsátot-
ták hamvait. Volt tanítványai és tisztelői 
sokat gondolkodtunk azon, hogyan állít-
sunk emléket Matyi bácsi gazdag, tartal-
mas életének és emberséges pedagógiai 
munkájának.

Hol lehetne kialakítani egy olyan helyet, 
ahová letehetnénk az emlékezés virágait, 
ahol meggyújthatnánk időnként egy-egy 
mécsest, vagy ahová oda lehetne vezet-
ni a mai gyerekeket is, ha beszélünk nekik 
róla.

Született egy megoldás, Nagyidai Zsolt 
plébános úr ötleteként, aki jánoshalmi káp-
lán korában sokszor meglátogatta Matyi 
bácsit, Farkas Misivel, Kunfehértón a tanár 
úr otthonában. Matyi bácsi is a Vajdaság-

ban született, sok volt a közös érdeklődé-
si kör és a közös téma. Szívesen beszél-
gettek.

Az ötlet nyomán megrendeltünk egy 
emléktáblát a tanár úr emlékére. Hogy 
ennek a szövege azoknak is érthető legyen, 
akik nem ismerték őt, fel kell idéznünk 
néhány dolgot az életéből.

Trillsam Márton tanár úr ugyanolyan 
csöndesen ment el, amilyen csöndesen járt, 
beszélt és élt.

Matyi bácsi, jánoshalmi pedagógusi évei 
alatt végtelenül sokféle módon gazdagí-
totta községünk szellemi életét és értéke-
it. Gyönyörűen festett, főleg akvarelleket. 
Az iskolában pedig nagy türelemmel, sze-
retettel és hozzáértéssel tanított. Szabad-
idejében fotószakkört, modellező szakkört 
és régészeti szakkört vezetett. Kiváló fotós 
volt már akkor is és később egész életében. 
Tanította a gyerekeket is meglátni a szépet 

Matyi bácsi emlékére…

Trillsam Márton Nagyidai Zsolt atyával. A képet Farkas Mihály készítette
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és a lényeges dolgokat és jól bánni a fény-
képezőgéppel, de előhívni és nagyítani is.

Maga pedig járta a község utcáit és 
fedezte fel a szép és néprajzilag is érté-
kes, régi házakat. Évtizedek múlva is 
emlékezett a jellegzetes, fontos épületek-
re, házakra. Közben persze embereket, 
eseményeket és természeti szépségeket is 
fotózott.

Nagy tudással és alapossággal kutatta és 
gyűjtötte Jánoshalmának és környékének 
(később Kunfehértónak) is a régészeti és 
néprajzi emlékeit.

Régészeti szakkört vezetett és lelkes 
gyerekcsapattal járt a határba és a kör-
nyéki kisebb településekre ásni, keresni 
és találni.

Ennek a kitartó és tudományos igényű 
munkának lett az eredménye a Jánoshalmi 
Múzeum alapjainak lerakása 10 tároló 
szekrénnyel és plusz még raktári anyag-
gal.

A gyűj-
tött tárgyakon 
kívül, renge-
teg saját készí-
tésű fényképpel 
is gazdagítot-
ta Matyi bácsi 
a jánoshalmi 
néprajzi gyűj-
teményt. Sokat 
b e s z é l g e t e t t 
t a n í t v á n y a i -
val és felhívta 
figyelmüket a 
természet szép-
ségein kívül az 
élet értékeire 
is. Nagy tudás, 
alaposság, pon-
tosság, művelt-
ség és emberszeretet jellemezte. Élete 
során sok megbántás és sérelem érte, de 
sohasem hallottuk, hogy valakiről rosz-

szat mondjon, vagy becsmérelje. Lelki 
sebeit mélyen és elrejtve hordta, és lelki 
nagysággal felülemelkedett ezeken. Tele 
volt szeretettel, emberséggel és tisztelet-
tel mások iránt.

Fiatal korában megkezdődött hallásrom-
lása, idős korában súlyosbodott, de ezt is 
türelemmel és lelki intelligenciával visel-
te. Matyi bácsi csöndes, rejtett élete és 
pontosan, szépen végzett munkája, amit 
akkor is végzett, akár látta valaki, akár 
nem, és ha nem értékelte senki, vagy netán 
még akadályozták is, arról tanúskodik szá-
munkra, hogy Valaki mindent számon tart, 
életünknek értelme és célja van.

Matyi bácsit tanítványai és akik ismer-
ték nagyon szerették.

Gazdag, tartalmas élete, és emberszere-
tete példa mindannyiunk számára.

Az emléktáblán, amit bárki megtalálhat 
a temetőben a Kápolna kripta bejáratának 
oldalfalán, a következő olvasható:

Martinek Erzsébet
egy volt tanítvány
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A Keresztény 
Értelmiségiek Szö-
vetsége november 
4-én este emlékezett 
meg az 1956-os áldo-
zatokról. A helyi cso-
port elnöke a követ-
kező mondta:  

Isten akaratából 
születtünk magyar-
nak, ő akarja, hogy 
igaz fiai legyünk 
a hazának, hogy 
magunkénak érezzük 
múltját, sorsát, hiva-
tását, örüljünk nagy-
ságának, nekünk is 
fájjanak sebei, megpróbáltatásai. Ő akar-
ja, hogy szeressünk, éljünk küzdjünk és 
dolgozzunk érte, az Úr Jézus példája sze-
rint, aki Jeruzsálembe való bevonulása-
kor könnyeket ontott romlásba siető nem-
zetéért. 

Hazánk múltja nemes és szent felelős-
séget ró ránk. Egyházunk tette nemzetté a 
honfoglaló magyarságot. Szent királyaink, 
apostolaink, papjaink tették kultúrállam-
má országunkat és történelmünk a tanú rá, 
hogy a magyarok  mindig elöl jártak, ami-
kor munkát, vért, életet kellett adni a hazá-
ért. A hazát szeretni annyit jelent, mint lel-
kiismeretesen teljesíteni a kötelességein-
ket, egész lélekkel betölteni a hivatásun-
kat, példát adni, és példával terjeszteni a 
föltétlen igazlelkűséget a megveszteget-
hetetlen becsületességet és az önfeláldozó 
áldozatkészséget. 1956 hősei ilyenek vol-

tak.  Az  ember élete csak jellemen épül-
het, a hazát csak jellemek tarthatják fönn. 

Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc november 4-én elbukott, majd ször-
nyű megtorlás következett. Nekünk erköl-
csi kötelességünk, hogy az áldozatokat 
képviseljük, a megtorlást pedig ne enged-
jük felejteni. Ha nem ezt tesszük, akkor 
cinkosok vagyunk, vagy azzá válhatunk! 
Harmadik út nincs! 

Azért fontos ezt hangsúlyozni, mert 
városunkban is tombolt a bosszú, aminek 
Dr. Szobonya Zoltán és mások is áldozatul 
estek. Ő, Dr. Szobonya Zoltán igazi jellem 
volt az igazság, a becsületesség, az áldo-
zatvállalás mintaképe. A legtöbbet adta,  
amit ember adhat: az életét. Értünk, János-
halmáért, Magyarországért. 

Csizoszki László elnök

Mécsesgyujtás 
az 1956-s áldozatokért

            

HELYREIGAZÍTÁS  A legutóbbi számunkban a mogyoródi énekkar vendégszerep-
léséről szóló tudósításunkban sajnálatos elírás történt. Az énekkart  nem Lógó Tibor, 
hanem Jakab László vezényelte. Az érintettektől elnézést kérünk a tévedésért.  
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A Kalocsa-Kecskeméti Érseki Hatóság és a Rokonok a 
gondviselő Isten akaratát elfogadva tudatja, hogy

Nemes Vilmos
érseki tanácsos, ny. csengődi plébános

életének 84., áldozópapságának 58. évében, türelem-
mel viselt, hosszan tartó betegség után, 2010. decem-
ber 9-én a Szent útravalóval megerősítve a kiskunha-
lasi kórházban csendesen visszaadta lelkét Teremtő-
jének.
Az örökkéválóságba költözött Paptestvérünk lelki 
üdvéért 2010. december 17-én, pénteken mutattak be 
konccelebrált engesztelő szentmisét a császártölési 
plébániatemplomban. Ezt követően megfáradt testét 
végakaratának megfelelően a feltámadás hitével és 
reményével a császártöltési régi temetőben édesanyja 
mellé helyezték örök nyugalomra.

Karl Loewe:

 AZ ÓRA
Bármerre járok, mindig egy óra van velem; 
Megbízható barát ez, kísér hűségesen. 
Nagy Mester alkotása, művészi gépezet, 
Ha búsulok s örülök, oly lázasan ketyeg ...

És ha megáll majd egyszer, nem lesz már újra jó,
Amíg kezébe nem veszi a művész - Alkotó. 
El kell majd menni Hozzá: messze lakik nagyon 
Végtelenség honában, túl földön, csillagon. 
Az órát Neki félve s hálásan nyújtom át: 
Nem én rontottam el, Uram: magától megállt ...

Ford.: Kosáryné Réz Lola
            

Nemes Vilmos 1927. augusztus 28-án született Naszvadon. 1953. június 7-én nyerte el a papszentelés kegyel-
mét Szegeden. Lelkipásztori szolgálatát az Érsekhalmi Plébánia káplánjaként kezdte meg 1954-ben. 1956-tól 
Homokmégyen, 1958-tól Bátyán, 1959-től a Baja-Belvárosi Plébánián, 1960-tól Miskén, 1962-től Bácsborsódon, 
1963-tól Tompa-Szent János Plébánián, 1964-től Borotán, 1966-tói Nagybaracskán, majd 1969-től Baja-Szent Szív 
Plébánián szolgálta Isten népét ugyanezen beosztásban. 1971.-től ideiglenesen az Egri Egyházmegyében munkál-
kodott az úr szőlőjében Besenyeszögön, majd 1972-től Miskolc-Nagyboldogasszony Plébánián. 1975-ben vissza-
tért a Kalocsai Főegyházmegyébe. Ekkor főpásztora a Jánoshalmi Plébániára küldte kápláni megbízással. 1976-
ban plébánosi kinevezést kapott a Tabdi Plébániára. 1984-tói közel két évtizeden át a Csengődi Plébánia plébáno-
saként végezte áldásos ténykedését. 1986-ban érdemei elismeréseként érseki tanácsosi kínevezést kapott. 2002-
ben nyugállományba vonult, 2005-ig azonban nagy buzgalommal szolgálta szeretett híveit Csengődön. 2005-ben 
visszavonult az aktív szolgálatból Nyugdíjas éveit Jánoshalmán töltötte.

Életünk várakozás, egy nagy advent. Van időnk szeretni; sok jót tenni. Életünk akkor lesz 
boldog, ha „óránkat” egykor hálásan nyújthatjuk át,  mert megtettünk amit Ő életfel-

adatul reánk bízott
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A borotai Szent Lukács 
Plébánia életéből

Az ősz legfontosabb eseménye a bér-
málás volt. Összesen 15 borotai fiatal 
részesült a szentségben. Elégedettség-
re adhatna okot ez a létszám, de ha hoz-
závesszük, hogy három éve volt az utol-
só bérmálás a faluban, és ezen három esz-
tendőben több mint negyven olyan gyer-
mek ballagott el, aki első osztályos korá-
tól egészen nyolcadikig folyamatosan járt 
hittanra. Szeretnénk a szülők figyelmét 
felhívni a keresztségkor tett ígéretük fele-
lősségére. Kereszténységünkhöz erősen 
hozzátartozik a hitélet gyakorlása (szent-
misére járás, rendszeres gyónás és áldo-
zás!).

Október végén a borotai Karitasz cso-
port 202 személyhez tudott eljuttatni az 
EU-s élelmiszersegélyből kis csomagot. 
Szent Erzsébet napjához közeli vasár-

nap közös hálát adtunk a segélyekért, és 
sor került az Erzsébet-kenyerek megál-
dására is. 

Az ifjúsági hittanosok egyházmegyei 
sportversenyén, melyet idén Kiskunfél-
egyházán rendeztek meg (fő szervező 
Esiobu Anayo Ágoston atya) a borotai 
csapat első helyezést ért el. (Csapattagok: 
Kovács István, Rauf Rajmund és Richárd, 
ifj. Arnold Fülöp és Kristóf, Szabó Szi-
lárd (gólkirály lett),Szabó Richárd, Hor-
váth Tamás, és Piukovics Balázs volt, aki 
a szállításba is besegített). 

Advent harmadik vasárnapján lesz a 
25. és 50. házassági évfordulósok közös 
hálaadása. Advent negyedik vasárnap-
ján pedig egy adventi koncert volt temp-
lomunkban.

Arnold Fülöp
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Mint eddig 
is az idén is 
n o v e m b e r 
27-én, hagyo-
mányosan Ró-
naszéki Gábor 
atya tanyá-
ja adott otthont 
a szentkatai 
búcsúnak Az 
időjárás kegyes 
volt, mert nem 
esett az eső, 
igaz csípős volt 
a levegő. A 
búcsúi szónok 
Kuminetz Géza 
professzor volt, A négy pap által  koncce-
lebrált szentmisét szabadban, sátor nélkül 
lehetett megtartani. 

Köszönet a szervezőknek, segítőknek 
ezért a szép élményért.

ikor

Búcsú Szentkatán

Kéleshalmi egyházi hírek
   Az adventi időszakra való készülődést 

megelőzően a kéleshalmi templom álla-
gának megőrzése érdekében szükségessé 
vált a tetőszerkezet helyenkénti javítása, 
hogy a további beázásokat elkerülhessük.

Ifj. Raffai Tamás ácsmesterrel eltávolí-
tottuk a megrongálódott palákat és azokat 
újakkal pótoltuk. 

A két hátsó tetőtéri ablak is megérett a 
cserére. Az ablakkereteket Dobos Vencel 
bádogos mester, azok beépítését Szilágyi 
József ácsmester és munkatársa végezte 
el. Az ablaküvegeket méretre vágta Kolos 
Norbert asztalos. 

A beépítésre került ablaküvegeket 
Bányai Gábor és felesége ajánlotta fel.

A kéleshalmi egyházközségi képviselők 
és hívek nevében hálás szívvel köszönjük 

áldozatos munkájukat, felajánlásukat!
Segítségükkel még örömtelibb mind-

annyiunk számára a várakozás, hogy a kis 
Jézus újra megszülethessen szívünkben! 
Áldott, boldog, békés Ünnepet!

 B. L.
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2010. november 20-án, kora dél-
előtt, késő őszi kellemes napsütésben 
Kunfehértóról 29 fő általános iskolás 
hittanos tanuló és 5 fő felnőtt kísé-
rő indult kirándulásra a Mórahalmi 
Római Katolikus Plébániára.

Útközben a csoport rövid pihenő kere-
tében megtekintette Ásotthalmon Rúzsa 
Sándor fáját. A „Rúzsafa” mintegy 250 
éves fehérnyárfa, amely a híres alföldi 
betyárvezér egyik legendájának tárgyi 
bizonyítéka a népi emlékezet szerint. A” 
Rúzsafa” környékén már igazi őszies köd-
del találkozott a kirándulócsoport, de mit 
sem zavarta a résztvevőket ez, ugyanis a 

mórahalmi kirándulási program kizárólag 
zárt téri izgalmakat tartogatott a nap hát-
ralévő részére.

A mórahalmi Plébánián Joó Balázs plé-
bános atya fogadta a hittanosokat. A ked-
ves vendéglátás után a tanulók megtekin-
tették a plébánia szinte minden zugát. A 
plébános atya részletesen bemutatta a plé-
bánia történetét, a paplakot, a közössé-
gi helyiségeket, az internettel és játékok-

kal felszerelt gyermek,- és ifjúsági termet, 
valamint a különlegesen szép régi liturgi-
kus eszközöket és ruhákat.  A történetek-
kel színesített ház-bemutató alkalmat adott 
a hittan órákon megtanultak feleleveníté-
sére is, ugyanis sok játékos kérdést is kap-
tak a tanulók a katolikus élet alapjait jelen-
tő liturgikus ismeretekből. A kunfehértói 
hittanos csoport már itt komoly dicséret-
ben részesült a plébános atyától. A köny-
nyed és játékos stílusú kérdéseire adott jó 
tanulói válaszok a kiránduló hittanosok 
alapos ismereteiről tanúskodtak.  

A plébániai séta után a helyi Karitász 
csoport munkaműhelyét is megtekintette a 

hittanos csoport, ahol 
az Adventre készü-
lődés nagyüzemébe 
tekinthettek be a tanu-
lók. A kézimunkában 
készülő adventi kis 
és nagy ajándékok, 
díszek százai borítot-
ták a műhely falait, 
az asztaloknál több 
önkéntes karitász-
munkatárs dolgozott 
ezen a szombaton is.

Az adventi aján-
dékok közül a Szent 
László Király Temp-

lomba vezetett kirándulók útja. A templom 
történetének, védőszentjének, szentéjének, 
hajójának és karzatának nagyon színes 
bemutatása során a plébános atya újra sok 
játékos kérdéssel járult hozzá a hittanosok 
tudásának gyarapodásához. Ekkor is dicsé-
retben részesült a csoport, amely jó érzé-
sű büszkeséggel töltötte el a hittanosokat 
kísérő három tanárt és a két fő felnőtt segí-
tő munkatársat is.

Mórahalmi hittanos 
kirándulás
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A templomlátogatási program után a 
nagyon fontos és bőségesen finom ebéd 
következett a Pótkerék Csárdában, hisz a 
Szent Erzsébet mórahalmi Gyógyfürdő-
be csak teli hassal kívántak a hittanosok 
„ellátogatni”.

A gyógyfürdői program kellemes kikap-
csolódást és színes-játékos élményeket 

adott a kunfehértói 
kis és nagy hittano-
soknak egyaránt. Az 
biztos, hogy az egész 
kirándulócsoport visz-
sza kíván térni jövő-
re is Mórahalomra: 
hisz az új ismerőse-
ink a Plébánián visz-
szavárnak, az élmény-
fürdő pedig visszacsa-
logat bennünket…

A hittanos kirán-
duláson résztvevők 
köszönik a jánoshalmi 
Plébánia,- a kunfehér-
tói Önkormányzat,- 

és a kunfehértói Gyermekotthon elöljáró-
inak/vezetőinek és munkatársainak, vala-
mint a két fő általános iskolai tanárnő,- 
a két fő gépkocsivezető és gyermekkísé-
rő barátaink önzetlen segítségét.

Katus Károly
hittantanár

              

Karácsony előtt
Már hó szitál a fenyvesek kőzött és
 korán beálló esték fénye ég,
oly mély a csend és én úgy készülődőm
ujjongó szívvel Istenem, feléd.

Most én megyek. Te voltál már a földön. 
Ó, hány karácsonyt játszottam neked!
Amím csak volt, a két kezedbe tettem 
egymásután: egy hosszú életet.

Mondd, vársz reám? Olyan remegve kérdem
s oly boldogan, mint szentestén kölyök. 
Most rajtad áll, hogy szívemet betöltsed. 
Csítt! angyal jár a zárt ajtók mögött.

Szent-Gály Kata
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A hagyományok-
hoz híven advent első 
vasárnapján egyház-
községünkben volt 
a jubiláló házas-
párok szentmiséje. 
Igen szép, bensősé-
ges ünnepi szentmi-
sén erősítették meg 
esküvői fogadalmu-
kat a 25, 40, 50, 60. 
és 65. éves házassá-
gukat ünneplő párok. 
Nagyidai Zsolt plé-
bános úr meleg sza-
vakkal köszöntötte őket, és családtagjai-
kat, s külön-külön áldásban részesültek az 
ünnepeltek. Mindenki kapott egy emlék-
lapot, amiről felidézheti e kedves napot.

Ezt követően az Egyházközség minden 
ünnepeltet, és vendéget szeretetlakomára 
várt a Don Bosco Klubba .

 Gratulálunk a jubiláns házasoknak hűsé-
gükért, és köszönjük ezt a szép ünnepet.

Nagyszerű érzés 
kapni, de ajándékoz-
ni, adakozni is fel-
emelő érzés. Szarvas  
Ferenc nagylelkű fel-
ajánlásnak köszön-
hetően egy irgalmas  
Jézus szoborral gaz-
dagodott templo-
munk. A főbejárat-
hoz közel, a gyón-
tatószék mellett, a 
mécsesek mögött 
felállított szobrot 
november 20-án 
Nagyidai Zsolt plé-
bános szentelte meg 
a délelőtti szentmi-
sén. Köszönjük!

Jézus szobor adományozás

Jubilánsok köszöntése
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T e m p l o m u n k -
ban 14 újabb minist-
ránsjelöltet öltöztet-
tek be 2010 decem-
ber 12-én. Balázs Sza-
bina, Czipták Bálint, 
Csapó András, Csima 
Natália, Csofcsics 
Virág, Dobos Zsófi, 
Faragó Olivér, Kiss 
Ádám, Kovács Martin, 
Kovács Péter, Mike 
Márk, Pakó András, 
Simity Flóra és Takács 
Csenge  rendszeresen 
készült arra, hogy az 
oltár körül szolgálók közösségének tagja 
legyen. A jelöltekre ünnepélyes keretek 
között adták a megáldott fehér ruhát a dél-

előtti szentmisén. Szeretettel látunk újabb 
lányokat és fiúkat is, akik ministránsként 
szeretnék az Úristen szolgálatát ellátni. 

A plébániai zárda-
kápolnában, december 
15 és 17 között meg-
tartott háromnapos 
lelkigyakorlat a kará-
csonyi készülődésünk 
nagyszerű állomása 
volt. Segített lelkünket 
tisztába tenni,  mély és 
odaadó imával „haza-
látogatunk” a csend 
és a figyelmes szere-
tet birodalmába, ahol 
Isten számunkra a leg-
teljesebben megmutat-
kozik. A Vincze Attila 
nemesnádudvari plé-
bános atya vezette lel-
kigyakorlat bibliai és irodalmi történetek 
segítségével igyekezett  elérni, hogy minél 

mélyebben átérezzük a „messiásvárás”, a 
be-fog-teljesülni várakozás örömét.

Háromnapos lelkigyakorlat

Ministráns beöltöztetés
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O k t ó b e r 
28-án intéz-
ményünkben 
hagyománya-
inkhoz híven 
egészségna-
pot tartottuk. 
A gyerekek 
megismerhet-
ték az egész-
séges táplál-
kozás alap-
jait. A külön-
böző friss 
z ö l d s é g e k -
ből, gyümöl-
csökből olyan 
egyszerű éte-
leket kínáltak 
az osztályok, amelyeket a kóstoló diáktár-
sak maguk is elkészíthetnek odahaza. 

Kis segítséggel a diákok nemcsak egész-
séges étkeket varázsolhatnak ezentúl a 

családi asztalra, de reméljük, fel tudtuk 
ébreszteni bennük a tudatos táplálkozás-
ra való igényt!

SAKOID

Epizódok a Szent Annából
Egészségnap

Pedagógusok lelki napja 
Intézményünk pedagógusai november 27-én szombaton adventi lelki napra utaztak el 
Kalocsára. A hideg, hópelyhes délelőttöt szentmisével kezdtük, melyet dr. Bábel Balázs 
érsek úr celebrált, majd Horváth Dori Tamás OSB a győri bencés gimnázium igazgató-
jának előadását hallgattuk meg. 

Segítségnyújtás, Együttműködés, Egy-
másra figyelés… Rohanó világunkban 
egyre kevesebb időt szentelünk arra, hogy 
meghallgassuk embertársunkat, segítsé-
get nyújtsunk számára, odafigyeljünk egy-
másra. Iskolánk fontosnak tartja, hogy 
tapasztalatot cserélhessenek mind a szü-
lők, mind a pedagógusok egymással, lehe-

tőséget teremtve ezáltal a segítségadásra. 
Minden hónap második hétfő délután-

ján – munkaidő után - találkozunk az 
iskolában, ahol a Szülők Klubja kere-
tében beszélgetünk, kérdésekre válaszo-
lunk, tapasztalatot cserélünk, megpróbál-
juk megérteni, segíteni egymást. 

Béleczki Helga

Szülők klubja
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A „LYRA” Blockflöte Ifjúsági Zenei 
Alapítvány idén is megrendezte regionális 
ének-zenei találkozóját. E színvonalas ren-
dezvénynek a bajai Szent László Általános 
Művelődési Központ adott otthont 2010. 
november 20-án. 

Iskolánk énekkara is részt vett ezen a ran-
gos eseményen Baján. A szabadon válasz-
tott műsoron felül Erkel Ferenc születésé-

nek 200. évfordulójára emlékezve a magyar 
Himnusz, Boldogasszony anyánk… Hol 
vagy, István király… kezdetű énekeket 
mutattuk be közösen a többi fellépővel. 

Dicséret az énekkaros lányoknak, akik 
amellett, hogy csodás zenei élményt nyúj-
tottak előadásukkal, tanúbizonyságot tettek 
az egymás iránti szeretetről, gondoskodás-
ról.               Mészárosné Buzder Mónika

Mesemondó versenyt hir-
dettünk diákjaink számára 
november 18-ára. A három 
tagú zsűri elnöke Kiss 
Györgyné Klárika néni, tag-
jai Szarvas Ágnes, gyógy-
pedagógusunk és Lehoczki 
Emőke, logopédus volt. 

Nagy örömünkre sok 
szülő érdeklődött a verseny 
iránt, így „teltházban” izgul-
ta végig a délutánt gyermek, 
szülő és pedagógus. Az idei 
verseny különlegessége volt, 
hogy két bátor óvodásunk is ellátogatott az 
iskolába egy-egy mesével. 

Kiemelkedően szép mesemondást hal-
lottunk Botka Lora 1.b, Bakó Kamilla 1.a, 
Pesti Jenő Henrik 1.a, Berta Jázmin 2.a, 
Rab Levente 4., Dudás Andrea 5. osztá-
lyos tanulóinktól. Ők könyvjutalmat kap-

tak, szerepeltek a TV-ben és képviselhetik 
majd intézményünket a városi versenyen.

Felemelő élmény volt ez a délután min-
den résztvevő számára, hiszen a mesék 
csodás világában tölthettük az időt, ahol 
mindig a jó és az igazság győz. 

Csimáné Balázs Zsuzsanna

Mesemondó verseny

Ének-zenei találkozó Baján
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Kedves Szülők!
Az ön gyermeke szeptemberben

kezdi iskolai tanulmányait?

Kukucskáló 
címmel nyílt napokat tartunk a Szent Anna Ka-
tolikus Iskolában, melyekre szeretettel várjuk 
Önt gyermekével együtt!
Január 08. Repüljünk el az Óperencián túlra

Angol és német nyelvi foglalko-
zás

Január 15. Rugóláb Olimpia
Játékos mozgás

Január 22. Varázskezek
Kézműves foglalkozás

Január 29. Síppal, dobbal, nádi hegedűvel
Énekes, hangszeres játékos fog-
lalkozás

Betekintést nyerhetnek iskolánk életébe, 
megismerkedhetnek pedagógusainkkal.

Megjött a tél, 
itt az ideje a téli 
sportoknak. Robi 
bácsinak köszön-
hetően újra lehe-
tőségünk adódott 
a bajai műjégpá-
lyát kipróbál-
ni. Egy busznyi 
bátor, ügyesebb-
nél ügyesebb 
gyerek vette bir-
tokba a pályát. 
Élveztük a sik-
lást, próbálgat-
tuk képessége-
inknek határa-
it, így bizony ki 
többször, ki kevesebbszer hol térden, hol 
fenékkel a jégen landolt. Az esések sen-
kit nem keserítettek el, újra talpra álltunk 
és vidám lelkesedéssel csúsztunk tovább a 
jégen. Este kellemes fáradsággal tértünk 

nyugovóra. Az élmény olyan mély volt, 
hogy akadt kisgyermek, aki még álmában 
is folytatta a korcsolyázást. Izgalommal 
várjuk a következő csúszkálási lehetősé-
get.                            Kasziba Magdolna

Iskolánk diákjai keddenként egy-
egy órát a délutáni tömegsport fog-
lalkozások keretein belül úszni jár-
hatnak a Városi Tanuszodába. A 
részvétel ingyenes, köszönhető 
Jánoshalma Város Önkormányza-
ta támogatásának, az uszodabelé-
pőre nyert 50.000 Ft-os pályáza-
ti pénznek. Alkalmanként 15-20 fő 
gyakorolhatja a különböző úszás-
nemeket..

Iskolánk 7-8. osztályos fiú foci-
csapata 2010. december 2-án részt 
vett a Kiskunmajsán megrendezett 
diákolimpia IV. korcsoportos futsal 
teremlabdarúgás selejtezőjén. Saj-
nos csapatunk nem volt teljes, sok 
beteg gyerek nem tudott eljönni, így 
nem jutottunk tovább, de gazdagod-
tunk tapasztalatokban.            K.R

Sporthírek
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Ismét elrepült egy év, 
ám a decemberi hűvös 
téli napokban a karácso-
nyi ünnepkör melege is 
elérkezett hozzánk. Akár-
hogyan is telt az év, ilyen-
kor az emberek szívében 
mégis békesség, szeretet 
és áhítat költözik. 

Bár a 21. század ünnep-
lési szokásai, hagyomá-
nyai már korántsem min-
denkinél ugyanazt a szel-
lemi, vallási tartalmat 
hordozzák, mint egykor, de az összetar-
tozás, az ünnepi várakozás - illetve a sze-
retetteljes odaadás – igénye máig a leg-
több családban megmaradt.  Mindehhez 
a katolikus óvodában számos olyan prog-
ram várta a családokat, ahol kicsik és 
nagyok együtt készülhettek Jézus születé-
sének ünnepére a beteljesülés varázslatos 
pillanataira.  Hagyományainkhoz híven az 
egyik ilyen közös programunk az adventi 
koszorú készítése volt, amelyre a családok 

apraja-nagyja szívesen ellátogatott. Öröm 
és izgalom járta át a kicsi lelkeket, hiszen 
ezek a hetek ráhangolnak karácsony ünne-
pére, mert várjuk az eljövetelt.  Nagy oda-
adással, lelkesedéssel készültek az adven-
ti díszek, dolgoztak a szorgos kis kezek, 
hogy majd az ünnepi asztalokon méltó 
helyet foglalhassanak el az örökkévalósá-
got jelképező koszorúk.

Cziptákné Bányai Orsolya

Adventi koszorúkészítés a Katolikus Óvodában

Iskolánkban 2010. december 8-án került 
megrendezésre az Apáczai Kiadó szak-
mai bemutatója. Elsőként Radóczné Bálint 
Ildikó tankönyvszerző színvonalas iroda-
lom óráját tekinthették meg az érdeklődők 
az 5. osztályban.

A tanárnő hatalmas szakmai tudása, 
tapasztalata tükröződött óravezetéséből. 
Jó szervezőkészségével az osztály tanu-
lóit csoportokban foglalkoztatta, különbö-
ző kooperatív technikák alkalmazásával. 
Arra ösztönözte a gyerekeket, hogy dol-
gozzanak, játszanak együtt, segítség egy-
mást. Gondosan ügyelt arra, hogy meg-
tartsa és teljesítse a tanulókkal közösen 
vállalt megállapodásokat. A jól motivált 

gyerekek figyelmét az egész óra folyamán 
fenntartotta.

A tanítási óra után a kompetenciamérés 
metodikájáról, a felkészülés fontosságáról 
tartott előadást. 

A szakmai nap lezárásaként Vékony 
Viktor szakreferens egy olyan technikai 
eszközt mutatott be, amellyel az Apáczai 
Tankönyvkiadó Magyar termék nagydí-
jat nyert. A camboard egy mobil techni-
ka, amely egy infra kamerából, egy infra 
tollból áll. Előnye, hogy használata során 
növelhető az interaktívvá tehető felületek 
nagysága.  

Völgyesiné Marancsik Tünde és 
 Haugné Szatmári Lívia

Szakmai nap a katolikus iskolában
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A Mezőgazdasági Szakképző Iskola 
2010. december 2-án ,,Közlekedési Nap” 
– ot hirdetett. A Szent Anna Katolikus 
Általános Iskola tanulóit is meghívták a 
versenyre, ahova 10 fős csapatokat vártak. 
Összesen 5 csapat jelentkezett, s a mi vol-
tunk a legfiatalabb résztvevők. A kerékpá-
ros csapatverseny mellett a programban 
szerepeltek rendőrök és mentősök bemu-
tatói, előadás a közlekedési szabályok vál-
tozásairól, drogprevenció és KRESZ totó. 

Ezen a délutánon sok új dolgot láthattunk 
és próbálhattunk ki, s nem utolsó sorban 
annak is örülhettünk, hogy nekünk, a leg-
fiatalabbaknak a 2. helyet sikerült meg-
szereznünk a kerékpáros versenyben, s két 
tanulónk még különdíjat is kapott: Simon 
Imre 15.000, Zadravecz Tamás 5.000 Ft-os 
KRESZ utalványt.

Gratulálunk a nagyszerű teljesít-
ményhez!

Nemes Brigitta

,,Közlekedésbiztonsági Nap”

Kirándulás az erdőben

Egy szép októberi reggelen a katoli-
kus óvoda Szivárvány csoportos gyerme-
kei erdei túrára készen érkeztek az óvodá-
ba. Nagy volt az öröm, mikor beértünk az 
égbe nyúló fák közé. Hallgattuk a mada-
rak vidám énekét, mintha minket köszön-
töttek volna. Utunk során sok érdekesség-
gel találkoztunk, de egy valami keserűség-
gel töltött el bennünket; az erdő szépségét 
megtörő szemét látványa. A gyerekek kér-
dezgetni kezdtek bennünket: Ki hozta ide 
ezeket, és miért? 

Mikor visszatértünk az óvodába azon 
kezdtünk gondolkodni mit tehetnénk, 
hogy ez ne így legyen. Hiszen a föld a 
teremtő ajándéka, azért bízta ránk, hogy 

mi vigyázzunk rá. Éppen ezért a követ-
kező hetünk a környezettudatosság jegyé-
ben telt. Az otthonról hozott tiszta hulla-
dékokat szétválogattuk, egyik részét elvit-
tük a szelektív hulladékgyűjtő konténe-
rekbe, másik részét újrahasznosítottunk az 
óvodában:  különböző játékokat találtunk 
ki, mint pl.: a kupak-memória, kupaksző-
nyeg, kupak-piramis, kupak-labirintus… 
stb. Úgy gondoljuk, ezzel mi is tettünk 
valamit földünk, környezetünk megóvá-
sáért, legalábbis elültettünk egy kis magot 
gyermekeinkben, amely – reméljük – szár-
ba szökik majd. 

Cziptákné Bányai Orsolya
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Az adventi idő-
szakban az óvodai 
csoportokban történt 
gyertyagyújtás mel-
lett egy közös koszo-
rún is meggyújtjuk 
az adventi gyertyát 
intézményünk spi-
rituális vezetőjével, 
Nagyidai Zsolt plébá-
nos atyával.

A plébános úr a 
gyermekek figyelmét 
a koszorúra irányítva, 
elmagyarázta, hogy 
mit is jelent, mit is jelképez számunkra a 
kör alakú koszorú. A kerek koszorú, a soha 
véget nem érés, az örökkévalóság szim-
bóluma. Isten soha véget nem érő szere-
tetére utal, amelyet értünk a földre kül-
dött, nekünk ajándékozott fiában muta-
tott meg. Az Ő születésére való várako-
zás, a felkészülés, a reménykedés idősza-
ka az ádvent. 

A gyermekek is átélik a felkészülés idő-

szakát, készítik a lelküket az igazi ünnep-
lésre, melyet jócselekedetek formájában 
élnek meg, melyeket lelkesen soroltak a 
plébános atyának. 

Majd felcsendült a közös imádság, és 
a közös éneklés, mely meghittséget vará-
zsolt közénk, az összetartozás élményét, 
hogy mindannyian egy nagy család része 
vagyunk, Istennek gyermekei.

Taskovics Ágnes

Adventi gyertyagyújtás az ovisokkal

A Kiskunhalasi Kistér-
ségi Fészekrakó Nagy-
családosok Egyesülete 
rajzpályázatot hirdetett 
meg. „2010: a szegény-
ség éve: mit tennél Te, 
ha lehetőséged lenne, 
hogy ne legyen szegény-
ség a világon”- cím-
mel, amin első helye-
zést ért el Stibrik Luca, 
második helyezést ért el 
Stibrik Adél. Felkészítő: 
Görhöny Katalin óvoda-
pedagógus. 

Rajzpályázat
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Óvodánkban Erzsé-
bet napján ünnepélyes 
keretek között, az ének 
segítségével megjele-
nítettük Szent Erzsébet 
életéből, a rózsák tör-
ténetét. 

A megemlékezés 
másik mozzanata volt a 
kenyérszentelés, melyet 
megelőzött a kenyérsü-
tés egy közeli tanyán, 
egy igazi kemencében. 
A gyermekek megcso-
dálták a venyigével való 
a fűtést, a kemencében 
izzó parazsat. Látták a 
kenyértészta megkelésének, szakajtásá-
nak, bevetésétnek és a kenyér sülésének 
folyamatát. Mindez több órát vett igény-
be, ez idő alatt játékra is volt lehetőség a 
tanya körül. Másnap Nagyidai Zsolt plé-
bános atya óvodánkban megszentelte az 

általunk sütött kenyeret, és felhívta figyel-
münket Erzsébet erényeire, melyek köve-
tését ajánlotta számunkra. A történet sze-
replői megkínálták a jelenlévő vendége-
ket és gyermekeket az illatos, finom házi 
kenyérből.              Csizovszki Lászlóné

JELENTÉS
A Jánoshalmi Kis Szent Teréz Óvodáért 
Alapítvány 2009. évi gazdálkodásának 

főbb mutatóiról 
Székhely: Jánoshalma, Béke tér 11.

Adószám: 19550314-1-03
eFt

Összes közhasznú tvékenység bevétele:   0
Közhasznú célú működésre kapott támogatás 0
Pályázati úton elnyert támogatás 0
Közhasznú tevékenység ráfordításai 0
Tárgyévi közhasznú eredmény 0

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 0
FORGÓESZKÖZÖK 161
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 161

SAJÁT TŐKE 161
Források összesen 161

Bekapcsolódtunk a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat „Cipődoboz akció”-jába. A 
szülőkkel egyeztettünk, majd a gyerekek-
kel üres cipősdobozokat töltöttünk meg 
édességgel, esetleg más apró ajándékok-
kal. Az egyes dobozok tartalmának össze-
állításakor csak azt kellett szem előtt tar-
tani, hogy lányt vagy kisfiút szeretnénk-e 
megajándékozni. Arra kértük tanulóinkat, 
hogy a dobozba tegyenek egy kis levelet, 
melyben röviden bemutatkoznak az isme-
retlen megajándékozottnak, és írják le a 
címüket is.

Az akció meghirdetése után tanulóink 
egy része lázas készülődésbe kezdett. Meg-
próbálták kitalálni, vajon minek örülne a 
távoli ismeretlen? Végül szinte minden 
dobozba került valami apró játék vagy cse-
csebecse is az édességen kívül. Az elké-

szült dobozokat z Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat jánoshalmi csoportja juttatta el az 
ismeretlen „címzettekhez”.

„Cipősdoboz akció”

Szent Erzsébet rózsái



JÁ NOS HAL MI HA RAN GOK 21. ol dal2010. Karácsony

December 5-én 
a templomunkba, 
és 6-án intézmé-
nyünkbe is ellátoga-
tott Miklós püspök, 
a szegények védel-
mezője és jótevő-
je. Kicsik és nagyok 
egyaránt nagy izga-
lommal várták a 
nagyszakállút. Elő-
ször óvodánk gyer-
mekeit ajándékozta 
meg a szeretet cso-

magjaival, majd az 
iskolások kerültek 
sorra. A gyerekek 
egy-egy mondóká-
val, énekkel, verssel 
köszöntötték Miklós 
püspököt, aki egész 
évi megfigyelései-
ből merítve megdi-
csérte vagy éppen 
megdorgálta a gye-
rekeket érdemeik 
szerint. Reméljük 
jövőre is ellátogat 
hozzánk!

Ezúton is sze-
retnénk ünne-
pünk szebbé téte-
léért minden ked-
ves segítő felnőtt-
nek köszönetet 
mondani, különö-
sen azoknak a szü-
lőknek, akik a püs-
pök úr útját egyen-
gették!

Csimáné  
Balázs Zsuzsanna

Megérkezett a Mikulás
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Kedves gyerekek!
Ez az oldal teljesen a tiétek, mely egyben tanulságos, és szórakoztató!
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REJTVÉNY
 A kérdések után a három válasz közül ki kell választani a helyeset. A jó válaszok 

megfelelő betűit összeolvasva megkaphatjátok a megoldást, hogy mit ünneplünk 
karácsonykor.  A kisebbek esetleg kérhetik szüleik segítségét.

KARÁCSONYI TOTÓ
1. Elközelgett a Megváltó érkezésének ideje. Isten elküldte az utolsó prófétát, aki már nemcsak jövendölt 
Jézus eljöveteléről, hanem találkozott is vele. Ez a próféta volt:
 S. Zakariás    A. Izajás   M. Keresztelő János

2. Jézus születését Gábriel angyal adta hírül Máriának. Hol tudta meg Mária az örömhírt?
 Z. Jeruzsálemben   E. Názáretben   J. Betlehemben

3. Jézus a népszámlálás alatt született. Melyik császár rendelte el a népszámlálást? 
 G. Augusztusz   Á. Tibériusz, uralkodásának 15. évében  Ü. Heródes a gyermekgyilkosság előtt

4. „Ne féljetek, mert nagy örömet adok tudtul nektek, és majd az egész népnek. Ma megszületett a 
Megváltótok”. Kiknek adta hírül az angyal -e szavakkal a Megváltó születését?
 L. A napkeleti bölcseknek T. A pásztoroknak  N. A többi angyalnak

5. A Kisdedet először köszöntötték: 
 E. Az egyszerű pásztorok  K. A napkeleti bölcsek  D. Agg Simeon

6. A napkeleti bölcsek, amikor Jézust köszöntötték aranyat, tömjént és mirhát vittek ajándékul.  Mi a 
tömjén?
 T. Nemesfém  É. Különleges keleti csemege  S. Fehéres - sárgás színű gyanta, füstölögtetésével 
áraszt jó illatot

7. „Dicsőség a magasságban Istennek és a földön békesség az Istennek tetsző embereknek”. Kik 
imádkoztak így?
 T. Az angyalok serege  K. A pásztorok       Z. A napkeleti bölcsek

8. Hol született Jézus?
 I. Betlehemben, József rokonainál E. Betlehemben egy istállóban  R. Názáretben

9. Heródes féltette a hatalmát Jézustól, ezért a két éven aluli fiúkat megölette. Rájuk emlékezünk december 
28-án. Hogy nevezzük őket?
 S. Aprószenteknek  N. Mindenszenteknek  L. Apró vagy Mindenszenteknek

10. Heródes haragja elől a Szentcsalád elmenekült. Hova menekültek?
 V. Erzsébethez és Zakariáshoz  Ü. Egyiptomba   Z. Názáretbe

11. A Karácsony ünnepe:
 T. December 24    R. December 26   L. December 25

12. Jézus születése után a nyolcadik napon volt a névadás ünnepe. A Jézus név értelme:
 É. Megváltó    S. Felkent    B. Előhírnök

13. Születése után negyven nappal Jézust bemutatták a templomban. Ekkor jelen volt két idős ember is: 
 Z. Zakariás és Erzsébet  D. Ábrahám és Sára  S. Agg Simeon és Anna

13 +1. Nyelvhasználatunkban ismert kifejezés a Kiskarácsony és Nagykarácsony. A Nagykarácsony 
elnevezés magát a Karácsony ünnepét jelenti. Melyik ünnep a Kiskarácsony?
 T. Új Év    C. December 25   !. December 6 

Megfejtés: …………………………………………………………………
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„Lépjetek be és lássátok!”

JÁNOSHALMI

HA RAN GOK
A Szent An na Egy ház köz ség 

hitéleti ki ad vá nya
Internetes elérhetőségünk: 
http://www.szentanna.org

     E-mail: stanna@anet.hu
Ki ad ja: 

A Szent An na Egy ház köz ség  
Plé bá nia Hi va ta la  

Já nos hal ma, Bé ke tér 11.
Fe le lős ki adó: 

Nagyidai Zsolt plébános
Szerkeszti a Szerkesztő Bizottság

Fe le lős szer kesz tő: 
Blá zsik Sán dor

Sze dés-tör de lés: ZSI KOR Bt.
Nyomda: 

Kó pia Kft. Kis kun ha las 
Meg je le nik: két ha von ta 

Advent negyedik vasár-
napján, a karácsonyi ünnep 
kapujában, mintha csak egy 
égi hang szólt volna hoz-
zánk, hogy adventi utunkat 
végigjárva lépjünk be a bet-
lehemi barlangba és lássuk 
a Gyermeket! Ezen vasárnap 
evangéliuma is és a kato-
likus iskolások misztérium 
játéka is segített, hogy köze-

lebb kerüljünk a karácsony titkához, 
a megváltás titkához, Isten titkához. 
Délután a Főtéren a dermesztő hideg 
ellenére is kisebb vásár alakult. A 
fiatalok és a korábban születettek 
közös műsora segített az ünnepre 
hangolódásban, melyet az esti temp-
lomi Karácsonyi hangverseny még 
tovább fokozott. Köszönet a szerve-
zőknek, a rendezőknek, a szereplők-
nek és segítőiknek hogy megtudták 
szívünket és lelkünket melengetni és 
vidámítani, elterelve gondolatainkat 
a hétköznapok gondjairól.

Minden kedves olvasónknak Áldott, 
Békés Karácsonyt, és Boldog Új 

Esztendőt kívánnak!
Nagyidai Zsolt plébános és 

munkatársai 

A „Jánoshalmi Kis Szent Teréz Óvodáért” Alapítvány az 1997. évi CLVI. 
tv. 26. §. c. pontjában meghatározottak alapján közhasznú tevékenysé-
get folytat az alapító okiratában megfogalmazott feladatok alapján, mely 
szerint a Katolikus Óvodába járó gyermekek fejlesztését kívánja segí-
teni. Az Alapítvány költségvetési támogatásban nem részesül, a veze-
tő tisztségviselői semmilyen juttatást nem kapnak az alapítványtól. A 
2007-ben létrejött alapítvány vagyona az alapító összegből és támoga-
tói felajánlásból 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


