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2011.
NAGYBÖJT

A töviskoszorús Jézusunkra nézünk
A nagyböjt a lelki megújulás ideje. Szent-

ségek által új életre támadunk, miként Lázár. 
„Lázár, jöjj ki.” – és kijött. Szentgyónásban: 
„Én téged feloldozlak.”. Kegyelem tölti el lel-
künket. A halott Lázárt megszabadították köte-
lékeitől. „Oldozzátok fel, hogy járni tudjon.”. 
Így old fel Krisztus szava bűneinktől, a bűn 
kötelékeitől. Élet csak Istentől jöhet.

Jézus az élet és a halál ura. Testi és lelki 
élet forrása. „Én vagyok a feltámadás és az 
élet, aki bennem hisz, ha meghalt is, élni fog 
örökké.”. Lázár feltámasztásával is megmu-
tatta, kezében van az élet kulcsa. Testi életün-
ket is Ő adta a teremtésben és visszaadja a fel-
támadáskor. Lelki életünk forrása, a kereszt-
ség által a kegyelmi élet forrása. „Én vagyok 
az Út, az Igazság és az Élet.”. Ebben az egész 
vallási életünk benne van. Út: Isteni törvények 
által. Igazság: hit által. Élet: a kegyelem által. 
Kegyelem, szentségek által.

Saját erőnkből nem tudunk felkelni bűne-
inkből. Isten nyitja ki számunkra az üdvösség 
kapuját. Amit az ember elrontott, Isten hozhat-
ja helyre. „Nem akarom a bűnös halált, hanem, 
hogy megtérjen és éljen.”. Hatalma van bűnö-
ket megbocsátani. A bűnbocsánatnak feltétele 
is van: a bűnbánat. E nélkül megtérésünk csak 

külsőséges. Vianney Szent János írja: „Azt 
mondják sok a gyónó, de kevés a megtérő.”. Ez 
azért van, mert kevesen gyónnak igazi bánattal. 
Na csak gyónók legyünk, hanem megtérők is.

A bűnbánat a mennyország kulcsa, a meg-
térés sohasem késő. Ha nincsen elektromos 
érintkezés nem ég a lámpa, nem működik a 
gép. Megszakadt az összeköttetés. A kegye-
lem olyan, mint az elektromos áram, átjárja a 
lelket, és működésbe hozza. Ha megszakad a 
kapcsolat a súlyos bűn által, akkor sötétség-
be borul a lélek. A kapcsolatot Isten segítsé-
gével állíthatjuk helyre, hogy újból keringjen 
bennünk Isten árama, a kegyelem. Keressük a 
visszatérést atyánkhoz az őszinte megtérés és 
bűnbánat által.

2011 nagyböjtjében, a család évében kívá-
nom minden kedves testvéremnek, hogy a 
feszületre nézve rádöbbenjünk arra, hogy a 
kereszt árnyékában mindig biztonságban lehe-
tünk, mert ezzel a biztonsággal készülhetünk 
lélekben igazán legnagyobb keresztény ünne-
pünkre, urunk Jézus Krisztus feltámadására a 
Húsvétra.                

(2011. nagyböjtjében)

Nagyidai Zsolt  plébános
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Keresztúti imádság a magyar nemzetért

Elhangzott a pécsi Kálvárián  
1996. március 15-én

A keresztfához megyek...
Urunk Jézus Krisztus!
Amint ma egybeesik keresztútjárásunk 
nemzeti ünnepünkkel, úgy járta és járja a 
magyar nép keresztútját ezeréves múltunk-
ban és jelenünkben. De Te, Uram, velünk 
voltál és velünk vagy küzdelmeinkben, 
szenvedéseinkben, eleséseinkben. Tövis-
koronás, szenvedő arcodból sugárzik a „lé-
lek készsége”, mely erőt és bátorítást adott 
és ad nemzetünk keresztútjárásában. Ezt az 
erőt kérjük szegény, sokat szenvedett és ma 
is a kibontakozásért vajúdó hazánknak és 
szomorú szívű magyarjaidnak. Szeretnénk 
magasba emelni áldott keresztedet és koro-
nás nemzeti zászlónkat, és így könyörög-
ni a szenvedésekben kiérdemelt diadalért, 
hazánk feltámadásáért. Fogadd el ezt a ke-
resztutat engesztelésül magyar hazánkért 
és magyar népünkért.   Ámen. 
Isten hazánkért térdelünk elődbe...

I. Pilátus ítélete
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, 
mert szent kereszted által megváltottad a 
világot!
Ott állsz, Urunk, gyáva bírád előtt... körü-
lötted ellenségeid, a felbőszített és félreve-
zetett nép és a lefizetett hamis tanúk... De 
Te nem védekezel, hanem némán vállalod 
sorsodat: a szenvedést. Felettünk is hány-
szor ítélkeztek igazságtalanul! Hányszor 
taposott rajtunk keresztül Nyugat és Kelet, 
hányszor lett földönfutóvá a magyar, hogy 
„nem lelé honját a hazában” és a világban. 
Hányszor hullottak el „legjobbjaink a hosz-
szú harc alatt”, hányszor kezdtünk újra ha-

zát építeni... De ahogy Te, Uram, vállaltad 
a sorsod, mi is vállaljuk magyar sorsun-
kat... vállaljuk múltunkat, vállaljuk jele-
nünket és építjük jövőnket. Mert tudjuk, 
hogy nem hangzatos szólamokat, nagy sza-
vakat vársz tőlünk, hanem ennél nehezeb-
bet: a csendes, igazi hűséget Hozzád és a 
hazához!
Ránk, bűnösökre minden verés ránk fér...

II. Válladon és vállunkon a kereszt
Imádunk Téged...
Megkezdted, Uram, keresztutadat és be-
hintetted azt szent véreddel... Vércsepp-
jeidből nekünk is jutott... Krisztus-vér  a 
magyar ugaron... Ha szenvedtünk, Te is ve-
lünk szenvedtél, ha sírtunk, te is velünk sír-
tál, bár alig volt néhány „víg esztendőnk”, 
Te is velünk vigadtál. Te átölelted keresz-
ted, és amikor nekünk is keresztet ácsol-
tak, minket is magadhoz öleltél, mert min-
den igazságért és hazáért szenvedőt Te így 
szerettél. 
Mi nem akarunk, Uram, Neked keresztet 
ácsolni! Senkinek sem akarunk keresztet 
ácsolni! Csak arra kérünk, ha újra és újra 
felmered a szenvedés keresztje, tarts meg 
minket ölelő karjaidban és „hullajtsd ve-
lünk síró könnyedet” és hullajtsd értünk 
megváltó vércseppjeidet. Ámen. 
Uram , Jézus, légy velünk...

III. Az első elesés
Imádunk Krisztus...
Uram, első elesésednél a magunk elestére, 
a magunk bűneire gondolunk. Hányszor 
éreztük át balsorsunkban a Himnusz 
igazát: „Hajh, de bűneink miatt gyúlt harag 
kebledben, S elsújtád villámidat dörgő fel-
legekben...”
Egyik nagy nemzeti bűnünkért, a károm-
kodásokért és trágár beszédekért akarunk 
most engesztelni, Urunk! Éppen ezen a 

Báthory László

Magyar Kálvária
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helyen, ahol az elmúlt évtizedekben dur-
va ajkak és romboló kezek szentség-
telenítették meg nevedet és Neked szen-
telt Kálváriáidat. Engesztelünk a tengernyi 
káromkodásért utcán, autóbuszon, isko-
lában, sajtóban, tévében, rádióban és a 
családban, ahol a gyerekek szüleiktől tan-
ulják a káromkodást és az istentelen, durva 
beszédet. – Vagy gondolunk az összetört 
útszéli keresztekre, befirkált templomfal-
akra, robbantásos merényletekre, megg-
yalázott síremlékekre... Uram, kegyelmed-
del, erőddel emelj föl ebből a bűnből! 
Szép magyar nyelvünket ne a Te gyalázá-
sodra, vagy ártatlan lelkek megfertőzésére 
használjuk, hanem bocsánatkérésre és a Te 
dicsőítésedre. 

Ámen.
Előtted, Jézusom, leborulok... 1-2. versszak

IV. Találkozás az édesanyával
Imádunk Téged...
Micsoda fájdalmas találkozás! Csak az 
anyai szív érezheti át így gyermeke sorsát, 
mint a Szűzanya. Hazánkban is men-
nyi összeszoruló anyai szív, mennyi any-
ai könny! A tékozló fiúkat és tékozló lán-
yokat hiába hazaváró édesanyák könnye, a 
frontról haza nem térő férjekért és gyerme-
kekért ontott könnyek, gyermeküket fiata-
lon eltemető édesanyák könnye, a lélekben 
meghalt, csak testben élő gyermekekért 
hullatott könnyek...! És az anya után hiába 
kiáltó gyermekek könnye, a megszületni 
nem engedett, anyaméhben megölt gyer-
mekek néma sikolya! Tengernyi könny! 
Anyáké és anyátlan gyermekeké. A síró 
anyáknak és anyátlanoknak kérjük: „Mu-
tasd meg, hogy Anya vagy! Most segíts 
meg, Mária!”
Keservesen siratja Mária Fiát...

V. Cirenei Simon segítsége
Imádunk Téged...
Végre találtunk valakit a keresztúton, 
aki segít Jézusnak. – Hazánk történel-
mi keresztútján is akadtak szép számmal, 

akinek nem volt „drágább gyöngy élete, 
mint a haza becsülete”. Akadtak királyok, 
hősök, szentek, írók, költők, tanárok, hős 
papok, orvosok és tudósok, mind-mind a 
magyar haza Cirenei Simonjai. És a névtel-
en hősök milliói, kik a hazáért harcolhat-
tak, mert „szolga földben nem nyughat-
tak”. Éppen ezért múltunkra alapozzuk a 
jövőbe vetett reményünket és a Szózattal 
imádkozzuk: 
„Az nem lehet, hogy annyi szív hiába onta vért  
S keservben annyi hű kebel szakadt meg a honért 
Az nem lehet, hogy ész, erő és oly szent akarat 
Hiába sorvadozzanak egy átok súly alatt. 
Még jőni kell és jőni fog egy jobb kor, mely után 
Buzgó imádság epedez százezrek ajakán”

Ámen
Nagyasszonyunk, hazánk reménye...

VI. Veronika kendője
Imádunk Téged...
És végre akadt valaki, aki könnyeket töröl, 
véres verítéket itat kendőjével, könnyítve 
a szenvedést! – Hazánkban is millió a kön-
nyes szem és néha patakokban folyt a vér... 
Mind Veronika után kiált! Mert egy Veron-
ika nem győzi! És mindig akadtak Veron-
ikák: Árpádházi Szent Erzsébettől, Szent 
Margittól, Kanizsai Dorottyán át a névtel-
en apácák százai, ezrei, akik árvaházak-
ban, kórházakban hősi szeretettel töröltek 
könnyeket, verítéket a magyar arcokról. 
Vagy hősi anyáink, akik – míg apáink a 
hazáért harcoltak – vetettek, arattak a csa-
lád mindennapi kenyeréért – magyar éde-
sanyák! Neveljetek a hazának lányaitokból 
új Veronikákat! Mert szükség volt eddig is, 
most is és ezután is – még inkább! Lelemé-
nyes szeretetükre, könnyeket elállító mo-
solyukra, a bűn vérzivataraiban óvó eny-
hejükre! Jutalmuk az, ami Veronikáé volt. 
Ő a kendőjébe, a mai Veronikák a szívük-
be rajzolt Krisztus-arc ajándékát kapják és 
adják tovább az  új magyar szívekbe. 
Ó, Nagyasszony, nemzetünk...
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VII. A második esés
Imádunk Téged...
Második esésednél, Urunk, második nem-
zeti bűnünkre – talán a legnagyobbra – 
gondolunk: ez a széthúzás, egymás meg 
nem értése, a viszály, a pártoskodás. Ez, 
mint a nemzeti átok, végigkísérte történel-
münket Szent Istvántól napjainkig, Kop-
pány lázadásától Mohácson át a taxis blo-
kádig. 

„Hányszor támadt tenfiad szép hazám, kebledre, 
S lettél magzatod miatt, magzatod hamvedre.”

Hányszor nem tanultuk meg a leckét: egy-
ségben az erő! Sokak összefogása hány-
szor tett csodát! Most is ez a csoda segíthet 
rajtunk. „Ezt szolgálja a szószéken és az 
iskolában a pap és a tanító, erre törekedjék 
ekéjével a földműves, pörölyével kezében 
a munkás, ecsetjével és vésőjével a mű-
vész, az államférfi és a tisztviselő... S ha 
mindnyájunk egyesített, egy célra törek-
vő munkája az egymástól tanuló, egymá-
son épülő nemzedékek során közelebb jut 
a nemzeti ideál megvalósításához, azzal 
az egyetemes emberiségnek is  megtette a 
tőle telhető legnagyobb szolgálatot” – írja 
Katona Lajos 1910-ben. Második esésed-
nél, Urunk, arra kérünk, hogy a széthúzás 
nemzetgyengítő súlyos eséséből emelj fel 
minket!

Ámen
Boldogasszony Anyánk...

VIII. A síró asszonyok
Imádunk Téged...
„Ne rajtam sírjatok, hanem magatokon és 
gyermekeiteken” – mondtad a síró asszo-
nyoknak. Bárcsak ezt ne mondtad volna 
Urunk! Mert egy nemzetnek mindene a jö-
vője, az ifjúsága.

„Lesz-e gyümölcs a fán, melynek nincs virága? 
Avagy virág vagy te, hazám ifjúsága?”  – 
kérdezi a költő.

Szép énekünk is csak múlt időben idézi 
egykori valóságunkat:
„Virágos kert vala híres Pannónia, 
mely kertet öntözé híven Szűz Mária. 

Katolikus hitnek bő volt szép virága, 
Be megsötétedett örvendetes napja.”
Mi mégis hisszük, hogy eljön az idő, ami-
kor nem kell az anyáknak gyermekeiken 
sírni. Hisszük, hogy jövendőnk feslő bim-
bói már itt állnak köztünk! Kereső fiatal-
jaink rátalálnak az igazság útjára, Reád, 
Urunk, ha még a keresztúton is. Ebben bíz-
va átalakíthatjuk énekünket:
Virágos kert lesz megint híres Pannónia, 
mely kertet csak öntözze, kegyelmével öntözze 
a Magyarok Nagyasszonya! 

Ámen.
Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra...

IX. A harmadik esés
Imádunk Téged...
Harmadik esésednél nagy bűnünkre gon-
dolunk, a nemzetgyilkosságra. Évek óta 
közepes városnyi magyarral fogy ez az or-
szág. Statisztikák döbbenetes számai mu-
tatják, hogy évről-évre hány magyart visz 
el az alkohol és a kábítószer, az igen magas 
öngyilkosság és főleg a „törvényes” vagy 
titokban végzett abortuszok száma igen 
magas.  Mert tatár, török után, a két világ-
háború után hamar újraéledt a nemzet és 
állt a Szózat szava: „megfogyva bár, de tör-
ve nem, él nemzet e hazán!” De „fogyva” 
is és „törve” is...!?  Add, ó Uram, hogy eb-
ből az elesettségből is felkeljen a magyar! 
Segíts gátat vetni a félreértett és félrema-
gyarázott családtervezésnek, segítsd meg 
az abortusz ellen harcolókat, és segítsd 
– e nehéz időkben is – az egyre nagyobb 
számú nagycsaládosokat, hogy lélekszám-
ban, de minőségben is, talpra álljon a haza! 
Mert: „Áldjon vagy verjen sors keze”, itt 
élned, élned, élned kell!!! Ámen
Gyászbaborult egek...

X. Kifosztottan
Imádunk Téged...
A 21. zsoltárt idézhetjük itt, Urunk: „Szé-
tosztották egymás között ruháimat és 
köntösömre sorsot vetettek.” – Hányszor 
tépték le becsületét szegény hazánknak is, 
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hányszor osztoztak ezen a magyar földön, 
„melyen annyiszor apáink vére folyt, ez, 
melyhez minden szent nevet egy ezred-
év csatolt”! – Trianon! Ó, Erdély, Bácska, 
Bánát, Kárpátalja, Felvidék, Őrség, Bara-
nya! Egyharmadára csökkent területünk 
és népünk! És a kivándorlások, szökések, 
menekülések, mikor a magyar „szerte né-
zett s nem lelé honját e hazában”. És a 
határainkon kívül élő magyarok sanyarú 
és kemény mai sorsa!? Ez az igazi Kálvá-
riája most a magyaroknak! Kifosztottan, 
megalázva, meggyalázva állunk a világ-
ban.
Köszönjük Urunk, hogy elviselted ezeket 
a kínokat, hogy ebben a nagy fájdalmunk-
ban is érezzük: Te itt is velünk vagy, ve-
lünk szenvedsz, velünk sírsz.  Ámen
Keresztények, sírjatok...

XI. Rászegezve
Imádunk Téged...

Borzalmas kínokat szenvedtél ekkor, 
Urunk! Mindig jót tevő karjaidat, öröm-
hír útját járó lábaidat a keresztre szegezik. 
Már csak felállítani kell, és elkészült az 
ember műve Neked...
Történelmünk borzalmaira gondolunk 
itt. Dózsa tüzes trónja, szegények kínzó-
ja, szabadság tapodója, Arad 13 bitófája, 
Auschwitz-Dachau lágerei, Hortobágy, 
Recsk, 56 mártírjai, a terror megszámlál-
hatatlan áldozata mind átélték a borzalmak 
óráit, az ártatlanul biztos halálba menés 
kétségbeejtő éjszakáit. A nap is elsötétedett 
a Kálvárián, hogy ne lássa a borzalmak-
at, és a sötétség azóta is a világra borult, 

hogy „napvilágra ne kerüljenek a sötétség 
cselekedetei”. De Te, Uram, hagytad, hogy 
odaszögezzék kezeid, hogy kitárt karoddal 
az egész világot magadhoz öleld, szíved-
hez legközelebb azokat, akik a kínok-kín-
jait veled és érted szenvedték.  Ámen
Nincsen abban irgalom...

XII. Jézus meghal a kereszten
Imádunk Téged...
Ég és föld között függ a Megfeszített! Kar-
ját ölelésre tárja. Ajkát a megbocsátás sza-
vaira nyitja: „Atyám, bocsáss meg nekik, 
mert nem tudják, mit cselekszenek.” Lán-
dzsával átdöfött szívét menedékül adja, 
hogy bajainkban, szenvedéseinkben min-
dig oda siessünk. Magyar népünk ezért 
állított utak mentén, falvakban és város-
okban, mezőkön és erdőkön kereszteket, 
mert saját szenvedését látja Krisztus ke-
resztjében, mert hiszi és vallja: „És ki se-
gít már, ha Ő sem segít?” Juhász Gyula: A 
tápai Krisztus

Az ország útján függ s a földre néz, 
Arcán szelíd mosoly a szenvedés.
A falu népét nézi csöndesen 
Amint ballagva munkából megyen.
Az ősi népet, mely az ősi föld 
Zsellére csak és várja az időt,
Mikor saját portáján úr lesz, 
Mikor az élet néki is terem.
A magyar Krisztus, a falusi szent, 
Hiszen nekik is megváltást izent.
Olyan testvéri áldással tekint 
Feléjük és bíztatja híveit.
Feje fölött a nyárfa is magyar, 
A fecske is és egy zivatar,
Mely őt paskolja s a falut veri 
És folyton buzgó öt szent sebei
Nem a magyarság sorsát hirdetik? 
És ki segít már, ha Ő sem segít?
Itt imádkozzuk el imádat, melyre 
Te tanítottál minket, Urunk: Mi Atyánk...
Királyi zászló jár elől...
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XIII. A fájdalmas Anya ölében

Imádunk Téged...
Öledből indult el élete és öledbe tér meg 
holtában Krisztusod. Öröm és fájdalom az 
édesanya sorsa, öröm és fájdalom a nem-
zet sorsa. Könnyeid, mely „úgy siratja 
szent Fiát”, megszentel minden könnyet, 
melyet egy ezredév alatt sírtak el hazánk 
szomorú sorsa felett. És ezek a könnyek 
nemcsak „árvák könnyei” voltak, nemcsak 
a gyermekeiért síró anyai könnyek, de ne-
héz, férfi szemekből is kicsorduló köny-
nyek. És voltak néha az öröm könnyei is, 
a remény sóhajai is, a feltámadásban bízó 
fátyolos könnyek is. 
Fájdalmas Anyánk, a Te karjaidból in-
dult el Jézusunk a sír sötétjébe, de három 
nap múlva a Feltámadás dicsőségébe is. 
Fogadd öledbe, öleld karjaidba szegény, 
szenvedő magyar népedet is, hogy remé-
nye legyen a boldog újjászületésre is. Itt 
mondjuk el a Hozzád szóló imát: Üdvöz-
légy, Mária...
Áll a gyötrött Isten anyja...

XIV. A sírban

Imádunk Téged...
Minden sír olyan, mint egy hatalmas to-
rok: elnyel és elemészt.  – Uram, Te azért 
jöttél, hogy ne a sír legyen a végállomás. 
Halottainknak mi is drága síremlékeket ál-
lítunk, de ráírjuk: „Csak a teste!” És fel-
támadást várunk. Mert nagyböjtjeink-
re, nagypéntekjeinkre mindig feltámadást 
várunk. Minden névtelen sírdomb vagy 
tömegsír mellett is feltámadást várunk! 
Mohácsi emlékhely, Don kanyari névtelen 
tömegsírok, 301-es parcella mellett állva is 
ezt kiáltjuk: feltámadást várunk! Minden 
reménytelenségben, sötét éjszakában is ezt 
kiáltom: hiszek a feltámadásban és hiszek 
magyar hazám feltámadásában is! Ámen.
Krisztus feltámadott...3-4 versszak

Befejezés
Rendhagyó keresztutunknak a végére ér-
tünk. Urunk, Jézus Krisztus szenvedésé-
nek tükrében magyar hazánk kálváriáját is 
végigjártuk. A Te sorsod a mi sorsunk is, 
Urunk! De hisszük, hogy nemcsak a szen-
vedésben, de a feltámadásban is! Ezért 
imádságként szálljon feléd nemzeti imád-
ságunk: a Himnusz.
Ének: a Himnusz
Végül olvassuk nagy költőnk, Babits Mi-
hály szárnyaló sorait a „Szózat”-ról, me-
lyet a mű megszületésének 100. évfordu-
lóján, 1936-ban írt:
Azt a hazát, melyről a Szózat zeng, el nem 
veheti és meg nem csonkíthatja senki. Az 
visszavonhatatlanul hozzánk tartozik. Ma-
gunkban hordozzuk, éppen annyira, mint 
ahogy ő hordoz bennünket: általa, benne 
vagyunk, akik vagyunk, s ha ő nem volna, 
mi sem lennénk többé. Ez az a föld „ame-
lyhez annyi szent nevet egy ezredév csa-
tolt”, ahol számunkra a szabadság zászla-
ját hordozzák. Ezen a földön nem fog az 
erőszak! Ha egyszer hazánk volt, örökre az 
marad, még magunktól sem mondhatunk 
le róla, mert akkor magunkról mondanánk 
le. Ezért kell híveknek lennünk hozzá 
„rendületlenül”: kívüle tényleg „ninc-
sen számunkra hely”. Ez a haza egység-
es és oszthatatlan: őseink emléke, szabad-
ságunk megszokása, jogaink méltósága, 
kultúránk hagyománya, nagy költőink sza-
va, minden benne van és vele értődik. En-
nek a hazának „integráns része” a Szózat 
is: nélküle csonka lenne a szellemi ország, 
s nem lenne többé magyar a magyar.
Ének: a Szózat
Határainkon kívül élő magyar testvére-
inkért a Székely himnusszal könyörgünk:
Ki tudja, merre visz a végzet...
Ének: a Magyar Hiszekegy

Hiszek egy Istenben, 
Hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni, örök Igazságban, 
Hiszek, hiszek, hiszek Magyarország 
Feltámadásában!
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1. Kapcsolatom Istennel? (Mt 22,37)
2. Kapcsolatom szüleimmel? (Lk 2,41)
3. Kapcsolatom testvéreimmel? (Mt 4,17)
4. Kapcsolatom osztálytársaimmal, munkatársaimmal? (Mt 18,19)
5. Milyen az imaéletem? (rendszeresség, lelki mélység) (Mt 6,5) 
6. Milyen komolyan veszem a gyónást és az áldozást? (Mt 3,1)
7. Milyen komolyan veszem a templomba járást a szentmiséket? (Lk 4,16) 
8. Általában szeretetben élek-e? (tett, szándék, körülmény) (Lk 10,25)
9. Mennyire tudok „meghalni” a másikért? (Jn 15,13)
10. Mennyire vagyok figyelmes, lovagias mások iránt? (Jn 2,1)
11.Saját problémáimat fel tudom-e önállóan dolgozni? (Mt 16,24)
12. Feladataimat mennyire végzem el pontosan? (Lk 12,35)
13. Lelkiismeretes vagyok e? (Mt 19,16) .
14. Milyén az időbeosztásom? (Lk 12,35 )
15. Van-e bennem humor? (1 Tessz 5,16)
16. Tudok-e elnéző, megbocsátó lenni? (Lk 15,11)
17. Mennyire védem és ápolom a hitemet? (Lk 10,38 )
18. Van-e bennem apostoli buzgóság? (Mt :28,19 )
19. Mennyire tudom magamat Istenre bízni? (Mt 6,25 )
20. Általában szeretnek-e? (Jn 13,35)

Önvizsgálat szentgyónáshoz 

Istennel beszélget egy ember.
- Uram, szeretném megtudni, hogy milyen a 

Paradicsom és milyen a Pokol?
Isten odavezeti két ajtóhoz. Kinyitja az egyi-

ket és megengedi az embernek, hogy betekint-
sen. A szoba közepén egy hatalmas kerek asztal 
volt és az asztal közepén egy nagy fazék, benne 
ízletes raguval. Az embernek elkezdett csorog-
ni a nyála. Az emberek, akik az asztal körül 
ültek csont soványak és halálsápadtak voltak. 
Az összes éhezett. Mindegyiknek egy hosszú 
nyelű kanál volt a kezében, odakötözve a kezé-
hez. Mindegyikük elérte a ragus tálat és vett 
egy kanállal. De mivel a kanál nyele hosszabb 
volt, mint a karjuk, nem tudták a kanalat a szá-
jukhoz emelni.

A szent ember megborzongott nyomorú-
ságukat, szenvedésüket látva. Isten ekkor azt 
mondta:

- Amit most láttál, az a Pokol volt.
Majd mindketten a második ajtóhoz léptek. 

Isten kitárta azt és a látvány, ami a szent elé 
tárult, ugyanaz volt, mint az előző szobában. 
Ott volt egy nagy kerek asztal, egy fazék finom 
raguval, amitől ismét elkezdett folyni a szent 
ember nyála. Az emberek az asztal körül ugyan-
úgy hosszú nyelű kanalat tartottak a kezükben.

De ez alkalommal az emberek jól táplál-
tak, mosolygósak voltak és nevetve beszélget-
tek egymással. A szent ember ekkor azt mond-
ja Istennek:

- Én ezt nem értem!
- Ó, pedig ez egyszerű - válaszolja Isten - 

ez igazából csak „képesség” kérdése, ők meg-
tanulták egymást etetni, míg a falánk és önző 
emberek csak magukra gondolnak.

- „Amikor csak magunkra gondolunk... a 
Pokol van itt a Földön.”

Tanulságos Tanmese
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Mikor a szíved már csordultig tele,  
Mikor nem csönget rád soha senki se,  
Mikor sötét felhő borul életedre,  
Mikor, kiket szeretsz, nem jutsz az eszükbe,  
Ó lélek, ne csüggedj! Ne pusztulj bele!  
Nézz fel a magasba, reményteljesen,  
S fohászkodj: MIATYÁNK, KI VAGY A MENNYEKBEN! 

Mikor a magányod ijesztőn rád szakad,  
Mikor kérdésedre választ a csend nem ad,  
Mikor körülvesz a durva szók özöne,  
Átkozódik a „rossz”: – Merre van Istene!  
Ó lélek, ne csüggedj! Ne roppanj bele!  
Nézz fel a magasba, és hittel rebegd:  
URAM, SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED! 

Mikor mindenfelől forrong a „nagyvilág”,  
Mikor elnyomásban szenved az Igazság,  
Mikor a pokol szabadul a Földre,  
Népek homlokára Káin bélyege van sütve,  
Ó lélek, ne csüggedj! Ne törjél bele!  
Nézz fel a magasba, hol örök fény ragyog,  
S kérd: URAM, JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD! 

Mikor beléd sajdul a rideg valóság,  
Mikor életednek nem látod a hasznát,  
Mikor magad kínlódsz, láztól gyötörve,  
Hisz bajban nincs barát, ki veled törődne!  
Ó lélek, ne csüggedj! Ne keseredj bele!  
Nézz fel a magasba, hajtsd meg homlokod,  
S mondd: URAM, LEGYEN MEG A TE AKARATOD! 

Mikor a kisember fillérekben számol,  
Mikor a drágaság az idegekben táncol,  
Mikor a gazdag milliót költ: hogy éljen,  
S millió szegény a nincstől hal éhen,  
Ó lélek, ne csüggedj! Ne roskadj bele!  
Nézz fel a magasba, tedd össze két kezed,  
S kérd: URAM, ADD MEG NEKÜNK A NAPI KENYERÜNKET! 

Az én miatyánkom
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Mikor életedbe lassan belefáradsz,  
Mikor hited gyöngül, – sőt, ellene támadsz,  
Mikor: hogy imádkozz, nincs kedved, sem erőd,  
Minden lázad benned, hogy tagadd meg ŐT,  
Ó lélek, ne csüggedj! Ne egyezz bele!  
Nézz fel a magasba, s hívd Istenedet:  
Uram, segíts, S BOCSÁSD MEG VÉTKEIMET! 

Mikor hittél abban, hogy téged meg becsülnek,  
Munkád elismerik, lakást is szereznek,  
Mikor verítékig hajszoltad magad,  
Később rádöbbentél, hogy csak kihasználtak…  
Ó lélek, ne csüggedj! Ne ess kétségbe!  
Nézz fel a magasba, sírd el Teremtődnek:  
URAM, MEGBOCSÁTOK AZ ELLENEM 
VÉTKEZŐKNEK! 

Mikor a nagyhatalmak a békét tárgyalják,  
Mikor a béke sehol, csak egymást gyilkolják!...  
Mikor népeket a vesztükbe hajtják,  
S kérded: miért tűröd ezt Istenem?! MI ATYÁNK!  
Ó lélek, ne csüggedj! Ne pusztulj bele!!  
Nézz fel a magasba, s könyörögve szólj!  
Lelkünket kikérte a rossz, támad, s tombol…  
URAM, MENTS MEG A KÍSÉRTÉSTŐL!  
MENTS MEG A GONOSZTÓL!

Á M E N ! 

UTÓHANG: S akkor megszólal a MESTER, keményen – szelíden,  
Távozz Sátán – szűnj vihar!  BÉKE, s CSEND legyen!  
Miért féltek kicsinyhitűek?  
BÍZZATOK! Hisz‘ én megígértem Nektek:  
Pokoli hatalmak rajtatok erőt nem vesznek!  
Hűséges kis nyájam, ÉN PÁSZTOROTOK vagyok,  
S a végső időkig – VELETEK MARADOK! 

Á M E N ! 
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Maga a név is mutatja, milyen 
nagy férfiú volt ez a József. Emlé-
kezzünk csak arra az Egyiptom-
ban eladott hajdani nagy pátriárká-
ra. Tudnunk kell, hogy . annak nem 
csupán a nevét nyerte el, hanem tisz-
taságát, ártatlanságát és kegyelmét 
is. Ama József eladása ugyanis, akit 
a testvérek irigysége. adott, el és jut-
tatott Egyiptomba, Krisztus eladá-
sának előképe. Ez a József Heródes 
irigységétől futva Krisztust Egyip-
tomba vitte (Mt 2,14). Amaz meg-
őrizte hűségét ura iránt, nem enge-
dett úrnője csábításának (Gen 39,12 
és 40-41). Ez Úrnőjét, Istenének 
anyját szűzies hűséggel szolgálta, 
mivel tudta szűzi voltát. Az bölcs-
egységet kapott az álmok titkainak 
megértésére. Ez ismerője és része-
se lehetett az égi titkoknak (Mt1,20). 
Az gabonát adott az. egész népnek, 
ez élő kenyeret kapott az égből, hogy 
megőrizze a maga és az egész világ 
számára. 

Nem férhet kétség ahhoz, hogy jó és 
hűséges ember volt, ez a József, a Meg-
váltó anyjának jegyese. Hűséges és okos 
szolga, akit az úr anyja gyámolává, az ő 
nevelőjévé, bölcs és hűséges földi segí-
tőjévé tett. Vegyük hozzá, hogy Dávid 
házából való... Dávid fia nem csak testi-
leg, hanem hite, életszentsége, jámborsá-
ga miatt. Szinte Dávid másának, szíve sze-
rint valónak találta az úr, akire biztonság-
ban rábízhatta szíve legelrejtettebb és leg-
szentebb titkát. ...Ő láthatta azt, akit annyi 
király és próféta hiába szeretett volna 
látni, hallhatta, akit ők nem hallhattak. 
Nemcsak láthatta, hallhatta, hanem hor-
dozhatta, vezetgethette, ölelhette, csókol-

hatta, táplálhatta és őrizhette...
„Akinek vezetőre van szüksége a belső 

imához és belső élethez, válassza Szent 
Józsefet és rövid időn belül célhoz ér."

(Avilai Szent Teréz)
„Mária tisztelete mellett az első helyet 

a Szűzanya, tisztaságos jegyese, Szent 
József foglalta el. Mivel Ő volt a Szentcsa-
lád gondviselője, minden gondjával biza-
lommal fordult hozná, és Őt tette meg csa-
ládja »Pénzügyminiszterévé«. Aztán azért 
is imádkozott sokat Szent Józsefhez, mert 
Ő a haldoklók pártfogója, és mint orvos-
nak sokszor kellett oltalmába ajánlania 
betegeit.

(részlet Boldog Battyány-Strattmann 
László életrajzából)

Szent Bernát

Szent József ünnepére



JÁ NOS HAL MI HA RAN GOK 11. ol dal2011. Nagyböjt

Fintha Klára óvónő és Imre Zoltán postamester esküvői képe 1941. augusztus 12-én készült Já-
noshalmán. A képen látható az ifjú pár, a koszorús párok és rokon gyerekek a hátsó sorban: (bal-
ról-jobbra) Dervaderics János, Takács Imre, Fintha Endre, Hajnóczy Lajos és Lukács Ferenc. 
Előttük: Fintha Márta, Fintha Ilona, Fintha Klára Imre Zoltán, Zámbó Klára és Dági Margit. A 
gyerekek: Csertő Sándor, Csertő Julika, Sármán Zsuzsika, Szalai Miklós és Dági Palika

Mennyei Atyánk, hálát adunk neked az élet és a csa-
lád ajándékáért. 

Adj nekünk erőt, hogy az első magyar szent család 
— Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre — példá-
ja nyomán szeretetben és örömben élhessünk! Kérünk, 
segítsd a házaspárokat küldetésük teljesítésében, hogy 
az élő hitet továbbadhassák!

Engedd, hogy fiataljaink növekedjenek a hitben és 
Jézus ismeretében; a házasság előtt állók pedig tisztán 
megélt szerelemmel készüljenek arra!

Növeld a házastársak között a szeretetet és hűsé-
get! Kérünk azokért, akik házasságukban nehézségek-

kel küzdenek. Fogadd hálaadásunkat a hűséges, élet-
re nyitott és örömteli házasságért! Áldd meg nemzetünk 
minden családját!

Adj belső békét az özvegyeknek és egyedülállóknak, 
a kudarcoktól szenvedőknek!

Adj bölcsességet és kitartást a családokért fárado-
zó világiaknak, püspököknek és papoknak! Világosítsd 
meg a közélet felelőseit, hogy felismerjék, mit kell tenni-
ük a család és a haza javára!

Szabadítsd fel szívünket a szolgáló szeretetre, a 
Szent Család segítségével: József és Mária közbenjá-
rására, a te Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. 

Archívumainkból 

A Család évében 
Örülünk annak, hogy ebben az esztendőben már 9 pár tervezi életét összekötve egy párt 
alkotni Isten színe előtt. Egy családi archívumból került hozzánk ez a korabeli fény-
kép, mely jól érzékelteti milyen fontos volt elődeink számára egy új családi élet kezde-
te, az esküvő. Az új párok boldogságáért imádkozzuk együtt a lentebb olvasható csalá-
dok imáját, melynek különös aktualitást ad, hogy 2011 a Család-éve.
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Szenvedésed, Isten-adta ruhád 
Először sehogy se illik rád 
Úgy érzed nagy neked,  
Belenőhetsz, ha békén viseled. 
Ha Isten rád teszi áldó kezét, 
Hozzá erőt is ád, 
Hogy végül úgy viseld a szenvedést 
mint drága ünneplő ruhát

Sokat ígér a föld, mit magad szántottál, 
De azért barátom sose bizakodjál, 
Ne nézd aratásnak, ami csak virágzás, 
Emberré a munka, Istené az Áldás.

Archívumainkból 

Plébánosi ezüstmise 1961-ben

Dr. Udvardy József plébános ezüstmiséje 1961. október 29-én a délelőtti nagymisén 
volt templomunkban.  Felvételünkön a ministránsok köszöntik az ünnepeltet, a temerini 
származású Varga Somogyi Imre káplán atya – 1960-tól 1962-ig volt Jánoshalmán káp-
lán – tartja mikrofont. A fotón a ministránsok mögött ott van még Dr. Kerekes Károly 
káplán atya is – 1961-től 1964 -ig szintén káplán volt Jánoshalmán –, akinek verse 
újágunk hátoldalán olvasható.
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Já-
noshalmi Csoportja, mint hosszú évek óta, 
minden húsvétkor és karácsonykor, most 
2010 karácsonyán is főzött a magányos 
öregek, betegek, mozgássérültek és rászo-
ruló családok részére. A megfőzött ebédet 
és a kalácsos csomagokat máltai tagok és 
jószívű segítők vitték el a házakhoz, dec-
ember 23-án délben.

Köszönet a segítőknek!
A Máltai Csoport tavaly is egész évben 

segítette Jánoshalma és környéke rászo-
rult embereit, mikor mivel tudta. Használt 
ruhákkal, tartós élelmiszerrel, öregek és 
betegek látogatásával, néha-néha haszná-
lati tárgyakkal takaróval, vagy gyógyszert 
kiváltva stb. Mindezt csak együtt érző, 
segítő emberek támogatása, nagy lelkű 
adományok, és a tevékeny, segítő munka 
tette lehetővé.

Hálás szívvel köszönjük ezúton is a Já-
noshalmi Máltai Csoport és a rászoru-
ló emberek nevében mindenkinek, aki a 
2010-es év folyamán bármilyen adomány-

nyal, vagy tevékenységgel segítette mun-
kánkat.  Így a segítők is lehetővé tették, 
hogy sok nehezen élő embernek könnyebb 
legyen az élete, vagy szebb az ünnepe. 
Köszönjük!

A Jóisten áldja meg mindannyiukat!
Martinek Erzsébet  

a Jánoshalmi Máltai Csoport vezetője

Szeretetből...
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Keresztény bál  
a plébánia hittantermeiben

Január 15-én rendhagyó est volt a plébániai hittantermekben. Gyöngyösi Balázs káplán 
atya szervezésében és rendezésében Keresztény bálra gyűlt az egyházközségünk apraja-
nagyja, idősebbje fiatalabbja. A belépő többek között sütemény volt. Így a folyosón elhe-
lyezett asztalok roskadásig megteltek finom faltokkal. A termekben Kiss István jóvoltából 
szólt a talpalávaló. Jól érezte magát mindenki. A bátrabbak jelmezbe bújtak. Nagy derült-
séget váltott ki az óvónők „retrós” csapata. korabeli eszközökkel, táskarádió, régi vezeté-
kes telefon és így tovább. A gyermekek is versenyre keltek, hogy kinek a jelmeze kap több 
szavazatot a zsűritől. Végül is a részvétel a fontos, és az, hogy megfogalmazódott az elha-
tározás: Jövőre ismét találkozunk ilyen apropóból, de akkor már nagyobb területű helyen. 
Köszönet a szervezőknek és közreműködőknek a közösség eme formálásért. 
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A  zarándok csapatunkat Bolvári János 
atya vezetette Bergmann János atya és 
jó magam kíséretében. Összesen mintegy 
50-en voltunk Mélykútról, Jánoshalmá-
ról, Bajáról… 

A zarándoklat első élménye a repülés 
volt. Most ültem először repülőgépen, ami 
különös élményt jelentett. Az EL-Al izrae-
li légitársasággal utaztunk, ami a világ leg-
biztonságosabb légitársasága. A biztonsá-
gért így nem kellett aggódtunk csak a ten-
gernyi ellenőrzés volt kicsit kimerítő.

Hajnalban érkeztünk meg Szent Város-
ba Jeruzsálembe. Első utunk az Olajfák 
hegyére vezetett ahonnan megcsodálhat-
tunk Jeruzsálem derengő Óvárosát, amin 
Üdvözítőnk is gyakran megpihentethette 
tekintetét. A felkelő Nap korongja az ébre-
dező város a harangok és a müezin hang-
ja beavatott minket a város hangulatába. 
Innen letekintve madártávlatból szemlél-
hettük meg Jeruzsálemben legjelentősebb 
szent helyeit: az utolsó vacsora termét, 
Szűz Mária elszenderülésének templomát, 
a Templomhegyet, a Szent Sír bazilikát, 
a Getszemáni kertet a Kidron völgyet, a 
Szikla mecsetet, és a Sirató falat.. 

A kilenc nap alatt tapintható valósággá 
váltak számunkra azok a színhelyek ahol 
az Isten Fia megfordult földi élete során. 
A legnagyobb élmény talán a Szent Sír 
bazilika és Betlehem volt. Szívet melen-
gető volt a betlehemi barlang kápolnájá-
ban Jézus születését ünnepelni a szentmi-
sében. Már nem emlékeztünk, jelen vol-
tunk. Itt született…. A Szentsír baziliká-
ban mi is részesei lehettünk János apostol 
húsvéti tapasztalatának: „Akkor bement a 
másik tanítvány is, látta és hitt.”

Felemelő tapasztalat volt, hogy a szent 
helyek javarészén találtunk valami magyar 
vonatkozásút, kápolnát, feliratot címert. 
Ezek arról tanúskodtak, hogy elődeink 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
számára sem volt közömbös a Szentföld. 
Fontosnak tartották, hogy mi magyarok ott 
legyünk, jelen legyünk a szent helyeken. 

Zarándokutunk második felében a 
Szent Föld északi részeit, Galileát jártuk 
be. Voltunk Kármel hegyén, ahol Albert 
atya egy magyar kármelita fogadott min-
ket. Megnéztük A Galileai tó környékén 
Kafarnaumot, a kenyérszaporítás helyét, 
miséztünk a nyolc boldogság hegyén. 
Utunk talán egyik legvidámabb epizód-
ja a hajókázás a Galileai tavon volt. A 
Himnusz eléneklése közben felvontuk a 
magyar zászlót. Utána megcsodáltunk egy 
rövid halászati bemutatót majd táncra per-
dültünk. A magyar csárdás hangjára még a 
legfájóslábúbbak is ropták. 

Utunk során nem hagytuk ki a Bibli-
án kívüli érdekes helyeket sem. Voltun a 
Yad vashem intézetben, megszemléltük 
Caesare romjait, Massada fellegvárát és 
fáradt végtagjainkat megpihentettünk a 
Holt- tenger vizében. 

Mindent összegezve felemelő és meg-
rendítő el nem múló tapasztalatok része-
sei lehettünk. 

Balázs atya

Szentföldöm jártam...

Szent Sír Bazilika Jeruzsálemben
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Események képekben

Karácsonyt követően, Szent János napján Nagyidai Zsolt szentelte meg az egyházközség borait. 
Vízkereszt ünnepén ugyancsak a plébános úr végezte el a vízszentelést. Január vége az ökume-
né jegyében telt a református és baptista testvérekkel közösen imádkoztunk a keresztények egy-
ségéért.. Februárban Balázs püspök emléknapján a reggeli szentmisén Gyöngyösi Balázs káp-
lán részesítette torokbaj elleni áldásban a híveket. Ebben az időszakban két ministránssal gyara-
podott az oltárnál segédkezők tábora, Bata Karina és Mike Márk személyében. Február 20-án, 
a délelőtti szent misét követően 26 gyermek részesült a keresztség szentségében, s lett egyház-
községünk tagja. Foglaljuk őket imáinkba, hogy hűséges tagjai maradjanak közösségünknek!
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Hagyománnyá vált az óvodánkban, hogy 
a Napkeleti bölcsek ünnepén, január 6-án 
kapják meg a gyermekek az új játékokat, 
amelyeket a három király, Gáspár, Meny-
hért, Boldizsár hoz nekik ezen a napon. 
Ahogyan a kis Jézust is megajándékoz-
ták, erre emlékezve, a gyermekeket is 
meglepik, akik izgatottan, örömtől csillo-
gó szemmel várakoznak ezen az ünnepen.

Ekkor történik az óvoda csoportszobá-
inak a megszentelése is, melynek során 
Balázs atya imában kéri a Gondviselő Isten 
áldását, hogy az új esztendőben békesség-
ben, szeretetben, egyetértésben, egészség-
ben éljenek az óvoda gyermekei és dolgo-
zói egyaránt. 

Dr. Miskolczi Józsefné óvodapedagógus

A „Jánoshalmi Kis Szent Teréz Óvodáért” 
Alapítvány

kuratóriuma köszönettel fogadja a 
személyi jövedelemadója  

1 %-át.
Adószámunk: 19550314-1-03

Ádventi időszakban vártuk az Úr Jézus 
születésének ünnepét. Helyet készít-
ve annak, aki közénk jött, emberré lett. 
Hogyan készültek diákjaink az ünnepre? 
Adventi koszorút készítettek, részt vettek 
a Roráte szentmiséken, adventi vállaláso-
kat tettek, majd december 17-én iskolánk-
ban két vendég atya vezetésével lelkinapon 
való részt vétellel segítették szívük készü-
letét. A kisebbekhez Kalocsáról Sebők 
Norbert atya, a nagyobbakhoz Nemesnád-
udvarról Vincze Attila atya érkezett. Alsó 
tagozatosaink a csoportos foglalkozáso-
kon az adventi koszorú színeiről beszélget-
tek, majd egy betlehemet készítettek. Fel-
sőseink az önző óriás történetén keresztül 
a belső értékekről elmélkedtek. A délelőtt 
folyamán a gyermekek, osztályfőnökeik 
irányításával kötetlen hangulatú, családias 

légkörben technikai, irodalmi tevékenysé-
gekkel töltötték az időt, majd a kápolnában 
bűnbánati liturgián vettek részt, ahol gyó-
nási lehetőség is biztosítva volt számukra. 
A nap szentmisével zárult.

Köszönet az atyáknak a tanításért, 
köszönet, hogy megosztották tapasztalatai-
kat, gondolataikat velünk.

Szente Mariann

Képek a Szent Anna 
Intézményből

Lelkinap az iskolában

Napkeleti Bölcsek ünnepe az óvodában
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KUKUCSKÁLÓ
I.

A kukucskáló első foglalkozása az angol 
és a német nyelvvel való játékos megis-
merkedést szolgálta érdeklődő nagycso-
portosok számára. Nagy izgalommal lép-
tek be az első osztályba szüleik kíséreté-
ben az ovisok, ahol nyelvtanáraink: Hefner 
Istvánné, Salac Éva és Haugné Szatmári 
Lívia tanító néni fogadták őket.

Először a képzelet szárnyain Éva néni 
segítségével elrepültünk Angliába, ahol 

Teddy mackótól tanultunk egy mondókát. 
Babu néni pedig Németországba kalauzolt 
minket, s ugyanezt a mondókát játékos for-
mában megtanította németül is. Lívia néni 
segítségével minden kisgyermek elkészít-
hette saját Teddyjét, amit nagy örömmel 
emlékül haza is vitt. Búcsúzóul a mackók 
segítségével mindkét nyelven elmondtuk 
és „eltánoltuk” a versikét. 

Hefner Istvánné

II.

A Kukucskáló programsorozat 2. fog-
lalkozására január 15-én került sor. Lívia 
néni, Andi néni és Tündi néni iskolánk 
tornaszobájába játékos mozgásra hívta az 
érdeklődő nagycsoportos ovisokat és szü-
leiket.

A kisgyermekek érdeklődését rögtön fel-
keltette a sok színes, érdekes mozgásfej-
lesztő eszköz. Először kötetlen játék kere-
tében kezdték az ismerkedést társaikkal 
és a tanító nénikkel. A színes karikák-
ba izgalmasnak tűnt a babzsákokkal beta-
lálni. Az egyensúlyozó eszközök hasz-

nálatához kez-
detben segítségre 
volt szükség, de a 
bátor próbálkozók 
hamarosan önálló 
mutatványokkal 
kápráztatták el a 
jelenlévőket. 

Nagyon nép-
szerű volt a gyer-
mekek körében 
az alagúton való 
átbújás.

A közös játék 
a sokszínű ejtőer-
nyő használatával 

kezdődött. Ennek az eszköznek a kipróbá-
lása során az ovisok is megtapasztalhatták, 
hogy csak egymásra figyelve, együttmű-
ködve tudják a kitűzött célt elérni. 

A tanító néni által irányított tornán 
néhány állatkoreográfia elsajátítására 
került sor. Ezeket egymáshoz kapcsolva, 
vidám zenére mozogva adták elő a gye-
rekek.

Miután mindenki kellemesen elfáradt, 
a házigazdák finom pogácsával és meleg 
teával vendégelték meg a résztvevőket.

Marancsikné Völgyesi Tünde
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Április 1.

Úgy gondoltam csínytevésben jó vagyok, 
Hisz tréfálkozni jó dolog. 
Kis vidámságot hozok e napon, 
Ne legyen szomorúság az arcokon.

Van, ki bosszankodik a poénon, 
De kigúnyolni nem fogom. 
A róka viccen sokan nevettek, 
De Zsóka elszomorodott.

A cifra viccet is elmondtam, 
Zsókának a cica tetszett 
a viccből a legjobban.

Stibrik Ádám 
4. osztály

III.

A Kukucskáló fog-
lalkozássorozat harma-
dik délutánján az ovisok 
egy kézműves foglal-
kozáson vehettek részt. 
Pedagógusaink: Kovács 
Ágota, Horváthné Kocsis 
Tünde, Nemes Brigitta, 
Pusenszkiné Papp Beáta 
és Csimáné Balázs Zsu-
zsanna nagy örömmel 
segítették a gyermekeket, 
hogy a ceruzatartó, vala-
mint a lufibohóc elkészí-
tése valódi élmény, szép 
emlék lehessen számukra. Ezúttal az osz-
tályterem, a tornaszoba megismerése után, 
az ebédlőben tevékenykedtünk, mondókáz-
tunk, körjátékoztunk, és a finom uzsonnát 
is itt fogyasztották el a kicsik. 

Szép és élményekben gazdag, vidám 
délutánokat tölthettünk együtt. Őszintén 
reméljük, a nagycsoportosok szüleikkel 
együtt jól érezték magukat!

Csimáné Balázs Zsuzsanna

Kispoéta verseny
Január 22-én iskolánkban vers-

író versenyt rendeztünk. Az alsó 
és a felső tagozatos diákoknak 
meghirdetett megmérettetésre 
szép számmal jelentkeztek a tanu-
lók.

Versenyünk két fordulóból állt. 
Nevezni az általunk előre meg-
adott szókészlet felhasználásá-
val otthon megírt költemények-
kel lehetett, majd a második for-
dulóban az elkészült művekbe 
újabb szavakat kellett illeszteni. 
A versek értékelése korcsoporton-
ként történt.  Kiemelt minő-
sítést kapott Lalák Dorka 2. osztá-
lyos, Stibrik Ádám 4. osztályos és 
Lábadi Vivien 6. osztályos tanuló. 
Ezúton is gratulálunk a kis poéták-
nak!                   Szente Mariann
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A városi mesemondó versenyen
A város legjobb mesemon-

dói január 27-én délután mér-
ték össze tudásukat a Bölcsek 
Tanácsa előtt. 

A Városi Könyvtárban meg-
rendezett versenyen Bakó 
Kamilla és Pesti Jenő Hen-
rik 1.a osztályos, Botka Lora 
1.b osztályos, Berta Jázmin 2.a osztályos 
, Rab Levente 4. osztályos és Dudás And-
rea 5. osztályos tanulók képviselték isko-
lánkat. A zsűrinek bizonyára nehéz felada-
tot adtak a versenyzők, hiszen sok színvo-

nalas, érdekes előadást hall-
hattunk. Az értékeléskor két 
szép eredménynek is örülhet-
tünk: Bakó Kamilla 3. helye-
zést, Rab Levente 2. helye-
zés ért el.

Gratulálunk a helyezettek-
nek, szüleiknek és a felkészí-

tő kollégáknak. A szülőknek köszönjük a 
felkészülés és a versenyzés során nyújtott 
segítséget, támogatást.

Jacsóné Szabó Erika
magyartanár

ATLÉTIKA VERSENY TÉLEN

A tél közepén is lehet atlétika ver-
senyt szervezni. Ez történt 2011. január 
26-án Kiskunhalason, ahol a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat Vári Szabó István 
Szakközépiskolája Szakiskolája és Kollé-
giuma sportcsarnokukban megrendezte a 
IV. terematlétika versenyét, amelyen isko-
lánk is részt vett.

Nyolc iskola nevezett a III., IV. és 
V-VI. korcsoportban, s ezen belül a fiú-
lány kategóriában meghirdetett távolug-
rás, magasugrás, súlylökés és 30 méter 
sprintfutás számokban. Diákjaink közül 
15 tanuló mérte össze tudását a több mint 

100 versenyzővel.
A szoros mezőnyben 5 érmet szerez-

tek a diákjaink: Zadravecz Attila 30 méter 
sprintfutásban I. hely, Gyetvai Ákos 
magasugrásban I. hely és távolugrásban 
III. hely. Farkas Anett távolugrásban II. 
hely, Dobos Valentin: 30 méter sprintfu-
tásban III. hely.

Iskolánk az összetett versenyben a 6. 
helyen végzett. A jó eredményekért és a 
helyezésekért gratulálunk a versenyzők-
nek.

Komáromi Róbert  
testnevelő
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2011. február 9-én Ének-zene oktatás a 
21. században címmel Pajor Márta, a Pécsi 
Tudományegyetem Illyés Gyula Főisko-
lai Kar docense tartott előadást iskolánk-
ban. Pajor Márta a hazai óvodapedagó-
gus és tanítóképzésben nyújtott kiemelke-
dő munkássága mellett több évet tanított 
külföldön, így Franciaországban, Belgi-
umban, Lengyelországban és az idei tan-
évben Japánban is. 

A gyakorlati ötletekkel átszőtt előadás, 
értékes tanácsokkal és gondolatokkal gaz-
dagította városunk pedagógusait. 

Szente Mariann

Nálunk járt Pajor Márta

Farsang Iskolánkban

Idén a magas diáklétszámnak köszön-
hetően három délután rendeztünk far-
sangi bált. A felső tagozatosok kezdték 
a sort 2011. február 4-én. Osztályonkénti 
műsoraikkal: énekkel, vetélkedőkkel, tré-
fás jelenetekkel vidám perceket szereztek 
minden résztvevőnek.

A második bálon az alsó tagozat 2.a, 3 
és 4. osztályos tanulói vehettek részt feb-
ruár 11-én. Nagy lelkesedésükkel, ötle-
tes jelmezeikkel „vidám forgatagot” vará-
zsoltak iskolánk ebédlőjébe. A táncmulat-
ság jó hangulatáról Juhász János és Nagy-

né Bényi Mária táncoktatók gondoskod-
tak. Pedagógusaink hagyományainkhoz 
hűen mesejelenettel is színesítették a dél-
utáni programot.

A harmadik, és egyben az idei utol-
só farsangunkat február 18-án rendeztük, 
melyen az 1.a, 1.b és a 2.b osztályos kis-

diákjaink mulathattak. A már 
megszokott mesejelenet peda-
gógusaink közreműködésével 
természetesen itt sem maradha-
tott el. A táncversenyt, a lufi-
fújó bajnokságot, valamint a 
zsákbamacskát minden kisgyer-
mek kitörő örömmel fogadta. 
Ezen a délutánon sem szűköl-
ködtünk mesés jelmezekben.

Mindhárom báli délutánunk 
vidámsággal, tréfával, tánc-
cal és sok örömmel telt. Szív-

ből reméljük, hogy a szépen feldíszített 
teremmel, ízletes szendvicsekkel, finom 
üdítővel, színvonalas műsorokkal vala-
mennyi diákunk és meghívottaik meg 
voltak elégedve!

Csimáné Balázs Zsuzsanna
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A Jánoshalmi Szent Anna Katolikus Általános Iskoláért Alapítvány köszönetet mond 
mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatták az alapítványt. 
A befolyt összeget, 303 170Ft-ot az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint az 
iskola oktatási és nevelési célkitűzéseinek folyamatos megvalósításához használtuk 
fel: eszközvásárlás, tankönyvvásárlás, iskolai kirándulás támogatása.

Adószámunk: 18341797-1-03

Tizenhat évvel 
ezelőtt – Kiss György-
né kezdeményezésé-
nek köszönhetően – 
iskolánk évente Jóté-
konysági bálat szer-
vezett a farsangi idő-
szakban. Idén sem tör-
tént ez másként. Feb-
ruár 5-én egy kellemes 
hangulatú, vidám estét 
tölthettek együtt intéz-
ményünkbe járó gyer-
mekek szülei, dolgo-
zóink, vendégeink. A 
bál hangulatát a jánoshalmi gyökerek-
kel rendelkező Shake Band biztosította. A 
finom ételeket Kovács Sándornak és Jacsó 
Zsoltnak köszönhettük. 

A jó hangulatot megalapozták a pedagó-
gusok színvonalas produkciói. 

Szeretnénk köszönetet mondani áldo-
zatkész segítségükért az est lebonyolítá-
sában, szervezésében részt vevő szülők-
nek. Köszönet minden tombola ajándé-
kot felajánló vállalkozónak, magánsze-
mélynek, segítő szülőnek, a belépőjegye-

ket áruló személyeknek, hogy időt 
és fáradtságot nem kímélve támo-
gatták a bál sikerét. 

Azok a kedves szülők, öreg-
diákok, támogatók akik bármi-
lyen okból nem tudtak részt venni 
a rendezvényen, támogató jegy 
vásárlásával segíthették a nemes 
célt. Hálásak vagyunk támogatá-
sukért!

Reméljük, jövőre ismét együtt 
tölthetünk egy önfeledt, szórako-
zással, mókával, jókedvvel teli 
estét!

Szente Mariann

Szülői bál
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Kedves gyerekek!
Ez az oldal teljesen a tiétek, mely egyben tanulságos, és szórakoztató!

NAGYBÖJTI HITTANOS JÁTÉK
Jézus kiűzi a templomból a csendet és az áhítatot zavaró kereskedőket. Milyen eszköz-
zel tette ezt? Megtudhatod a helyes megfejtésből. (A vastagon keretezett részbe írj, majd 
függőlegesen olvasd össze)
A templom szeretetét nemcsak azzal mutathatjuk meg, hogy minden vasárnap felkeres-
sük. Arra is törekednünk kell, hogy a szent helyen méltóképpen viselkedjünk.
 1. Isten háza,
 2. Nagyböjtben erre a nagy ünnepre készülünk,
 3. „ Ne tegyétek ........ házát vásárcsarnokká! „
 4. A hetedik parancs,
 5. Ilyen állatot is árusítottak a kereskedők,

1.

2.

3.

4.

5.

Jézus azt hirdeti, hogy a halálon keresztül fog megdicsőülni. A búzaszemnek el kell hal-
nia, hogy termést hozzon. Ugyanígy Jézus kereszthalálából is új élet fakad. 
A feladvány megfejtésére szükséged lesz egy mobiltelefonra. (Mintha sms-t írnál, első 
betűnél a 4-es gomb 2-szer lenyomva) Minden számnak egy betű felel meg. Írd be a szá-
mok helyére a megfelelő betűt! Összeolvasva jön ki a helyes mondat.

4 (2x) 2 (1x) 2 (1x) 9 (4x) 6 (3x) 6 (2x) 2 (2x) 2 (1x) 6 (2x)

3 (2x) 5 (3x) 4 (2x) 2 (1x) 5 (3x) 7 (4x) 6 (3x) 5 (2x)

8 (1x) 3 (2x) 7 (3x) 6 (1x) 3 (4x) 7 (4x) 8 (1x) 4 (2x) 6 (3x) 9 (4x)

(A megfejtés: ostor)

(A megfejtés:János ev.12,24 b)
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Van, aki büszkén viszi, hisz senki se látja, 
Hogy vérzik a válla és sebes a háta. 
Van aki alázattal és lehajtott fővel 
viszi a keresztjét,…krisztusi erővel.

Van, aki morogva, zúgolódva viszi,  
minden sarkon megáll, ha lehet leteszi. 
Van, aki dicsekszik, örül, ha megszánják 
hazug könnyek sokszor áztatják orcáját.

Van, aki keresztjét más vállára rakja, 
abban a hiszemben, hogy vissza nem kapja. 
Van, aki félrenéz, hol jobbra, hol balra, 
segít embertársán, ő segít, te balga.

Én a keresztemet fiatalon kaptam, 
elfogadni, hej, sehogy sem akartam. 
Sírtam, lázadoztam, még össze is törtem, 
oh, csodák csodája! Összenőtt előttem.

Azután felvettem gyenge vállaimra, 
tudtam, hogy elkísér hűen a síromba. 
Tövises utakon elgyengült a lábam, 
vittem a keresztem, meggörbült a hátam.

Elestem, felkeltem, így ment éveken át, 
vittem és cipeltem a nehéz keresztfát. 
Elmentem messzire, idegen országba, 
oda is elkísért a keresztem fája.

Akiket szerettem, azok egytől-egyig, 
azok kigúnyolnak, lettek ellenségim. 
Tövis koszorúmat a fejemre nyomják, 
könnyeim patakját szélesebbre ássák.

Mivel keresztemet nehéznek tartottam, 
azért még hozzá egy fakeresztet kaptam. 
Oda van az téve gyermekem sírjára, 
egyből kettő lett a keresztem fája.

Már megöregedtem, hajam fehér lett, 
de az én keresztem súlya nem lett könnyebb. 
Naponta növekszik a keresztem súlya, 
vagy én lettem gyengébb, s a vállam nem bírja.

Ó, sokszor de nagyon szeretném letenni, 
Azt hiszem, tovább már nem is lehet vinni, 
Vérzik a szívem, lelkem roskad össze, 
De az én keresztem hű hozzám örökre.

Cirenei Simon, ki vinni segíted, 
A jó Isten áldjon meg érte Tégedet. 
Amikor meghalok, eltemetnek engem, 
letűzik síromra nagy, nehéz keresztem.

Bocsásd meg Jézusom, hogy zúgolódva vittem, 
És most visszaadom Neked a keresztem. 
Csak azt az egyet kérem Tőled, Én Istenem, 
Lelkemet vedd hozzád, magadhoz az égben! 
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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 

Kerekes Károly

 A kereszt 

Április 6-án, 7-én és 8-án Dobó Tibor plébános atya 
háromnapos nagyböjti lelkigyakorlatot tart a 19 óra-
kor kezdődő szentmise keretében. A szentmisék előtt 
fél órával gyónási lehetőség lesz. Szeretettel várunk 
mindenkit!


