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Egyházközségünk  
legnagyobb ünnepén...

A Szent Jakab féle ősevangélium meg-
őrizte számunkra Joakim és Anna élet tör-
ténetét. Jómódúak voltak. Sokat adakoz-
tak jótékony célra. Vagyonuk egy részét a 
templomnak adták, másikat a szegények 
közt osztották szét és a harmadik részből 
éltek ők maguk. Szerényen éltek békes-
ségben és szeretetben. Csak egy nagy 
bánatuk volt: nem volt gyermekük! Pedig 
mily sokat imádkoztak ezért! Míg végül 
Isten meghallgatta imádságukat és gyer-
mekkel áldotta meg őket, akinek a Mária 
nevet adták. Hálából gyermeküket, Máriát 
a templomba vitték, ott neveltették és Isten 
szolgálatára ajánlották fel! 

Becsüljük meg gyermekeinket, hiszen 
Isten áldása minden gyermek. A jó szülő 
nemcsak elfogadja a gyermeket, hanem 
Isten ajándékaként hálás szívvel megkö-
szöni. A gyermek a teremtő Isten mun-
kájának folytatása. Összekötő kapocs a 
szülők között. A nő hivatása, hogy anya 
legyen. A katolikus, keresztény nő hit-
vallása pedig az, hogy Szent Anna példá-
ját kövesse. 

Az anyai hivatás nagy hatalom! A tör-
ténelem bizonyítja, hogy milyen sokat 
megtehet egy édesanya. Mózes anyja az 
egyiptomi tilalom ellenére is, - nem ölte 
meg gyermekét, hanem elrejtette, életben 
hagyta. S tudjuk, hogy ez a kisgyermek 
lett később Isten választott népének vezé-
re, aki kivezette népét az egyiptomi fog-
ságból. Gondoljatok Coriolanusra. Elpár-
tol hazájától, Rómától és ostrom alá veszi 
a várost. Hiába könyörögnek neki: A város 
vezetői, a szenátus, majd barátai... nem 
hallgat egyikükre sem. Végül felesége és 
anyja megy eléje könyörögni, hogy kímél-
je meg a várost. Anyja kérésére visszafor-

dítja hadseregét! Édesanyja könyörgése 
megmenti a várost a pusztulástól. 

Jézus első csodáját édesanyja, Szűz 
Mária kérésére teszi meg a kánai 
mennyegzőn. A naimi ifjú feltámasztását a 
síró édesanyának köszönhetjük. Ha ma is 
csak a jóra használnák fel az édesanyák az 
Istentől kapott hatalmukat, bizonyára más 
lenne a mai élet. Nem lenne annyi elválás, 
annyi családi tragédia. Nem lenne olyan 
sok kitaszított, elkallódott gyermek. Nem 
kellene a társadalomnak félnie a fiatalko-
rú bűnözőktől. Sok csapás érheti a nem-
zetet: árvíz, szárazság, természeti csapá-
sok, véres háborúk. De mindezekből van 
kiút. A romba dőlt házakat fel lehet épí-
teni. Az elpusztult vetés helyébe másikat 
vetni. Ha vannak munkás kezek, akkor a 
bajokon lehet segíteni. Sokkal nagyobb 
csapás a nemzet számára a lelki romlás, 
elkorcsosodás. Nagyon kétséges a nem-
zet jövője, ha a tiszta családi élet megrom-
lik, -ha a leányok lezüllenek, - ha a csa-
ládi kötelékek felbomlanak. Vége a nem-
zetnek, ha a nők fejéről leesik az erény, a 
tisztesség koronája, melyet az Isten helye-
zett oda. Kétséges a családok élete, békéje, 
ha Krisztus nélkül akarnak élni és nevel-
ni! -A mai ünnep bárcsak döbbentene rá 
minden nőt, édesanyát és nagyanyát Isten-
től kapott hivatásukra. Tekintsünk Szent 
Annára, aki hűségesen szolgálta férjét, - 
Isten iránti hálával eltelve nevelte gyer-
mekét, Máriát. Imádkozzunk, hogy ma is 
minél több hűséges hitvestárs, gyermeke-
ivel törődő édesanya, családjáért imádko-
zó nagymama lehessen, akik hitük erejé-
vel teljesítik Istentől kapott legszentebb 
hívatásukat!

Nagyidai Zsolt plébános
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Mai tudásunk és írásos emlékeink sze-
rint előző templomainknál ez nem volt 
mindig így. 1526 előtt, amikor Jánoshal-
mát még Csőszapának hívták és kunfalu 
volt, Csőszapa plébánia létezett itt, kicsi 
Szent György templomával.

A török hódoltság idején ferences szer-
zetesek látták el a környék híveit. Ők 
Kecskemétről és Sze-
gedről jöttek ide gya-
log és járták a vidéket. A 
plébánia a török hódolt-
ságtól 1733-ig a szabad-
kai ferences szerzetesi 
plébániához tartozott.

1733-ban a hívek ima-
házat építettek, vert fal-
ból, nádtetővel, sekres-
tye nélkül. Ennek védő-
szentje is Szent György 
volt.

1734-ben el is hatá-
rozták, hogy gondoskod-
nak egy Szent Györgyöt ábrázoló oltárkép-
ről. Az imaház tudomásunk szerint nem a 
mai templom helyén állt.

Később Patasich Gábor kalocsai érsek 
kezdeményezésére újabb templom építé-
sébe fogtak. Az új templom már a mai 
helyén állt, kelet felé néző homlokzattal. 
1746-ban áldotta meg Házi György pré-
post-kanonok. Kicsi templom volt, de a 
feljegyzések szerint jó erős anyagból épült. 
Kerítése nem volt, a körülötte lévő temető 
miatt. Teteje fölött fából való torony emel-
kedett, 3 haranggal. Ezt a templomot már 
Szent Anna tiszteletére szentelték fel.

1783-1787 között a lakosság összefogá-
sával új, nagyméretű templom épült fel, a 
mai templom főhajó része.

Ezt 1788. július 26-án szentelte fel az 
akkori kalocsai érsek, ismét Szent Anna 
tiszteletére.

1803-ban Heinrich Anna adományozta a 
templom akkori főoltárképét. Ennek a régi 
oltárképnek a mérete megegyezett a mai-
éval. Ezt a szép barokk festményt isme-
retlen magyar festő festette 1800 körül. A 

kép Szent Annát és Szent Joachimot ábrá-
zolja a kis Szűz Máriával, fölöttük angya-
lokkal (a mellékelt kép csak részlet a régi 
oltárképből). Ez a kép díszítette templo-
munkat 1888-ig. Ettől az évtől a mai oltár-
kép látható itt. Ekkor a régi oltárkép vász-
nát összetekerve a toronyba tették, azu-
tán ez elfelejtődött a 100 év alatt. Ugyanis 
1988-ban találták meg elég jó állapotban. 
Restaurálták és a jánoshalmi Római Kato-
likus Egyházközség, Tajdina József plébá-
nos úr idejében, Dr. Dankó László kalo-
csai érsek engedélyével a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi 
Karának ajándékozta. A kép megáldására 
a Stephaneum épület megáldásakor került 
sor 2002-ben. Ma is ott látható.

Szent Anna, a jánoshalmi 
templom védőszentje
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1888-tól tehát a mai oltárképünk van itt 
a templomunkban. Szoldatits Ferenc fes-
tette Rómában, tudomásunk szerint ugyan-
ebben az évben.

A kép Szent Annát, Szűz Mária édes-
anyját és Szent Joachimot, édesapját és a 
kis Szűz Máriát ábrázolja. A család három 
tagja háromszög kompozíciót alkot. Az 
anya zsámolyon ülve tanítja imádkoz-
ni és oktatja leányát. Szűz Mária szem-
ben térdel édesanyjával. Az apa, védő, óvó 
támaszként áll mögöttük.

Felettük egy körkompozícióba rendezett 
részt láthatunk. A körben középen a Meny-
nyei Atya mellképe van, kezében a föld-
golyót tartja. Körülötte kétoldalt imádko-
zó és virágot szóró angyalok. A festmény-
ből öröm, boldogság, biztonságérzet és a 
szülői szeretet példás gyakorlása sugár-
zik. Ezt az oltárképet templomunk száz-
éves évfordulóján, fényes ünnepség kere-
tében szentelték fel.

Így tehát 1888-tól látható itt a 
templom főoltárán ez a kép. De 
a jánoshalmi templom védőszent-
je az előző oltárképpel együtt, már 
1788-tól Szent Anna.

Azon kívül, hogy őt ábrázolja az 
oltárkép és az ő tiszteletére szentel-
ték fel a templomot, mit is jelent, 
hogy Szent Anna a templom és a 
város lakóinak védőszentje? Elő-
deink az ő oltalmába ajánlották 
Jánoshalma és az előző települése-
ink mindenkori lakóit.

Nem véletlenül választottuk a 
mai Katolikus Iskolánk névadó 
védőszentjének is őt és ajánlottuk 
oltalmába gyermekeinket és ifjú-
ságunkat.

Szüleinktől és nagyszüleink-
től tudjuk, hogy milyen sokszor 
fordultak nagy bajban, veszede-
lemben, világháborúk, betegsé-
gek és szorongattatások idején a 

jánoshalmi emberek főleg anyák és nagy-
anyák a távolban és veszélyben lévő gyer-
mekeik, apák és férjeik oltalmáért Szent 
Annához. Gondoljunk erre is, amikor mi 
is felnézünk az oltárképre, egyházközsé-
günknek és városunk minden lakójának a 
védőszentjére.

Kérjük, hogy anyai és nagyanyai pártfo-
gása legyen velünk ezután is és vigyázzon 
családjainkra, gyermekeinkre, egyházköz-
ségünkre, városunkra és mindannyiunkra! 
Tanítson meg bennünket megőrizni a csa-
ládi békét, szeretetet és összetartozást! 
Tanítson meg bennünket gyermekeink és 
ifjúságunk helyes nevelésére, tanítására és 
arra, hogy hogyan tegyük Istennek tetsző-
vé, széppé és tartalmassá az életet!

Kérjük gyakran imában is és szép éne-
künkkel is, hogy: „Szent Anna! Szent 
Anna! Krisztus Jézus nagyanyja! Légy 
híveid oltalma!”.

Martinek Erzsébet
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Amikor a jánoshalmi Szent 
Anna templomban még kötéllel 
harangoztak, a házakban láncos 
faliórák mutatták az idő múlá-
sát, petróleum lámpák világítot-
ták meg a gerendás szobákat, 
akkor esett meg ez a kis történet 
a város idős harangozójával.

Két dologról volt nevezetes.
Nagyon messze lakott a temp-

lomtól és nagyon szerette a bort. 
Az utóbbi miatt voltak is pana-
szok rá, de az apát úr szemet 
hunyt fölöttük és hagyta a szol-
gálatában. Megengedte neki, 
hogy a torony alatti padlásföl-
járóban lakhasson. Össze is állí-
tott egy öreg ágyat, fölvitt egy 
kis jancsi kályhát és szerényen 
éldegélt az úgymond szolgála-
ti lakásában.

Egy erős őszi estén elharan-
gozta az esti harangszót, elimád-
kozta az Úrangyala imádságot, 
átballagott a Dági kocsmába egy 
kis italozásra.

Az ivóban a legények is múlat-
ták az időt. Hogy megtréfálják, 
az egyik visszahajtotta az óra 
mutatóját a láncos faliórán. Ami-
kor újra 7 órára ért, figyelmez-
tették az öreg embert, hogy nem 
megy harangozni, itt az ideje? Ő tétován, 
zavartan tekintgetett, ők csak bólogattak, 
7 óra van, bizonygatták.

Kapta magát, sietett a templomba és 
újra már másodszor harangozott 7 órát. 
Azután lefeküdt az ágyra, betakarózott a 
subával és elaludt. Amikor a toronyóra a 
nyolcat ütötte fölijedt rá, számolta az üté-
seket. Mivel csak hetet számolt, újra elha-
rangozta a 7 órát harmadszorra is.

Az apát úr ezt már nem bocsátotta 

meg neki, másnap „elcsapta”, felmon-
dott neki.

Ma már ez nem történhet meg!
A harangokat elektromágnes húzza, 

amit elektromos program vezérel.
Ha áramszünet van, vagy műszaki hiba 

adódik, akkor sajnos kimarad egy-egy 
harangszó.

De ez ritkán fordul elő!
ifj. Farkas Mihály  

gondnok

Egy régi. igaz történet

A történet béli időkre a kormos gerendák 
emlékeztetnek a templomtoronyban.
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A jó halál kegyelméért
Halálom óráján légy ágyam mellett Szűzanyám, akit annyi hittel hívok. Állj ott úgy, 

ahogy édesanyám állna. Lehet, hogy nyelvem bénult lesz akkor. Lehet, hogy nem tudja 
többé kiejteni a Te nevedet; szívem azonban mindig ismételni fogja azt.

Ezért hívlak most, hogy azokban a percekben mellettem állj. Talán egyedül leszek, 
távol minden segítségtől; teljesen egyedül, egyetlen segítő kéz nélkül. Nem lesz talán, 
aki lezárja szemem. Mégis mosolyogva akarok meghalni, mert Te mellettem leszel. Ezt 
remélem, ezt hiszem, ebben biztos vagyok. Ámen.

Ft. Nyárádi Ádám
1945-52-ig szemináriumi spirituális Pécsett

Imádságok 
különböző alkalmakra

Ima Szent Ritához.
A fájdalom és  aggodalom súlya alatt teljes bizalommal fordulok Hozzád, hogy 

megnyerjem a segítségedet, kit a lehetetlenségek szentjének neveznek. Szaba-
dítsd meg az én szegény szívemet, amit az aggodalom nyom, és add vissza nyu-
galmát lelkemnek,‘ aki sóhajt a bánat súlya alatt. Mivel minden amivel segít-
hetnék magamon, lehetetlennek tűnik fel, teljesen benned bízom, kit Isten kiválasz-
tott, hogy szolgálója légy a legkétségbeejtőbb eseteknek. Lehetetlen, hogy csak én 
ne énekelném a csodálatos kép előtt a hála himnuszát. Ha bűneim lennének akadá-
lyai, hogy ne teljesedjenek vágyaim, eszközölj ki Istennél töredelmet és bocsá-
natot! Ne engedd, hogy tovább hullassak keserű könnyeket, jutalmazd meg szi-
lárd reménységemet. Ismertetni fogom mindenütt a te nagy irgalmadat a szenvedők 
iránt. Te csodálatos jegyese a feszületnek, eszközöld ki most és mindig szük-
ségemet! (Most mond el kérésedet ... majd ismételed meg ezt az imát és imádkozd 
még: Mi Atyánk ... Üdvözlégy Mária .. Dicsőség ...)

Szent Anna asszony, akinek hosszú vára-
kozását és esdeklő kéréseit Isten a leg-
drágább leánnyal, a Boldogságos Szűz 
Máriával áldotta meg, bizalommal kérünk, 
könyörögj azokért az anyákért, akiknek 
szívében elhomályosult a szeretet Isten 
drága ajándéka, a gyermek iránt!

Esdj ki nekik világosságot és belátást, 
hogy hűségesen teljesítsék a házasság fő 

hivatását, s maguknak szerető gyermeke-
ket, az Egyháznak pedig buzgó tagokat 
nevelhessenek. Ne engedd, hogy az ártat-
lan kisdedek keresztség nélkül hunyja-
nak el, és a legdrágább bölcső, az anyatest 
legyen a sírjuk!

Szent Anna, állj, kérünk, minden gyer-
meket foganó anya mellé, és légy oltalmuk 
mindvégig! Ámen.

Imádság Szent Annához az anyákért
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Dr. Bábel Balázs érsek atya 
Gyöngyösi Balázs káplán 
atyát augusztus 1-től Kecelre 
helyezte kápláni szolgálatra. A 
jánoshalmi egyházközség júli-
us 24-én, a vasárnapi szentmi-
se keretében köszönt el tőle. 
Ezúton is köszönjük Balázs 
atyának az elmúlt két év áldo-
zatos munkáját. Köszönjük, 
hogy sok gyermekek számá-
ra vonzóvá tette a ministrálást, 
amivel bevonta őket az egy-
házközség életébe. Köszönjük 
a hittanos táborokat, amit akár a kisebbek-
nek, akár a nagyobbaknak nyaranként szer-
vezett. Köszönjük az „Apa foci” közösség 
létrehozását, ahol az édesapákat jókedvű 
együttlét kertébe segítette közelebb Jézus-
hoz. Köszönjük, hogy a Szent Anna Isko-
lában mindig számíthattak segítségére akár 
osztálykirándulások, táborok alkalmával, 
akár a pedagógusok lelki erősítésében.

Köszönjük, hogy az óvodában egy-egy 

ünnep alkalmával áhítatot tartott a kisgyer-
mekek számára.  Köszönjük lelkesedését, 
amellyel idejét és energiáját nem kímélve 
készségesen szolgálta a jánoshalmi híve-
ket.

Isten adja, hogy a Szentlélek erejével 
hasonló lelkesedéssel tudja az Úristenhez 
segíteni a keceli híveket is!

Isten áldja Balázs atyát!

Elköszöntünk Balázs atyától
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Örömmel jöttem 
Jánoshalmára!

2011. augusztus elsejei hatállyal Dr. Bábel 
Balázs érsek úr Jánoshalmára helyezte KOL-
LÁR BALÁZS újmisés atyát, akit eddigi élet-
pályájáról és hivatásáról kérdeztünk

1983.január 03-án születtem Budapesten. 
Szüleim, Kollár László iskolaigazgató, és 
Vitvindics Mária történelem és ének szakos 
tanár a Dabas-Sári Szent János Katolikus Álta-
lános Iskolában. Egy húgom van, aki jelenleg 
felvételizik több felsőfokú intézménybe. Csa-
ládom Egyház és hivatásuk iránti odaadása, 
őszinte tiszta vallásossága, a meg nem alkuvó, 
és mindig az igazság mellett való töretlen kiál-
lása, a családon belüli, harmonikus, nyugodt, 
baráti, szeretetteljes légkör kialakítása, példa 
értékként vésődtek szívembe, és nagyban hoz-
zájárultak hivatásom kialakulásához.

Az általános iskolát Dabas-Gyónon a Gyóni 
Géza Általános Iskolában végeztem 1989-
1997 között. Középiskolámat az esztergo-
mi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium-
ban folytattam 1997-2001 között. Ekkor fogal-
mazódott meg bennem a hittan utáni érdeklő-
dés és jelentkeztem a Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetem Hittudományi Karának nappa-
li tagozatára, amelyre felvételt nyertem. 2001-
2006 között minden félévi kollokviumomat 
és szigorlatomat sikeresen letettem a hitta-
nár szakon.

2001-től hitoktatóként és ministráns veze-
tőként tevékenykedtem. 2010-ben kértem fel-
vételemet a Kalocsa- Kecskeméti Főegyház-
megye kispapjai közé, amelyet Dr. Bábel 
Balázs érsek atya elfogadott. 2010-2011 között 
a szegedi Szent Gellért szemináriumban a 
hatod évet elvégeztem teológiából. Ebben a 
tanévben gyakorlatra helyeztek ki a szege-
di Móraváros, Alsóváros, a kecskeméti Szent 
család és a jánoshalmi plébániára. 2011. júni-
us 25-én pappá szentelődtem, Kalocsán az úr 
Isten kegyelméből.

Hosszú és nehézségektől sem mentes út 
vezetett hivatásom megtalálásáig. Nyolc 
éves koromban kezdtem el ministrálni, néhai 
Bisztrai László atya plébánossága alatt szülő-
falumban, Gyónon. Isten és hívek iránti elkö-
telezettsége, szelíd, és soha el nem utasító, 
de mindig szeretettől átitatott megnyilvánu-
lása vonzóvá tette számomra a papságot, és 
ezekben az években éreztem először a hívást. 
Ugyancsak ebben az időszakban kezdtem el 
járni a gyóni zárdakert szeretet otthonba, és 
tevékenyen részt vettem a szentmiséken, és a 
termeket járva jelen voltam számtalan áldoz-
tatásnál, betegek szentségének kiszolgáltatásá-
nál, idős és haldokló testvérek mellett való vir-
rasztásnál. Immár 20 éve tevékenyen részt vál-
lalok ezen intézmény hitéletében. A minden-
napos templomba járás, megérlelte és vágyat 
ébresztett bennem, hogy egy tradicionális egy-
házi iskolába kezdjem el gimnáziumi éveimet, 
amely nemcsak a teljesítmény orientációra 
helyezi a hangsúlyt, hanem vezérelvként tűzi 
ki célul, a lélek egészséges nevelését, formá-
lását, építését. Így kezdtem el tanulmányaimat 
az esztergomi ferences gimnáziumban, ahol 
sokat köszönhettem P. Herrman Áron ferences 
atyának, osztályfőnökömnek, aki a fiatalkort 
tekintve az egyik leglázadóbb időszakban fog-
lalkozott velem. Egyszerűségével, halk szava 
ellenére mindig, tekintélyt parancsoló, szilárd 
erkölcsi alapokon nyugvó jelenlétével, bemu-
tatta, hogy hogyan lehet, életpéldával előjár-
ni, és az emberek ügyét szolgálni. A gimná-
zium elvégzése után, bár éreztem, a hívást, 
de nem mertem még egyértelmű választ adni 
rá, ezért, hogy lelkiismeretemet megnyugtas-
sam, egy kompromisszumos döntést hoztam 
magamban: maradok az egyházi tanulmányok 
folyamán, de nem, mint papnövendék, hanem 
mint világi hitoktató. Ekkor jelentkeztem a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudomá-
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nyi Karára. Természete-
sen tanulmányaim alatt 
folyamatosan részt vet-
tem az Egyház életében. 
Úgy is fogalmazhatnék, 
hogy 18 éves korom-
ban a Jó Isten, bedo-
bott a  mélyvízbe, hogy 
tapasztalatot szerezzek, 
mind az árny, mind a 
napos oldaláról az Egy-
házon belüli életnek. 
Amelyek megtapaszta-
lása, akkor nagy próba-
tétel elé állított, utólag 
nézve azonban, felvér-
tezett, megerősített, teherbíróbbá,, és elszán-
tabbá tett Krisztus evangéliumának megélé-
sére és hirdetésére. Több településen elkezd-
tem a ministránsokkal való foglalkozást 
(Tatárszentgyörgy, Gyón, Ócsa), és a hitokta-
tást (Tatárszentgyörgy, Hernád, Ócsa, Dabas- 
Sári). Kiemelkedő eredményeket értünk el, 
mind tanulmány, mind futball terén. Gyónon 
és Tatárszentgyörgyön, a plébánosaimmal, 
ifjúsági centrumot hoztunk létre, ahol val-
lásos szellemben és kulturált körülmények 
között tölthették el idejüket a fiatalok, meg-
menekülve az értelmetlen, és veszélyes, utcán 
való csellengéstől. Több helyi napközis, illet-
ve az ország különböző tájain megrendezett 
nagytábor, és más egyházközösséget érintő 
program megszervezésében, és lebonyolításá-
ban is tevékenyen működtem. Beindítottuk az 
atyákkal a betlehemezés szép hagyományát, 
és létrehívtuk a fiatalokból a passió előadá-
sát. Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök atyá-
tól, megkaptam az áldoztatáshoz, és az igeli-
turgia tartásához szükséges engedélyt, amely 
szent szolgálatot, tevékenyen végeztem. Mint 
plébániai kisegítő, először, mint irodai mun-
kás, majd, mint vezető, igazgattam a hivatali 
ügyeket, és a könyvelést.

Szabadidőmben szívesen sportolok. Ked-
venc sportjaim a futball. és a horgászat, amit 

heti illetve havi rendszeres-
séggel űzök.

Az egyházban szolgált 
idő alatt, hivatásom meg-
érlelődött, és a jó acél-
hoz hasonlóan kiállta a 
tűzpróbát. Ugyanakkor a 
nagy igénybevétel miatt, 
már, már kezdett felőrlőd-
ni erőm. Ekkor a Teremtő, 
megálljt parancsolt, és pihe-
nőt ajánlott fel, hogy átgon-
doljam hivatásomat, és vég-
leges döntést hozzak: vilá-
giként szolgálni az úr szőlő-
jében részben átadni magam 

Neki, vagy mindent odaadva, papként együtt-
működni és egyesülni vele. Így kerültem Sze-
gedre a papnevelő intézetbe, ahol a nyugalom 
évében, ott tartózkodásom alatt, a lelki veze-
tés, az imaéletben való elmélyülés, végérvé-
nyesen tudatosította bennem, hogy egész éle-
temet Isten gondviselő szeretete hatotta át, és 
van velem valami terve. Több estben letérhet-
tem volna a hit  útjáról, de fogta a kezem, és 
vezetett tovább. Külön nekem ácsolt keresz-
tek alatt görnyedtem, és nem egyszer össze-
roppanhattam volna, de sorstársként velem 
volt, megkönnyítette terheimet, és kimentett 
a szorongatott helyzetekből. A megpróbálta-
tások által tanított meg az alázatra, és arra, 
hogy hagyatkozzak Rá, és engedjem kibon-
takoztatni életemben, az Ő akaratát. Átadtam 
magam Neki! Az Övé vagyok! ezért válasz-
tottam a kereszten haldokló Jézus utolsó sza-
vait jelmondatomnak, amelyben teljesen átad-
ja magát Mennyei Atyjának: „Atyám kezed-
be ajánlom lelkemet”! Meghaltam eddigi éle-
temnek, és feltámadtam egy új életre, amely-
ben már nem önmagamnak, hanem Istennek 
élek, és arra törekszem kegyelme segítségé-
vel, hogy embertársaim üdvösségén munkál-
kodjam.

Ehhez kívánunk áldásos szolgálatot!
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Kedves Testvérek! 
Most, hogy Dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsek atya egy fiatal, ezen a nyáron szen-

telt káplánt helyezett hozzánk, és itt Jánoshalmán kezdi meg papi szolgálatát, több minden 
eszembe jutott a papi hivatással kapcsolatban. Például: Adjunk hálát a Jóistennek, hogy a 
mai önző zűrzavaros világban is akadnak fiatalok, akik teljes szívvel a Jóisten és a hívek 
szolgálatának szentelik az életüket!

Eszembe jutott, hogy mindenki meghívása erre az útra csodálatos, titokzatos és más! És 
az is, hogy milyen sok kegyelem és segítő erő 
kíséri végig a papok nehéz, de szép életét és 
hívatását. 

Istennek legyen érte hála! 
A híveket is gyakran kérik, hogy állandóan 

imádkozzanak papjaikért és segítő szeretettel 
álljanak mellettük!

Ezt kérjük most is! 
A napokban kezembe került egy riport, 

amit velem készítettek a diakónussá szentelé-
sem előtt, több mint hat éve. 

Szeretném megosztani a testvérekkel, hogy 
én milyen gondolatokkal és lelki indítással 
kezdtem meg papi életemet és hivatásomat. 

Diakónus jelölt lett Nagyidai Zsolt akolitus 
V. éves papnövendék, aki Pécsett végzi tanul-
mányait. Várhatóan december 26-án szente-
li szerpappá Dr. Bábel Balázs Kalocsa-
kecskeméti érsek. Nem könnyű a döntés és 
az út sem a papságig.

Mégis, hogy jutottál el idáig?
- Már kisgyerek koromban nagyon sze-

rettem a templomot és örömmel mentem 
szentmisére. Kisfiúként a magam készí-
tett, friss virágokkal ékesített kis oltá-
ron „miséztem”. Húgommal, Zsuzsival 
még ostyát is sütöttünk a villanytűzhe-
lyen. Gondtalan, igazán boldog gyermek-
éveim és kamaszkorom volt. A középiskola 
után mégsem a szemináriumot választottain. 
Féltem, pedig mindig is ott volt bennem 
az az érzés, hogy pap legyek, hogy meg-
ismertessem mindenkivel Isten nagy szere-
tetét. Példaképül állt előttem Szungyi Lász-
ló esperesplébános atya. Szerettem a hit-
tan órákat, amiket ő tartott, mert mindig 
színesen, izgalmasan és kedvesen tanított, 

Arra vágyom, hogy megismertessem 
mindenkivel Isten nagy szeretetét

„Arra vágyom, hogy 

megismertessem 

mindenkivel Isten 

nagy szeretetét”

Édesapám és Édesanyám  első szentmisé-
men a szentáldozás pillanatában
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oktatott bennünket. Gizella nővér szerény-
ségével és kedvességével példamutató volt 
mindannyiunknak.

A középiskola után sikeresen felvé-
teliztem az újvidéki Művészeti Akadé-
mián és ennek köszönhetően elkerültem a 
kegyetlen háborút. De hamarosan belát-
tam, hogy a színház nem az én világom, 
habár színész és bemondó is szerettem 
volna lenni. Amatőr színészként sokszor 
szerepeltem és sok szavalóversenyen vet-
tem részt. Most is megvan bennem a színház 
és az opera szeretete. Az életemet meghatá-
rozó hívást egy budapesti, katolikus ifjúsá-
gi találkozón éreztem meg. A hívást olyan 
erősnek éreztem, hogy rájöttem: Jézus hív. 
Én pap akarok lenni. A lelki beszélgetést 
vezető atya meghívott a bugaci plébániá-
ra, ahol szolgálatot teljesített. Itt több hóna-
pon keresztül érlelődött bennem a hiva-
tás, míg 2000. június 26-án, édesanyám 
születésnapján, Kalocsán, 26 éves koromban 
az érsek úr felvett kispapjai közé és Vácra 
küldött tanulmányaim megkezdésére. 

Sok új embert ismertem meg, sok barát-
ra leltem, pedig az ismeretlenbe mentem. 
Mindig jó elöljáróim voltak és vannak. 
Mielőtt kispap lettem, a házasság gondola-
ta is többször megfordult fejemben. Nagy-
családra vágytam. De a papi hivatás erő-
sebb volt mindennél. Bízom abban, hogy 
papként bárhová kerülök is, ott egy nagy, 
boldog családban lehetek. A papra, bárho-
vá kerül, szükség van ebben a sokszor oly 
kegyetlen világban. Szeretném megmutat-
ni minden embernek, hogy a vallás nem 
szigorú középkori szabályok tömkelege, 
hanem a vallás út „Isten kertjébe”, ahol az 
örök élet vár reánk.

• Kik támogattak döntésed véghezvitel-
ében?

- Mivel a vallásos nevelést a katoli-
kus szülői háznak, szüleimnek, de külö-
nösen anyai nagyszüleimnek köszönhe-
tem, hiszen nagyanyám tanított meg az 

első imádságokra is, tehát ők voltak akik 
mellettem álltak döntésemkor. De sokat 
köszönhetek Kollár Mária tanárnőnek is, 
aki elmélyített az irodalom világában és 
hálával tartozok Bedekovich Marika tanár-
nőnek, hogy annyi éven át nagyanyai sze-
retettel énekelni tanított. Az egyházi zene 
és az istenes versek mindig is erőforrást 
jelentettek nekem. A zene csodálatos világ. 
Sokat énekeltem a temerini Szent Cecília 
kórusban.

• Úgy tudjuk a szentelés után a Kalo-
csa-Kecskeméti Főegyházmegyében vál-
lalsz szolgálatot.

- Hiszem, hogy nem véletlenül kerültem 
tanulmányaim elején a Kalocsa-Kecske-
méti Főegyházmegyébe, Bugacra. Így ter-
mészetes volt számomra, hogy ide jelent-
kezem kispapnak és a szentelésem után itt 
szeretnék szolgálatot teljesíteni. A főisko-
lára való fölvételem után a bugaci Kese-
rű István atya, aki annyi szeretettel és törő-
déssel vett körül autóbalesetben meghalt. 
Bugacra a mai napig is örömmel térek visz-
sza, mert csodálatos emberek lakják és sok-
szor ellátogatnak hozzám a pécsi szeminá-
riumba is. Külön köszönöm ezt a bugaci 
Kovács Illésné Rózsika néninek. A szabad-
kai egyházmegyét is nagyon szeretem és a 
nagybecskerekit is. Csodálatra méltó, hogy 
Bánságot kevés lelkipásztor ellenére buzgó 
Isten és papszerető emberek lakják. De bár-
hová is kerülök, mindig temerini leszek. 
Szeretem Temerint. Szeretem az embereket 
akik között felnőttem és szeretem a Kastély 
utcát, ahol gyermekkoromban annyit ját-
szottam. Köszönöm mindenki imáját és azt, 
hogy mindig oly nagy szeretettel fogadnak, 
amikor itthon vagyok.

Így vallottam annak idején Ökrös 
Edit riporter hölgynek, aki hivatásom-
ról kérdezett a Temerini Harangszó 
című újság számára. 

Nagyidai Zsolt 
 plébános
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Egy zárdaiskolai osztály 1944-ben M. Roberta és M. Placia nővérekkel és Demsa Péter káp-
lánnal, az iskola udvarán

Csorba Benedek, Jánoshalmi származású áldozópap újmiséjén, Dr. Belon Gellért püs-
pök úrral, plébánosunkkal a jánoshalmi templomban

Archívumainkból
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1939-ben Úrnapján készült ez a csoportkép egy színjátszó csoportról a zárdaiskola udvarán. 
A hátsó sorban, fönt, kitárt karokkal a gyermek Jézust alakító, Kiss Jánosné Rózsika néni lát-

ható. 

Közös sírban nyugszanak

A Jánoshalmán elhunyt Kalocsai Szegény Iskolanővérek rendjébe tartozó 6 nővér közös sírboltban 
nyugszik a Kápolnás-temetőben, s nevük is olvasható a síremléken elhelyezett új emléktáblán
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Csodálatos délutánnal ajándékozták meg a jánoshalmi híveket és mindazokat, akik eljöttek a pün-
kösdi hangversenyre az érsekcsanádi Összhang Kórus. Hálás köszönet ezért a szép estéért, melyen 
ismert kórusművek és orgona muzsika mellett az irodalom is helyet kapott .  

AZ időjárás viszonylag kegyes volt hozzánk és így a templomon kívül meg lehetett tartani az úrna-
pi körmentet. A szél néha okozott bosszúságot a szabadtári oltárok készítőinek, de így is szebbnél 
szebb kompozíciók készültek az az eukarisztia (oltáriszentség) tiszteletére, és méltó ünneplésére

Pünkösdi hangverseny

Úrnapja 2011Úrnapja 2011
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Az 1990-es évek 
lején elkészült 
kápolna festése az 
elmúlt évtizedek 
során igen megvi-
selt lett. Ráfért már a 
megújítás. Az Egy-
házközségi Képvise-
lő-testület támogatá-
sával Nagyidai Zsolt 
plébános felkérésére 
szakemberek végez-
ték el a munkát. Fel-
vételünkön Faddi 
József segítő és a 
plébános úr együtt örül az addig elvégzett munkák eredményének, a tiszta falak között. A pakolás 
még hátra van, de az is elkészül rövidesen, s szeptemberben újra itt lehetnek a reggeli szentmisék

Szépül a plébániai kápolna

Június 14 és 17 
között hittanos nap-
közis tábort tar-
tottunk a plébá-
nián 46 gyermek-
kel. A tábor részt 
vevői a Hunyadi és 
a Szent Anna iskola 
alsós hittanos diák-
jai közül kerültek 
ki. Az idei tábort a 
bibliai Dávid király 
történetébe ágyaz-
tuk bele. Voltak 
erősségi és ügyessé-
gi vetélkedők, kéz-
művesség, gyöngyfűzés, üvegfestés és sok 
egyéb játék. A tábor különlegessége az 
volt, hogy a plébánia ifjúságát is meg-
hívtuk. A barátság gyorsan megköttetett 
a kicsik és nagyok között, ami minden-

kinek nagy örömére szolgált. Köszönetet 
mondunk a tábor ideje alatt segédkező 36 
főnek, hiszen az ő munkájuk nélkülözhe-
tetlen volt.

Balázs atya

Napközis tábor
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Istenem! Vétkeztem, és eltűrted. Elhagytalak és még mindig fönn-
tartasz. Ha bánkódom, megbocsátasz. Ha visszatérek, ismét be-
fogadsz. Ha halogatom ezt, vársz rám. Visszahívsz, ha eltévedek.  
Édesgetsz, ha ellenállok. Megvárod, míg felébredek kábultságomból. 
És egészen magadhoz ölelsz, ha Hozzád térek.              Ámen

(Szent Ágoston imája)

Az iskola befejeztével a szü-
lők és a gyermekek mindig vára-
kozással néznek a nyár elé.

A szülők szeretnék, ha a gyer-
mekeik tartalmasan töltenék el 
szabadidejüket, és ismeretekben 
is gazdagodnának. A gyermekek 
pedig élményekre vágynak.

Ehhez kínáltam lehetőséget 
kollégáim gyermekeinek, ami-
kor vendégségbe hívtam őket 
Szentkatára, a tanyánkra. Segí-
tőmmel, Görhöny Katalinnal 
minden alkalmat megragadtunk, 
hogy olyan élményekben legyen 
részük, amilyenekben, az óvodá-
ban és az iskolában nem része-
sülhetnek. Ezért pl. nagy izgalom előz-
te meg az éjszakai túrát, amit sikeressége 
miatt másnap meg kellett ismételni. A nap-
pali erdei túra embert (vagyis gyermeket) 
próbáló volt. A hőséget, a meleg homokot, 
a szomjúságot, a derékig érő növényzetet 
leküzdve, egymást segítve, mindenkinek 
sikerült célba érni. Fáradságunkért kárpó-
tolt bennünket az útközben talált gyönyö-
rű pillangó, a hernyó, a színes virágok és 
a „hatalmas” domb. Ezután különösen jól 
esett az ebéd, amihez mindenki hozzájárult 
egy kis munkával. A tábortűz és a szalon-
nasütés során a tűzről megszerzett isme-
reteiket nagyon jól alkalmazták. Megfo-

galmazták a tűzzel kapcsolatos veszélye-
ket és megtehették az óvintézkedéseket. A 
hosszantartó beszélgetés, éneklés és játék 
közös emlékké vált az ott lévők számá-
ra. Nem maradt el a közös áhítat sem a 
szabadban, amikor hálát adtunk Istennek, 
hogy együtt lehetünk, egymásra figyel-
ve, szeretve tölthettük el mind a két napot. 
A gyermekeknek nem hiányzott a tele-
fon, a számítógép és tv, mert ezek nélkül is 
nagyon jól éreztük magunkat. Mindannyi-
an megtapasztaltuk, hogy milyen gazdag 
programot tud nyújtani a teremtett világ, 
csak fel kell ismerni benne a lehetőségeket 
                                Csizovszki Lászlóné

Gyermekekkel a természetben
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A jánoshalmi keresztény fiatalok 11 fős 
csoportja 2011. július 11-én reggel 7 órakor 
indult a vasútállomásról Magyaregregyre, 
ahol 5 napon keresztül táboroztak.

A tábor első napján beköltöztünk a szál-
láshelyre. Szállásunk az bajai Eötvös József 
Főiskola hidrológiai erdei iskolája volt. Dél-
után a közelben lévő Máré várához men-
tünk fel, ahol az első nap lelki programját 
tartottuk, ezután a közelben lévő strandon 
találtunk testi felüdülést. Másnap kedden 
reggel Szászvárra mentünk, ahol megnéz-
tük a Bányászati Múzeumot, majd a tele-
pülés központját fedeztük 
fel, és a templomban egy 
imát is elmondtunk. Ebéd 
után indultunk vissza 
Magyaregregyre a szállá-
sunkra, utunkat szép erdei 
ösvényeken keresztül 
tetűk meg. Útközben kis 
kitérővel újra meghódí-
tottuk Máré várát. A visz-
szafelé vezető út kb. 12 
km volt. Este megtartot-
tuk az első tábortüzünket. 
Szerdán a Zengőt mász-
tuk meg, oda-vissza 24 
km-es túra során, és egy 
kis kitérővel a Cigány-
hegyi kilátóból csodáltuk 
meg a tájat. A legnehezebb szakasz a Zengő 
előtti 1km volt, ahol kb. 20%-os lejtőt kel-
let leküzdeni. A nap végére jól elfárad-
tak, nyugalommal hajtottuk álomra fejün-
ket. Csütörtökön Óbányára túráztunk, ami 
szintén 20 km-es táv volt oda-vissza. A 
cél felé tartó utunk a hegyeken keresz-
tül, kereszt jelzésű turista ösvényen vezet-
tet, így jó pár lejtőt is le kellet küzdenünk. 
Óbányán ebéd után segítettünk átköltöztet-
ni a fazekas kiállítást a szomszédos kultúr-
házba. Ezzel tízszeresére növeltük a köl-

töztetés sebességét. Visszafelé úton már 
könnyebb ösvényt választottunk. Keresz-
tül haladtunk Kisújbányán, majd ismét fel-
mentünk a Cigány-hegyi kilátóra. Eset volt 
a záró tábortűz, és egy rövid 6 km-es éjsza-
ki túra. Pénteken délelőtt 10 órára elhagy-
tuk a szállást, és a napot a strandon töltöt-
tük. Július 15-én este 7 órakor érkeztünk 
meg a jánoshalmi vasútállomásra.

A táborban részt vett Varga házaspár 
(Feri bácsi és Csilla néni) és a legfiatalabb 
családtagjuk Árpika, aki a tábor központi 
személye volt. Csilla néninek köszönjük a 

sok főzést. A táborban Balázs atya rendsze-
resen tartott szentmisét és minden napnak 
meg volt a lelki programja.  Négy új étke-
zési imát is megismertünk. Úgy gondolom, 
hogy mindannyian töltődtünk lelkileg, még 
ha fizikailag el is fáradtunk, hisz  az 5 nap 
során több mint 60 km-t gyalogoltunk. A 
tábor jó alkalom volt arra, hogy egy kicsit 
jobban megismerjük egymást és ne csak 
idegenként nézzünk egymásra a vasárna-
pi szentmiséken.

Blázsik Endre

Ifjúsági tábor
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Már hetedik alka-
lommal szerveztük 
meg Kunfehértón 
a hittantábort.  Az  
idén  a Hunyadi János  
Általános Iskola  hit-
tanosai  és a Szent 
Anna Általános Isko-
la  diákjai  töltöttek el 
egy  csodálatos hetet 
együtt.  A tábor mot-
tója „a család értéke” 
volt. Az ismerkedés 
játékosan, sok neve-
tés közepette történt. 
Másnap a család volt a beszélgetésünk alapja, 
ezt próbáltuk boncolgatni közösen, majd cso-
portokban.  Készítettünk egy „ideális család” 
és egy˝ nem ideális család” montázst, ahol 
mindenki a kiválasztott és ráragasztott kép-
pel próbálta illusztrálni az elképzelését erről, 
néha a szomorú valóságot tükrözve.   Beszél-
gettünk a  kötelességeinkről  és jogainkról  a 
családunkban,  majd  kitértünk a keresztény 
család értékeire is: Hogyan tudunk aktívab-
ban bekapcsolódni és részt venni a saját csa-
ládunk és egyházunk életében. Mindannyi-
an egyetértettünk abban, hogy milyen fontos 
a harmónia a család és  a  gyerekek  életében 
is, mely biztonságot, melegséget, szeretetet ad 
nekik, amiben  jellemük  fejlődhet. Mint pél-
dakép,  többen  hangsúlyozták az édesapa és 
anya szerepét együttesen. 

A jó időből nem volt hiány, háromszor is 
lementünk a tóra, ahol lehűtöttük magunkat 
és jót játszottunk.  A „Szentjánosbogár” Klub 
tagjai tudják, hogy nincs tábor méta nélkül, de 
a sportnap is szórakoztató volt.  Az erdőben 
az akadályversenyen is hősiesen teljesítettek 
a csapatok, amely sátorépítéssel zárult. A kéz-
műves foglalkozásokon kipróbálhatták művé-

szeti tehetségüket, kis ajándékot készítve sze-
retteiknek. Az esti bújócskát és a számhábo-
rút is nagyon élvezték a gyerekek.  A csapa-
tot két családra osztottuk, ahol gyakorolhatták 
az egymásra figyelést, toleranciát, szeretetet, 
konfliktusok megoldását. A társasjátékokban 
és egyéb közösségi játékokban sem volt hiány.  
A reggelt mindig egészségesen kezdtük, a test 
és a lélek  építésével , és úgy is fejeztük be, 
torna és ima formájában. Akinek igénye volt 
hallgathatott esti mesét a hálaadás után.  A 
tábor fénypontja az utolsó nap estéjén a tábor-
tűz és a körülötte zajló vidám játékok voltak. 
A tábortüzet mindig a legidősebb gyerek és 
az első táborozók gyújtják meg. Szombaton 
délben tértünk haza kerékpárokkal, nagyon 
fáradtan, de tele élményekkel.

 Köszönetet mondunk a szülőknek és hoz-
zájárulóknak minden segítségükért.  Úgy  vál-
tunk el, hogy jövőre is találkozunk, mert jó 
együtt lenni. Köszönjük a Jóistennek, hogy 
újra megtapasztalhattuk az Ő jóságát és szere-
tetét. Minden együtt töltött napon lehetőséget 
kapunk, hogy gyakoroljuk ezt. „Úgy szeressé-
tek egymást, ahogy én szerettelek titeket”

Bajkó Ilona  hittantanár

A hetedik hittantábor 
Kunfehértón
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Június 12-én búcsút vett 
iskolánk minden nyolca-
dikos tanulója. Várva várt, 
mégis nehéz nap volt ez a 
számukra. Reméljük, életük 
e részét sohasem feledik, a 
boldog perceket szívükben 
megőrzik! Magukkal viszik 
a tudást, a hitet, azt a szépet 
s a jót, mit intézményünkben 
kaptak. 

A visszaemlékezés és a 
köszönetnyilvánítás perce-
iben, a ballagók nevében, Simon Imre 
beszélt az eltöltött évekről. Általá-

nos iskolás éveik jutalmaként 17 tanu-
ló vehetett át díjat kitűnő vagy jeles 

Ballagás

A 3. osztályos szülők és gyermekek 
nagyon szép ajándékkal lepték meg az 
iskolában dolgozó nevelőket pedagógus-
nap alkalmából. Bánfiné Sódar Szilvia, 
Király Anikó, Gulyás Katalin, Lábadi Éva 
és Boros Gáborné, a szülői közösség kép-
viselői, fontosnak tartották, hogy megkö-

szönjék munkánkat. Összeállítottak egy 
műsort, melyre teljes titokban, idejüket 
nem sajnálva készítették fel a gyermeke-
ket. A köszöntő igazán bensőséges, szívhez 
szóló volt, majd virággal, emlékkártyával, 
sőt finomabbnál finomabb házi sütemé-
nyekkel kedveskedtek a jelenlévőknek. 

 Ezúton is szeretnénk 
megköszönni a szülők-
nek és a gyerekeknek ezt 
a szép délutánt. Az ünnep-
ség közben kicsit mind-
annyian fontosnak érez-
hettük magunkat, jól esett 
valamennyiünknek, hogy 
munkánkat elismerik és 
hálásak a gyermekeikkel 
való törődésért.

Kedves Szülők és Gye-
rekek, nagyon köszönjük 
ezt nektek!

Simityné Mészáros Judit

A Szent Annában történt 
Pedagógusnap az iskolában
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Évzáró

Ismét véget ért egy tanév. A Szent Anna 
Katolikus Óvoda Általános Iskola és 
Diákotthon június 16-án tartotta tanév-

záró ünnepségét az iskola udvarán. 
Az év zárásaként furulyásaink, vers-

mondóink, táncosaik színes műsor-

tanulmányi eredményéért, versenye-
ken való részvételéért, sportversenye-
ken való teljesítményért. Az idei évben 
Kiss Györgyné alapító igazgatónő és 
főtisztelendő Nagyidai Zsolt plébános 
úr adta át a Pro Meritis díjat és az azzal 
járó komoly pénzjutalmat három tanuló-
nak nyolc éves kiemelkedő eredményü-
kért: Czimber Nikolettnek, Farkas Zsa-

nettnek, Taskovics Renátának. Az intéz-
mény támogatásáért Pro Scola díjat ado-
mányoztak Farkas Andrásnak, akinek 
ezúton is köszönjük segítségét. 

A ballagók ünnepségünk végén spanyol 
és flamenco elemekkel átszőtt táncvariá-
cióval búcsúztak az iskolától, a diáktár-
saktól, nevelőiktől. Hitben és sikerekben 
gazdag éveket kívánunk nekik! 
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számokkal készültek, 
majd Horváthné Sörös 
Anita ünnepi beszé-
det mondott. Hisz 
egy intézmény életé-
ben a tanévnyitó és a 
tanévzáró alkalom az, 
amikor az intézmény 
vezetője megoszthat-
ja elképzeléseit, érté-
keli az elmúlt tan-
évet, vagy éppen kitű-
zi a következő év cél-
jait. Az értékelő sza-
vak után kitűnő tanu-
lóink, versenyeken 
kiemelt eredményt elért diákjaink vehet-
ték át jutalmaikat. 

Az ünnepi műsor végén a diákok terme-

ikbe vonulva átvehették bizonyítványukat, 
és ezzel végérvényesen kitört a vakáció.

Szente Mariann

A Jánoshalmi Napok keretében ének-
karunk és barátaink musical-válogatással 
léptek fel a szabadtéri színpadon. Erre az 
alkalomra a zeneszámokhoz illő koreog-
ráfiával is készültünk. Sajnos az időjárás 
nem volt kegyes; az erős szél miatt a kivá-
ló technikai berendezések ellenére szin-
te lehetetlenné vált a produkció hangosí-
tása. Azonban a gyermekek teljesítménye 

így is dicsérendő 
volt, a legjobb for-
májukat hozták. A 
műsoridő szűkös-
sége miatt nem tör-
tént meg a szerep-
lők bemutatása. 

Álljon most itt a 
névsor: Bánfi Anna 
Éva, Berta Virág, 
Bognár Edmond, 
Boros Gitta, Dági 
Orsolya, Nikli 
Andrea, Varga 

Virág, Zámbó Loretta, Czeller Ágnes, Dági 
Gabriella, Berecz Ramóna, Berecz Roxá-
na, Bányai Krisztina. Vendégszereplők: 
Bányai Eszter, Buzder Renáta, Jacsó Ibo-
lya, Pék Andrea, Terner Dániel.

Ezúton szeretném megköszönni a részt-
vevő gyermekeknek, hogy a nyári szüne-
tükből időt áldoztak a felkészülésre!

Mné Buzder Mónika

A Jánoshalmi Napokon
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Lovagok és lova-
gi úrhölgyek! Apró-
népek! Közhírré téte-
tik! – Ezekkel a sza-
vakkal vette kezde-
tét július elején a 
Szent Anna Iskola 
2011-es nyári tábora 
Kővágószőlősön. 

Az idei program a 
középkor jegyében 
zajlott, s az eltöl-
tött napok folya-
mán az apródjelöl-
teknek, próbák soka-
ságát kellett kiállni-
uk felnőtt úrhölgyek és lovagok vezeté-
sével. Jó példa erre a Jakab-hegy meg-
hódítása, amely során a bátor tanoncok-
nak zord sziklákat és emelkedőket kellett 
meghódítaniuk, és még rablók is megtá-
madták maroknyi csapatukat. Voltak ész-

pallérozó, hitismereti feladatok és fizi-
kai erőt igénylő bajvívások, versenyek. A 
leginkább embert próbáló, a bátorságpró-
ba: sötétben, három fáklya fényénél, néma 
csendben fel a rejtekadó Jakab-hegyre! 
Természetesen a pihenésre és az erő feltöl-

tésére is volt alkalom: fürdőzés, temp-
lomlátogatás, városnézés, vár- és ter-
ráriumi séta keretében. 

Az alapszabályokat a tábori regula 
rögzítette, és ezen intelmek szellemé-
hez méltóan kellett élni és cselekedni. 
Aki sikerrel állta a harcot, arra foga-
dalomtétel után, lovagi kard által az 
apróddá ütés várt.

Mi mindannyian, akik részt vettünk 
ebben az izgalmas játékban, köszönet-
tel tartozunk: 

Bányai Gábornak, mint magánem-
bernek, és mint a Bács-Kiskun Megyei 
Közgyűlés Elnökének, Malustyik 
Bélának, Hercegné Faddi Jolánnak, a 
Szent Anna Katolikus Iskoláért Ala-
pítványnak, a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat jánoshalmi csoportjának, 
hiszen segítségük nélkül ez a tábor 
nem jöhetett volna létre. 

.              Csapóné Sarok Enikő

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

Melyik bibliai történet jut eszedbe az alábbi képről? Színezd ki a rajzot!

Segítsetek megtalálni a Jó Pásztornak az Elveszett Bárányt! 
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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@optanet.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 

Ha egy család közösen imádkozik, boldog lesz és együtt marad

Ezúton szeretnénk megköszönni Ft. magiszter 
Szungyi László atyának – a 70 éve testvérvárosunk – 
Temerin  esperesplébánosának, hogy elfogadta meg-

hívásunkat a búcsúi szentmise bemutatására és a 
szónoklásra! Isten éltesse!

Ima a családokért

Ó, Jézus, add, hogy családjainkban 
Béke és egyetértés uralkodjék, 
Hogy tiszteletben tartsák az imát 
És Isten törvényét,  
És hogy a törvény megtartása 
Ennek szeretetét is jelentse.

Ó, jézus, élj úgy 
Minden keresztény családban, 
Amint egykor Názáretben éltél. 
Tartsd meg szereteted által 
A család egységét minden pillanatban, 
És az örökkévalóságban.

Oltalmazd, ó, Jézus 
Azt a családi békét, 
Amely egyedül képes megenyhíteni 
Az élet keserűségeit.

Boldog XXIII. János pápa


