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A szeretet legyőzi a halált
Húsvét van. Öröm tölti el a szívün-

ket és lelkünket. Jézus Krisztus legyőzte 
a halált, diadalmaskodott felette. „Örven-
detes napunk 
támadt” éne-
keljük most 
lelkesen. Jézus 
fe l támadásá-
nak köszönhe-
tő, hogy a halál 
is más meg-
v i l á g í t á s b a n 
áll előttünk. 
Többé már 
nem azt jelen-
ti, hogy emberi 
reményeinknek 
örökre befellegzett. A halál az örök élet-
re kitárulkozó ajtó: küszöbén egy új világ-
ba léphetünk. Amikor Jézus Krisztus halá-
lát megünnepeljük, örömmel emlékezünk 
arra, hogy halálával legyőzte a halált, és 
életét adta értünk, hogy éljen a szeretet.

Jézus Krisztus halálának megünneplé-
sével magát a halál uralmát is tagadjuk. 
A kenyértörés is azért kapta az „Eukarisz-

tia” elnevezést, mert lehetővé teszi, hogy 
minden szenvedésünk és életünk minden 
nehézsége dacára hálát adhassunk.

Amikor egy 
szeretett hozzá-
tartozónk halálá-
ra emlékezünk, 
hálaadásunkkal 
azt a tényt erő-
sítjük meg, hogy 
ő már belépett 
az örök élet vilá-
gába. Ha a halál-
lal kapcsolatban 
is lehetséges a 
hálaadás, akkor 
minden ügyünk-

ben-bajunkban köszönetet mondhatunk.
Jézus Krisztus, aki maga volt a meg-

testesült élet, mindig azért harcolt, hogy 
győzzön az élet. A szenvedőket szüntele-
nül buzdította, hogy emelkedjenek felül 
saját keserveiken.

Erre ösztönöz bennünket a betegek 
szentsége, amelyben különleges módon 
találkozunk a feltámadt Jézussal; az Ő fel-
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támadása számunkra az eljövendő örök 
élet záloga. Mi, akik hiszünk az örök élet 
ígéretében számunkra a szenvedések már 
nem elviselhetetlenek. Minden emberi fáj-
dalmunk, gyászunk, betegségünk, nyo-
morunk révén részt veszünk a húsvéti 
misztériumban. A szeretet éltető kovásza 
vagyunk a világban.

Húsvéti ajándék Jézus feltámadása. 
Mindnyájunknak az öröm és a vigaszta-
lás forrása. Köszönjük meg neki a felsza-
badult örömet, amelyet ez a Húsvét jelent 
nekünk!

Köszönjük, hogy megmutatta isteni 

hatalmát, legyőzte a gonoszságot, a bűnt, 
a halált, hogy üzent nekünk, a halál nem az 
utolsó állomás.

Köszönjük, hogy a feltámadás után is 
olyan szelíden jóságos maradt. Nem kérte 
számon a vétkeket és a gyengeségeket. 
Azoknak akart ajándék lenni, akik szere-
tik Őt.

Adj erőt nekünk Urunk, hogy húsvéti 
örömünk állandósuljon bennünk, és tud-
junk erről meggyőző erővel másoknak is 
hírt adni.

Nagyidai Zsolt
plébános

Van tovább!
Kedves látvány, amikor az alig járni 

tanuló pöttömnyi gyermek néhány lépés 
után a földre tottyan, lecsücsül, a szülő 
pedig odakiált: „Hoppá!” Bátorítja, hogy 
ne hagyja magát, ne maradjon ülve, hanem 
keljen fel. Ha nem képes egyedül, akkor 
felállítják, hogy a pici újra próbálkozzon, 
bizonyítson, tovább lépkedjen.

A fáradságtól kimerülten a felnőttek-
nek jól esik séta közben leülni, egy kissé 
megpihenni, s újult erővel továbbindulni. 
Munka közben szükséges időnként leállni, 
erőt gyűjteni, majd folytatni a tevékeny-
séget. Olykor azt is tapasztalhatjuk, hogy 
olyan pillanathoz érkezünk, amikor arra a 
belátásra jutunk, hogy nem megy tovább. 
A megtorpanás kellemetlen, belenyugod-
ni képtelenségnek tűnik. Nagyon nehezen 
elviselhető, mert elfogadhatatlan, hogy 
erőnk határához érkeztünk. Ez nem csak a 
fizikai képességeinkre vonatkozik, hanem 
a lelkiekre is.

Az emberi lét megpróbáltatásokkal, 
küzdelmekkel jár. A szülők számára nem 
kis gondot jelent a családtagok megélheté-
sének, az élethez legszükségesebbeknek, a 

gyermekek iskoláztatásának a biztosítása. 
A mindennapok munkatempója, az állan-
dó hajsza olykor kibírhatatlanná, elvisel-
hetetlenné válik. A háztartásokban nagy 
gond lehet a betevő falat, a fűtőanyag, a 
villanyáram, a gáz, a lakbér, a gyógysze-
rek biztosítása, kifizetése... A megélheté-
si gondok mellett a családoknak olykor 
megannyi más problémával kell megküz-
deni, ami az emberek közötti kapcsolato-
kat terheli vagy ellehetetleníti: alkohol, 
drog, agresszivitás, ellenségeskedés, stb. 
Lelki vonatkozásban jelentkezhet a kor-
osztályok közötti feszültség, csalódottság, 
kiábrándultság, kétely, reményvesztettség. 
Súlyos terhet okozhat a családi béke felbo-
rulása, barátság, szeretetkapcsolatok meg-
szakítása, haláleset, elmagányosodás.

A fokozott elgyengülés elviselése, a 
feleslegesség érzete.

Fájdalmas lehet a csalódottság, 
megnemértés, félreértettség, depresszió, 
életuntság és egyéb lelket marcangoló 
élethelyzet. Az idős kor megpróbáltatásai 
kínosakká válhatnak. A fokozott elgyen-
gülés, a feleslegesség érzetének elviselése, 
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betegség, szenvedés, gyötrődés kínjai alatt 
is megfogalmazódhat: „Elegem van min-
denből!” Előbb vagy utóbb az élethelyze-
tek, a különböző reánk nehezedő terhek 
súlya alatt görnyedve megismerjük azt az 
érzést, hogy „Nem bírom tovább!” vagy 
„Kész, nincs tovább. Bármennyire is aka-
rom, nem megy, összeroppantam.”

Azután jön valaki, aki meghallgat, 
mond egy biztató, bátorító, jó szót, kedve-
sen ránk mosolyog, s máris erőt merítünk 
a helyzet elviselé-
séhez. Lehet, hogy 
egy jól átaludt 
éjszaka, egy friss 
ébredés, egy jó hír, 
egy váratlan javu-
lás, jobbrafordu-
lás változtatja meg 
nemcsak a kedé-
lyünket, de más 
belátásra bír ben-
nünket, egész más 
fényben látjuk a 
dolgokat, hirte-
len elviselhetővé 
válik a már-már 
lehetetlen, elké-
pesztő helyzet is. 
Ilyenkor boldogan 
állapítjuk meg, 
hogy: „Mégis van 
tovább!” Belátjuk, 
hogy a csüggedés ellenére új reménnyel, 
megújult erővel, Isten segítségével tovább 
viseljük terhünket, keresztünket. Kiala-
kul bennünk a meggyőződés; mely sze-
rint nem szabad egy könnyen feladni a 
reményt, a nehézségek terhe alatt keresz-
tény hitünk ereje megtart, felemel.

A hívő tudja, hogy ez nem egysze-
rű kedélyváltozás csupán, hanem a lélek 
mélyén ápolt keresztútjáról elmélkedve 
a mi keresztutunk minden nehézségeivel 
járhatóvá válik. Istennél semmi sem lehe-

tetlen, megoldhatatlan. A költő kifejezése 
értelmében az életutunkon hófúvásokkal 
találkozhatunk, de a befújt, járhatatlan út 
mellett felfedezhetjük a kiutat, az új lehe-
tőséget. A népi bölcsesség ezt úgy fogal-
mazta meg, hogy ha bezárul egy ajtó, Isten 
kinyit egy ablakot. Ahol az ember már nem 
lát semmi lehetőséget, ott egyedül Isten 
képes új megoldást nyújtani. Amikor úgy 
tűnik, hogy minden veszve van, a kegye-
lem azt sugallja, hogy mindent elnyer-

tem. Erőtlenségem 
megtapasztalásá-
ban, gyengeségem 
tudatában egyedül 
Istenhez fordulha-
tok, akinek segít-
ségével minden 
nehéz, lehetetlen 
helyzetből is van 
kiút, van megoldás, 
van tovább! Nem 
én vagyok annak 
m e g m o n d h a t ó -
ja, hogy menynyi 
nehézséget visel-
hetek el, képessé-
geimnek, teher-
bírásomnak hol a 
határa. Pál apos-
tol tapasztalata a 
hívő életében való-
sággá válik: ami-

kor elgyengülök, lehetőségem, türelmem 
határához érkezem, összetörten lerogyok, 
akkor vagyok erős, mert mellém áll az 
Isten.

Ez is a húsvéti titok megtapasztalása. 
Nemcsak a távoli jövő tölthet el remény-
nyel, hanem a jelen elviselhetetlennek 
tűnő nehézségei közepette új erőt nyerek, 
s boldogan tapasztalom, hogy a hit átsegít 
minden nehézségen: igenis van tovább!

Szungyi László
temerini esperes plébános
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A hívő ember számára a szombat sajá-
tos jelentéssel bír. Az Ószövetség meg-
szentelt napja, az Úr napja a szombat 
volt, Krisztus feltámadása óta azonban 
a vasárnapot ünnepeljük, mint az Úrnak 
szentelt napot. 

A szombat ettől függetlenül sok sajátos 
jegyet hordoz magán. Ez a nap vezeti be 
a vasárnapot, ez a készület napja. 

Személy szerint, igyekszem a szom-
bati napot úgy eltölteni, hogy a lehe-
tő legtöbb munkát elvégezzek, hivatás-
belit és házi munkát is, hogy vasárnap 
oldottabb, felszabadultabb lehessen az 
ember. Annak is van jelentősége, ha ren-
det teszünk magunk körül, a lakásában, a 
szobánkban, asztalunkon. A külső dolgok 
rendezettsége segít megteremteni a belső 
rendet. A lélek rendjét. Persze nem sza-
bad túlozni!

A két szerzetes példáját említhetjük, 
amikor is az egyik szobájában minden 
volt, csak éppen rend nem, a másikéban 
pedig olyan tisztaság és rendezettség, 
hogy ámulni lehetett. A jóindulatú házfő-
nök azonban egyiket sem marasztalta el. 
Hiszen nem azt mondta az elsőnek, hogy 
olyan rendetlenség van a lelkében is, mint 
a szobájában, hanem azt, hogy teljesen 
az ég felé van irányulva, s nem is veszi 
észre, ami a földön van. A másikat sem 
szidta össze, hogy mással sem törődik, 
csak a szobájával, hanem így értékelte: 
amilyen a szobája, olyan a lelke is.

Nos tehát a szombat is a vasárnapért 
van!

Igen ám, de az a szombat, amire most 
gondolok, egészen rendkívüli volt. Ez az 
a szombat, mely nagypénteket követte. 
A várakozás szombatja. Természetesen 
Mária nagyon várta, mint minden anya, 
gyermeke születését, de egészen biztos, 
hogy még sokkal jobban várta Fia föl-

támadását. Ez a szombat a hit szombat-
ja volt Mária számára. A beteljesedés 
várásának a napja. A Messiás születésé-
vel kezdetét veszi a beteljesülés, s ennek 
végkifejlete a kereszten történt, mely-
ről maga Jézus nyilatkozik, hogy „betel-
jesedett”. 

A Katolikus egyház katekizmusa két 
személyt emel ki a a hívő engedelmes-
ség tekintetében. Ábrahámot, aki próbá-
ra tétetett, s Máriát, aki egész életében a 
lehető legtökéletesebben valósította meg 
a hívő engedelmességet. 

Mária hite csodálatos. Nem említi a 
szentírás Jézus sírjánál, s ezzel kapcso-
latban sokan megjegyzik, hogy Mária 
számára a sír csak egy állomáshely volt, 
tudta, hogy fia fel fog támadni. Valóban 
így van. Azonban nem szabad megfosz-
tani Máriát emberi természetétől, s mint 
ilyen, számára is ez a szombat a legna-
gyobb feszültség, várakozás és próbatétel 
szombatja volt. 

Az úrjöveti időben, Ádventben nem 
csak a Messiás eljövetelére emlékezünk, 
hanem beszélhetünk más Ádventekről is. 
Természetesen az első Ádvent az volt, 
mely megelőzte Jézus születését, az Ige 
megtestesülését. Az elmúlt napokban 
sokat említették a szentmise olvasmányai 
a végítéletet, amikor az Úr eljön dicső-
ségben és hatalommal. Mindannyiunknak 
van azonban egy „szombatnyi” ádventje, 
a saját, személyes várakozásunk és pró-
batételünk. Itt a szombat jelképes, hiszen 
sokkal hosszabbra is nyúlhat egy nap-
nál, de elkerülhetetlen a számunkra, hogy 
higgyünk, még mielőtt látnánk. Még mie-
lőtt megtörténne a találkozás a Feltá-
madottal, hinnünk kell benne. Aki nem 
hisz abban, hogy újra eljön ítélni élőket 
és holtakat, hogy igazságot szolgáltat a 
világnak, az nem hívő.

A hit szombatja 
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Istennel való kapcsolatunk alapja a hite-
lesség, amellyel visszaigazolhatjuk Hozzá 
való kötődésünket. Elismerjük azokat az 
elévülhetetlen értékeket, melyeket Tőle 
kapunk, és hogyha ezeket tovább is adjuk, 
embertársaink hasznára lehetünk, hogy így 
ők is felfedezzék, megismerjék az örök éle-
tet adó forrást, Jézus Krisztust, akit elkül-
dött az Atya, mint egy mintát, azért, hogy 
Tőle tanulva, Őt követve küldetésünket tel-
jesítsük, vagyis saját és mások üdvösségén 
fáradozzunk.

Mai korunkban láthatjuk, tapasztalhat-
juk, hogy számtalan értékrendszert követ-
nek benső meggyőződésükből az emberek, 
melyekről meg vannak győződve, hogy jó 
és helyes, előre mozdulásukat segíti, bíz-
nak benne, és ezért eszerint rendezik be 
mindennapjaikat. Akik nem hisznek vagy 
közömbösek a vallással kapcsolatban, azok 
is próbálnak keresni egy olyan alapot, kiin-
duló pontot, amelybe belé vethetik remé-
nyüket, hitüket, amellyel elismertté vál-
hatnak a világ szemében. Vannak, akik 

önmagukra építenek, szellemi képessége-
ikre, tehetségükre, rátermettségükre, fizi-
kai adottságaikra, amelyek tudatában úgy 
gondolják, hogy bármilyen helyzetből ki 
tudnak jönni győztesen. Az adódó lehető-
ségeket a maguk javára képesek fordítani, 
a problémákat át tudják hidalni. És ezzel 
mutatván azt is, hogy mindezeket önma-
guktól teszik, segítség nélkül. Ebből fakadó 
sikereiket csillogtatják, és hitelességüket el 
is fogadja a világ, fel is karolja, követendő 
példaként állítja elénk. Sokan ennek hatá-
sára feladják saját értékrendszerüket, mivel 
úgy gondolják, hogy ezt követve kivívhat-
ják mások megbecsülését. Azonban mind 
a világ, mind azok, aki elpártoltak saját 
elhatározásaiktól, egy idő után csalódnak, 
hiszen az a példa, amit ők hitelesnek gon-
doltak, megbukik korlátaiba ütközik. Hitel-
telenné, megvetetté válik a tehetséges, a 
jó képességű, mivel elveszti vonzó sike-
rességét.

Vannak, akik sztárok, sportolók élet-
formáját veszik át. Fanatikus rajongással 

„A Feltámadottat követve 
küldetésünket teljesítjük…”

Ha így nézzük a dolgot, akkor nagyon 
kiszolgáltatottnak érezhetjük magunkat, 
mert mi a bizonyíték minderre, hogy 
valóban így fog történni? Hittel élünk, 
s ez a hit több, mint akármelyik bizo-
nyíték. 

A hívő ember hite lelki megtapaszta-
lás, a hit élmény, mely nem csal meg. 
Olyan ez, mint két ember kapcsolata, 
amikor az egyik elfogadja, elhiszi, hogy a 
másik szereti. De a lelkébe, szívébe nem 
lát bele, csak sejtései vannak. Mégis, ez 
az érzés olyan erős és csodálatos, hogy 
minden bizonyossággal eltölt. S ha ilyen-
kor az derülne ki, hogy alaptalan volt 

az egész, akkor az egyenlő lenne az élet 
értelmetlenségével. Ha nem lenne Isten, 
ha megcsalna a hitünk, az nagyobb baj 
lenne, mintha az életünket elveszítenénk. 
Ezért, az életünk attól igazán értékes és 
fontos, mert hiszünk.

Mária hitt, mindvégig. Pénteken is, 
szombaton is, az Angyali üdvözletkor, s 
élete egész folyamán. Mária, a Szeplő-
telenül fogantatott. Csodálatos volt az ő 
hite. Lenyűgöző az alázata. Ezért válasz-
totta pont őt a Magasságbeli!

Dobó Tibor
 oromhegyesi plébános
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viseltetnek irántuk. És önálló személyi-
ségük kibontakoztatása helyett rabjaikká 
válnak. Nem veszik észre, hogy szokása-
ikkal, teljes mértékben azonosulnak, füg-
getlenül attól, hogy az ténylegesen hasz-
nál-e nekik, vagy kárt okoz bennük. De 
egyszer ráéreznek és eljutnak arra a pont-
ra, hogy az ünnepelt személy, akit annyi-
ra istenítettek, rossz irányba terelte őket, 
tönkretette életüket, egészségüket, elvette 
szabadságukat, önálló gondolataikat, véle-
ményalkotásukat, és így már képtelenné 
váltak arra, hogy saját sorsukat a kezükbe 
vegyék. Azok szemében tehát, akiket meg-
rontott, hitelét veszti az imádott példakép, 
aki maga is egy áldozat lesz, mivel csak 
addig van rá szükség, amíg népszerűségé-
vel tömegeket bolondít meg.

Van, aki az anyagi javakba, földi érté-
kekbe helyezi minden reményét, és fenn-
héjazóan mutogatja annak eredménye-
it, luxus autóját, villáját, életszínvonalát. 
Csak éppen azzal nem számol, hogy életét 
berendezheti, de nem ő rendelkezik fölöt-
te, és teljes biztonsággal soha nem irányít-
hatja, hiszen nem tudja kivédeni azokat a 
váratlan eseményeket, amelyek bekövet-
keztétől igazán nem is tart, mert úgy gon-
dolja, hogy vele ilyenek nem történhet-
nek meg, és azt meg végképp nem akarja 
elhinni, hogy akár negatív módon is befo-
lyásolhatják további sorsát. Természete-
sen a világ szemében csak addig lesz hite-
les, ameddig a modernizálódás őrült tem-
pójával lépést tart, és mindig fejlődik, a 
legújabb és legdivatosabb trendeket köve-
ti. Elég csak egyszer megbicsaklania, bele-
fáradnia ebbe a soha véget nem érő haj-
szába, és gyorsvonatként robog el mellet-
te mindaz, amelyre azt hitte, hogy nem 
hagyja cserben. A világ mindig mást és 
mást keres az előző helyébe, leteszi azt, 
aki már képtelen volt megfelelni az elvá-
rásoknak és felemeli azt, aki tiszavirág-
ként tündökölhet egy pillanatig. Teszi ezt 

azért, mert ő is a tökéletességre törekszik, 
azt keresi, hiteles példákat akar felmutatni, 
de nem tud, hiszen véges képességű embe-
rekre, és állandóan változó javakra ala-
poz. Nincs egy egységes irányelv, amelyet 
követhetnének a benne élők. Ez oda vezet, 
hogy akik e szerint rendezkednek be, és 
kudarcot vallanak, úgy gondolják, hitelü-
ket, értékességüket elvesztették, és önmar-
cangolásba kezdenek: Hol és mit rontot-
tam el, hogy kitaszított és megvetett let-
tem? Érdekes, hogy sok esetben, ezen kér-
dések után megtalálják Istent azok, akik-
nek eddig semmilyen szerepet nem ját-
szott az életükben. Igazából tehát vala-
mi fontosnak az elvesztése – jelen eset-
ben a hitelesség –, illetve a temetésen is 
megfigyelhető, hogy egy közeli hozzátar-
tozó halála az eddigi istentagadóban vala-
mit elindít, és a természet felettire való irá-
nyultság mutatkozik nála. Még akkor is, 
ha ez düh vagy indulat formájában is tör 
elő belőle, és vádol valakit, akiről semmit 
nem tud. De ebből következően jogos kér-
déseket is intézhet magához: Tényleg nem 
kellek senkinek, értéktelen vagyok csak, 
azért, mert hibáztam? Az újrakezdéssel 
próbálkozom, küzdök, hogy visszaszerez-
zem a becsületemet, de igazából megbé-
lyegzett maradok? Tényleg ennyi lenne az 
élet, és ahogy megszülettünk, már romlás-
nak is indulunk a föld alatt? Ezek az apró 
jelek mind azt mutatják, hogy bizony min-
den emberben ott van az Istenre való han-
goltság, egy felsőbb hatalom utáni vágy, 
amelytől titkon azt várja, hogy olyan elve-
ket ad, amelyre biztosan építkezhet, amely 
állandó és nem változó, megtartó és nem 
kiközösítő. És amely reményt nyújt neki, 
hogy talán ezzel a földi élettel nem feje-
ződik be minden, vagyis nem elmúlásra, 
hanem létre vagyunk teremtve.

A hallott evangéliumi szakasz elején 
megmutatkozik Jézus emberi természe-
te, azáltal, hogy elfárad, kimerül és meg-
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szomjazik. De azonnal felfedezhető iste-
ni mivolta is, mert elkezd beszélgetni egy 
szamáriai asszonnyal, akivel két okból sem 
érintkezhetett volna egy zsidó rabbi: egy-
részt, azért mert nő, másrészt pedig azért, 
mert szamáriai, akiket tisztátalannak tar-
tottak. Jézus ennek ellenére küldetését 
teljesíti. Fárad a hitetlen lelkéért, szom-
jas rá, meg akarja őt menteni, és rá akar-
ja vezetni arra, hogy akivel beszél, az nem 
más, mint az élő vízforrás, akiből ha iszik, 
vagyis hisz benne, részesülni fog az örök 
életben. De az asszony földhözragadt gon-
dolkodásával testi életének könnyebbségét 
véli felfedezni ebben a hihetetlen ajánlat-
ban: „Uram add nekem azt a vizet, hogy 
ne legyek szomjas, és ne kelljen ide járnom 
vizet meríteni.” Jézus azonban nem akar-
ja a vesztét, ezért felszólítja: „Menj, hívd 
a férjedet, és jöjj ide!” De ő erre ezt vála-
szolja: „Nincs is férjem”. Ezután fedi fel 
Jézus igazi valóját, isteni hatalmát. Cso-
dát tesz. Egy szóra ismeretlennek belelát 
az életébe, gondolataiba, és ezzel végképp 
felnyitja a szemét. Hinni kezd az asszony 
és otthagyja korsóját, vagyis régi életét. 
Elsiet a városba, többé nem elsődleges szá-
mára az e világi víz, az e világi élet, mivel 
megízlelte, és feltöltődött az örök élet vizé-
vel, amelyet Jézustól kapott. Híresztelésé-
re kitódulnak a városból, és talán csodát 
várnak tőle, hogy ők is higgyenek benne. 
De csak szavait hallják, amit tanítványa-
inak és nekik mond. Küldetéséről beszél. 
Arról, hogy azért jött, hogy teljesítse Atyja 
akaratát, hogy elvezessen mindenkit az 
örök életre. Az aratás példáját hozza fel, 
hogy az emberek már készek és megéret-
tek Isten igéjének és tanításának befogadá-
sára. És nem csak az arató, vagyis Jézus, 
hanem a munkatársai az apostolok is elve-
zethetik őket a hitre a tanúságtevésükkel. 
Mivel már elő van készítve, el van hintve, 
mindaz, ami ahhoz kell, hogy valaki Hozzá 
tartozzon. 

Majd az evangéliumi részlet végén, 
megnyugtatja tanítványait, hogy küldeté-
süket képesek teljesíteni, anélkül is, hogy 
csodákat tennének. Két napig maradt még 
abban a városban, és az ott lakók már nem 
a rendkívüli cselekedeteknek hittek, ami-
ben az asszony részesült, hanem Jézus élő 
szavainak, amelyek igazolták Őt, és meg-
nyerték a hallgatóságot neki.

Ezzel bizonyította, hogy a többséget vilá-
gos beszéddel, és tiszta tettekkel nekünk is 
lehetőségünk van megnyerni, nem kelle-
nek hozzá rendkívüli események, melyek-
nek előidézése számunkra lehetetlenek. 
Ugyanis ha ténylegesen Krisztushoz tar-
tozók vagyunk és harmóniába élünk vele, 
akkor minden megnyilatkozásunk, a ben-
nünk élő jézusi forrásból fakad. 

Bensőleg is azonosulnunk kell Isten aka-
ratával, csak akkor tudjuk átérezni felada-
tunk fontosságát, s Hozzá igazítani minden 
tanúságtételünket, és ezáltal hiteles képet 
adni arról, akit képviselünk, és arról, amit 
üzenetként hirdetünk.

Ezért nagy a mi felelősségünk, mert 
szorgalmunkkal lelkeket menthetünk meg, 
hanyagságunkkal pedig lelkeket engedhe-
tünk elveszni, Ezért kell lemondanunk a 
világról, és megtartani igaz istenhitünket. 
De ezeket csak akkor sikerülhet megten-
nünk, ha életünk középpontjába Őt helyez-
zük, és jelenlétében teljesítjük hivatásun-
kat. Ne csak a szentmisében, a reggeli és 
esti imáinkban legyünk vele közösség-
ben, hanem munkánk vagy akár szórako-
zásunk közben is. Egy- egy rövid imádság-
gal, ami nem zavarja se feladataink teljesí-
tését, se a jó hangulatunkat, emlékezzünk 
meg róla, ezzel is jelezve számára, hogy 
fontos nekünk az Ő társasága. És kérjük, 
adjon erőt mindig ahhoz, amit végzünk, és 
ahhoz is, hogy keresztény módon tehessük 
azt, és ezzel is példák legyünk mások szá-
mára. Hátha elindít bennük egy kis érdek-
lődést, a mi életformánkkal kapcsolat-



JÁ NOS HAL MI HA RAN GOK8. ol dal 2012. Húsvét

ban, és így esélyt kapnak arra, hogy meg-
ismerjék az általunk élt hitet, és akár ked-
vet érezzenek ahhoz, hogy becsatlakoz-
zanak egyházközösségünkbe. A szentsé-
gi életünkkel mélyíthetjük el igazán hitbeli 
elköteleződésünket és küldetéstudatunkat. 
Ezért gyakran járuljunk szentgyónáshoz, 
hogy mindig békés viszonyban legyünk 
Istennel, önmagunkkal, embertársainkkal! 
Ennek hiányában hiába próbáljuk az Isten-
nel való egységünket mások előtt láttat-
ni, az nem jön át, és nem jut el rajtunk 
keresztül megérintően a másikhoz, akkor 
csak egy hazug képmutató képet festünk 
a köztünk lévő barátságról, amely riasztó-
ként hat a fogékony érdeklődőkre. Hogy-
ha nincs meg a lelki egység Vele, és csak 
emberi erőből kínlódunk bármit is Isten 
ügyében tenni, eleve kudarcra vagyunk 

ítélve. Járuljunk szentáldozáshoz, amely-
ben találkozhatunk az Oltáriszentségben 
jelenlévő istenséggel. Bennünk lakva, min-
ket áthatva késztet, hogy parancsai szerint 
járjunk el, és elvárásait teljesítsük. Szük-
sége van Istennek és a világnak hiteles 
keresztényekre. Általuk munkálkodik, él 
tovább Krisztus, aki így jelen van a falvak-
ban, városokban, emberi közösségekben. 
Továbbra is tanít, cselekszik, gondot visel 
ránk. De már nem, mint testben köztünk 
lévő húsvér istenember, hanem mint lélek, 
amely minden egyes becsületes, keresz-
tény kötelességeit teljesítő hívőben felfe-
dezhető.

 Rajtuk keresztül próbálja meg, még 
most is ezt a végzete felé araszoló hűtlen 
emberi társadalmat, átmenteni a mennyei 
országába.               Kollár Balázs káplán 

Archívumunkból

Felvételünkön  édesanyjával Lantos János látható, aki 1952 és 1957 között 
jánoshalmi plébános volt.
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Szent Balázs napja – Balázsáldás

Az ökumenizmus jegyében

Eredete Szent Balázs püspök nevéhez 
fűződik. A legenda szerint ugyanis Balázs 
vértanú püspök megmentett egy fiút, aki-
nek egy halszálka megakadt a torkán. 

A katolikus szertartás szerint ezen a 
napon, és azt követő vasárnap a szentmise 
után Nagyidai Zsolt plébános úr és Kollár 
Balázs káplán atya  Y alakban összekötött 
gyertyát tartott a hívek torkához, és arra 
kérték Istent és Szent Balázst, hogy óvja 
meg az áldást kérőt a torokbajoktól:

A krisztushívők egységéért végzett ökumenikus imahét idén városunkban január 
16-én kezdődött. Alapigéje: „Mindannyian el fogunk változni a mi Urunk Jézus Krisz-
tus győzelme által” (1Kor 15,51) volt. Az első alkalommal (felvételünkön) a kápolnában 
Csaplár József baptista lelkész vezetésével imádkoztak az egybegyűlt katolikus és bap-
tista és református hívek, kedden a Tóth Árpád református igehirdetésével folytatódott 
a közös imádság, szerdán pedig a baptista imaházban Nagyidai  Zsolt plébános mondott 
szentbeszédet. Ezzel zárult városunkban az idei  közös imahét.
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Nagy Pongrác díszmű-kovács a vas 
avatott mestere. Jánoshalmán született, 
de három évtizede már hatvaninak vall-
ja magát.

A szakmát 1968-ban Jánoshalmán a 
Jókai tsz-ben patkoló kovácsként kezdte. 
Ebben az időben a kovács szakma mély-

ponton volt, mindössze lópatkolásra, gép-
szerelésre korlátozódott. Nagy változást 
hozott az életében, amikor Hatvanba köl-
tözött, elvégezte a Mezőgazdasági Gépé-

szeti Szakiskolát, 
majd technikusi képe-
sítést szerzett. Dísz-
mű-kováccsá képez-
te magát, 1994-ben 
N é m e t o r s z á g b a n 
megszerezte a restau-
rátori végzettséget is. 
2002-ben az Országos 
Kovácsmester Bizott-
ság elnökévé válasz-
tották, ami igen nagy 
megtiszteltetés szá-
mára. Jelenleg az 
ország második leg-
jobb kovácsaként tart-
ják számon.

1996-ban családi vállalkozást hozott 
létre, Kúria NB. Bt néven. Üzemükben 
kézi kovácsolású kerítések, kapuk, rácsok, 
cégérek, bútorok és egyéb lakberendezési 
tárgyak készülnek. Az utóbbi időben meg-
szaporodtak a műemléki felújítások, res-
taurálások is, de egyre többen igénylik a 
szépet, a maradandót.

A mester fő célkitűzése a meglevő 
kovácsüzem kapacitásának növelése, tudá-
sának átadása a jövő nemzedékének és az 
eddig megszerzett hírnév öregbítése. Fon-
tosnak tartja a szakma múltjának felidézé-
sét és átöröklését.

Tervei megvalósításában támogatja a 
családja, felesége és két fia. Zoltán és 
Péter tovább viszik a szakmát, főiskolát 
végeztek, de a mindennapokban is jócskán 
kiveszik a részüket a feladatokból. Fel-
adat pedig van bőven, az utóbbi időkben 
a kovácsoltvas alkalmazása a reneszánszát 
éli az új beruházásokban is.

Európa Nostra díjas mester
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Budapesten a Pólus 
Centerben bemutató 
termet nyitottak, ahol 
az üzemben gyártott 
kézműves terméke-
ket árusítanak. Mun-
káikkal részt vesznek 
különböző kiállításo-
kon, a Hatvan-Expón, 
a Budapesti Nemzet-
közi Vásáron, az Inns-
brucki Nemzetközi 
Vásáron.

Nagyobb műveik-
ből, ami kezük nyo-
mát őrzi, csak néhá-
nyat említek meg. Az 
Almássy-kastély kerí-
tése Tarnamérán, a Mezőbank (Agrobank) 
cégérei országszerte, a Schossberger-
mauzóleum kovácsoltvas munkái, a Gaz-
dasági Minisztérium csillárjai, falikarjai és 
a tolcsvai Kurucz-kastély műemléképületé-
nek külső-belső kovácsolt korlátai és nem 
utolsó sorban a hatvani Grassalkovich-
kastély vasszerkezetének a felújítása. 

A Budapesti Vidám Park műemlék kör-
hintájának a restaurálásáért Európa Nostra 
díjjal jutalmazták őket.

Itthon, Jánoshalmán az Isteni Gondvi-
selés Kápolna bejárati kovácsoltvas kapu-
ját – felesége tervei alapján – is ő készí-
tette. Hatvanban az Észak Magyarországi 
Expon ezzel a kapuval elnyerte a kiállítás 
különdíját. Édesapjának a Kápolnás teme-
tőben szőlőindás kovácsoltvas sírkereszttel 
állított emléket.

Nagy Pongrác díszmű-kovács cégének 
köszönhető, hogy közel 140 év után ismét 
megújulhatott a templomunk előtt álló 

újította fel a feszületet
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kovácsoltvas feszület, melyet elődeink 
eredetileg 1826-ban állítottak fel a moh-
ácsi vész 300. évfordulójára.

A vas művész megmunkálása mester-
ségbeli tudást, kézügyességet, találékony-
ságot kíván. Minden idők egyik legna-
gyobb művészét, Albrecht Dürert idéz-
ve: „A művészet a mesterségben gyökere-
zik”. Valóban, Nagy Pongrác munkáiban 

a szépre való törekvés, a mívesség hagyo-
mányainak ápolása, a rajzi kézség és a jó 
formaérzék művészi egyesítése látható.

Nevét műveivel, alkotásaival már beír-
ta a hazai vasművesség megalapozója, 
Fazola Henrik nevével kezdődő kovácsolt-
vas művészet történetébe. 

Vavró Istvánné

A január 12-én elszállított és felújított feszületet Nagykedden állították vissza a talapza-
tára, melyet Dr. Bábel Balázs érsek atya Nagypénteken délben szentelt újra. 

Feszület visszaállítás
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
jánoshalmi csoportja március 5-én, hét-
főn tartotta az előző évet, a 2011-et lezá-
ró közgyűlését.

 A csoport tisztelettel, szeretettel megkö-
szönte a Jóistennek az előző évi áldását, és 
mindenkinek, aki bármivel segítette a sze-
gények, öregek és betegek érdekében vég-

zett munkát.
 A közgyűlés előtt hálaadó szentmise 

volt a Kápolnában. Nagy öröm volt mind-
annyiunk számára, hogy e szentmise kere-
tében négy új Máltai tag avatása is meg-
történt. Hosszú évek óta dolgoztak már 
velünk és most vére felavatott tagtársa-
ink lettek. 

A jánoshalmi  
Máltai csoport hírei

Az új tagok: Dobos Vencelné, Kovács Imréné, Kiss Istvánné, Komáromi Tiborné 

 Szeretettel végzett, jó mun-
kát kívánunk nekik! A közgyű-
lés eseménye volt még, hogy 
tisztújító választás is történt. 

A választás eredményként a 
csoport lelki vezetője Nagyidai 
Zsolt plébános úr. A csoport 
világi vezetője Martinek Erzsé-
bet, a csoportvezető helyettese 
Kiss Györgyné. 

A Jóisten adjon áldást, erőt 
és segítséget a csoport további 
munkájához is!

Martinek Erzsébet
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Újjá alakult az egyház-
2012. februárban újjáalakult jánoshalmi 

Római Katolikus Egyházközség. A jelö-
léseket követően február 19-én a vasár-
napi szentmisén 38 jelölt közül választot-
ták meg a hívek az egyházközségünk 19 
új képviselőjét. Az új testület alakuló ülése 
február 28-án volt a Don Bosco Klubban. 
Az egybegyűlteket Nagyidai Zsolt plé-
bános atya köszöntötte. Elmondta, hogy 
Egyházközségünkben 14 év után volt egy-
házközségi képviselő választás. Felolvas-
ta Dr. Bábel Balázs érsek úr levelét, mely-
ben megerősíti tisztségükben a 2012. feb-

ruár 19-én megválasztott 19 egyházközsé-
gi képviselőt, azokat, akik hivatalból tag-
jai az egyházközség Képviselő-testület-
ének, a megválasztott póttagokat, és tisz-
teletbeli tagokat. 

Választott tagok: Ozorák László, 
Bányai Gábor, Martinek Erzsébet, Far-
kas Mihály, Czeller Zoltán, Kasziba Mag-
dolna, Kiss György, Csesznegi Lász-
ló, Blázsik Endre, Dr. Halász Lászlóné, 
Simityné Mészáros Judit, Faddi József, 
Gyetvainé Kaszás Eszter, Csofcsies Erika, 
Dr. Bárth János, Szilágyi József, Juhász 
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 községi Képviselőtestület

János, Török János, Vavró Istvánné. Hiva-
talból tagok: Nagyidai Zsolt plébános, 
Kollár Balázs káplán, Horváthné Sörös 
Anita igazgatónő, Fonyódi Tivadar kántor. 
Póttagok: Jacsóné Kasziba Mária, Komá-
romi Tiborné, Patocskainé Vízvári Klára, 
Fejes Mihály, Csóti János, Dr. Miskolczi 
Józsefné. Tiszteletbeli tagok: Ádám Béla, 
Blázsik Sándor, Égertz Antal, Dr. Kishonti 
Attila, Kollár Magdolna, Martinek István. 

Az alakuló ülésen a képviselők néhány 
mondatban bemutatkoztak egymásnak. 

A jóváhagyott és kinevezett tagok 
maguk közül, Nagyidai Zsolt plébános 
javaslatára világi elnöknek egyhangú sza-
vazással, a legtöbb szavazattal a testület-

be került Ozorák Lászlót választotta meg 
a képviselőtestület.

A képviselőtestület tagjai egyhangú 
szavazással választották meg jegyzőnek 
Blázsik Sándort.

Ezt követően megválasztásra kerültek a 
testület bizottságai és munkacsoportjai.

Az újonnan megválasztottak március 
4-én vasárnap a hívek jelenlétében, érseki 
szentmisén ígéretet tettek arra, hogy min-
dig és mindenben az Egyház apostoli cél-
ját és az egyházközség jogos érdekeit fog-
ják képviselni. 

Ezt követően Dr. Bábel Balázs érsek 
atyával közösen elfogyasztott ebédel zár-
ták az ünnepet. 
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A Szűzanya 
t i s z t e l e t é n e k 
sokféle formá-
ja él Egyházunk-
ban. A búcsújárá-
sok, litániák mel-
lett egyik nagyon 
szép formája a 
különböző kilen-
cedek és ájtatos-
ságok végzése is. 
Ilyen a Lourdes-i 
kilenced is.

1858-ban a 
franciaországi 
Lourdes városka 
melletti szikla-
barlangban meg-
jelent a Szűzanya 
egy Bernadett nevű, tisztalelkű, fiatal kis-
lánynak. Itt mondta ki, hogy: „Én vagyok 
a szeplőtelen fogantatás.” A jelenések 
alkalmával imára, bűnbánatra és megté-
résre szólította fel az embereket. Ennek 
emlékére alakult ki a Lourdes-i ájtatosság. 
Az ájtatosságok központjában, így ennek 
a kilencednek a központjában is a szent-
ségi Jézus imádása áll. Szűzanyánk által 
járulunk Szent Fiához, Jézushoz és kérünk 
tőle segítséget, oltalmat, gyógyulás, lelki 
és testi erősséget, valamint kitartást.

Ezért nagy öröm volt számunkra, hogy 
egyházközségünkben újra felelevenítettük 
ezt a szép imaformát. Február 2-10 között 
végeztük a kilencedet minden délután a 
plébánia kápolnájában. Február 11-én a 
betegek világnapján pedig egy szép, ünne-
pélyes záró szentmise is volt. Reméljük, 
hogy ebből hagyomány lesz. 

Lourdes-i Szűzanya, könyörögj éret-
tünk!

Martinek Erzsébet

Lourdes-i kilenced

Ima a Lourdes-i Szűzanyához 
Szeplőtelenül fogantatott Szűz, Isten Anyja, Mária! Az egyik lourdes-i jelenésed al-
kalmával így kiáltottál: " Bűnbánat!..." Azt akartad ezzel kifejezni: nagy szüksé-
günk van bűnbánatra, hogy bűneinkért eleget tehessünk az annyiszor megsértett 
Istennek, és hogy ezáltal megmeneküljünk az örök tűztől. Bizony, sokat vétkez-
tünk, és Isten különleges kegyelme nélkül sohasem tehetnénk eleget bűneinkért. 
Ezért fordulunk hozzád, és kérünk, hogy a bűnbocsánattal együtt eszközöld ki Is-
tentől számunkra az igazi bűnbánat szellemét, amely elszakít a világ hiú szereteté-
től, és örökre egyesít Istennel, aki él és uralkodik mindörökkön - örökké. Amen 
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Hamvazószerdával kezdődött a negy-
vennapos nagyböjt, mellyel  Jézus fel-
támadásának ünnepére készülünk. Ez 
a negyven nap testünk-lelkünk  szá-
mára bűnbánati időszak, amely alkal-
mat ad az elcsende-
sedésre, a lemondás-
ra, az adakozásra, a 
hitben való elmélyü-
lésre és kiengeszte-
lődésre, hogy méltó-
képpen felkészülhes-
sünk Jézus Krisztus 
feltámadásának meg-
ünneplésére

A húsvéti bűnbá-
nati idő kezdetekor 
Nagyidai Zsolt és 
Kollár Balázs káplán 
közösen mutatott be 
szentmisét a kápol-

nában. A szertartás után az előző évi 
szentelt barka hamujával keresztet rajzol-
tak a hívek homlokára, emlékeztetve őket 
az igére: „Emlékezz ember, hogy porból 
vagy és porrá leszel”. 

A húsvéti készülethez elengedhetetlen a lelki megtisztulás. Ahhoz, hogy szívünk is ünne-
pi díszbe öltözzön, teljes belső takarításra is szükség van. Jó alkalom volt erre a nagyböjti, 
tavaszi lelki újjáéledés, melyben Baranyai László budapesti atya volt segítségünkre márci-
us 12-13-14-én. Hálás köszönet megindító, elgondolkodtató példázataiért, tanításaiért!

Nagyböjti lelki gyakorlat

A bűnbánati időszak kezdete
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Egyházközségünk tavaszi zarándoklata 
ebben az évben Máriabesnyőre vezetett. 
Március 24-én szombaton reggel 6 óra után 
indultunk. Két nagy és egy kisebb autó-
busszal utaztunk, közel 120 hívő. A zarán-
doklatot Nagyidai Zsolt plébános úr vezet-
te de velünk jött még és a másik két autó-
busz lelki vezetője volt Kollár Balázs káp-
lán atya és a Jánoshalmára gyakorlatra járó 
Toldi Norbert diakónus úr is. Amikor elin-
dultunk a jó Isten áldását és segítségét kér-
tük zarándoklatunkhoz. Nagyon szép tava-
szi reggel volt. Már bevilágított a kelő nap 
az ablakon, amikor közösen elimádkoz-
tuk a gyermekkorunktól jól ismert regge-
li imát. Kicsit később – amikor kiértünk 
Jánoshalmáról – nagyböjt lévén elkezd-
tük a fájdalmas rózsafüzért. A plébános 
úr, Zsolt atya, előimádkozta és mi mind-
annyian folytattuk átelmélkedve, átérez-
ve a Jézus szenvedéseit felidéző titkokat. A 
rózsafüzér után elénekeltünk minden álta-
lunk ismert gyönyörű dallamú és szöve-

gű nagyböjti éneket. Ezek az énekek Jézus 
és a Fájdalmas Szűzanya szenvedéseit idé-
zik fel, mégis az együttérzés mellett öröm-
mel és megnyugvással töltik el a lelkünket. 
Sokáig énekeltünk sok-sok kilométeren át. 
Félúton egy rövid pihenőt tartottunk. Ami-
kor tovább indultunk, a zarándoklat prog-
ramjának megfelelően, Zsolt atya, ismertet-
te először a Gödöllőn lévő Grassalkovich-
kastély történetét, majd a Máriabesnyőn 
lévő kegytemplom történetét is. Megáll-
tunk tehát Gödöllőn, és megnéztük a nagy 
részben már felújított, gyönyörű barokk 
kastély épületét, és sétáltunk a hatalmas 
öreg fákat és fiatal facsemetéket is magá-
ban foglaló kastélyparkban. Ezt a kas-
télyt a 18. század legtekintélyesebb magyar 
főura, Grassalkovich I. Antal kezdte el épít-
tetni 1735 után Mayerhoffer András ter-
vei alapján. Később fia és unokája foly-
tatta. Az épület egyedi építészeti megoldá-
sai miatt mintául szolgált a magyar barokk 
kastélyok számára. A Grassalkovich-család 

Egyházközségi Zarándoklat 
Máriabesnyőn



JÁ NOS HAL MI HA RAN GOK 19. ol dal2012. Húsvét

után akkor élte fénykorát amikor I. Ferenc 
József és Erzsébet királyné nyári rezi-
denciája lett. Később a történelem viha-
rai megtépázták, tönkrement. 1985-ben 
kezdték meg az állagmegóvását és felújí-
tását. Ma az épület nagy része gyönyörűen 
megújult állapotban, régi pompájában áll, 
és főként múzeumként és kiállítóhelyként 
szolgál. De különböző rendezvényeket is 
tartanak ebben a szép környezetben.

Fél 11 felé értünk a Gödöllőhöz nagyon 
közel lévő Máriabesnyőre. Errefelé már a 
Gödöllői dombok szelíd lankái jellemezték 
a szép tavaszi tájat. A kegytemplom is egy 
dombon áll. Amikor a buszokból kiszáll-
tunk, az otthonról hozott, virággal díszí-
tett keresztet követve, Nagyidai Zsolt plé-
bános úr vezetésével bementünk az alsó 
templomba. Itt Dági Pongrácné Margit 
néni búcsúsbeköszöntő énekével és közös 
imával köszöntöttük a Szűzanyát. Azután 
egy nagyon szép és tartalmas templom-
ismertetést hallottunk, majd megnéztük a 
Grassalkovich-család temetkezési helyé-
ül szolgáló, s a templom alatt lévő kriptát. 
Ezután felmentünk a felsőtemplomba, az 
igazi kegytemplomba, és szentmisén vet-

tünk részt. A szentmisét Nagyidai Zsolt 
plébános úr mutatta be Kollár Balázs káp-
lán atyával koncelebrálva és Toldi Norbert 
diakónus úr közreműködésével. Itt imád-
koztunk a Jánoshalmi Egyházközségért, 
az otthon maradottakért és azokért is, akik 
betegség miatt nem tudtak eljönni és azért 
a néniért is, aki készült jönni, de a felirat-
kozás óta meghalt. Róla is megemlékez-
tünk szeretettel. A szentmise alatt lehető-
ség volt arra is, hogy aki akarta, elvégez-
hette a húsvéti szentgyónását. Zsolt atya 
a prédikációban felhívta a figyelmünket 
arra, hogy a legnagyobb keresztény ünne-
pünkre készülve milyen fontos, hogy rend-
be tegyük a lelkünket, rendezzük kap-
csolatunkat az Istennel, embertársainkkal 
és önmagunkkal, hogy igazi öröm lehes-
sen az ünnep. Tegyük a Szűzanya lábai-
hoz az örömeinket, bánatainkat kérésein-
ket felajánlásainkat, hogy ő közvetítse azo-
kat könyörögve értünk Szent Fiánál. Jézus 
Krisztus a létező legnagyobb áldozatot vál-
lalta értünk, a kereszten megszerezve szá-
munkra az üdvösséget. Nekünk is áldo-
zatot kell vállalnunk egymásért és a Jóis-
ten ügyeiért. Tegyünk meg mindent, hogy 
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mindannyiunknak és a körülöttünk élők-
nek is boldog húsvétja lehessen!

Szentmise után szabadidő és ebédidő 
következett. Ezután a szabadban lévő stá-
cióknál közösen elvégeztük a keresztúti 
ájtatosságot végigkísérve Jézus szenve-
déseinek 14 állomását. Egy újabb pihenő 
után bementünk a kegytemplomba elvé-
geztük a lorettói litániát és elköszöntünk a 
Szűzanyától. Öröm volt itt lenni!

A kegytemplom mindannyiunkra nagy 
hatással volt. A magyarországi Mária 
kegyhelyek közül ez a második legláto-
gatottabb. Ez a terület már a 17. század-
ban pusztaként Gödöllőhöz tartozott, és 
Grassalkovich Antal vásárolta meg. Ő épít-
tette itt a kapucinus kolostort és a családi 
kriptát is. Grassalkovich Antal 1758-ban 
elhatározta, hogy kápolnát építtet a birto-
kon a Lorettói Boldogasszony tiszteletére. 
A helyét nem döntötte el. Ezt is egy cso-
dálatos esemény jelölte ki. Az új kápolna 
alapozásakor Fidler János gödöllői kőmű-
ves álmot látott, ennek nyomán ásni kez-
dett, és jókora követ talált. A kő alatt pedig 
egy csontfaragványra bukkant ami a Bol-
dogságos Szűzanyát ábrázolja. Mindösz-
sze 11 cm nagyságú. A Szűzanya jobb kar-

ján a kis Jézus ül, Mária másik kezében 
pedig a Jézus által odanyújtott alma lát-
ható. Ez a szobor lett a kegyszobor, ma 
is ez van a főoltáron ezüst foglalatban, 
üveg alatt. A Grassalkovich házaspár eskü-
vői ékszereiből 23 briliánssal díszíttette. 
Az oltár mögötti részen a Lorettói Szűz-
anya cédrusfából készült szobra látható. 
Ezen a búcsújáróhelyen is sok csoda tör-
tént. A templom ma is a kapucinusok gyö-
nyörű barokk temploma. Örülünk, hogy 
láthattuk, és imádkozhattunk a Szűzanyá-
hoz ezen a szép kegyhelyen. Hazafelé az 
úton hálatelt szívvel énekeltünk. Amikor 
Jánoshalmára értünk bementünk a temp-
lomba hálát adni. Zsolt atya megáldot-
ta, megszentelte a haza hozott kegytár-
gyakat. Köszönetet mondtunk a Jóisten-
nek és a Szűzanyának ezért az örömte-
li szép napért, és hogy baj nélkül hazaér-
tünk. Köszönjük Nagyidai Zsolt plébános 
úrnak, hogy ezt zarándoklatot megszervez-
te és vezette. Reméljük mindannyian, hogy 
még sok ilyen szép alkalmunk lesz, együtt 
elmenni és imádkozni valamelyik kegyel-
meket közvetítő kegyhelyre. Adja Isten, 
hogy így legyen!

Martinek Erzsébet
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A március 31-i, virágvasárnapi szertartás-
sal megkezdődött a nagyhét. Jézus Krisztus-
sal bevonulunk a húsvéti misztériumot meg-
előző szent háromnap csendjébe.. Nagyidai 
Zsolt plébános úr végezte  a barkaszentelést. 
A virágvasárnapi körmenet után a passió dra-
matikus előadása a szentmisében a virágva-
sárnapi liturgia része. Ez utóbbiban a Szent 
Anna Iskola diákjai működtek közre, melyért 
nekik és felkészítőjüknek, Horváthné Sörös 
Anitának is hálás köszönet.

 Virágvasárnap ünnepe

Pehm József néven a Vas vármegyei Csehmindszen-
ten született Mindszenty József (1892-1975) esztergomi 
érsek, Magyarország hercegprímása. A bíboros életének 
pillanatai elevenedetek meg előttünk Baranyai László elő-
adásában.  A budapesti atya személyesen is ismerte a 120 
éve született, a vér nélküli vértanúként bemutatott magyar 
katolikus egyházi méltóságot. Mint hangsúlyozta, kevés 
ember van még rajta kívül, aki annyit szenvedett nézete-
iért és meggyőződéséért mint Mindszenty József. Lász-
ló atya vele kapcsolatos élményeit március 15-én osztotta 
meg hallgatóságával a kápolnában. Hálás köszönet ezért a 
tartalmas délutánért!

Korunk legnagyobb 
magyarjára emlékeztünk
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Az idei farsangi időszak sem múlt el 
diákmulatság nélkül, amely bővelkedett 
humorban, nevetésben, jelmezben, játék-

ban, táncban, versenyben és nem utolsó 
sorban, finom falatokban. Külön farsan-
goltak alsósaink az Imre Zoltán Művelő-

Intézményünk évente jótékonysá-
gi bált szervez a farsangi időszakban. 
Idén sem történt ez másként. Febru-
ár 4-én egy kellemes hangulatú, vidám 
estét tölthettek együtt intézményünk-
be járó gyermekek szülei, dolgozóink, 
vendégeink. A bál hangulatát a Busa 
zenekar biztosította. A jó hangulatot 
megalapozták a pedagógusok színvo-
nalas produkciói, a mulatságot átszőt-
ték a matrózok vidám életét megjelení-
tő előadások.

Szeretnénk köszönetet mondani áldo-
zatkész segítségükért az est lebonyolí-
tásában, szervezésében részt vevő szü-
lőknek. Köszönet minden tombola aján-
dékot felajánló vállalkozónak, magán-
személynek, támogatóinknak, segítő 
szülőnek, a belépőjegyeket áruló sze-
mélyeknek, hogy időt és fáradtságot 
nem kímélve támogatták a bál sikerét. 

Reméljük, jövőre ismét együtt tölthe-
tünk egy önfeledt, szórakozással, móká-
val, jókedvvel teli estét!

Életképek a Katolikus 
Iskolából és Óvodából 

Szülői bál

Farsang
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dési Központban, és külön a felső tagozatos diákjaink. Ezúton is köszönjük a finom házi 
süteményeket illetve a szendvicsek elkészítését azoknak a szülőknek, akik idejüket és 
energiájukat nem sajnálták, hogy rendezvényeink ezekkel is teljesebbek legyenek.

Kukucskáló

Három szombat délután 
iskolába hívogató foglal-
kozásokra vártuk a leendő 
elsős gyermekeket.

Első alkalommal „Túl 
az Óperencián…” címmel 
a nyelvi munkaközösség 
szervezte meg az együtt 
töltött játékos órákat. A 
második foglalkozáson, 
az ”Ugróláb Olimpián” 
sportos vetélkedőben volt 
részük a betérőknek, míg 
az utolsó együttlét során 
kézműves ügyességüket 
tehették próbára az óvo-
dás gyermekek. Mind a 
három foglalkozás csalá-
dias légkörben és jó han-
gulatban telt.
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Március 13-án 
nyílt tanítási napon 
nézhették meg a 
leendő első osztályos 
gyermekek szülei, 
hogy milyen mód-
szerekkel tanulnak a 
diákok, hogyan dol-
goznak a különbö-
ző órákon. Megis-
merkedhettek a taní-
tó nénikkel, vala-
mint bepillantást 
nyerhettek iskolánk 
életébe. Lehetősé-
gük volt órát láto-
gatni az 1.b osztály-
ban, ahol Haugné 

Szatmári Lívia Meixner-
módszerrel magyar órát 
tartott, majd az 1.a osz-
tályban Kovács Ágota 
matematikát tanított. Ezt 
követően pedig a 3.b 
osztályban Völgyesiné 
Marancsik Tünde, vala-
mint a 4. osztályban 
Simityné Mészáros Judit 
magyar óráján vehet-
tek részt az érdeklődők. 
Minden kedves megje-
lent szülőnek ezúton is 
köszönjük a látogatást.

A húsvétra felkészítő negyvennapos böjt 
hamvazószerdán vette kezdetét. Ebben a 
bűnbánati időszakban Jézus Krisztus fel-
támadásának,, a húsvétnak megünneplé-
sére készülünk, a hitben való elmélyülés, 
a kiengesztelődés és a lemondás segítsé-
gével.

Az előző évben megszentelt és elégetett 
barka hamujából az atyák ezen a napon 
keresztet rajzoltak homlokunkra, közben 
pedig ezt mondták: „Emlékezzél, ember, 
hogy porból vagy és porrá leszel!” A hamu 
egyszerre jelképezte számunkra az elmú-
lást és a megtisztulást.

Kezdetét vette a nagyböjt

Nyílt nap az iskolában
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Nagyböjt a húsvéti misztéri-
um várásának az ideje, számunk-
ra Krisztus feltámadására való 
készület. Március 30-án örömmel 
köszöntöttük Bolvári János atyát, 
Nagyidai Zsolt plébános atyát, vala-
mint Kollár Balázs káplán atyát, 
akik kicsik és nagyok lelki felké-
szüléséhez nyújtottak értékes gon-
dolatokat, hogy lelkiekben meg-
tisztulva és megerősödve várhas-
suk Jézus feltámadását. Napunkat 
szentmisével indítottuk, majd az 
osztályok különböző foglalkozásokon vet-
tek részt. Az atyákkal lelkileg töltekeztek, 
osztályfőnökökkel kézműveskedtek, hús-
véthoz kapcsolódó irodalmat dolgoztak 
fel és közösségépítő játékokat játszottak. 
Lelki napunk végén a keresztutat az egész 
iskola közösen járta végig a templomban. 

Az elmélkedések közben a gyerekek által 
készített kivetített stációkat szemléltük, 
valamint Gábor bácsi gitáros vezetésével 
együtt énekeltünk.

Köszönet az atyáknak a tanításért, 
köszönet, hogy megosztották tapasztalata-
ikat, gondolataikat velünk! 

B E Í RATÁS
A  Szent Anna  Katolikus Óvoda

várja azokat a gyermekeket, akik

2013. augusztus 31-ig betöltik 
 a 3. életévüket. 

A beíratás 2012. április 16-27.
 hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 
óráig, pénteken 8 órától 12 óráig

a Bernáth Zoltán u. 12. szám alatt lesz.
A beíratáshoz kérjük hozzák magukkal:

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, TAJ kártyáját
- orvosi igazolást, a gyermek oltási kiskönyvét
- a szülő személyi igazolványát.

A Katolikus Óvoda 2012. április 11-én, szerdán nyílt napot szervez.
Jöjjenek el, tekintsenek be családias hangulatú hétköznapjainkba! 
Szeretettel várunk mindenkit.

Az óvoda gyermekei és dolgozói 

Húsvét váró lelki nap
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Kedves gyerekek!
Ez az oldal teljesen a tiétek, mely egyben tanulságos, és szórakoztató!

Húsvéti rejtvényünkben 
Jézusnak a sátán elleni 
elutasító válaszát fejthe-
ted meg. 
A kísértéssel szemben 
nekünk is csak elutasító 
válaszunk lehet! (A vas-
tagon keretezett kockák 
betűit kell összeolvasnod.)
1. Ennyi napon keresztül 
böjtölt Jézus; 2. "A … 
a pusztába vitte Jézust"; 
3. "Odalépett hozzá a … 
és így szólt."; 4. "Ha … 
Fia vagy, mondd, hogy"; 
5. "Ezt mind neked …, 
ha leborulva imádsz!"; 
6. "Ekkor … azt mond-
ta neki:"; 7. "Írva van: 
Nemcsak … él az ember."; 
8. "és íme, … jöttek és 
szolgáltak neki."; 9. 
"Uradat, … imádd, és …  
neki szolgálj!"; 10. "Erre 
ott hagyta őt a …, "; 11. 
"Én vagyok az út, az …, 
és az élet."; 12. A nagy-
böjt első napja: hamva-
zó…; 13. Mit nem sza-
bad enni nagyböjt péntek-
jein?; 14. "Mondd, hogy 
ezek a kövek változzanak 
…!"; 15. Hol telepített az 
Úristen kertet? (Terem-
tés); 16. Milyen levélből 
készített kötényt az első 
emberpár?; 17. "hogy 
kőbe ne … lábadat."; 18. 
Isteni alkotás; 19. Apostol, 
aki Júdás helyett válasz-
tottak meg.
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Kösd össze és rajzolj
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JÁNOSHALMI

HA RAN GOK
A Szent An na Egy ház köz ség 

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

     E-mail: stanna@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: kétha von ta 

A Szerkesztőbizottság, a káplán atya, a Plébánia 
munkatársai és saját nevemben is ezekkel a gondo-
latokkal és ezzel a korabeli években postázott képes-
lappal  kívánok  minden kedves olvasónknak áldott, 
békés, kegyelmekben gazdag Húsvétot!

Nagyidai Zsolt plébános 

Tisztelt adózó állampolgárok!
 A Jánoshalmi Szent Anna Katolikus Általános Iskoláért Alapítvány kuratóriuma 

köszönetet mond mindazoknak, akik 2010. évi személyi jövedelemadójuk 1 
%-át alapítványunknak ajánlották fel. A befolyt összeget, 196 659 Ft -ot az 
alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint az iskola oktatási és nevelési 

célkitűzéseinek folyamatos megvalósítására fordítjuk.
18341797-1-03 

adószámunkra szívesen fogadjuk a 2011. évi jövedelemadójuk 1 %-át!
Támogatásukat előre is hálásan köszönjük!

Dsida Jenő: 

Gyöngék imája 

Jó Uram, aki egyként letekintesz
bogárra, hegyre, völgyre,
virágra, fűre, szétmálló göröngyre, -
Te tudod jól, hogy nem vagyok 
gonosz
csak nagyon-nagyon gyönge.

Mert pókháló és köd a szív,
selyemszőttes az álom,
pehelykönnyű és szinte-szinte 
semmi
s én erőtlen kezem
még azt sem tudja Hozzádig emelni.

De azért vágyaim ne dobáld a sárba,
ami az Óceánnak
legdrágább, legkönnyesebb 
gyöngye!
Hiszen tudod, hogy nem vagyok 
gonosz,
csak gyönge, nagyon gyönge.


