
Ezekben a napokban csillogó karácsony-
fák mellett ünnepelnek a családok. Jó lenne, 
ha máskor is ez a szeretet, figyelmesség, köl-
csönös megértés hozná egybe a családokat! 
Manapság sokat beszél-
nek és sokat írnak a csa-
ládi élet válságáról. Miért 
hullnak oly könnyen széj-
jel a mai családok? Miért 
nincsen meg az az össze-
tartó erő, amely azelőtt 
megvolt? Hadd válaszol-
jak erre egy történelmi 
példával:

II. Rákóczi Ferencet 
kiskorában elszakították 
édesanyjától, Zrínyi Ilonától és Munkács vá-
rából elvitték Ausztriába, a neushauseni jezsu-
iták iskolájába. Ott tanult és ott nevelkedett az 
ifjú Rákóczi. A gyermek azonban heteken, hó-
napokon keresztül szótlan volt. Megvolt min-
dene, de látszott, hogy valami hiányzik neki. 

Egyik tanára kirándulni vitte Rákóczit egy-
két iskolatársával együtt. Próbálta felvidítani a 
gyereket, elmentek a neushauseni várba. Meg-
nézték annak nevezetességeit, műkincseit. A 

kis Rákóczi azonban oda 
se figyelt a tanár magya-
rázataira. Amikor azon-
ban egy nagy terembe 
értek, ahol a falon Ma-
gyarország térképe füg-
gött, odarohant a térkép-
hez és megkereste rajta 
Munkács várát, az ősi 
családi fészket. S a fal-
nak dőlve sírásra fakadt. 
„Mi a bajod?” – kérdez-

te tanára. Sírva válaszolt: „Munkácsot, az ott-
honomat nem tudom elfelejteni!”. Bármilyen 
jó helye volt is, az édesanyját, testvéreit, a csa-
ládi otthont nem tudta elfelejteni. Ezt nem pó-
tolta semmi más.

(folytatás a 2. oldalon)

XV. ÉVF. 3.  SZÁM

2012.
Karácsony

„Családi házatok  
legyen igazi otthon...”
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(folytatás a 1. oldalról

Ilyen érzülettel kellene ma is minden ifjú-
nak viseltetnie a szülői otthon iránt. A gyere-
kek, fiatalok korán elkerülnek hazulról iskolá-
ba, kollégiumba mennek vagy már dolgozni. 
Az idegen környezetből eleinte még haza kí-
vánkoznak, de utána az új környezet magával 
ragadja a fiatalokat, főleg 
azokat, akiket nem nevel-
tek vallásosan, és a hit, a 
lelkiség nem tudta egy-
befűzni őket szüleikkel, 
testvéreikkel. Ezeket a ta-
lajvesztett fiatalokat utá-
na könnyen elcsábítják a 
különféle szekták. A biz-
tos hitet felcserélik a bi-
zonytalan jövőért, az is-
meretlen barátokért. Ha 
mindezekre rágondolunk 
karácsony tájékán, eszünkbe jut, hogy milyen 
jó lenne, ha követnék az anyák Szűz Mária 
anyai aggódását, aki kereste az elveszett gyer-
mek Jézust. A családi élet vonzó ereje a szü-
lők életének jó példájában rejlik. Ha az ifjú 
érzi, hogy szülei tényleg szeretik, foglalkoz-
nak vele, időt szakítanak problémáinak meg-
beszéléseire, akkor ez a gyermek ragaszkodni 
fog a szülői otthonhoz, mert ott jól érzi magát, 
ott védelmet talál az élet kísértései ellen.

Nekünk, katolikus, magyaroknak, annyi 
szentünk van, hogy mindenre találunk jó pél-
dát. Gondoljunk Árpád-házi Szent Erzsébetre, 
aki nagy szeretettel volt férje iránt! Annak ko-
rai halála után három gyermeket nevelt fel öz-
vegyen, pedig ő is csak 23 éves volt akkor. Hű-
ség, gyermekszeretet példája volt. Milyen jó 
lenne, ha minden mai szülő is így tudná ne-
velni gyermekeit! Sokszor kell elgondolkodni 
a szentcsalád életéről.

A mai újpogányok is szeretnék lerombolni 
mindazt, amit ezer éven át felépített a keresz-
ténység. A mai fiatalok is útkeresők: szeretné-

nek jobban, szebben élni. Vannak ma, akik 16-
20 éves korukban keresik Jézust és rátalálnak. 
Eddig nem tudták megtalálni őt, mert szüleik 
hitetlenek voltak. Sajnos a mai fiatal, 30-40 év 
körüli szülők az ateizmusban nevelődtek fel. 
Ez a sötét világnézet még mindig rabságban 
tartja őket. Sötétségben élnek, és ezért nem 
tudnak gyermekeiknek szebb, napfényes élet-

utat mutatni, vagy nem 
törődnek gyermekeik ne-
velésével, vagy hitetlen-
ségük, közömbösségük 
által elzárják maguk elől 
gyermekeik szívét, lelkét. 
S még jó, ha ezek a fiata-
lok rádöbbennek életük 
értelmetlenségére, és an-
nál a Krisztusnál keresik 
életük célját aki minden-
ki számára a világ vilá-
gossága. Jézus mondotta: 

„Én vagyok a világ világossága és aki engem 
követ, nem jár sötétségben.”.

Járjátok a világosság, a krisztusi élet útját, 
kedves szülők, és akkor boldogabb, örömte-
libb lesz családi otthonotok. Olyan lesz, mely-
ről Petőfi Sándor is így ír:

„Messze jártam, másutt is volt jó dolgom,
de a szívem csak azt mondja: jobb otthon!”
Családi házatok legyen igazi otthon, ahová 

mindenki visszavágyik, ahol mindenki jól érzi 
magát, szülők és gyermekek egyaránt! Hiszen 
„jajj annak, akinek még otthona sincsen!”. A 
mai nemzetnek igen nagy szüksége van a csa-
ládanyák áldozatos életére, a családapák szor-
gos munkájára és a nagyszülők imádságos éle-
tére.

Adj, Urunk egyházadnak egymáshoz ragasz-
kodó hitvestársakat, szüleiket tisztelni tudó 
gyermekeket, hogy így erős és boldog lehes-
sen nemzetünk jövője! Áldott Karácsonyt és 
örömteli új esztendőt kívánok mindenkinek! 

Nagyidai Zsolt plébános
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Újra elérkezett az egyházi év legbensősége-
sebb ünnepe. Arra a szentséges titokra emlé-
kezünk, hogy a mi jóságos és irgalmas Atyánk 
nem hagyta magára ezt a bűntől sebzett vi-
lágot, hanem Fiát, Jézus Krisztust küldte el, 
hogy minket felemeljen, hogy Isten és ember 
újra megölelhessék egymást. Ez a gyermek pe-
dig nem trombiták és mennyei kürtök harsogá-
sára jött el, hanem Máriának, az egyszerű és 
alázatos názáreti leánynak boldogan kimon-
dott „Igenjére” érkezett ebbe a világba, nem 
egy fényes palotába, hanem egy szegényes 
betlehemi istállóba, így megmutatta számunk-
ra azt, milyen végtelenül szeret bennünket az 
Isten. Egy akart lenni közülünk, emberi szív-
vel akart szeretni minket! A betlehemi éjszaka 
csöndjében és meghittségében, egy ragyogóan 
tiszta emberi életben önmagát ajándékozta ne-
künk! Ez volt az első és legtökéletesebb kará-
csonyi ajándék!  Ez a mi Karácsonykor tanú-
sított, ajándékozó szeretetünknek a példája és 
forrása! Áthatja – át kellene hatnia – egész ün-
neplésünket! „Boldog a nép, amely tud ünne-
pelni”- kiált felénk a zsoltáros szava! Sajnos a 

mai ember nem tud ünnepelni, csak szórakoz-
ni! Vajon az én Karácsonyom is ilyen? Nem 
ünneplés, hanem üres szórakozás? Testvérek, 
számunkra a fenyő, és a bejgli illatában is an-
nak kell érződnie, hogy az Isten végtelenül 
szeret bennünket! Ha ez nem így van, ha nem 
Jézus Krisztus áll ünneplésünk (és természete-
sen keresztény életünk) középpontjában, akkor 
a Karácsony nem más, mint szirupos érzelgős-
ség, meg az a Kossuth Rádiós lötyögés, hogy 
„Mit főzzünk Karácsonyra”! 

A mi ünneplésünk központjának Krisztusnak 
kell lennie!  Mert így lesz igazi a mi ünnep-
lésünk, így érezhetjük át a betlehemi éjszaka 
egész világra kiáradó örömét, és fogadhatjuk 
szívünkbe a betlehemi Kisdedet, aki a karácso-
nyi szentáldozásban a mi szívünk ajtaján is be-
bocsátást kér! 

Ezekkel a gondolatokkal  kívánok minden 
kedves olvasónak  áldott,  békés Karácsonyt, 
valamint keresztény hűségben megújuló 2013-
as esztendőt!   

Toldi Norbert
káplán atya

Velünk az Isten!
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Karácsonyvárás
Durván becsapott sötét kapun kívül
szegény koldusként, árván didereg
s míg utána a szidalom kiállt,
a fagyos úton tovább lépeget…

Halkan kopog a szomszéd ajtaján,
„számodra nincs hely, eridj csak odább”
szól bévülről egy fásult, tompa hang,
bánatos arccal ballag hát tovább…

Csillagszeméből könnye is kicsordul,
ajkán már régen elhalt a mosoly.
Hiába kopog, hiába is kérlel,
zokogva egyre tovább bandukol…

Ne búsulj, ne zokogj, drága kicsi Jézus
a szívtelenség rideg közönyén.
Tekints azokra, kik szívrepesve várnak
születésnapod áldott ünnepén

és akik titokban, az éjt átvirrasztván
remegve várják érkezésedet…
Ne lássa, ne hallja, meg ne tudja senki,
de Téged mégis felköszöntenek.

Egy helyett tízen, százan marasztalnának,
térj be hát hozzánk, úgy várunk Reád.
Mosolyogj újra s hozzad el minékünk
szeretetednek szent karácsonyát.

Panajóthné László Márta
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Adventben hétfőtől szombatig hajnali szent-
mise, roráté van Plébániánk zárdakápolnájá-
ban. A roráték hajnali hat órakor kezdődnek. 
A szentmise előtt a lerakott mécsesek és az ad-
venti koszorú gyertyái fényénél áhítatos csend-
ben imádkoznak és elmélkednek magukban az 
atyák és a hívek. Különösen szívet, lelket me-
lengető hangulatban tudunk így készülni a ka-
rácsonyra. 

Minden szentmisén adventi gondolatokat is 
hallunk a készülethez. Sok felnőtt és gyermek 
is is jön minden nap. A Plébános úr, Zsolt atya 
a szertartás végén kéri a híveket, hogy ne si-
essenek haza, beszélgessenek még egy kicsit, 
meleg tea és forralt bor kortyolgatása közben, 
a Plébánia kápolna előtti folyosóján. 

Köszönjük ezeket a szép, karácsonyváró 
hajnalokat!

Karácsonyváró roráték
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Hófehér szakállú, öreg bácsit lát-
tam, sok-sok ajándékot vitt a puttonyá-
ban. Megkérdeztem tőle: - Hová tetszik 
menni? Ezt a sok finomságot, ki fogja 
megenni? A jó öreg bácsi, azt felelte rája: 
– Sose búsulj, pajtás, lesz annak gazdája! 
Felkeresem Jut-
kát, Marit, Andit,  
tudom, nagyon 
várják már a Miku-
lás bácsit!

Mentem tovább 
a Plébániára, és 
a hittantermek 
előtti folyosón a 
sok-sok télikabát 
azt jelezte, hogy 
sokan lehetnek itt. 
Mikor benyitottam 
az egyik ajtón lát-
tam, hogy felnőt-

tek segítenek készíteni ajándékokat a sok-
sok gyereknek. Szépen, csendben, fegyel-
mezetten dolgoztak. Külön-külön „asztal-
társaságok” voltak, ahol más-más techni-
kával készültek a meglepetések. Egyik-
nél rajzok, a másiknál papírangyalkát, 

Mikulásváró foglalkozás
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kis fenyők, origami módszerrel csillagok. 
Felsorolni is nehéz lenne, annyi mindent 
készítettek a gyerekek. Várták a Miku-
lást, ezért eljöttek még Kunfehértóról 
és Borotáról is. Készültek még ének-
kel is erre a neves eseményre. Elkészül-
tek az ajándé-
kok, kifogy-
tak az ötletek, s 
már-már menni 
készült haza 
a sok kis lel-
kes kézműves, 
mikor benyi-
tott az ajtón a 
n a g y s z a k á l -
lú Mikulás. 
Végig menve 
az összenyi-
tott termeken, 
meg tek in t e t -
te milyen aján-
dékokat készí-

tettek a gyermekek. Majd verseléseiket 
és énekeiket is meghallgatta. Nagyon el 
volt ragadtatva, ezért ajándékkal hono-
rálta a nagy igyekezetet, így a gyermekek 
sem tértek haza üres kézzel. Köszönjük a 
Mikulásnak, hogy eljött közénk!
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Szombati plébániai látogatását követően, vasárnap délelőtt a Szent Anna templomba is megér-
kezett a Mikulás. A szentmise után a gyermekek  nagyörömére ismét hozott ajándékot, de ezeket 
csak azután adta át, miután meghallgatta verseiket, énekeiket. 

Mikulás a templomban

Adventi készületünk 
egyik legfontosabb ele-
me az adventi szombat 
estéken a Szent Anna 
templomban megtar-
tott gyertyagyújtás, 
amely a résztvevők 
meghatározó élményé-
vé is válik. Diákok ze-
nés műsorral színesítik 
Nagyidai Zsolt atyának 
az adott hétvégére vo-
natkozó elmélkedéseit. 
A gyertyagyújtás közös 
imádságnak is színtere, 
segítve az ünnepre való 
készületet.

Adventi gyertyagyújtás
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December 10-én, 11-én és 12-
én, hétfőn, kedden és szerdán 
Schindler Mátyás a baja Barátok 
templomának plébánosa három-
napos lelkigyakorlatot, tridumot 
tartott esténként a Plébánia Is-
teni Gondviselés kápolnájában.  
Szentmise és gyónási lehetőség 
is volt ekkor. Mátyás atya felhív-
ta a figyelmünket elmélkedései-
ben, hogy minden találkozás és 
esemény alakít és formál bennün-
ket. Elmondta, hogy szeretetünk-
kel mindennapi kenyér vagyunk 
egymás számára és ez nagy fele-
lősséget jelent.”

Fontos figyelmeztetés az is, hogy „...nem 
mindegy, hogy kire vagy mire függesztjük 
tekintetünket, mert akire vagy amire, azzá 
válunk!”

Köszönjük Schindler Mátyás atyának, 

hogy eljött hozzánk, és elmélkedéseivel elő-
segítette annak lehetőségét, hogy karácso-
nyi békesség és szeretet legyen lelkünkben, 
és így várjuk a Megváltó születésének ünne-
pét.

Adventi lelkigyakorlat 
Egyházközségünkben
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Augusztus 20-án az ünnepi szentmise 
után a néhány éve Urszuly Árpád alapította 
csíkszentgyörgyi 40 tagú fúvós zenekar által 
megszólaltatott dallamok hangjai töltötték be 
a teret. Magyarországi koncertkörútjuk során, 
melyet Dr. Bárth János nyugalmazott megyei 
múzeumigazgató, néprajzkutató menedzselt, 
megálltak városunkban is, és színvonalas ze-
néjükkel lepték meg a jánoshalmiakat. A nép-
daltól a musical részletekig sokféle zeneirány-
zatból állt össze a közel egyórás műsoruk.

Ide kívánkozik egy gratuláció is, mivel ta-
vasszal  Csikszentgyörgy község díszpolgárá-
vá avatták dr. Bárth János néprajzkutatót, aki 
Csíkszék és egyben a község múltját is kutat-
ta. Azon is fáradozik, hogy a csíkiak megis-
merjék az anyaországiakat és fordítva. Ennek 
nagyszerű példája volt ez az alkalom. Együtt 
ünnepelhettük a magyar államalapítás évfor-
dulóját. Kedves színfoltja volt az alkalmi ün-
nepségnek, amikor a két település plébánosa 
Pál Vilmos-Barna és Nagyidai Zsolt, vala-

mint Czeller Zol-
tán Jánoshalma pol-
gármestere közösen 
szegte meg az új ke-
nyeret városunk fő-
terén. Ezt követően 
minden résztvevőt 
megkínáltak egy-
egy falat kenyérrel. 

Hálás köszönet a 
nagyszerű zenei és 
hangulati élményért, 
mellyel emlékeze-
tessé tették az idei 
állami ünnepünket! 

Együtt ünnepeltünk
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Ebben az évben 
nagy megtisztelte-
tés érte egyházköz-
ségünk képviselőtes-
tületének két tagját 
is augusztus 20-a al-
kalmából az új Mű-
velődési Központban 
megrendezett ünnepi 
testületi ülésen. 

A város képviselő-
testülete Jánoshalma 
kultúrájában, közé-
letében végzett sok-
oldalú tevékenysé-
géért, mellyel nagy 

hatással volt telepü-
lésünk lakosaira, a 
város fejlődésére és 
hírnevének növelésé-
re, Jánoshalma Vá-
ros Kultúrájáért címet 
adományozott Vavró 
Istvánné részére.

Jánoshalma Város 
képviselő-testülete a 
helyi Máltai Szeretet-
szolgálat vezetőjeként 
végzett áldozatos, fá-
radhatatlan, lelkiis-
meretes munkájáért 

Jánoshalma Város Szociális Munkáért címet 
adományozott Martinek Erzsébet részére. 

Mindkét kitüntetettnek gratulálunk az elis-
meréshez!

Ugyancsak ekkor vehette át a „Tisztább és 
rendezettebb Jánoshalmáért” című környezet-
szépítési verseny eredményhirdetésekor  a leg-
szebb virágos intézmény kategóriában az elis-
merő oklevelet Nagyidai Zsolt plébános úr a 
szép, rendezett, virágos plébániáért.

Kitüntetettjeink
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A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye 
egyházmegyei szinódusi találkozót tartott 
2012. november 11-én vasárnap Kiskunhala-
son az alsóvárosi Szent Péter és Pál főplébá-
nián. Jánoshalmáról, egyházközségünkből 23 
képviselőtestületi tag ment Nagyidai Zsolt plé-
bános úr vezetésével.

A 2000-ben lezajlott Egyházmegyei Szi-
nódus óta a Pasztorális Tanács minden évben 
egyszer szervez egy szélesebb körű találkozót, 
amelynek során a szinóduson tárgyalt témák 
valamelyikét beszélik meg.

Szeretnék, ha a lelkipásztori meglátások, ta-
pasztalások, javaslatok, amelyek a családok-
kal, az ifjúsággal, a hitoktatással, a papi és 
szerzetesi hivatással stb. vannak kapcsolatban, 
átmennének a köztudatba is.

Ezek népszerűsítését és megismertetését 
szolgálják az évenkénti találkozások is.

Az idei találkozó témáit a Hit Éve határoz-
ta meg.

Megérkezésünk után a templom melletti Kö-
zösségi Házban regisztráltattuk magunkat, és 
a témákra osztott 
csoportokból vá-
lasztottunk, hogy 
hol szeretnénk 
majd beszélget-
ni. Ezután átmen-
tünk a templom-
ba. A találkozóra 
az egyházmegye 
mintegy húsz tele-
püléséről csaknem 
kétszáz résztve-
vő érkezett, köz-
tük jó néhányan 
papok, szerzetesek 
is. Finta József ál-
talános helynök, 
kiskunhalasi plé-
bános köszöntő 

szavai után Bábel Balázs Kalocsa-Kecskemé-
ti érsek nyitotta meg az összejövetelt.

Az első előadást Kunszabó Zoltán diakónus 
tartotta, aki auditorként részt vett a közelmúlt-
ban lezajlott római püspöki szinóduson. Ennek 
témája az új evangelizáció volt. A diakónus be-
számolt ennek eseményeiről, a Szentatya és a 
püspökatyák üzenetéről.

A második előadást P. Nemeshegyi Péter je-
zsuita teológus tartotta a II. vatikáni zsinatról, 
melynek 50. évfordulója alkalmából XVI. Be-
nedek pápa a Hit Évét meghirdette.

Az előadásokat a plébániai Közösségi Ház-
ban témánkénti csoportos beszélgetések, szek-
cióülések követték. A beszélgetések és vissza-
jelzések alapján reménykeltő és eredményes 
volt ez a rendezvény. Bizonyította a jelenlévők 
lelkes tenni akarását is! 

A kiskunhalasi szinódusi találkozót érseki 
szentmise zárta. Köszönjük, hogy elmehettünk 
a jánoshalmi egyházközségből is ilyen sokan 
erre a találkozóra.

Martinek Erzsébet

Egyházmegyei szinódus 
Kiskunhalason
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Egyházközségünk a Kunfehértó Római Ka-
tolikus Lelkészség. Lelkészségünk a Kalocsa-
Kecskemét Főegyházmegyéhez tartozik, Já-
noshalma Plébániája látja el. A katolikusok 
részére vasárnaponként 8 órai kezdettel tarta-
nak szentmisét a település közepén álló, Szent 
Józsefnek ajánlott római katolikus templom-
ban. Templomunk  több mint két évtizede épült 
a  lelkes hívek hathatós segítségével. 

Kunfehértó lakosságának  nagyobb része ró-
mai katolikus vallású, többen reformátusok, de 
vannak egyéb felekezethez tartozók is. 

 A rendszerváltás után az egyházi életben is 
lényeges változások történtek.

A hitélet terén is nagy előrelépés történt: az 
általános iskolások mintegy fele rendszeresen 
jár hitoktatásra. A kunfehértói hittanos csoport 
védőszentjének Szent Imrét, az ifjúság védő-
szentjét választotta.  A hittan oktatását Katus 
Károly hitoktató látja el. A gyermekek a kato-
likus hittani és egyháztörténeti ismereteket ta-
nulhatják, valamint a vallástudományi ered-
mények nem mindennapi világába kaphatnak 
bepillantást.

Vasárnap és ünnepnapokon megtelik a temp-
lom. A vallási normákat betartó hívek rendsze-
resen gyónnak és áldoznak. Üdülőfalu lévén 
,a nyári hónapokban többen veszünk részt a 
szentmiséken, mivel nagy örömünkre a nyara-
lók is sokan jönnek.  

Szentatyánk, XVI. Benedek pápa meghir-
dette a Hit évét, amely 2012. október 11-től  
2013. november 24-ig, Krisztus Király ünne-
péig tart. A Hit évében  egyre jobban meg kell 
ismernünk Jézus Krisztust, Katolikus Egyhá-
zát, a Szentírást, a szentségeket, az Egyház 
imáit, hogy megújuljunk hitünkben. Így felfe-
dezzük, hogy hitünk nem elmélet, hanem sze-
mélyes találkozás Istennel, aki az Egyházban 
él. A Hit Évében egész egyszerűen csak arra 
törekedjünk, hogy legyen hitünk!

Napjainkban Nagyidai Zsolt Plébános atya 
hirdeti az igét az Úr még nagyobb dicséretére.

Szeretettel hívjuk az Egyházközség apra-
ját-nagyját a vasárnapi szentmisékre, hogy kö-
zösen, egymást segítve építhessük tovább az 
Egyházközség életét Isten dicsőségére és min-
den Embertársunk javára.

Hitélet Kunfehértón

Az ősz az iskolakezdésről és a hit-
tan beíratásról szólt. Ez újra tudatosí-
totta bennünk, hogy egyre kevesebben 
vagyunk a faluban. Az elsősök összlét-
száma 11 fő, ebből 10 hittanos. Némi 
gyógyírt jelent az a tény, hogy viszony-
lag sok gyerek jár hittanra, de sajnos 
templomba nagyon kevesen jutnak el. 

Még ennél is szomorúbb, hogy Borotán 
ritka jelenségnek számit a szentmisén, 
ha a szülők gyermekeikkel együtt érkez-

nek. Pedig a hit átadásának esélye a csa-
ládban a legnagyobb. Hatalmas a szü-
lők felelőssége ezen a téren, kár, hogy 
sokan nem ismerik fel! 

Nagy öröme volt az ősznek, hogy 
több mint két tonna tartós élelmiszert 
sikerült kiosztani a rászorulók között 
a Katolikus Karitász jóvoltából. Sokan 
segítettek az elosztásban és a rakodás-
ban. Ezúton is szeretnénk nekik megkö-
szönni. Évről - évre sikerül élelmiszer 

A Szent Lukács Plébánia életéből 
2012. év ősze
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Stílszerűen augusz-
tus 31-én a jánoshalmi 
Egyházközségi Képvi-
selőtestület nyárbúcsúz-
tató beszélgetős esté-
re gyűlt össze. A szakács 
tudományt kamatozta-
tó Ozorák László vilá-
gi elnök  vezényletével 
készült vacsora, bárány-
húsból pörkölt formájá-
ban. Míg Török Jánossal 
és Szilágyi Józseffel hár-
masban a főzéssel vol-
tak elfoglalva, addig egy 

másik lelkes társaság megterítette az asztalt 
a plébánia udvarán. A munka és konkrét fel-
adat nélkül maradtak pedig beszélgettek, majd  

besegítettek valamelyik 
csapat tevékenységébe. 
Már beesteledett, mire el-
készült a vacsora, melyet 
az asztali áldás után jó-
ízűen fogyasztottunk el. 
Ki-ki ízlése szerint meg-
locsolhatta üdítővel vagy 
borocskával, ha nehezen 
akart lemenni egy-egy 
falat. A süteményked-

velők is elégedettek lehettek a képviselő höl-
gyeknek hála, mert sok féléből lehetett válo-
gatni. Köszönet Nagyidai Zsolt plébános úrnak 

csomagokat eljuttatni a rászorulóknak, 
amely ugyan nem oldja meg gondjai-
kat, de jelzi számukra, hogy nincsenek 
magukra hagyva. Sajnos Borota is azon 
falvak közé tartozik, ahol nő a szegény-
ség, és egyre több család kerül nehéz 
helyzetbe.

Advent második vasárnapján a jubi-
láns házasok adtak hálát a hűség kegyel-
méért. S mi valamennyien, akik házas-

ságban élünk rácsodálkozhattunk ismét 
arra, hogy az egyik legnagyobb csoda az 
életükben a házastársunk, aki már sok-
sok éve szeretetben és hűségben él mel-
lettünk és jelzi számunkra Isten soha el 
nem múló hűségét és szeretetét.

Adventben csendes készületben vára-
kozunk az Úr érkezésére, hogy amikor 
megérkezik, bemehessünk vele az örök 
hajlékba.

Nyárbúcsúztató 
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a szervezésért, a sza-
kácsoknak és az al-
kalmi cukrászoknak 
a finomságokért és 
a segítőknek, támo-
gatóknak az önzetlen 
felajánlásokért, mely 
nélkül ez az este nem 
lett volna ilyen szép 
és emlékezetes. A 
sok beszélgetés nagy 
segítséget jelentett 
egymás megismeré-
sében is. 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat klasszikus segítő tevékenysége a rászorulók részére ruha-
osztás.  A Jánoshalmi csoport egyik feladata a lakosságtól beérkezett ruhaneműk fogadása, táro-
lása válogatása és a ruhák kiosztása. A nyár elmúltával, a hidegebb idő közeledtével, szeptember 
26-án a Plébánia hittantermei előtti folyosón és a tantermekben is a rászorulók válogathattak igé-
nyeik szerint a kikészített ruhákból

Máltais ruhaosztás
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Szeptember 8-án 
szombaton, Szűz Má-
ria születésnapján 
Egyházközségünk-
ből zarándoklat indult 
Doroszlóra.

Az elszakított Délvi-
déken lévő mai telepü-
lés az egykor Baykhot 
– Bajkod – Bajkút né-
ven emlegetett hely-
nek felel meg. „A 
Kalocsa érseki főegy-
házmegyében, Bács-
Bodrogh, s a magyar királyi kincstárhoz tar-
tozó Doroszlón, a község határában, a község 
mellett, a Mosztonga vize mellett, emlékezetet 
meghaladó idő óta létezik egy kutacska, me-
lyet Bajkútnak neveznek” – írja Körmendy Ist-
ván, doroszlói plébános. A doroszlói Szentkút 
Bácskának a leglátogatottabb kegyhelye. Az 
Árpádok korában, 1173 és 1183 között monos-
tor is állt itt, melynek lakói premontrei szerze-
tesek voltak. Bajkút község állt a mai kegyhely 
területén, melyet Nagy Lajos király 1382-ben 

a budai klarissza nővéreknek ajándékozott.
A török időkben elpusztult a falu, a 

Mosztonga mocsaras területe kiszáradt, kút-
ja viszont megmaradt, amelyhez a hívő nép a 
Doroszló újratelepítése utáni évektől kezdve 
zarándokol. A plébánián az 1807-től vezetett 
napló tudósítása szerint 1792-ben volt az első 
csodás gyógyulás. Egy gombosi fiatalember 
visszanyerte látását. A csoda után a kút zarán-
dokhellyé vált. 1792-től napjainkig csaknem 
80 gyógyulást jegyeztek fel a kegyhely napló-

jában. Az utolsó gyógy-
ulást 1933-ban írták 
be, akkor egy házaspár 
kisfia épült fel gyógyít-
hatatlan betegségéből, 
miután megmosták a 
szentkút vizében.

A doroszlóiak Szűz 
Mária szentkúti meg-
jelenésével magyaráz-
zák a kút vizének cso-
dás erejét.

Az 1790-es évek óta 
a hívő lelkek, kivált a 

Egyházközségünk őszi 
zarándoklata Doroszlóra
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betegek, vakok, bénák… mint kegyhelyhez 
zarándokolnak ide, mindennemű testi bajuktól 
gyógyulást remélve.

Doroszló tehát régi búcsújáró hely. Három 
kápolna is épült itt, egymás után, ahogy az elő-
ző elpusztult. Az egyházmegye hely- és név-
tárának feljegyzése szerint a legutolsó kápol-
na több mint 100 éves. 1875-ben fejezték be a 
mai templom építését. A kegytemplom napja-
inkban is szép látványt nyújt az érkező zarán-
dokoknak.

Tehát erre a Délvidéken lévő Doroszlóra 
indult egyházközségünk zarándoklata 2012. 
szeptember 8-án reggel, a Kisasszony-napi 
búcsúra. A plébánia előtt gyülekeztünk, és fél 
6-kor indultunk két nagy és két kis autóbusz-
szal 122-en, Nagyidai Zsolt plébános úr lelki 
vezetésével, és velünk jött Toldi Norbert káp-
lán atya is.

Szép volt az odavezető út! Indulás után el-
imádkoztuk a reggeli imát és a Rózsafűzért 
is. Később Zsolt atya ismertette Doroszló és a 
kegyhely történetét. Imádkoztunk, énekeltünk 
egész úton.

Fél 10 körül értünk oda. Az egész Vajdaság-
ból érkeztek zarándokok, de az Anyaországból 
is sokan.

Az idei búcsú fővendége dr. Erdő Péter bí-
boros, budapest-esztergomi érsek volt, aki 
Pénzes János szabadkai megyéspüspök meg-

hívására utazott a délvidéki magyarság legna-
gyobb búcsújáró helyére. A 10 órakor kezdődő 
ünnepi szentmise főcelebránsa is ő volt. Sok 
délvidéki és anyaországi zarándok pappal és 
helyi atyával misézett együtt.

Szentmise előtt templomi lobogókat, bú-
csús kereszteket és hordozható Mária szobro-
kat vivő, népviseletbe öltözött lányok, asszo-
nyok, fiatalemberek vonultak a szabadtéri oltár 
elé. Csodálattal néztük a feldíszített szobrokat 
és a szép népviseletet. Ennek a búcsúnak kap-
csán került sor Doroszlón a Bácskai Hordoz-
ható Máriák Találkozójára is. A zenei szolgá-
latot a magyarkanizsai Angelus kórus végezte, 
gyönyörűen.

Erdő Péter bíboros úr a szentbeszédében 
elmondta, hogy Kisboldogasszony ünnepén, 
Szűz Mária születésnapján Egyházunk min-
dig felteszi magának a Mária-tisztelet alapve-
tő kérdéseit. A felvilágosodás kora óta mindig 
akadtak, akik szégyelleni kezdték a Mária-tisz-
telet külső megnyilvánulásait, és a belsők mel-
lett feleslegesnek tartották. Mi nem így vall-
juk! Szűz Máriát teljesen kell tisztelni, mind 
külső, mind belső tisztelettel. Ebbe beletarto-
zik a kegyhelyekre zarándokolás szépsége is. 
Emlékeztetett arra is, hogy októberben kez-
dődik a Hit éve. Úgy, ahogy a Mária-tiszte-
letben öntudatosnak, bátornak és cselekvőnek 
kell lenni, úgy hitünk megvallásában és a hit 
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szerinti életben is. Mindebben Szűz Mária és a 
Szent Család legyen a példaképünk. Ennek az 
életnek és állapotbeli kötelességeink teljesíté-
séhez is kérjük Mária közbenjárását!

A szentmise előtt és alatt gyónási lehetőség 
is volt a gyóntatófolyosón, sokan éltek is vele. 
Szentmise után szabadidő volt, ebédelés, be-
szélgetés és kegytárgyak vásárlása. Délután 
imádkozva, énekelve végigjártuk a Keresztút 
állomásait, majd litániával és énekkel köszön-
tünk el a Szűzanyától a templomban. Ezután 
hazafelé indultunk az autóbuszokkal. Az út 
visszafelé is imával és énekléssel telt el.

Odafelé és visszafelé is elgondolkodtató és 
furcsa érzés volt, hogy országhatáron kell át-
kelni, hogy eljussunk egy régi magyar búcsú-
járó kegyhelyre.

Mikor Jánoshalmára értünk, már tartott az 

esti szentmise, ezért a kegytárgyak megáldása 
a másnap délelőtti, vasárnapi szentmise után-
ra maradt. Mielőtt hazamentünk, hálát adtunk 
a Jóistennek a szerencsés útért és hazaérke-
zésért. Megköszöntük Nagyidai Zsolt plébá-
nos úrnak is, hogy zarándoklatot vezetett Já-
noshalmáról az elszakított Délvidéken lévő 
Doroszlóra, a Kisasszony-napi nagybúcsúra, 
és hogy lehetővé tette számunkra ezt a lelkileg 
gazdagító, örömteli szép napot! Köszönjük!

„Ez a hely, a doroszlói, szentkúti zarándok-
hely mindig visszaadott az embereknek vala-
mit, amit elvesztettek, vagy eltékozoltak … 
testi és lelki egészséget, békességet és nyugal-
mat.” Bajkúti Szűz Mária, könyörögj érettünk, 
egyházközségünkért, szeretteinkért és az egész 
magyar népért!

Martinek Erzsébet

Jánoshalmán a Szent Anna templomban bemutatott ünnepi szentmisével kezdődött 1956-os 
megemlékezések sorozata, melyről a fenti képünk tanúskodik

56-os hősökre emlékeztünk
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2012. október 23-án, kedden a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége jánoshalmi csoportja 
meghívására az ország egykori hercegprímását jól ismerő, s hozzá rokoni szálakkal kötődő 
Fukszberger Imre csehimindszenti polgármester ezzel a címmel tartott előadást. A sok szemé-
lyes élménnyel átszőtt előadás egyúttal új ismertekkel is gazdagította a Plébánia hittantermé-
be összegyűlt hallgatóságot.

„Mindszenty a jó pásztor”

A koszorúzások során a Plébánia falán elhelyezett  Mindszenty József hercegprímás emlék-
táblájánál is fejet hajtottak az ünnepség résztvevői. A koszorúk elhelyezése előtt a mártír egyhá-
zi méltóság rokonságába tartozó Fukszberger Imre csehimindszenti polgármester méltatta a fő-
pap életútját.
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Jótékonysági hangverseny volt 
templomunkban

Elhunyt szeretteink 
emlékére ezúttal októ-
ber 28-án rendezett jóté-
konysági hangversenyt 
a jánoshalmi egyház-
község. Nagyidai Zsolt 
plébános úr meghívá-
sára Paskó Csaba a sza-
badkai Székesegyház 
karnagya vezetésével 
fiatal délvidéki művé-
szek adtak nagysikerű, 
színvonalas hangver-
senyt.  

A Jánoshalmi  Egyházközség nevében Nagyidai Zsolt plébános úr hívta meg a jánoshalmi szü-
letésű népszerű rádióriportert. Dr. Rapcsányi László felelevenítette legemlékezetesebb rádiós tör-
téneteit „Pál apostol társaságában Jánoshalmán” címmel. A szeptember 24-én megtartott előadá-
sából sok érdekességet tudhattunk meg a korabeli politika közszereplőiről is .

Pál apostol társaságban...
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A katolikus egyházban Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe, a szolgáló szeretet ünnepe is. A Szent 
Anna templomban november 18-án volt a Szent Erzsébet mise, melynek keretében a hívek hálát 
adtak a karitatív munkában résztvevők egész évi tevékenységéért. A szentmise végén Nagyidai 
Zsolt plébános úr megszentelte a Szent Erzsébet kenyereket, melyből minden hívő kapott és vihe-
tett azon hozzátartozójának is, aki valamilyen okból nem tudott a szentmisén részt venni.

A szolgáló szeretet ünnepén
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Elkészült a vár-
va várt ajtófüggöny, 
ami felfogja télen a 
templom oldalajtói 
nyitáskor bejövő hi-
deget. A függönytar-
tókat Ságodi Antal 
jánoshalmi lakatos-
mester készítette vas-
csőből. A függönyö-
ket a környezetbe 
jól illő, szép, sötét-
barna anyagból varr-
ta Gajdacsi Józsefné 
Emike Kiskunhalas-
ról.

Köszönjük!

Templomunk új 
ajtófüggönyökkel szépült

Jubiláns házasok
Ebben az évben 

32 pár ünnepelte há-
zasságkötésének 25., 
40. és 50. évfordu-
lóját. November 25-
én, Krisztus Király 
ünnepén  a délelőt-
ti szentmise kereté-
ben újították meg há-
zassági fogadalmukat 
a templom közössé-
ge előtt. Ezt követően 
Nagyidai Zsolt plébá-
nos atya áldotta meg 
a jubiláns párokat. és 
adott át nekik emlék-
lapot és ajándékokat.
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Ünnepélyes kere-
tek között köszön-
töttük iskolánk hu-
szadik tanévét. A 
szentmisén főtiszte-
lendő Nagyidai Zsolt 
plébános úr meg-
szentelte elsőseink 
táskáit, s Horváthné 
Sörös Anita igazga-
tónő szavait követő-
en legifjabb tanulóink 
megkapták iskolánk 
jelvényét. Igazgatónő 
beszédében összefog-
lalta a nyáron történt 
kiemelkedő eseményeket, megköszönte a nyá-
ri táboroztatásban közreműködő pedagógusok 
munkáját, háláját fejezte ki a támogatóknak; 

szólt a folyamatban lévő fűtéskorszerűsítésről; 
szeretettel köszöntötte intézményünk új dolgo-
zóit.

A Keresztény Ér-
telmiségiek Szövetsé-
ge jánoshalmi csoport-
ja Adventi gondolatok 
címmel 2012. decem-
ber 15-én szombaton 
előadást szervezett. A 
Plébánia Hittantermé-
ben megtartott program 
vendége Kiss Ulrich SJ 
jezsuita szerzetes volt, 
aki az ünnepre való lel-
ki ráhangolódást zavaró körülményekről, meg-
változott ajándékozási szokásokról is kifejtette 

nézeteit, és megosztotta tapasztalatait, melye-
ket a nagyvilágban észlelt.

Tanévnyitó

Adventi gondolatok

Életképek a Katolikus 
Iskolából és Óvodából 
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Iskolánkban szép hagyomány Szent Gel-
lért napjának megünneplése, melyre szep-
tember 21-én került sor. 

Az 1. és 2. osztályos tanulók tanítási órák 
helyett játékos sport- és akadályversenye-
ken vettek részt. A nap elején csapatok ala-
kultak, melyek a későbbiekben összemérték 
tudásukat, ügyességüket. Az állomásokon a 
gyerekek megismerték Szent Gellért és több 
magyar szent életét, legendáját, majd ehhez 
kapcsolódóan különféle feladatokat oldottak 
meg. A délelőtt végén nemcsak apró jutal-
makkal, hanem hasznos ismeretekkel, szép 
élményekkel is gazdagodtak a tanulók.

A 3. osztályosok kerékpártúrára indultak 
a Király Lovastanyára. Itt a gyerekek állato-
kat simogattak, keresztrejtvényt fejtettek, és 
érdekes feladatokon törték a fejüket. Baran-
golhattak az erdőben, és különböző szabad-
téri játékokat játszhattak. 

A pénteki kirándulás úticélja, mindkét 4. 
osztályunk számára a terézhalmi erdőben ta-
lálható erdészház volt. Mintegy 20 perces te-

kerés után Molnár István fogadta a tanuló-
kat. Az erdész úr vezetésével túrára indultak 
a gyermekek, ahol megismerhették az erdő 
jellemző fatípusait Visszaérkezve az erdész-
ház udvarára vetélkedővel folytatódott a 
nap. Ezt követően került sor az eredmény-
hirdetésre és a jutalmak kiosztására. Ven-
déglátóink meglepetésként palacsintával ju-
talmazták gyermekeinket. Köszönjük nekik 
türelmüket és vendégszeretetüket! 

Felső tagozatosainkkal a már sok éves 
hagyományainknak megfelelően Budapest-
re látogattunk. A korai utazást követően 
először a Gellért-hegyen túráztunk, ahol a 
névadó vértanú szobrát is megtekintettük. 
Következő úticélunk a Planetárium volt, 
ahol egy háromdimenziós film által bete-
kintést nyertünk az univerzum csodáiba. 
A nap folytatásaként a Természettudomá-
nyi Múzeum érdekes kiállításait csodáltuk 
meg. Kirándulásunk végén igen fáradtan, 
de rengeteg új élménnyel gazdagodva ér-
keztünk haza. 

Szent Gellért-nap
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A napközis munkaközösség októberben minden nap rózsafüzér ájtatosságon vett részt a gyer-
mekekkel. Az alsós diákok jöttek legszívesebben ezekre az alkalmakra. A leghűségesebben járó 
tanulók a novemberi intézményi szentmisén jutalomban részesültek. Így Szabó Fanni és Király 
Erika 3. osztályos tanulók, akik a hónapban minden napján jelen voltak, valamint Simity Flóra, 
Lalák Dorka és Lalák Zsófia, akik több alkalommal részt vettek az imádságokon. 

Októberi rózsafüzér ájtatosságok

A Magyar Máltai Szeretet Szolgálat által meghirdetett ajándékgyűjtésben iskolánk ebben a tan-
évben is részt vállalt. Célja a szegény családok gyermekeinek megsegítése. Diákjaink szívesen 
adományoztak ezúttal is, hiszen adni mindig jó és érdemes! Közel 60 doboz került intézményünk 
által megfelelő helyre, hogy örömet szerezzen néhány kisgyermeknek.

Cipősdoboz akció

II. Szent Anna Katolikus Énekverseny
Immár második alkalommal rendeztük meg 

énekversenyünket, melyre a Kalocsa – kecske-
méti Főegyházmegye fenntartásában működő 
iskolák kórusait, szólóénekeseit vártuk.

A rendezvénynek az Imre Zoltán Művelődé-
si Központ adott otthont 2012. november 29-
én. 

A műsorban népdalok, műdalok és egyházi 
zenei művek egyaránt szerepeltek.

A zsűri döntése alapján iskolánkból a követ-
kező diákok részesültek jutalomban:

Alsó tagozat: 
Kovács Eszter 3. o. I. helyezés 
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Advent a várakozás ideje, Kis Jézus szüle-
tésére várunk.

A tavalyi tanévhez hasonlóan idén is sok 
kisgyermek tartotta fontosnak a lelki felkészü-
lés ezen módját, és szinte egész osztályok vet-

tek részt a hajnali szentmiséken. A roráték után 
a közösen elköltött reggeli hangulata is ráhan-
golt bennünket a közelgő ünnepre. Reméljük, 
jövőre is sokan választják az áldozathozatal 
eme szép példáját. 

Advent hajnali mise

Szabó Gréta 3. o. III. helyezés
Felső tagozat:
Berta Virág 5. o. III. helyezés
Iskolánk énekkara különdíjat kapott. 

Köszönjük a gyermekeknek és felkészítőik-
nek, hogy szebbé tették délutánunkat, hiszen: 
„Az éneklés szebbé teszi az életet, az éneklők 
másokét is”. (Kodály Zoltán)
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Kinkel Veronika 1919
Papp Julianna 1926
Pálinkás Klára 1949
Tamás Franciska 1928
Virág Etelka 1941
Janicsek Jusztina 1934
Barna Antal 1924
Rózsa Veronika 1931
Sziráczki István 1925
Vancsura Jolán 1929
Sere Erzsébet 1918
Kurucz József 1946
Szalai Lenke 1942
Rostás Árpád 1972
Kolonics Mária Magdolna 1951
Csima Mihály 1967
Miskolczi József 1933
Toka István 1951
Hering Jolán 1922
Horváth Margit 1936
Bényi István 1934
Körmöczi Iván 1931
Vancsura Oszkár 1933
Bozár Ferenc 1924
Horváth József 1967
Faragó József 1924
Lakatos Sándor József 1943
Szili Ilona 1928
Kéfer László 1934
Maczkó Franciska 1921
Szöllősi Erzsébet 1920
Binszki Antal 1923
Rabb Antal 1956
Beszédes Veronika 1927
Horváth Anna 1927
Benyák Mária 1924
Farkas Terézia 1930
Molnár Mihály 1946
Lakatos Margit 1929
Almási Margit 1929
Horváth Imre 1950
Szendi Imre Sándor 1954
Galgóczi Jolán 1937
Mészáros Mária Magdolna 1922
Csesznegi Teréz 1932
Dudás Franciska 1920
Horváth Ilona 1926
Eszter József 1934

Mészáros Máté 1932
Galicz Antal 1924
Molnár Janka 1933
Tóth Rozália 1939
Maráczi Mária 1925
Ujj Anna 1919
Isaszegi Margit 1927
Csincsák Mária 1927
Iván József 1956
Németh Sándor 1929
Molnár Margit 1921
Szarvas Mária Magdolna 1923
Somogyi László 1954
Faddi Mária Magdolna 1929
Lencse Krisztina 1924
Horváth Ferenc Mihály 1949
Lombfalvi István 1925
Varga Julianna 1926
Horváth József 1938
Szűcs Franciska 1925
Kozma Erzsébet 1941
Balázs Ilona 1941
Lipák Margit Gizella 1940
Kiss Magdolna 1945
Kolompár Rózsa 1961
Sziráczki Mária Magdolna 1945
Halász Anna 1929
Martinek István 1920
Török Erzsébet 1927
Kovács József 1923
Horváth Franciska 1926
Ferencz Erzsébet 1937
Zimmermann Mária Magdolna 1937
Szarvas Máté László 1950
Szabó József 1916
Ádám Vencel 1941
Kolonics Vencel 1930
Kriván Péter 1934
Dobos Jolán 1924
Megyei Margit 1944
Lengyel Vilma 1922
Bárány Margit 1929
Nagy Sándor János 1954
Csernus Róbert 1963
Lipák Franciska 1922
Húzovics Mária 1940
Dunai Kovács Sándor 1947
Benkő László 1930

Mészáros Mária 1948
Horváth Csaba 1973
Kiss Teréz 1927
Jacsó Veronika 1925
Szűcs Ilona 1921
Kolompár Anna 1955
Eszter Beáta 1983
Évinger Erzsébet 1929
Molnár Margit 1924
Tóth Mária 1944
Rostás Győző 1984
Sóti József 1929
Racsmány Etelka 1929
Nagy József János 1951
Suba Sándor 1955
Granyák Mária 1927
Ádám Julianna 1932
Kárász Sándor 1926
Apró Éva 1923
Balaton Mária Magdolna 1929
Vinkó György 1923
Nyers-Bakó Klára 1968
Ott Katalin 1929
Miskolczi József 1936
Tóth Anna 1944
Huszár József 1966
Galgóczi Jolán 1925
Dobos Franciska 1926
Kancsár Erzsébet 1931
Szalma Vince 1948
Fekete Julianna 1923
Rácz Benedek 1951
Szili Imre 1928
Szántó Sándor 1948
Hugyi Mária Magdolna 1942
Seres Julianna 1925
Kovács Julianna 1932
Tóth István Ferenc 1926
Muskó László József 1943
Mészáros Csongor 1943
Óvári Erzsébet 1951
Taskovics Ferenc 1940
Greksa Erzsébet 1936
Kövesdi Ilona 1935
Győri János 1941
Farkas Ilona 1946

Nyugodjanak békében!

az egyházi anyakönyv alapján 2011.10.24-től 2012.12.11-ig.

Akikért a harang szólt
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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: negyedévente 

Láttam, uram, az egyik béna volt,
A másik aszott, sárga, vagy nem volt lába.
De a Te fényed hullt a betegágyra,
S hitükkel elrejtőztek nálad.
S úgy hordozták mázsás terhüket –
A Te erőddel – mint szalmaszálat.
És láttam szalmaszál alatt roskadókat.
Mert mázsás teher könnyű.
Mint kis szalmaszál – Veled!
De nélküled?
A szalmaszál is mázsás súly lehet.
Új évbe indulok.
Nem tudom, mi vár rám,

Csak azt tudom, velem vagy,
S nem hagysz árván.
Csak azt tudom, utam már kijelölted,
S mint bízó gyermek járhatok előtted.
Te mérsz ki bút, örömet, munkát, terhet,
S irgalmad mindegyikbe áldást rejtett,
Csak egyet adj!
Hogy cél iránt haladjak.
Hogy szalmaszálak alatt ne roskadjak.
S ha szereteted mázsás teherrel tenné
Próbára ezt a gyenge vállat,
Segíts úgy hordozni mázsás terhemet – 
A Te erőddel –/ Mint szalmaszálat!

Kérés az új esztendőre

Ezekkel a gondolatokkal kíván a Szer-
kesztő Bizottság mindenkinek békés, 
örömteli karácsonyt és Isten áldásával 
kísért boldog új esztendőt!

Isteni Gyermek, 
 születésed ébresszen 
bennünk erős hitet,  

táplálja a 
rendíthetetlen  

reményt,  
adjon nekünk 

karácsonyi tiszta 
örömet, igazi szeretet 

és szívbéli békét!

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

elérhetőségei:
Levélcím: 6440 Já nos hal ma,  
                                 Bé ke tér 11.
E-mail.: stanna@optanet.hu

Telefon: 06-77/401-048


