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Miközben az ádventi idő a bűnbánatra szó-
lít fel, nem feledkezik meg az Egyház az 
öröm fontosságáról sem. Végső soron, maga 
a bűnbánat és a megtérés is örömöt jelent, a 
szív békéjét. Az Isten irgalmasságával való 
találkozást. Óriási lehetőség ez minden em-
ber számára. Ehhez vi-
szont az kell, hogy 
meg tudjunk alázkod-
ni, beismerni gyarló-
ságainkat. Kérni a 
megbocsátást. Kérni, 
hogy sebeink be-
gyógyuljanak. Itt már 
nem segít semmiféle 
„házi patika”. Oda kell 
fordulni Istenhez, aki-
nek van hatalma az or-
voslásra.

A napokban érdekes 
tapasztalatban volt ré-
szem. Az iskolában 
egy diákot figyelmeztettem, hogy „húzza 
meg magát”, mert komoly fegyelmi eljárást 
fontolgatnak vele szemben. Mire a válasza a 
következő volt: „Hála Istennek!”. Nem foly-

tattam a vele való párbajozást, magamnak 
azonban megjegyeztem, s tanártársaimnak is 
elmondtam, hogy a kereszténységben min-
den bűnre van bocsánat, ha az ember megbá-
nást tanúsít. Persze a gőg nem engedi ezt sok-
szor, mert ez megalázkodást jelent, önma-

gunk meglátását egy 
nagyon kedvezőtlen 
megvilágításban.

A keresztények 
gyakran hangoztatják 
a bűnbánatot, de az 
örömet is. Az evan-
gélium öröméről nem 
szűnik meg beszélni 
Ferenc pápa sem, aki 
ennek az örömnek 
legfőbb forrásaként a 
Mennyei Atya irgal-
mas szeretetét jelöli 
meg.

A karácsonyban 
észre kell vennünk mindkettőt! Az örömet és 
a megbocsátást is. Betlehemből indul el a 
Messiás, hogy beteljesítse a megváltás mű-
vét.

A karácsony öröme
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A betlehemi pásztoroknak és a három ki-
rálynak megadatott az, hogy szemtől-szembe 
láthatták a kisded Jézust, akinek születésével 
a mennyei Atya válaszolt az emberi gyarló-
ságra, bűnre, szeretetlen-
ségre, fájdalomra, gyöt-
relemre. Egy ragyogóan 
tiszta emberi életben, 
egy kiszolgáltatott gyer-
mekben az Isten oda-
ajándékozta magát en-
nek a világnak, hogy 
megmutassa: az Ő végte-
len szeretetéé az utolsó 
szó, akármennyire is je-
len van életünkben a 
bűn, a szenvedés és a 
megpróbáltatás. 

Egyik szép és szá-
momra nagyon kedves 
énekünkben énekeljük: „Bár nem látom 
gyermekarcod szent vonásait, hiszem mégis 
rendületlen, hogy már te vagy itt…” Hogyan 
fedezhetem fel a betlehemi kis Jézust az ün-
neplésemben, hogyan élhetem át valójában a 
karácsony örömét, hogyan lehet igazi az én 
karácsonyom?

Ha ünnepelek és nem szórakozok. A zsol-
táros szavai jutnak eszembe: „Boldog a nép, 
amely tud ünnepelni, mert arcod fényében 
járhat Uram.” Ma sajnos egyre több ember 

számára a karácsony 
nem az igazi ünnep-
lés, hanem a szirupos 
ömlengés, a külsősé-
gekbe való menekü-
lés, az üres szórako-
zás ideje. Persze az 
ember szereti az 
örömteli ünneplése-
ket, az együtt töltött 
meghitt órákat, de az 
is fontos, sőt még 
fontosabb, hogy én a 
másik ember szerete-
tében, abban az aján-
dékban, amivel eset-

leg megajándékoz, az ünnepi asztalra került 
finomságokban, a beigli és a fenyő illatában 
is azt érezzem, hogy az Isten végtelenül sze-
ret minket, és hogy ez az ünnep is róla szól, 
az Ő ajándékozó szeretetéről!

Még egy fontos dolog, hogy felfedezhes-
sem életemben Jézus arcát. Ez pedig nem 

„Bár nem látom gyermekarcod 
szent vonásait”

-ünnepi gondolatok- 

A karácsony e mellett öröm azért is, mert 
új hajnal virradt az emberiségre. Az emberek 
„meglátták” az Istent. S ez önmagában véve 
is roppant nagy élmény. Másrészt, a hit vo-
natkozásában nagyon jelentős esemény, hi-
szen bizonyítást nyert az Ő létezése. Mert 
akárhogy is nézzük, azért mégiscsak az örö-
münk legfőbb oka, hogy van Isten. 

S karácsonykor kiderül, hogy Ő a szeretet 
Istene. „Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra 
csak azt mondom, örüljetek. Méltányosságo-

tokat ismerje meg mindenki! Az Úr közel 
van. Ne aggódjatok semmi miatt, hanem 
minden imádságotokban és könyörgésetek-
ben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hála-
adástokkal együtt.”(Fil 4,4-6)

ÁLDOTT KARÁCSONYT KÍVÁNOK 
MINDENKINEK!

Nagyidai Zsolt  
plébános
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más, mint hogy lelkiekben gyümölcsözően 
készüljek fel karácsonyi találkozásomra- a 
szentgyónás, az imádság, és a komoly lelki-
élet által – a szentségi Jézussal.  A pásztorok 
egyszerűségével, és királyok – akik vágytak, 
arra hogy találkozhassanak a barlangistálló 
egyszerűségében is a Kisdeddel – buzgósá-
gával kell ezt megtenni!

Jézusom! Hiszem, hogy a Te kicsiny ar-
cod ragyog fel ünneplésemben és a Veled va-
ló találkozásban! Segíts, hogy Téged sugá-

rozhassalak, ne csak a karácsonyi meghitt-
ségben, hanem a hétköznapok egyszerűségé-
ben is. Add, hogy minden ember megtapasz-
talhassa azt az odaadó tiszta szeretetet, 
amely képessé tett arra, hogy erőtlen, kiszol-
gáltatott gyermekként ajándékozd magadat 
nekünk, hogy általad ajándékká lehessünk 
mások számára!

Toldi Norbert káplán

Ma tán a béke ünnepelne,
A Messiásnak volna napja,
Ma mennyé kén’ a földnek válni,
Hogy megváltóját béfogadja.
Ma úgy kén’, hogy egymást öleljék
Szívükre mind az emberek –
De nincs itt hála, nincs itt béke:
Beteg a világ, nagy beteg…

Kihűlt a szív, elszállt a lélek,
A vágy, a láng csupán a testé;
Heródes minden földi nagyság,
S minden igazság a kereszté…
Elvesztette magát az ember,
Mert lencsén nézi az eget,
Megátkozza világra jöttét –
Beteg a világ, nagy beteg…

Ember ember ellen csatázik,
Mi egyesítsen, nincsen eszme,
Rommá dőlt a Messiás háza,
Tanítása, erkölcse veszve…
Oh, de hogy állattá süllyedjen,
Kinek lelke volt, nem lehet!…
Hatalmas Ég, új Messiást küldj:
Beteg a világ, nagy beteg!…

1899

Ady Endre:

Karácsony – Ma tán a béke...
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A Jánoshalmi Mária Kongregáció csoportképe  1941-ből 
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Biblia órások

Május végén zárult a biblia órások előző „tanéve”. Felvételeink még a nyáron,, az elő-
ző "tanév" utolsó óráján készültek. A biblia órák szeptemberben folytatódtak. Advent 
haramadik hetének hétfőjén volt az idei utolsó biblia óra, de jnuárban folytatódnak a hét-
fő esti elmlkedlsek a Szentírásról. 
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Az édesanya élete végéig édesanya. Úgy 
gondolom, minden édesanya csak jót akar 
gyermekének. Az élet viszont csinál néha 
vargabetűt, és nincs mindég minden rendben. 
Van amikor nem tudunk vagy nem lehet bele-
szólni a gyermekünk életébe. De az édesanya 
nem maradhat tétlen, azért a Mindenható Is-
tenhez fordulunk segítségért. Mi Szent Mó-
nikás édesanyák is ezt tesszük. Imádkozunk 
gyermekeink egészségéért, boldogságáért, 
hogy mindég legyen munkájuk és családjuk-
ban szeretettel legyenek. Közösségünk min-
den hónap második keddjén imaórát tart a 
Don Bosco klubban. Az ezt követő szombat 
esti szent misén szolgálatot teljesítünk. A 
Szent Mónika közösség minden évben két 
nagy találkozót szervez. Ezeken a találkozó-
kon mi, jánoshalmi édesanyák is részt ve-
szünk. Az idén május 18-án Székesfehérvá-

ron, a Prohászka Ottokár templomban vol-
tunk, majd augusztus 31-én Budapesten a 
Szent Gellért templomban. Mind a két he-
lyen részt vett a találkozón nyolc-nyolc sze-
mély. Ezeken a találkozókon még nagyobb 
buzgalommal kérjük a Mindenható kegyel-
mét a gyermekeinkért, de minden olyan 
gyermekért is imádkozunk, akiért nem imád-
kozik senki. Van amikor olyan kéréssel for-
dulnak hozzánk, hogy „beteg az unokánk 
,imádkozzatok érte”. Ezt mi mindig őszintén 
és nagy buzgalommal teljesítjük. 2014. má-
jus 24-én a döbröközi  Szent Imre templom-
ba megyünk, erre készülünk.

Ezúton szeretnénk kérni az édesanyákat, 
hogy csatlakozzanak az imaközösségünkhöz.

Szent Mónika közösség tagja
Szűcs Sándorné

Szent Mónika közösség 
2013 évi beszámolója!

Papi találkozó

Június 3-án a Jánoshalmi Egyházközség adott otthont a Jánoshalmi és Bácsalmási Esperes-ke-
rület papi talákozójának. Az egész napos program a közösen bemutatott szentmisével (felvéte-
lünkön) kezdődött, majd megbeszélésekkel és elmélkedésekkel folytatódott.
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A korábbi évekhez hasonlóan – a „Hit Évé-
nek” jegyében – megrendezésre került a plé-
bániai napközis hittantábor. A június 25-27 
között megrendezett programra 10-15 gyerek 
jött el – Jánoshalmáról, illetve a filliákból, 
valamint Mélykútról – akiket az atyák és a 
segítők vártak minden reggel 9 órakor a ká-
polna előtti folyosón. A napi programok előre 
megtervezett menetrend szerint zajlottak. Ér-
kezés után áhítat volt, majd a lélek táplálása 
után a testet igyekeztünk táplálni vidám jó 
hangulatú reggeli keretében. Ezt követően 
kezdetét vette a tábor „délelőtti része”, mely-
ben ki-ki megtalálhatta az éppen kedvére va-
ló elfoglaltságot a különböző kézműves asz-
talok között. Nagyon széles volt a repertoár: 
origami, sógyurma formázás, bábkészítés, 
üvegfestés, bőrmunkálás… 

 A délelőtti programokat mindig a közös 
ebéd zárta. Volt két nap 
is, amikor az ebédet 
követően a helyi cuk-
rászda felé vettük az 
irányt, ahol mindenki 
kedvére válogathatott 
a sok ízletes fagylalt 
közül. Ebéd vagy 
fagyizás után pedig 
kinti játékok voltak: 
foci vagy valamilyen 
közösségi játék. Saj-
nos ezeket a progra-
mokat egyszer-két-
szer az időjárás meg-
hiúsította. Ilyenkor a 
délutánt is a kalapá-
csok kopogása, az ol-
lók csattogása, és vi-
dám gyerekzsivaj 
uralta bent a „kápol-
nás folyosót”. Dél-
után négy óra tájban 

az ízletes uzsonnát követően vettünk búcsút 
egymástól. Ezek képezték tehát a tábor állan-
dó programjait. Ezeken kívül volt még temp-
lomlátogatás, valamint orgonabemutató is. 
Az utolsó nap délutánján pedig hittanos ve-
télkedő volt, melyen minden résztvevő érté-
kes nyereményben részesült. 

 A tábor utolsó napján a verseny eredmény-
hirdetését, a záróimát és a közös fotózást kö-
vetően a „táborlakók” örömmel, és a viszont-
látás reményében tértek haza. Hála és köszö-
net a gondviselő Istennek, ezért a három 
szép, és tartalmas napért! Ő jutalmazza meg 
mindazokat, akik a tábort valamilyen formá-
ban segítették: szervezésben, az egyes prog-
ramok lebonyolításában, főzésben, a gyere-
kek segítésében! 

A VISZONTLÁTÁSRA!
(Toldi Norbert)

Hittantábor a plébánián
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A plébánia irodája már régen volt festve. Ráfért már egy alapos felújítás.  A nyáron nemcsak a 
falak kaptak új külsőt, hanem a padozat is. A régi padlószőnyeget felváltotta egy könnyebben 
tisztán tartható laminált padló. A helyiségek funkciója is megváltozott. Az eddigi két iroda he-
lyett egy helyiségben bonyolódik az összes plébániai adminisztráció. A volt belső iroda viszont 
tárgyalások, megbeszélések céljára alkalmas fogadó szobává lett. A helyiségek bútorzata is vál-
tozott, és otthonosságot nyújt az ott tartózkodóknak. 

Irodafelújítás
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Szentháromság va-
sárnapja utáni csütörtö-
kön, illetve hazánkban 
az azt követő vasárna-
pon van Krisztus Szent 
Teste és Vére: Úrnapja 
ünnepe. Ez a nap az Ol-
táriszentségben jelen 
levő Jézus Krisztus ün-
nepe. IV. Orbán pápa 
1264-ben rendelte el 
ezt az ünnepet, s az ő 
megbízásából Aquinói 
Szent Tamás írta meg e 
nap liturgikus szövege-
it! Célja kettős volt: hitvallás az eretnekekkel 
szemben; ill. Krisztus felmutatása világnak és 
a világ hódolatának kifejezése Krisztusnak. 
Az úrnapi körmenettel Magyarországon és 
másutt is összeforrt a virágokkal díszített ol-
tárok képe. Így volt ez városunkban is, ahol a 
templom körül szabadtéri oltárokat állítottak 
a hívek, és plébániai közösségek. 

Nem árt tudni, hogy a körmeneten más or-
szágoktól eltérően Magyarországon négy ol-
tárt állítanak, amelyet a pappal és az Oltári-
szentséggel végigjárnak a hívek. Az úrnapi 
körmenetnek saját liturgiája van. A stációknál 
az evangélium után a pap az égtájak felé ál-
dást oszt. Ilyenkor azokért is imádkoznak a 
hívek, akiket a négy égtáj irányába osztott ál-
dás akaratlanul is elér.

János és Pál vértanúk napján (június 26.) 
Nagyidai Zsolt plébános úr szentelte meg a 
templomban a vihargyertyákat. A húsvéti 
gyertya mellé állított asztalra mindenki rárak-
hatta  a magával hozott gyertyákat, akár több 
darabot is. A mise végén, megáldotta őket, 
majd a hívek hazavihették azokat.

A néphit szerint hajdan, amikor vihar köze-
ledett, a háziasszony kiállt a háznak arra a vé-
gére, amerről jött a vihar,  más helyeken a ház-
ban tette ezt. Háromszor keresztet rajzolt a le-
vegőbe a felhő felé, közben pedig azt mondta: 
"Az Atya, Fiú, Szentlélek neviben múljon el a vihar!"  Ezután elimádkozta a Miatyánkot, de az 
áment nem mondta ki, mert ezt csak akkor szabad, amikor valaminek vége van. A néphit sze-
rint a küszöbre viharban nem szabad ráállni, mert aki arra áll, azt agyoncsapja a villám.

Úrnapi körmenet

Vihargyetya szentelés
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Egy templom búcsúünnepe mindig a vé-
dőszentjével van kapcsolatban.

1526 előtt, amikor  Jánoshalmát még 
Csőszapának hívták és kun falu volt, kicsi 
templomának Szent György volt a védő-
szentje. 

A török hódoltság idején  ferences szerze-
tesek látták el a környék híveit. 

1733-ban a hívek imaházat építettek. En-
nek védőszentje is Szent György volt. 

Ezután új templom épült, amit 1746-ban 
áldott meg Házi György prépost kanonok. 
Ezt a templomot már a Szent Anna tisztele-
tére szentelték fel.

1783 és 1787 között egy még nagyobb 
templom épült. Ezt 1788. július 26-án szen-
telte fel az akkori kalocsai érsek. Ennek ol-
tárképét Heinrich Anna adományozta 
1803-ban a templomnak. Ezt a barokk fest-
ményt ismeretlen festő festette 1800 körül. 
1888-tól pedig a mai oltárkép látható temp-
lomunkban, amit Szoldatits Ferenc festett 
Rómában, ismereteink szerint ugyanebben 
az évben. Ez is Szent Annát, Joakimot és 
Szűz Máriát ábrázolja. 

Tehát 1746-tól templomunk védőszentje 
Szent Anna. A búcsút pedig hosszú ideje, jú-
lius 26. Szent Anna nevenapja utáni vasár-
napon tartjuk.

Ez nagy ünnep volt mindig, a régi és a 
mai településen is. Ilyenkor hazajönnek Já-

noshalmára az elköl-
tözött, messze lakó 
családtagok, rokonok, 
ismerősök, barátok. 

A vasárnap délelőtti 
búcsúi ünnepi szent-
misén megtelik a 
templom. A helyi csa-
ládokon, felnőtteken, 
gyerekeken, öregeken 
kívül sok vendég és a 
hazalátogatók is eljön-
nek. Így volt ez most, 
2013-ban is. Szép szo-
kás, hogy a mindenko-
ri plébános úr ilyenkor 

ünnepi szónokot hív. Vele együtt mutatja be 
a szentmisét és a vendég atya prédikál. Eb-
ben az évben Nagyidai Zsolt plébános úr 
Schindler Mátyás atyát, a bajai Szent Antal 
Plébánia plébánosát hívta meg. Örömmel 
vettünk részt a szentmisén a sok vendéggel 
együtt. Nagy figyelemmel hallgattuk a pré-
dikációt is. 

Schindler atya beszédében kiemelte a csa-
ládok fontosságát és megtartó erejét. El-
mondta, hogy kicsi kortól kezdve nagy sze-
repe van egyéniségünk és vallásos lelküle-
tünk fejlődésében a családnak. Különösen a 
nagymamák és nagypapák fontos szerepére 
és komoly felelősségére hívta fel a figyel-
münket ebben a vonatkozásban is. 

Figyelmeztetett bennünket, hogy a mai 
rohanó világban fontos a családtagokat, a 
messzire élőket is időnként összegyűjteni és 

Szent Anna búcsú templomunkban
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erősíteni a családi 
köteléket, összetar-
tozást. Ennek meg-
tartó ereje van és 
segíti mindannyi-
unk mindennapi 
életét. Kérte, hogy 
ezt a feladatot ve-
gyük komolyan, és 
a szülők, nagyszü-
lők éljenek hivatá-
suk lehetőségeivel 
gyermekeik és uno-
káik nevelésében. 
Kérjük Szent Anna 
közbenjárását, hogy 
meg tudjuk tenni ezt és helyesen tegyük! 
Kérjük Szent Anna közbenjárását Egyház-
községünkért és városunk minden lakójáért 
is – mondta Schindler atya. Hazavittük szí-
vünkben ezeket a szép gondolatokat és ezt  a 

felelősségteljes feladatot. Köszönjük! Éne-
keljük és imádkozzuk bátran és ne csak bú-
csúkor: "Szent Anna, Szent Anna, légy híve-
id oltalma!"

Martinek Erzsébet

Egyházközségi nyárbúcsúztató találkozó
 Nagyidai Zsolt plé-

bános úr szeptember 9-
én este nyárbúcsúztató 
összejövetelre hívta az 
Egyházközség Képvise-
lő-testületének tagjait. 
A nyári emlékeket fel-
idéző jó hangulatú be-
szélgetéssel indult az 
este. Vacsora előtt 
közössen imdákozott a 
testület minden tagja az 
erredményes jövőért. A 
koccintás utáni hangu-
latot fokozta a Ozorák László  világi elnök úr 
és alkalmi csapata által főzött finom pörkölt 
elfogyasztása, melyhez jól illett a felszolgált 
finom borocska. A kötetlen beszélgetés kere-
tében sok szó esett az egyházközség életé 

érintő kérdésekről, a fiatalok vallásos nevelé-
séről és hitéletével kapcsolatos kérdésekről. 

 Hálás köszönet ezért az estéért a szerve-
zőknek, a közreműködőknek és a képviselők-
nek!
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Október 6-án a jánoshalmi 
Szent Anna templomban 
Nagyidai Zsolt plébános úr 
meghívására szentmisét  muta-
tott be Zsúnyi Tibor. A temerini 
születésű újmisést 2013. június 
29-én szentelte az egyház köz-
vetlen szolgálatára, a rend má-
sodik, áldozó papi fokozatára 
tdr. Pénzes János szabadkai me-
gyéspüspök. 

Tibor atya középiskolai ta-
nulmányait Szabadkán a püspö-
ki klasszikus gimnáziumban a 
Paulinumban végezte, majd Szegeden a Gál Ferenc Hittudományi Főiskolán diplomázott. 

Köszönjük, hogy megoszotta velünk eddigi életútján szerzett tapasztalatait, és azt, hogy mi-
ként  készült hivatására. 

Amikor az ember el-
kerül szülőhelyétől, 
mert a hivatás elszólítot-
ta, mindig megdobban a 
szíve, ha egy odavalósi 
emberrel találkozik. Így 
volt ez szeptember végén 
is, amikor a jánoshalmi 
Szüreti Napok rendezvé-
nyére érkezett temerini 
Kertbarát Kör tagjait a 
vasárnap délelőtti szent-
misén megpillantotta 
Nagyidai Zsolt plébános 
úr. A mise után a délvi-
déki gazdák képviselői 
személyesen is találkoz-
tak földijükkel, akivel felidézték közös emlékeiket, és sort kerítettek egy közös kép elkészítésé-
re is. A látogatás a személyes kapcsolatokon túl tovább erősítette a két település, Jánoshalma és 
Temerin között fenálló testvértelepülési jó kapcsolatot is. 

Zsúnyi Tibor elsőmisést köszönthettük

Temeriniek látogatása
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Negyedik éve, minden tavasszal és ősszel 
„ünneplőbe öltöztetjük a szívünket”, teszünk 
egy kis útravalót és zarándoklatra indulunk 
Nagyidai Zsolt plébános úr vezetésével vala-
melyik határon belüli vagy határon túli, el-
szakított magyar területen lévő Mária kegy-
helyre vagy más zarándokhelyre. 

Így jutottunk el ennek az évnek az őszén 
Bácsra is. Szeptember 21-én szombaton  kora 
reggel indultunk két nagy és egy kis autó-
busszal.

Bács a Vajdaság Dél-Bácskai körzetében 
helyezkedik el. Neve a magyar Bács sze-
mélynévből ered, melynek előzménye az ótö-
rök baya méltóságnév. Más elképzelések sze-
rint a bac-juhász főnévből ered. Megint más 
tudósok szerint nevét első ispánjáról, Bács-
ról kapta. 

Bács az egyik legrégibb település a Vajda-
ság területén. A leletek szerint laktak itt már a 
római korban is. Később avarok, szlávok, 
szerbek, majd magyar törzsek telepedtek itt 
le. 

Számukra a történelmi emlékeken kívül 
azért is nagyon fontos település Bács, mert 

hosszú ideig volt a Bács-Kalocsai egyházme-
gye érseki székhelye. A középkorban Bács 
vármegye székhelye is volt. A feljegyzések 
szerint a Szent István által elsőként alapított 
vármegyék egyike volt. 

Az 1184-ben kelt oklevél is említi, hogy 
Bács a kalocsai érsek székhelye, ugyanis 
1135-ben a bácsi és a kalocsai érsekséget 
egyesítették: Kalocsának és Bácsnak közös 
érseke volt. Szent László tette át a kalocsai 
érsekség székhelyét Bácsra, ahol székesegy-
ház épült és külön káptalant is alapított. 

A bácsi érsekséggel egykorú volt a Szent 
Pál apostolról elnevezett bácsi prépostság és 
székeskáptalan. 

Nagy forgalmú település volt, számos uta-
zó számolt be róla. 

A mohácsi csata után a szultán Bács várát 
is bevette. A törökök után sokac telepesek ér-
keztek Boszniából, Alsótuzla vidékéről. Az 
őket kísérő barátok magukkal hozták a 
grodovai templomuk Mária képét és a klast-
rom több könyvét is. 

Ezután hosszú, viszontagságos időt élt át a 
város, és az itt élő nép. 

Egyházközségi zarándoklat Bácsra
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1826-ban úrbéri rendezés volt Bácsban, 
földet osztottak és ipara is jelentős volt. 

1867-ben Balog György bácsi plébános „A 
bácsi plébánia száz éves emléke” című művé-
ben azt mondja, hogy Bács igénytelen és el-
hagyatott mezőváros. Észak, nyugat és dél fe-
lől eliszaposodott mocsár veszi körül, csak fa 
hídon lehet bejutni a városba. Lakosai föld-
műveléssel és marhatenyésztéssel foglalkoz-
nak. 

Ezt a történeti áttekintést Bácsról még az 
autóbuszban ismertette velünk Zsolt atya, mi-
után a szokásos módon elimádkoztuk a reg-
geli imát és a rózsafűzért és énekeltük a 
szebbnél szebb Mária-énekeket. 

Amikor megérkeztünk Bácsra, legelőször 
a templomba mentünk. Ez a hatalmas, a régi 
székesegyház helyén épült templom kezdet-
től Szent Pál apostolnak volt szentelve. Egy 
ember nagyságúnál is nagyobb Szent Pál szo-
bor áll a miséző oltár mellett. A főoltár képe 
is őt ábrázolja, amint leesik a lóról a damasz-
kuszi úton. Ebben a szép templomban 
Nagyidai Zsolt plébános úr és Toldi Norbert  
káplán atya szentmisét mutatott be a 120 
jánoshalmi zarándok részére. 

A horvát származású helyi plébános, aki 
édesanyjával él itt a plébánián, és aki tud egy 
kicsit magyarul, 
elmondta a 
templom és a 
mellette álló 
zárda rövid tör-
ténetét. Gyóná-
si lehetőség is 
volt, mise előtt 
és alatt is, mint 
mindig ilyen-
kor. A prédiká-
cióban Zsolt 
atya a hit évé-
nek feladatairól 
és a lelki meg-
újulás fontossá-

gáról és lehetőségeiről, valamint az egymást 
segítő, szolgáló szeretet jelentőségéről be-
szélt. Szentmise után elimádkoztuk a Larétói 
litániát és imádkoztunk az otthon maradotta-
kért is.

Azután átmentünk a középkori kis ferences 
templomba és rendházba. A bácsi Ferences-
rendiek temploma valószínűleg 1241 utáni 
évekből, de még 1300 előttről való. 1250-ben 
román-gótikus stílusban újították fel. A temp-
lomba gótikus oszlopok kerültek. Ebből a 
korból maradtak fenn azok a freskók, ame-
lyek most a torony alatt láthatók a rendház fo-
lyosóján. Járt itt Kapisztrán János a későbbi 
szent, és Tomori Pál kalocsai érsek is. 

A templom a törökök idejében dzsámi volt, 
de utána visszaalakították. Ezután kezdődött 
meg a ferences rendház működése. Később a 
templom barokk homlokzatot kapott és ba-
rokk felszerelési tárgyakat. 

1945 és 90 között a kolostor az elvett föl-
dek miatt jövedelem nélkül maradt. Ma a 
rendház a környék építkezései miatt veszély-
be került. Jelenleg a környezetébnél mélyeb-
ben van, állapota romlik és az értékes műem-
lék megmentésére sajnos nincsenek tervek. 

A ferences templom megtekintése után 
mentünk a bácsi várba. Egykor valószínűleg 
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Emlékezés Mindszety Józsefre

földvár volt. A tatárjárás idején felégették. 
Később Károly Róbert parancsára emeltek itt 
erősséget. A francia várak mintájára épült. A 
vár központi épülete egy többemeletes lakó-
torony volt, ahol a vár mindenkori parancs-
noka lakott. A tornyot és a lakóépületet vörös 
téglából készült várfal védte. Ehhez eredeti-
leg nyolc bástya kapcsolódott. A várban ré-
gen két templom is volt. Ez a  vár még romja-
iban is hatalmas és lenyűgöző. 
Mindannyiunknak nagyon tetszett. A 2000-es 
évek elején csak a lakótornyot restaurálták, a 
többit nem. A várból visszafelé jövet men-
tünk fel a Kálvária dombra és jártuk végig 
imádkozva Jézus szenvedésének állomásait, 
a keresztutat. 

A Szent Pál templom plébánosa egész nap, 
délutánig velünk jött mindenhova, kedvesen, 

mosolyogva. Örült ennek a nagy és lelkes za-
rándokcsoportnak. 

Amikor elbúcsúztunk, hazafelé Zombor 
felé jöttünk. Ott megálltunk  és gyönyörköd-
tünk a régi megyeháza szép épületében és sé-
táltunk a színes virágokkal körül ültetett park 
hosszú sétányán. Nagyon szép város Zombor, 
gyönyörűek a régi épületei. 

Ezután hazafelé indultunk. Öröm és hála 
volt a szívünkben. Megköszöntük a szép na-
pot, a sok történelmi és természeti látnivalót, 
és lelki élményt a Jóistennek és a zarándokla-
tot vezető Nagyidai Zsolt plébános atyának 
is. Örömteli, szép zarándoklat volt ez is. Ami-
kor hazaértünk, elhangzott a szokásos kérdés, 
hogy hová megyünk legközelebb. A válasz 
egyelőre még rejtély.

Martinek Erzsébet

Október 23-án a Plébánia falán lévő emléktáblájánál egy rövid megemlékezéssel, majd koszo-
rúzással adóztunk, a magyar katolikus egyház, valamit az 1956-os forradalom és szabadság harc, 
nagy alakja, Mindszenty József hercegprímás emlékének 
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Halottak napja, sírszentelés
MIndenszentek a római ka-

tolikusoknál november 1-jén 
tartott főünnep. A diadalmas 
Egyház (Ecclesia triumphans) 
ünnepe, amely a mennybe ju-
tott, megdicsőült lelkek társa-
sága. Őket a „szentek egyez-
sége” köti egybe a földön élő 
lelkekkel (küzdő egyház, 
Ecclesia militans) és a tisztító-
helyen szenvedőkkel (szenve-
dő egyház, Ecclesia patiens). 

Szép szokás, hogy az embe-
rek meglátogatják és rendbe 
teszik elhunyt hozzátartozóik 
sírját, virágot visznek és gyer-
tyákat, mécseseket gyújtanak 
Mindenszentek napján, illetve 
a halottak napján. A gyertya 
fénye az örök világosságot jel-
képezi. Temetőinkben szent-
miséket mutattak be, és meg-
áldják az új síremlékeket. A 
szent Anna templomban Mindenszentek ünnepén este a 
hívek elimádkozták a mindenszentek litániáját,

A következő vasárnap pedig hangverseny szólt el-
hunyt szeretteinkért a Szent Anna templomban.  Fellé-
pett a bajai Liszt Ferenc Kamarakórus Makai Gézáné 
vezetésével.



JÁ NOS HAL MI HA RAN GOK 17. ol dal2013. Karácsony

Csofcsics Sándor  1957 P
Torma Mihály  1929
Fekete József Tibor  1950
Hugyi Ilona  1931 P
Mészáros Mária Magdolna  1934
Kolompár Pál  1955
Maruzsa Ferenc  1936
Körmöczi Erzsébet 1932
Huszti Franciska  1924
Fialla Ferenc  1939
Farkas Mária Magdolna 1946
Ságodi Erzsébet  1919
Zsebi László 1950
Görhöny Jolán  1929
Szénási Csaba  1969 P
Repka Margit  1948 P
Burai Zsuzsanna 1963
Tóth Dezső  1918
Tamasi Erzsébet  1944
Vinek Franciska  1922 P
Szabó Imre  1947 P
Varga Veronika  1947
Zámbó Ferenc  1920
Nagy Sándor  1938
Szarvas Ferenc  1937
Czeller Ferenc  1923
Beszéné Farkas Erzsébet 1945
Hegyi Ilona  1939 P
Magyar Anna  1927
Odrobina Veronika  1929
Horváth Magdolna Ilona  1939
Oláh Sándor  1928 Ref.
Kökény Ilona  1935
Pajdusák Mária  1913
Dudás Elemér  1937
Agócs Jusztina 1929
Péntek Jolán  1943
Takács Mária  1924
Gál Margit  1923
Fleisz Sándor  1942 P
Hrovatin László Ervin  1927
Sztankovics Anna  1922 P
Farkas Veronika  1935
Petreki Rózsa  1941
Nagy Margit  1918
Jacsó Anna  1925 Bap.
Farkas István  1958 P

Petrovics Julianna  1939
Kovács István  1943
Hajnóczi Géza Antal  1944
Ádám József  1927
Matuz Julianna  1940 P
Bíró Julianna  1928
Király Sándor  1935
Zámbó László János  1925
Konkoly Margit  1944
Hegyi Margit  1926
Ignácz Julianna  1931
Konkoly Erzsébet  1928
Szabó Margit  1928
Rabb Matild  1930
Szabó Anna 1931 P
Schwalb Margit 1925 P
Farkas Veronika 1938
Zadravecz Sándor 1954 P
Molnár János 1922
Madarász Borbála 1922
Karácsonyi Ernő 1928
Poós István 1928
Kovács Etelka 1926
Horváth Erzsébet 1929
Gyenizse József 1941
Fábrik Janka 1936 P
Kiss Etelka 1923
Tóth Teréz 1917
Bobár Jolán 1931
Csernók Ferenc 1928
Tóth Terézia 1941 P
Zsebi Margit 1932
Ádám Franciska 1931
Radvánszki István 1936
Pintér Magdolna 1955 P
Lakatos László 1953 P
Fenyvesi Mihály 1926
Kővári Mária 1978
Zámbó Sándor Márton 1922
Szabó Ferenc Mihály 1944 P
Gutgesell Katalin 1926 P
Romanóczki Péter Pál 1955
Kasziba Erzsébet 1949 P
Zugéber Erzsébet 1933
Farkas Julianna 1939
Taskovics Mária 1928
Korom István 1950

Agócs József 1953
Vajda Katalin 1943 Ref.
Farkas Margit 1940
Binszki Mária 1924
Ignácz János 1956
Vén Ferenc 1940
Határik Antal 1927
Berkó Irén 1929
Bagi Róza 1936 P
Jacsó Sándor 1949 P
Kovács Imre 1949
Illés Margit 1919
Mester József 1950 P
Máté Margit 1925
Korcsmár Elza 1922
Varmuzsa Katalin 1922
Lencse Mária 
             Magdolna 1923 P
Szőke Gizella 1947 P
Molos Sándor 1967 P
Jeszenszky Ágnes 1917 Ev.
Lábodi Sándor 1931
Naszvadi Krisztina 1925
Bóczér Imre 1956 P
Mészáros István 1945
Binszki János 1950
Lógó Ferenc István 1931
Horváth Vencel 1946 P
Kerékgyártó 
              Erzsébet 1918 P
Kollár Krisztina 1932 P
Vass János 1945 P
Ludvig József 1930 P
Kiss Janka 1930
Kunszt János Pál 1943 P
Horváth Katalin 1924 P
Kozka László 1964 P
Benkovics Antal Ernő 1923 P
Farkas Ferenc 1933
Granyák Margit 1929
Kolompár Katalin 1956
Janicsek Margit 1925 P
Galgóczi Julianna 1937 
Simovics István 1931 
Nagy Zoltán 1965 P

  (P= polgári temetés)

Akikért a harangszólt 
2012. december 12-től 2013. december 12 -ig
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Magasról, őr gya-
nánt tekint le a kö-
rülötte elterülő te-
metőben nyugvó 
halottakra. A teme-
tőkápolna 1886-ban 
épült Molnár János 
plébános úr idejé-
ben, a hívek adako-
zásából, neoromán 
stílusban. Oltárké-
pét Josef Ketzler bé-
csi festő készítette 
1875-ben. A kápol-
na épülete az elmúlt 
150 évben ravatalo-
zóként funkcionált. 
A kápolna altemplomában kriptahelyeket 
alakítottak ki. Ide temették el 1905-ben 
Madzinyi János gyógyszerészt, magyar kirá-
lyi postamestert, aki az 1848-49-es szabad-
ságharc honvéd tisztje volt, valamint a 
település névadójának számító 
Klanszky Ferenc plébánost is 1932-ben, 
aki negyven évig volt lelkipásztora Já-
noshalmának, továbbá a Madzinyi és 
Jedlicska család több tagját.

Néhány éve a kápolna szentély főfa-
lainak süllyedése, illetve a falakon 
megjelenő repedések azonnali beavat-
kozást tettek szükségessé. Néhány év-
vel ezelőtt statikai terv alapján elké-
szült a mikro-cölöpözés, a fejgerenda, 
valamint az épület körüli járda, továbbá 
a vízelvezetés. 

A Kápolna teljes felújítása azonban 
pénzhiány miatt váratott magára. Idő-
közben azonban a szentély belső teré-
nek festése is tönkre ment. Ebben az év-
ben adományból sikerül a belső falfelü-
letek, és a Kápolna külsőből a homlok-
zati rész festését felújítani. Ugyancsak 

az idén sikerült a keresztúti stációk festését is 
felújítani. Köszönjük a nagylelkű adományo-
kat, s reméljük, hogy további segítséget is ka-
punk a külső festések befejezéséhez! 

Kápolna és stációk felújítása
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November 19-e Árpád-házi 
Szent Erzsébet (1207–1231) li-
turgikus ünnepe. A középkor 
egyik legismertebb és legkedvel-
tebb szentjét évszázadok óta 
nagy tisztelet övezi. „A női esz-
mény megtestesülése” – írta róla 
Sík Sándor. 

Egyházközségünkben novem-
ber 17-én a vasárnap délelőtti 
szentmisén emlékeztünk meg a 
segítő szentről, és köszöntöttük a 
jótékonysági tevékenységben 
résztvevőket. 

„Istenünk, te megadtad Ár-
pád-házi Szent Erzsébetnek, hogy a szegé-
nyekben Krisztust lássa és tisztelje. Közben-
járására add, hogy mi is lankadatlan szeretet-
tel segítsük embertársainkat minden testi-lel-
ki bajukban. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te 
Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlé-

lekkel egységben, Isten mindörökkön-örök-
ké. Ámen.” (XIV. Benedek)

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Jánoshalmi Csoportjának tagjai a szentmise 
után minden, otthonába igyekvő hívőnek ad-
tak a megszentelt Erzsébet kenyérből 

Szent Erzsébet ünnepe

„Az advent Krisztus-
várás volt nékünk, az 
olyan volt, hogy vár-
tunk, kértünk, örültünk. 
Az advent András napja 
után kezdődött. András 
napja zárta be a muzsi-
kát. Amikor már közel-
gett tudtuk, hogy jaj, 
vége a vígságnak. And-
rás napkor mentünk az 
első hajnali misére. Mi-
kor jött adventnak az 
első napja, mi már ké-
szítettük a szállást, de nem a háznál, hanem a 
szívünkben…” – vallotta a múlt század dere-
kán egy hölgy, aki gyermekként még ilyen 
tisztán várta Jézus megszületését.

Templomunkban december elesején gyúj-
totta meg az adventi koszorú első gyetyáját 
Nagyidai Zsolt  plébános atya. Ezzel vette 
kezdetét az idei karácsonyvárásunk.

Advent kezdete
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Egyházközségünk a 
hagyományokhoz híven 
advent első vasárnapján 
vendégeli meg a jubiláló 
házaspárokat sütemény-
nyel, pogácsával, borral, 
üdítővel és szeretettel. 

Előtte igen szép, ben-
sőséges ünnepi, hálaadó 
szentmisén erősítették 
meg a 25, 40, 50, 60. és 
65. évvel tett esküvői fo-
gadalmukat az ünneplő 
párok. Nagyidai Zsolt 
plébános úr meleg sza-
vakkal köszöntötte őket, és családtagjaikat, s külön-külön áldásban részesültek az ünnepeltek. 
Mindenki kapott az ajándék mellé egy emléklapot, mely később is segít felidézni e kedves na-
pot. Ezt követően az Egyházközség minden ünnepeltet, és vendéget szeretetlakomára várt a 
Don Bosco Klubba. Gratulálunk a jubiláns házasoknak hűségükért, és köszönjük ezt a szép 
ünnepet. „Ne feledjétek, hogy a házassággal olyan nehéz kötelességek járnak, melyeken csak 
az isteni kegyelem könnyíthet: érdemeljétek ki mindig ezt a kegyelmet!  És az Úr őrizzen meg 
titeket a harmadik és a negyedik nemzedékig!” (Pio atya)

Jubilánsok köszöntése

Mikulás a templomban

A gyermekek legnagyobb örömére december 8-án templomunkba is ellátogatott Myra 
püspökének kései utódja. A bátrabb iskolások verssel és énekkel is köszönötték az aján-
dékkal érkező Mikulást..
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Hajnali misék

Roráté minden nap hajnalban tartott szent-
mise Szűz Mária tiszteletére és Jézus eljöve-
tele utáni vágy kifejezésére,. A mindennapi 
megszokásokból kizökkentő lelki élmény.  
Sötétben indulnak a hívek a templomba, és 
világosban érkeznek haza. Ez, Horváth Sán-
dor atya, szerint jelképezi az ószövetség és 
az újszövetség közötti különbséget is. Az 

ószövetségi ember még sötétben járva keres-
te istenét. Aztán megtestesült Krisztus, a vi-
lág világossága, s új szövetséget kötött az 
emberrel. 

Plébániánkon agapé – szeretetvendégség – 
is volt néhány alkalommal a roráték után, 
amikor teát és forral bort kínáltak a híveknek. 
Ez jó alkalom volt egy kis beszélgetésre.
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Kettős ünnepet ül-
tünk 2013. szeptember 
1-jén, hiszen húszéves 
a főegyházmegye és 
húszéves a jánoshalmi 
Szent Anna Katolikus 
Általános Iskola is. Eb-
ből az alkalomból Dr. 
Bábel Balázs Kalocsa-
Kecskeméti érsekatya 
mutatta be tanévnyitó 
szentmisénket, amelyet 
élőben sugárzott kér or-
szágos rádióállomás is. 

Horváthné Sörös Anita igazgatónő ünnepi 
beszédében felidézte az intézmény alapítását, 
fejlődését. Kiemelte az iskolaalapító Tajdina 

Veni Sancte

Életképek a Katolikus Intézményből

Június 16-án dél-
után Szent Anna 
Katolikus Iskola 
ballagási ünnepsége 
hálaadó szentmisé-
vel kezdődött. 

A ballagás fontos 
eseménye a Pro 
Meritis díj átadása, 
melyet Kiss 
Györgyné alapító 
i g a z g a t ó n ő , 
Nagyidai Zsolt plé-
bános atya és Hor-
váthné Sörös Anita 
igazgatónő nyújtott 
át két nyolcadikos tanulónak, Gyetvai Ákosnak és Sánta Józsefnek. Farkas Margit Szülői Közös-
ség elnöknek az iskoláért végzett áldozatos munkájáért a Pro Scola díjjal fejezte ki háláját az in-
tézmény közössége. Az ünnepély a tanév értékelésével folytatódott. Horváthné Sörös Anita 
igazgatónő elmondta, hogy a 277 kiosztott bizonyítvány közül 63 olyan van, melybe kitűnő 
eredményt jegyezhettek, 47 okmányba pedig jeles átlag került. A rendszeres szentmisei szolgá-
latért a plébános atya nyújtott át ajándékokat. Horváthné Sörös Anita igazgatónő Szabó Fanni 
3. b osztályos tanuló vallásos buzgóságát példaként állította az iskola közössége elé. 

Ballagás Szent Annában



JÁ NOS HAL MI HA RAN GOK 23. ol dal2013. Karácsony

József plébános atya és 
Kiss Györgyné volt igaz-
gatónő áldozatos alapozó 
munkáját. 

Czeller Zoltán, János-
halma város polgármeste-
re emlékplakettet adomá-
nyozott az intézmény 
húszéves fennállásának 
alkalmából, melyet Dr. 
Bábel Balázs érsek atya 
illetve az intézmény je-
lenlegi és korábbi vezetői 
vettek át.

Enesei Péter, Miskolc-
zi Zsolt és Komáromi Ró-
bert, Márai Sándor és 

Reményik Sándor gondolataival mutattak rá 
a pedagógus küldetésére, egész életre szóló 
hivatására.

Közösségünk örömmel fogadta új tagjait. 
Az első osztályosok verssel köszöntötték a 
tanévet. Érsek atya megszentelte a kisdiákok 
táskáit, a második osztályosok pedig feltűz-
ték iskolánk jelvényét elsőseink nyakkendő-
jére, ezzel kifejezve, hogy a „szentannás” 
gyermekek nagy családjához tartoznak.

Iskolánk célul tűzte ki, hogy a jubileumi év 
keretében rendezvényekkel, kiállításokkal, 
vetélkedőkkel méltó módon emlékezzen az 
elmúlt húsz esztendőre.

Szent Gellért nap 
Minden évben megemléke-

zünk Szent Gellértről, a katoli-
kus iskolák védőszentjéről. 
Hagyományainkhoz híven 
idén is rendhagyó programmal 
töltöttük ezt a napot. A reggeli 
áhítat után az elsős és a máso-
dikos diákok az iskolában csa-
patversenyen vettek részt. A 
minden tekintetben vegyes 
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csoportokban kisebbek és nagyobbak közö-
sen dolgozhattak az eredményességért. 
Kézműveskedhettek Szent Margit műhelyé-
ben, zenés feladványokat oldhattak meg 
Szent Cecília dalnokaiként, játékos tornán 
vehettek részt Don Bosco után szabadon, de 
volt logikai fejtörő is a Szent Benedekről el-
nevezett állomáson éppúgy, mint drámajáték 
a Szent Gergely nevével fémjelzett foglalko-
záson.

A délelőtt folyamán minden csapat részt 
vett mind az öt foglalkozáson. Teljesítményü-
ket „osztályoztuk”, összesítettük, s a nap vé-
gén mindenki apró ajándékkal 
térhetett haza.

A harmadik és a negyedik 
osztályosok a tízórait követő-
en kisétáltak a Batthyány ut-
cában található térre, ahol 
sportversenyeken vettek részt 
a tanulók, és különböző pont-
szerző állomásokon gyarapít-
hatták tudásukat, csillogtat-
hatták ismereteiket.  Vidám 
hangulatban telt el a délelőtt, a 
csapatok lelkesen gyűjtötték 
pontjaikat, aminek nagyon 
szép eredménye lett. Fáradtan 
és éhesen értünk vissza az iskolába, hogy el-
fogyasszuk a finom ebédet.

Iskolánk felső tagozata budapesti kirándu-
lással emlékezett meg Szent Gellért napjáról. 

Első programként az Országházat tekintettük 
meg. Második állomásunk a Mezőgazdasági 
Múzeum volt Vajdahunyadvárban. Nemcsak 
a kiállítások, de a sétányon levő utcai árusok, 
zenészek is nagy élményt nyújtottak. Utolsó, 
de talán legizgalmasabb helyszínünk a Köz-
ponti Papnevelő Intézet volt, ahol Rónaszéki 
Gábor rektor-helyettes - számunkra elsősor-
ban Jánoshalma volt esperes plébánosa - fo-
gadott és vendégelt meg bennünket. Az épü-
let különleges hangulata csendet és áhítatot 
parancsolt még a legpajkosabb diákra is. A 
Pálos Könyvtár faragott bútoraival, ódon 

hangulatával gyönyörködtette szemünket, a 
kápolna és a templom a közös énekkel és 
imádsággal a lelkünket ápolta. Köszönjük a 
vendéglátást!

Ki vagy Te, Uram, és ki 
vagyok én, bűnös ember?
Október elején a nevelőtestület két na-

pos lelkigyakorlaton vett részt Toldi Nor-
bert káplán atya vezetésével Tiszaalpáron, 
a bencés nővérek vendégházában.

A lelkigyakorlat mottója volt: „Ki vagy 
Te, Uram, és ki vagyok én, bűnös ember?” 
(Szent Ferenc).

Az elmélkedéseken sorba vettük a pozi-

tív és a negatív istenképeket, az emberi 
kapcsolatokat. 

A tanítások után pedig kiscsoportokat 
alkottunk, ahol egymással megosztottuk és 
gazdagítottuk az elmélkedésekhez kapcso-
lódó gondolatainkkal, tapasztalatainkkal. 
A következő kérdésekre kerestük együtt a 
választ: Miért vágyunk a csendre, és miért 
félünk tőle? Mi tör elő lelkünk mélyéről, 
amikor csendben maradunk? Mi köze van 
a csendnek az imádsághoz? Miért félünk 
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Terményáldás 
a Katolikus Óvodában

Immár tizenkét év óta hagyomány az óvo-
dánkban, hogy ősszel ünnepélyes keretek kö-
zött adjunk hálát a jó Istennek azért a sok jó-

ért, amivel megajándékoz bennünket.
Október1-jén a rossz idő miatt a szokásos-

tól eltérően benn az óvoda épületében kellett 
megtartanunk a hálaadó ünnepséget.

A szülők részéről a nagyfokú érdeklődés 
most sem maradt el. 

Ahogyan tavasz óta már folya-
matosan, úgy az ünnepséget meg-
előzően is a gyermekekkel elláto-
gattunk egy családi kiskertbe, ahol 
megfigyelhettük a különböző 
konyhakerti növények fejlődését, 
ezáltal ismereteket, tapasztalatokat 
szereztek. Elsétáltunk az őszi piac-
ra is, ahol még vásároltunk is a 
gyümölcsökből, zöldségfélékből, 
majd az óvodában a gyermekek jó 
étvággyal fogyasztották el azokat.

Életkoruknak megfelelő módon 

Istentől? Miért szeretjük az Istent? Milyen 
Istenképet hordozunk? Mitől félünk? Kik 
azok az emberek, akik legfontosabbak szá-
munkra? Kik azok az emberek életünkben, 
akik krízishelyzetben segítettek?  A leg-
fontosabb felvetéseket és kérdéseket pedig 
az esti fórumon beszélgettük át.

Együttlétünket hálaadó szentmisével 

zártuk.
Jó volt visszavonulni, távol maradni a 

mindennapok zajától, megszokottságától. 
Lehetőséget kaptunk, hogy világosabban 
lássuk önmagunkat, kapcsolatainkat, ben-
ső vágyainkat. Ezúton is köszönjük Norbi 
atya szavait, lelkesedését, humorát, amely-
lyel növesztett bennünket.

Az udvar 
rendezése

A szülők 
saegítségvel elkészült  
az új óvóda udvara. 
Elegyensedett a terep, 
helyére kerültek a játé-
kok, és a tavaszra a fű 
is zöldel majd az udva-
ron, melyet majd gyer-
meke vidám zsivaja 
tölt majd be. Hálás kö-
szönet a segítsőknak!
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Adventi 
készülődés az 

Óvodában
Advent első hetének egyik 

délutánján közös készülő-
désre hívtuk a gyermekeket 
és családjaikat, ahol kicsik és 
nagyok együtt készülhettek 
Jézus születésének ünnepére. 
Szeretetteljes légkörben ké-
szítettük el adventi koszo-
rúnkat, de születtek 
mécsestartók és ötletes karácsonyfadíszek is. Ismét megtapasztalhattuk az ünnepi várakozás, 
az összetartozás lélekemelő örömét.  

Szent Erzsébet 
példája

A Szent Anna Katolikus Óvo-
dában nagy hangsúlyt fektetünk 
arra, hogy a gyermekek megis-
merjék szentjeinket, és életüket 
példaként állítsuk eléjük, hogy 
ezt követve segítsék, szeressék 
és becsüljék meg felebarátaikat. 
Így van ez Árpádházi Szent Er-
zsébet ünnepén is, amikor ha-
gyományosan nyílt nap kereté-
ben ünnepi műsorral emlékezünk meg a szolgáló szeretet jeles képviselőjéről. A nagycsoporto-
sok meghitt átéléssel jelenítették meg a rózsák történetét. Az asztalunkon is helyeztünk el né-
hány szálat ebből a virágból, amely még napokig emlékeztetett minket a magyar királyleány 
segítőkész szeretetére. Az előadást követően Norbert atya megszentelte saját készítésű kenye-
rünket.

beszélgettünk arról, hogy mindezekért, a 
gondoskodó szeretetért a Mennyei Atyánk-
nak tartozunk hálával, köszönettel. A szülők-
nek pedig a szorgos kitartó munkáért, amihez 
a Jó Isten adott erőt és egészséget. Mindezek-
hez sok szép verset, mondókát, éneket és imát 
tanultunk. 

A Gazdakör felkérésére, a gyümölcskiállí-

táson a gyermekek munkáival vettünk részt.
Ezúton szeretném megköszönni Nagyidai 

Zsolt plébános atyának, hogy megszentelte a 
terményasztalunkat, a szülőknek a behozott 
terményeket, az óvoda díszítésében való ak-
tív részvételüket, a citerás zenekarnak a szép 
zenét.

Dr. Miskolczi Józsefné óvodapedagógus
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Advent a 
várakozás 

ideje
Adventus - latin ere-

detű szó, jelentése eljö-
vetel, megérkezés. A re-
ményteli várakozás, Jé-
zus eljövetelére való 
lelki készülődés ideje. 
Régen a keresztények 
advent idején szigorú 
böjtöt tartottak, hajna-
lonként pedig szentmi-
sére jártak. A hagyomá-
nyosan napfelkelte előtt 
tartott roratékon iskolánk diákjai és pedagó-
gusai az idei tanévben is szép létszámmal vet-
tek részt. Különleges hangulatúak ezek a még 
szinte éjszakának tűnő hajnalok. Ugyanúgy 
várakoztunk a világosság eljövetelére, mint 
ahogy a Kisded megszületésének fényét várja 

ilyenkor a világ. A gyermekek részesei lehet-
tek eme titoknak. A közös élmény és ráhango-
lódás vonzerejét fokozta a szentmise után kö-
zösen elköltött reggeli az iskola ebédlőjében. 
A legszorgalmasabb korán kelő diákok ki-
sebb jutalomban részesültek.  

Szent Miklós  
püspök érkezése a 

Katolikus Óvodába 
és Iskolába

December első hetében lá-
zas készülődésbe fognak ki-
csik és nagyok egyaránt. Ver-
seket, énekeket tanulnak, 
csizmákat, cipőket tisztíta-
nak, hogy végre megláthassák 
a Mikulást. 

Szent Miklós püspök ebben 
az évben is ellátogatott intéz-
ményünkbe, ahol meghallgat-
ta verseinket, énekeinket, 
majd önzetlensége és szerete-
te jeléül minden gyermeknek 
átnyújtott egy-egy csomagot.
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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: félévente 

Karácsonyi elkészület

Mint minden évben ezúttal is sok szép fenyőfa várja, hogy ékítse a szeretet ünnepe alkalmá-
ból templomunkat. Az alkalmi csapat Nagyidai Zsolt plébános úr vezetésével a pllébánia ud-
varán ezekben a napokban faragja a fákat  a tartókba, hogy azután már csak fel kelljen állítani 
és díszekkel ellátni mindenki gyönyörűségére. 

Megjelentettük Dr. Rapp Jakab Jánoshalma története című, 1927-ben kiad-
ott könyvének hasonmás kiadását. Nagyon fontos lenne, hogy minden jánoshalmi 
családnál meglegyen ez a könyv, hogy a felnőttek és a gyerekek egyaránt ismer-

jék városunk múltját. Fogadják szeretettel!

Ezzel a képpel 
kíván a Szer-
kesztő Bizottság 
mindenkinek bé-
kés, örömteli 
karácsonyt és 
Isten áldásával 
kísért boldog új 

esztendőt!
(Döblingi Szűz Mária oltárkép 

másolta a 18. századból. A temerini 
Bedekovich Mária ének- és zongora-
tanárnő hagyatékából. Restaurálta 
Szentkirályi Miklós 2012-ben Buda-
pesten.) 


