
XVI.  ÉVF. 1.  SZÁM

2014.
ADVENT

Én hiszem, Anyámmal, az Egyházzal, 
hogy van jövő.

Nem magamban és nem is a bűnre 
hajló emberben bízok, hanem a gondvi-
selő Istenben, Jézus Krisztusban, ki azt 
mondotta: Atyám mindmáig munkál-
kodik és én is munkálkodom. Én ebben 
az értünk munkálkodó Istenben bízom!

Hiszek a mennyei Atyában, ki a te-
remtés hajnalán azt mond-
ta, hogy legyen és lett!

Hiszek a Fiúban, aki Ka-
rácsony éjszakáján képes 
volt magára venni az embe-
ri lét minden terhét, gond-
ját, és rámosolyogni édesanyjára, ne-
velő apjára, az egyszerű pásztorokra. 
Hiszek a Lélekben, ki marék porból 
született létünket megszenteli és vezeti.

Hiszem, hogy a Szentháromság által 
megálmodott világunk minden bűnünk 
ellenére az egymást váltogató adventek 
sóvárgó imájában előre halad, kibonta-
kozik.

Hiszem, hogy nem reménytelen a mai 
reggeli korán kelésem, a rorátéra hívó 
templomharang szavával feleselő kis-
gépem billentyűzetének kopogása. Tu-
dom, hogy szerető Istenünk karjai ros-
kadásig tele vannak ajándékokkal, 
melyet nekünk szán, és melyeket mi 
megálmodni sem tudunk, de alázato-
san térdre rogyva kérhetünk.

Igen, kérhetünk és elfo-
gadhatjuk, mert Istennek 
gyermekei vagyunk...!

Advent van, és én gyenge-
ségeim, bűneim tudatában, 
nem magamban bízva, nem 

is a tusosokkal perelve, hanem Krisztu-
som akaratát alázattal teljesítve mon-
dom, mormolom az imát és benne az 
örök igéket:

Miatyánk....Jöjjön el a te országod.... 
Adveniat regnum tuum...!

Szeretettel: 
Csaba testvér

Adventben élünk!
Az élet egy nagy csoda!
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 Az advent szó jelentése „eljövetel”. A latin 
„adventus Domini” kifejezésből származik, ami 
annyit tesz: „az Úr eljövetele". A karácsonyt meg-
előző várakozás az eljövetelben éri el jutalmát. Ré-
gebben egyes vidékeken „kisböjtnek” nevezték ezt 
az időszakot. 

 
Advent a karácsony (december 25.) előtti negye-

dik vasárnappal – más megfogalmazásban a Szent 
András apostol napjához (november 30.) legköze-
lebb eső vasárnappal – veszi kezdetét és karácso-
nyig tart. Advent eredete a 4. századig nyúlik visz-
sza. VII. Gergely pápa négyben határozta meg az 
adventi vasárnapok a számát. Advent első vasár-
napja mindig az egyházi év első napja 

Advent időszakában minden vasárnap valami 
nagyon fontos dolog történik: eljön hozzánk egy-
egy angyal. 

Advent első vasárnapja – az 
első angyal megérkezése

Az első vasárnap alkalmával egy kék köpenybe 
öltözött angyal száll le az égből, az első vasárnap 
angyala. Leszáll az égből, hogy közelebb kerüljön 
az emberekhez, de sokan a nagy rohanás közepette 
nem veszik észre. Ma keresi azokat az embereket, 
akik meghallják hangját, és megértik az üzenetet, 
amit hozott. Ez az üzenet a szeretetről, a türelem-
ről, a várakozásról szól, és arról, hogy kezdhetjük 
öltöztetni a szívünket az ünnepre.

Advent második vasárnapja – a 
második angyal megérkezése 

Három héttel karácsony előtt egy piros palástba 
öltözött angyal száll le a földre egy törékeny ser-
leggel, hogy ajándékot vigyen a mennybe. De va-
jon milyen ajándék férhet el a serlegben? Törékeny 
és gyönge, mert a nap életet adó sugaraiból készült, 

csupán a tiszta szeretet elég könnyű ahhoz, hogy ne 
tegye tönkre. Az angyal észrevétlenül körbejárja az 
otthonokat, s összegyűjti a szívből jövő szeretetet, 
a mennyben élők pedig fényes csillagokat készíte-
nek belőle, hogy az égre nézve minden ember szí-
vét boldogság töltse el. 

Advent harmadik vasárnapja – a 
harmadik angyal eljövetele 

Már csak két hét van hátra az év legszebb ünne-
péig. Egy ragyogó, fehér angyal száll le a földre, 
kezében egy csodálatos erejű fénysugárral. Min-
den embert, akinek tiszta szeretet lakozik szívében, 
megérint fénysugarával. A fény ragyogni kezd, s 
megtölt minden embert békével és boldogsággal.

Advent negyedik vasárnapja – a negyedik an-
gyal megérkezése

Mindössze egy hét van hátra az ünnepig. A 
mennybolton megjelenik egy lila lepelbe öltözött 
angyal, kezében lantot tart, s énekel a tiszta szí-
vű embereknek. Sok kis angyal kíséretében zengi a 
béke dalát, s életre kelti a földben szunnyadó mag-
vakat, hogy tavasszal virágok és zöldellő növények 
borítsák a földet. 

Advent negyedik vasárnapja – a 
negyedik angyal megérkezése

A negyedik vasárnapot követő héten elérkezik 
az év legszebb ünnepének ideje: a szeretet és béke 
időszaka, a karácsony.

Advent idején vásároljuk az ajándékokat, 
amelyekkel karácsonykor örömet szer-
zünk szeretteinknek. Van egy olyan aján-
dék, amelyből bármennyit adunk vagy ka-
punk, soha nem elég, soha nem fogy el, és 
soha nem unjuk meg. Ez a szeretetünk ki-
fejezése. Advent idején mutasd meg min-
den nap a szeretetedet! 

Adventi gondolatok
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Mindenkinek minden nap jár egy mosoly, egy 
simogatás és egy szeretlek szó!
Látod, Istenem, milyen esendő vagyok? 
Ha nagyjából rendben mennek a dolgaim, sokszor 
elfelejtek beszélgetni Veled. 
Bezzeg, ha fáj, szorít, sajog, ha kényszerít valami 
ott belül, rögtön kicsúszik a számon, szinte észre-
vétlenül: Istenem, add, hogy…
Haragszol ilyenkor rám? Kérlek, bocsásd meg ezt 
a vétkemet is! Bocsáss meg, hisz most is kérni sze-
retnék! Nemcsak magamnak, hanem másoknak is. 
Nekünk, akik eszeveszett tempóban száguldozunk 
az adventi fényekkel ékesített utcákon, böngésszük 
a karácsonyi katalógusokat, hogy mit milyen hitel-
ből lehet megvásárolni, hogy gazdagabb legyen az 
ünnepünk. 
Bármilyen régimódian hangzik, adj vissza nekünk 
a dió és az alma öröméből egy kicsit! 
Add, hogy boldogan tudjunk gyönyörködni a gye-
rekeink álomittas szuszogásában, add, hogy tud-
junk nevetni és merjünk sírni, ha úgy esik jól! 
Hogy néha meg tudjunk tisztulni egy nagy zoko-
gásban, és ne szégyelljük, hogy nemcsak csörtető, 
sikerorientált, manipulált géplények vagyunk, ha-
nem érző, sérülékeny, törékeny emberek, akik kap-
nak elég sebet földi pályafutásuk során! 
Uram, add, hogy meg tudjunk gyógyulni bajaink-
ból! 
Add, hogy érezzük, mikor érdemes tíz körömmel 
kapaszkodni, és mikor kell elengedni!
Add, hogy, ha elengedtünk valamit, ami fontos 
volt, kibírjuk a veszteség fájdalmát - ember mó-
don, emberien! Szabadíts meg minket a gyűlölet-
től, bosszúvágytól, ellenségeskedéstől, acsarko-
dástól! 
Add, hogy higgyünk egymásnak, egymásban!
Add, hogy mosolyogjunk a csend hallatán, hogy 
találjuk meg minden napban az ünnepünket! 
Add, hogy gyakran kezdjük így a Veled való be-
szélgetést: köszönöm, Istenem! 
Bocsásd meg a vétkeinket, és add, hogy magunk-
nak is megbocsássuk tévedéseinket! 
Adj békét, mindnyájunknak, Uram! 
ÁMEN!

Mentsük meg az ádventet és a 
karácsonyt addig, amíg lehet!

Adventben, a várakozás idején várjuk a szüle-
tendő gyermeket. Nagyon szép, ahogy egy csa-
ládban mondják: gyermeket várnak. Egy gyermek 
azonban csak ott születhet meg, ahol várják! Jézus 
Krisztus ebben az adventben a mi szívünkben sze-
retne megszületni. Ő nélküle a karácsony giccs, el-
torzítása a lényegnek. Az adventet és a karácsonyt 
nem az ember találta ki, s éppen ezért nem lehet Jé-
zus Krisztus nélkül beszélni róla.

Isten Fia eljön közénk, felkínálva szeretetét az 
ember számára. Valaki hozzánk simul a betlehemi 
éjszakában. A betlehemi éjszakában felkínált sze-
retetet elfogadhatom, vagy visszautasíthatom, de 
ahogy Angelus Silezius mondja: „Jézus ezerszer 
is megszülethetne a földön, mit sem használna ne-
ked, ha a te szívedben nem születne meg”.

Ami a karácsony nagy titka, az a szeretet cso-
dája. De ne csak várjuk, tennünk is kell valamit az 
ünnepért, no most itt ne a bevásárlásra, takarításra, 
sütés – főzésre gondoljunk. 

Bátorság! 
A világ azé, aki szeret és ennek tanúbizonysá-

gát tudja adni. 
Összeállította: Blázsik Sándor
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ADVENTI KÉSZÜLET 2014
„Az adventi időszak várakozás az Úrra, aki mindnyájunkat meglátogat az ünnepen, el-

jön mindnyájunk szívébe.”

Nap Egy gondolat Ferenc pápától Tennivaló
ADVENT  

1. VASÁRNAPJA
Iz 63,16-64,7 - Kezed 

alkotása vagyunk

Imádságunk nem korlátozódhat vasárnaponként egy 
órára. Fontos, hogy mindennapi kapcsolatunk le-

gyen az Úrral.

Közös családi ima, az együtt 
elkészített adventi koszorú 
első meggyújtott gyertyájá-

nál.

12.01. hétfő
Iz 2,1-5 - Menjünk fel 

az Úr hegyére!

Az Úrtól kell kérnünk, hogy szabadítson meg a 
megosztottságtól, az egymás közötti harctól, az 
önzéstől és a pletykálkodástól. Mennyi kárt tud 
okozni a pletykálkodás! Éppen ezért, soha ne 

pletykáljunk! Soha ne beszéljük ki egymást!

Ha nehéz szeretnünk osztály-
társat, munkatársat, szomszé-
dot, rokont, ma kritizálás he-
lyett keressük meg benne a jót! 
Dicsérjük meg pletykálkodás 

helyett!

12.02. kedd
Iz 11, 1-10 - Az Úr 
lelke nyugszik rajta

Soha ne fejezzétek be a napot anélkül, hogy ki ne bé-
kültetek volna egymással! A békességet minden nap 
újra kell teremteni a családban. Kérem, köszönöm, 
bocsánat! - ismételjük ezt a három szót a családban. 

Minden nap bocsássatok meg egymásnak!

Átgondolni, van-e harago-
sunk, felnőttnek, gyereknek, 

béküljünk ki vele!

12.03. szerda
Iz 25,6-10 - Itt van 

az Úr, benne remény-
kedtünk: vigadjunk és 

örüljünk!

Az irgalmasság az igazi erő, amely képes megvál-
tani az embert és a világot a bűntől és a rossztól.

Látogassuk meg a nagyszü-
lőket, segítsünk nekik bevá-

sárolni, takarítani!

12.04. csütörtök
Iz 26,1-6 - Az Úr örök-
ké megmaradó szikla

Egy keresztény szíve olyan,  
mint az utolsó vacsora asztala. 

Meg kell terítenie az Oltáriszentség számára!

Szakítsunk időt betérni egy 
templomba rövid szentség-

imádásra.
12.05. péntek

Iz 29,17-24 - Azon a 
napon a vakok szemei 

látni fognak

Ahol Jézus van, ott mindig jelen van  
az alázat, a szelídség és a szeretet.

Elsőpéntek - Jézus Szí-
ve- tiszteletének napja van. 
Próbáljunk meg szentmisére 

menni, gyónni, áldozni.
12.06. szombat 

Szent Miklós püspök
Iz 30,18-26 - Meg-

kegyelmez az Úr, ha 
hozzá kiáltasz

Jézus követése határozottan ez: szeretetből nyomába 
szegődni, ugyanazon az úton haladni, amin Ő jár. Kérjük 
mi is Jézus követésének kegyelmét, hogy azon az úton 
járjunk, amelyre ő tanított meg bennünket. Ő pedig soha 

nem hagy minket magunkra, mindig velünk marad.

Látogassunk meg egy bete-
get (rokont, barátot, osztály-

társat) kórházban, otthon!

ADVENT  
2. VASÁRNAPJA
Iz 40,1-11 - Építsetek 
utat a pusztában az 

Úrnak!

Kérjük az Urat, hogy adja nekünk ma fényének ke-
gyelmét, tanítson meg bennünket arra, hogy megkü-
lönböztethessük: mikor származik tőle a fény és mi-
kor van szó mesterséges fényről, az ellenség fényéről, 

amelynek célja, hogy megtévesszen bennünket.

Megtalálni a lehetőséget, 
vigyázni egy baráti család 
gyerekeire, hogy a szülők 
kettesben el tudjanak menni!
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12.08. hétfő 
Szűz Mária Szeplőtelen 

fogantatása
Ef 1,3-12 - Kiválasz-
tott, hogy szentek és 

feddhetetlenek legyünk

Kérjük Máriát, segítsen bennünket, hogy tekintetün-
ket Jézusra szegezzük, mindig kövessük őt, akkor is, 

ha ez elkötelezettséget igényel.

A család közösen imádkozza 
el a rózsafüzért, legalább egy 

tizedet!

12.09. kedd
Iz 40,1-11 - Keressétek 

az Urat, míg megta-
lálható

Szentek akarunk lenni? Mindnyájan? Éljük meg 
örömmel hitünket, hagyjuk, hogy az Úr szeressen 
bennünket, imádkozzunk Istenhez ezért az ajándé-

kért, magunk és a többiek számára.

Egy nem kedvelt osztály-
társsal, munkatárssal valami 
jót cselekedni, apró megle-
petést a táskájába csúsztatni.

12.10. szerda
Iz40,25-31 - Akik az 

Úrban bíznak, új erőre 
kapnak

A nagylelkű ember mindig boldog. A kicsinyesnek 
megráncosodik a szíve, és sohasem éri el a boldog-

ságot.

„Teréz anya nővéreihez” el-
látogatni, vinni valami alap-
anyagot, amiből ők ebédet 

tudnak főzni.

12.11. csütörtök
Iz 41,13-20 - Ne félj! 

Én megsegítelek

A hit nem egy dekorációs, díszítő elem. Hittel ren-
delkezni annyit jelent, hogy valóban Krisztust he-

lyezzük életünk középpontjába.

Meghallgatni egy szép zenét, 
hangversenyt, orgonazenét. 
Közben átgondolni, mit je-

lent számunkra a hit!
12.12. péntek

Iz 48,17-19 - Bárcsak 
figyelnél parancsaimra

Jézus nyomába szegődni azt jelenti, hogy vállaljuk a 
keresztutat, nem pedig azt, hogy építjük karrierünket

Bűnbánat 
– készülni a gyónásra -  

hibáink jóvátétele.
12.13. szombat 

Szent Lúcia szűz, vértanú
Sir 48,1-4.9-11 - Illés 

ismét eljön

Az úton járás művészetében nem az a fontos, hogy 
ne essünk el, hanem hogy ne maradjunk a földön.

Közös családi „zarándoklat”, 
egy Mária-szoborhoz, képhez.

ADVENT  
3. VASÁRNAPJA 
Iz 61,1-11 - Hirdetem 

az Úr kegyelmét

 A keresztény az öröm embere! Vidám együttlét, közös csa-
ládi társasjátékozás.

12.15. hétfő
Mt 21,23-27 - Csil-
lag jön fel Jákobból, 
királyi pálca támad 

Izraelből

A valódi hatalom az egyházban a szolgálat.
Hajnali szentmisén részt 
venni és valamilyen szolgá-

latot vállalni.

12.16. kedd 
Mt 21, 28-32 - A sze-
gény és nincstelen nép 

az Úrban keres oltalmat

Az imádság nem varázslat, hanem az Atya ölelő kar-
jaira való ráhagyatkozás.

Elmondani egy imát a 
papjainkért! Ne legyen 
egyetlen magyar nyelvű 
lelkipásztor sem, akiért nem 

imádkozik valaki!

12.17. szerda 
Mt 1,1-17 - Nem távo-
zott el Júdából a jogar

Az igazi szeretet egy kis bátorságot igényel: küzdjük 
le a félelmet, hogy bepiszkítjuk kezünket, amikor se-

gítünk az arra leginkább rászorulóknak.”

Finom sütemény sütni, majd 
szeretettel odaajándékozni 
egy rászorulónak, hajlékta-

lannak.
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12.18. csütörtök
Mt 1,18-24 - Igaz 

sarjat támasztok Dá-
vidnak

A hit testvérekké tesz bennünket. Haladjunk előre 
ezen az úton bizalommal és örömmel! A keresztény 
legyen mindig örömmel teli, mivel olyan sok meg-
keresztelt testvérünk van, akik velünk együtt halad-

nak az úton és segítenek nekünk.

Ima elhunyt családtagokért, 
betegekért, rokonokért, csa-
ládokért, rászorulókért, ma-

gányosakért.

12.19. péntek 
Lk 1,5-25 - Sámson 

felnövekedett: az Úr lelke 
működni kezdett benne

Olyan kapcsolatról van szó, amelyet a szívünkkel élünk 
meg: ez barátságunk Istennel, amelyet Jézus adott ne-
künk, olyan barátság ez, amely megváltoztatja az életün-

ket, lelkesedéssel és örömmel tölti el szívünket.

Ma rövid időre betérni egy 
templomba szentséglátoga-

tásra.

12.20. szombat
Lk 1,26-38 - Íme a 

szűz fogan és fiút szül

A kereszt misztériuma a szeretet misztériuma, amit 
az imában lehet megérteni. Imádkozva és sírva, a ke-

reszt előtt térdelve.

Időt szánni a Szentírásra – 
Isten igéje szólítson, tanít-

son, megérinthessen.

ADVENT  
4. VASÁRNAPJA 

Lk 1,26-38 - A te 
házad és királyságod 

örökre megmarad

Az eldobott étel olyan, mintha a szegények 
 asztaláról loptuk volna el.

Ebédre meghívni egy ma-
gányos barátot, rokont, osz-

tálytársat.

12.22. hétfő
Lk 1,46-56 - Az Úr 

teljesítette kérésemet

Kedves fiatalok, ne féljetek határozott lépéseket 
tenni az életben. Bízzatok, az Úr nem hagy egyedül 

benneteket!

Látogatás egy szeretetotthon-
ban gyerekeinkkel, fiatalok-
kal. Örömet szerezni az idő-
seknek, betegeknek! Éneklés, 
saját készítésű süti ajándéko-

zása.
12.23. kedd

Lk 1,57-66 - Elküldöm 
követemet, aki egyen-

geti utamat

Ne féljünk megbocsátást kérni Istentől. Ő sosem fá-
rad bele a megbocsátásba. Isten tiszta irgalom.

Lelkünket és otthonunkat 
megtisztítva várjuk a Mes-

siást!

12.24. szerda 
Lk1, 67-79 - A te 

házad és királyságod 
örökre megmarad

Mária „igenjével” megnyitotta a kaput Istennek, 
hogy Ő oldja fel ősi engedetlenségünk csomóit, 
Mária az anya, aki türelemmel és gyöngéden Isten-
hez vezet bennünket, hogy Ő oldja fel lelkünk cso-
móit az Atya irgalmasságával. Mária hite Jézusnak 

emberi testet ad.

Kérjük az Úristent, hogy le-
gyen szeretet és béke család-

jainkban.

Marana tha! – Jöjj el Uram, Jézus!

Az idén is lesz karácsonyi hangverseny! 

Decembr 21-én 16 óra 30 perctől a szokásos fellépők adnak műsort a Szent Anna 
templomban. A belépés ingyenes, Adományokat szívesen fogadunk, melyet a temp-
lom padfűtésének megvalósítására fordítunk.
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„Nagy kérésem lenne: legyen már végre 
csend templomainkban, különösen a szentmi-
séken. Ez az imádság háza, ahol az ember sze-
retne megnyugodni. És mi van? A babák sír-
nak, a kisgyerekek járkálnak. Miért hozzák el 
a szentmisére az anyák gyerekeiket? Az ide-
geim már teljesen kikészültek. Legalább egy 
mise lenne, ahonnan kitiltanák a kisgyerme-
kes anyákat! Vagy én maradjak el a szentmi-
séről? Legyen szíves támogatni kérésemet, 
orvosolni panaszomat. Örökké hálás leszek!”

Levelével darázsfészekbe nyúlt. Ahány pap, 
ahány szülő, ahány templombajáró, annyi véle-
mény. Próbálom megtalálni a megoldást. Számom-
ra megható az az édesanya, aki elhozza kicsiny 
gyermekét a szentmisére. Kitűnik, hogy mennyire 
vágyakozik utána. Nem ismer akadályt, csak ő is 
ott legyen az Isten házában. Az ilyen anya azt akar-
ja, hogy a kicsi szokja meg a templomot, a szent-
misét, a tisztelendő bácsit.

Micsoda szívtelenség lenne azt mondani neki: 
zavarsz minket, menj haza a gyermekeiddel! Ter-
mészetesen az édesanyának is figyelemmel kell 
lennie a szentmisén résztvevőkre. Meg kell tud-
ni ítélni, hogy azt a kicsit el lehet-e már hozni a 
misére, vagy csak napközben megmutatni neki a 
templomot? Meg kell tenni a kellő óvintézkedése-
ket: az ajtó közelében és a pad külső szélén leülni, 
hogy ha baj van, minden feltűnés nélkül ki lehes-
sen menni. A felszereléshez hozzátartozik a cumi, 
egy kis tejecske, tea, ropi stb., amivel a gyereket el 
lehet szórakoztatni. Könnyebb a helyzet ott, ahol 
több szentmise van. Be lehet osztani a családot. De 
ahol csak egyetlenegy szentmise van, ott engedé-
kenyebbnek kell lenni.

A másik része az egész darázsfészeknek a „szen-
vedő alanyok” részéről a türelem és a szeretet. 
Tudtommal a szentmise a legszentebb áldozat és a 
legbensőségesebb imádság. Hol van az az imádsá-
gos, áldozatos lelkület, ha nem bír el egy kis kelle-
metlenséget, a gyermekek mocorgását, duruzsolá-

sát, járkálását. Ismétlem, a pap is mindent elkövet 
a nyugalom érdekében, a szülő is, de ha nincs más 
megoldás, sokkal fontosabb, hogy részt vegyenek 
a szentmisén. Ha valaki ezen ennyire felháborodik, 
nagy önzésre vall. Különben is, hol a jézusi lelkü-
ket? Ő megszidta azokat, akik el akarták zavar-
ni tőle a kisgyerekeket? Ölébe vette, megáldotta, 
szeretgette őket: ilyeneké az Isten országa. Kérde-
zem: aki kiutálja a templomból a kisgyereket, hol 
van abban a lelkület, ami az Úr Jézusban él a ki-
csik iránt?

Én úgy örülök, ha kicsiket látok a szentmi-
sén szüleik mellett a padban, vagy ölükben. Tu-
dom, hogy kiváló édesanya, édesapa. Tudom, 
hogy ebből a gyerekből jó, vallásos hittanos lesz. 
Ez a gyerek már óvodáskorában messziről sza-
lad hozzám, köszön és elbeszélget velem, mert a 
„Jézuskabácsit”, a „templombácsit” ő jól isme-
ri. Az ilyen gyerek számára valódi otthonná lesz a 
templom, hiszen egész korán megszerette. Az ilyen 
gyerek már kicsikorában ismeri a szenteltvizet, a 
keresztvetést, az imákat. Vérében van, tudata alá is 
beférkőzött a vallás.

Igen, fogadjuk szeretettel és boldogan a kicsi-
ket templomainkban és dicsérjük, áldjuk azokat a 
jó édesanyákat és édesapákat, akik ölükben viszik, 
kocsiba rakják az apróságot, és hozzák őket a Jé-
zuskához.

*
Akit zavar a gyereksírás a szentmise 

alatt, gondoljon Szent Pál Szeretethimnu-
szára: „Szólhatok az emberek vagy az an-
gyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, 
csak a zengő érc vagyok, vagy pengő cim-
balom. A szeretet türelmes, a szeretet jósá-
gos... A szeretet nem tapintatlan, nem keresi 
a maga javát, nem gerjed haragra.” Jézus is 
összeszidta az apostolokat, amikor nem en-
gedték hozzá a gyermekeket.

Erdődy Imre

Gyereksírás a mise alatt
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Négy hónap óta új lelki pásztora, plébánosa van 
Plébániánknak. Menyhárt Sándor, korábbábban a 
Kecskemét széchenyivárosi Szentcsalád plébánián 
szolgált, aki a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházme-
gye vezető egyházjogásza is egyben. 

 — Kérlek, hogy néhány szóban mutatkozz be. 
Úgy tudom, hogy Soltvadkertről indult életed.

 — Igen, 1964-ben születtem Soltvadkerten, 
egyszerű, becsületes, keményen dolgozó család-
ban, édesapám és bátyám most is ott élnek. Kecske-
méten a piaristáknál érettségiztem (sokat köszön-
hetek a piarista atyáknak hitben és emberségben 
adott példájukért egyaránt), majd a Kalocsa-Kecs-
keméti Főegyházmegye papnövendékeként Buda-
pesten, a Központi Papnevelő Intézetben, a Hit-
tudományi Akadémián tanultam egy évig. Utána 
másfél évig katona voltam Lentiben, aztán újabb 

két évet végeztem Budapesten, majd főpászto-
rom Rómába küldött tanulmányaim folytatására 
a Német-Magyar Kollégiumba, a Gergely Egye-
tem növendékeként három év teológiát és két év 
egyházjogot végeztem és ebből licenciáztam. Az-
tán hazakerültem. Két évig Kalocsán székesegyhá-
zi káplánként szolgáltam, egy évig dr. Dankó Lász-
ló érsek úr személyi titkára voltam, és aztán nyolc 
évet töltöttem mint plébános Mélykúton, ahol a vé-
gén Kisszállás, Tompa és Kelebia is hozzám tarto-
zott. Tiszakécskén öt évet töltöttem el, majd Kecs-
keméten hatot, most pedig érsek úr ide helyezett. 

 — Sokféle szolgálat, először is egy több éves 
tapasztalat az egyház központjában, szívében, Ró-
mában, aztán az aulában, Kalocsán, aztán a tipi-
kus alföldi Bács-Kiskun megyei településeken, kis-
falvakban, különböző közösségeket jelentett ez, és 
különböző feladatot is egy viszonylag fiatal szemé-
lyiségnek. Most már azt is a neved elé írják, hogy 
Monsignore, vagyis pápai családnak egy különle-
ges tagja vagy. 

 — Igen, ez egy kitüntetés, pápai kápláni cím, 
amelyet érsek úr kérésére a Pápa adományozott ne-
kem eddigi papi szolgálatom elismeréseként. 

 — Kecskeméti szolgálatod, azt hiszem, hogy a 
városon belül is egy különleges terület volt. Egy 
lakótelepi plébánia, sokáig mint kísérleti plébánia 
volt, vagyis ez is jelzi, hogy nem régi. Itt pedig egy 
ősi, hagyományos Plébánián vagy újra. Milyen fel-
adatokat látsz itt?

 — Még azért a szemlélődés időszakában va-
gyok, bár már a plébánián minden csoportot vé-
giglátogattam, sokakkal beszélgettem, de nagyon 
nagy terveim egyelőre nincsenek, mert még sze-
retném látni, hogy hol is vagyunk, hol is élünk, és 
milyen lehetőségeink vannak arra, hogy megszó-
lítsuk azokat, akik itt laknak. Ez egy hosszú folya-
mat lesz. Elődeink nagyon szép munkát végeztek, 
a semmiből építették föl ezt a templomot, hisz a 
semmiből teremtették meg ezt a közösséget, hív-

Interjú  
Mons. Menyhárt Sándor plébánossal
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ták életre a Katolikus Iskolát, majd az Óvodát és 
hagyták ránk megőrizendő és tovább viendő és fej-
lesztendő feladatként. Én is elődeink útján sze-
retnék haladni, ápolva a közösséget, ápolva azt a 
szellemet, hogy itt a város lelki, szellemi, kulturá-
lis központja is lehessen a Plébániánk, és ehhez ke-
resem, keressük együtt a testvérekkel az utat, a mó-
dot, és bízom benne, hogy megértésre, befogadásra 
találnak majd a kezdeményezéseink, amiket majd 
együtt megtalálunk. 

 — Itt most, hogy látod a helyzetet, van-e olyan 
biztos alap, amely mondjuk a plébánost a lel-
ki munkára hagyja szabadon, és nem arra, hogy 
anyagiakkal foglalkozzon?

 — Biztos alap egyrészt a Gondviselésbe vetett 
hitünk, aki mindig gondoskodik az ő népéről, más-
részt azoknak az embereknek a jó szándéka és se-
gítő készsége, akik eddig is lehetővé tették, hogy 
az egyházi épületek folyamatosan jó karban van-
nak, és bízom abban, hogy ők lehetővé teszik azt 
is, hogy lassan, de biztosan ez a közösség megma-
radjon, és tovább épüljön. Például ahogy sikerült a 
templomi világítást takarékosabbá tenni, és most 
szeretnék a templomi padok fűtését elkészíttetni. 
Mindenkinek a saját érdeke, hogy a saját közössé-
gét működőképesen fenn tudja tartani lelkileg és 
anyagilag. Ehhez a belső forrásainkon túl pályáza-
tok útján mindenféle tisztességes módszert és utat 
meg kell találni. A Gondviselés „segítségére” len-
ni azzal, hogy mi magunk is törekszünk takarékos-
sággal, észszerűséggel és a jelentkező lehetőségek 
kihasználásával megteremteni azt az anyagi bázist, 
ami ennek a közösségnek a működéséhez szüksé-
ges. Ez nem kevés, de hát ez másutt is így van. 

 — Milyen lelki programmal érkeztél, hiszen 
sokféle az út, amelyen keresztül Jézushoz, és az 
Anyaszentegyházhoz el lehet jutni?

 — Az én programom az evangéliumnak a prog-
ramja, az a program, amelyre Jézus hív bennün-
ket, hogy őt kövessük a mindennapjainkban. Rá 
figyelve, vele építve egy szeretet-kapcsolatot, ezt 
élőnek megtartani az imádságban, a Szentírás-ol-
vasásban, az együtt és egymásért imádkozó és dol-
gozó közösség élő tagjaként. Mint lelki pásztor, 

azt tartom az egyik legfontosabb feladatomnak, 
hogy én magam is a Krisztus útján járjak, és máso-
kat is segítsek arra, hogy a saját útjukon rátalálja-
nak Krisztusra. Saját élethivatásuk, életfeladatuk, 
életkörülményeik között megtalálják a Krisztus-
sal való személyes szeretet- és imakapcsolatot, és a 
közösségünkhöz is eltaláljanak, és élő tagjai legye-
nek a közösségünknek. Azt hiszem, ez lelkipász-
torként a legfontosabb feladatom, segíteni ebben 
az útkeresésben, ebben a haladásban, ugyanakkor 
engem is segít a közösség ebben. Fontos, hogy tud-
junk erejünkhöz mérten rászoruló testvéreinek tes-
ti-lelki segítséget nyújtani. Köszönet a sok-sok se-
gítő kéznek. 
A mai világban olyan sokféle közösség van, olyan 
sokféle ajánlat, hogy nekünk is számot kell vet-
nünk azzal, hogy vannak „konkurenciák” is ezen a 
területen. De ha mi fel tudjuk mutatni a hiteles ke-
resztény evangéliumi életünket, ha meg tudjuk élni 
az evangélium örömét, akkor teljesen mindegy, 
hogy mások mit csinálnak. Aki úgy találja, hogy a 
miénk hiteles, követésre méltó, akkor úgyis ide fog 
csatlakozni. Szeretném, ha a Plébánia olyan ház 
lenne, amely otthona mindannyiunknak. Ahova be 
lehet jönni, ahol a közösségek jól érezhetik magu-
kat. Beindult a plébániai családcsoport is, ahol a 
családok találkozhatnak rendszeresen. 
Nekünk ezt a nyitottságot meg kell őriznünk to-
vábbra is. Kellenek, olyan rendezvények, pl. az 
egyházközségi batyus családos bál (szerintem az 
első nagyon jól sikerült), ahol a templomon kívül 
is találkozhatunk, lehetünk kötetlenül, de mégis fe-
gyelmezetten, józanul és vidáman együtt, és mások 
is tehetnek egy lépést itt felénk. 
Bízom abban, hogy többen vannak, akik nem a 
széthúzás és a gyűlölet, hanem a békesség és az 
összefogás szellemében akarnak élni. Köszönöm 
ez eddig megtapasztalt jóságot és segítőkészséget. 
Együtt és egymásért imádkozva és dolgozva te-
hetünk értékeset közösségünkért. Erre hívok meg 
mindenkit szeretettel – Sándor atya plébános

 — Köszönjük az interjút! A közelgő ünnep al-
kalmából. áldott, szertetteljes Karácsonyt kívá-
nok!!                                                        b. s.
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ) 
Magyarországon a Keresztelő Szent Jánosról elne-
vezett Jeruzsálemi Lovagrend, vagy a későbbi ne-
vén Máltai Lovagrend „leágazásaként” jött létre. 

A Keresztelő Szent Jánosról elnevezett Lovag-
rendet még 1099 előtt alapították, mielőtt a keresz-
tes hadjáratok seregei elfoglalták volna Jeruzsále-
met. 

Ispotályt és kolostort tartottak fenn a szentföl-
di zarándoklatok részére. A lovagok szerzetesek 
voltak, védelmezték a kereszténység területeit, és 
ápolták a beteg zarándokokat, vagy akiket a rab-
lók kiraboltak, bántalmaztak. Széleskörű beteg-
ápoló és szociális tevékenységet folytattak. Szék-
helyük többször változott. Nevüket a Máltán töltött 
időszakról kapták, így lett Máltai Lovagrend. Ma a 
természeti katasztrófák és a háborús pusztítás áldo-
zatainak is segítségére sietnek. A lovagok ma már 

nem szerzetesek, hanem világi emberek. 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat ennek a rend-

nek sajátos magyar szervezeteként alakult meg. 
1989. február 4-én a zugligeti Szent Család Plé-

bánián, az ottani plébános, Kozma Imre atya és 
nyugaton élő honfitársunk Csilla Freifrau von 
Boeselager (Fényes Csilla néven született 1941-
ben) vezetésével jött létre. Csilla asszony, Fényes 
Iván professzor kislányaként maga is átélte a me-
nekültek sorsát, az éhezést, a félelmet, a megaláz-
tatást, később a legsúlyosabb betegséget is. 

A magyar szervezet jelmondata: A hit védelme 
és a szegények szolgálata.

Az 1989 óta bekövetkező európai változások, a 
kelet-német menekültek ellátása és átengedése, a 
délszláv háború szenvedői, a romániai forradalom, 
az áttelepülők, a hátáron túli és az itthoni szegé-
nyek, betegek, rászorulók segítése rengeteg mun-

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
megalakulása és  

a Jánoshalmi Máltai Csoport története
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kát adott a MMSZ önkéntes tagjainak is. 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi 

Csoportja 1991. június 23-án alakult meg a Ró-
mai Katolikus Plébánián Tajdina József plébá-
nos úr szervezésében. Az első világi vezetője Kiss 
György volt, amikor őt polgármesterré választották 
1994-ben, attól kezdve a csoport választott világi 
vezetője Martinek Erzsébet lett, az egyházi veze-
tő maradt az alapító atya, amíg csak Jánoshalmán 
szolgált, majd pedig mindig a következő plébános 
– Rónaszéki Gábor, Binszki József, Nagyidai Zsolt 
és jelenleg Menyhárt Sándor – látta, látja el a spiri-
tuális vezetői teendőket. 

Kezdetben a mi csoportunknak is a legtöbb fel-
adatot a már felsorolt európai változások következ-
ményei, a helyi és határon túli szegények, betegek, 
öregek és nehezen élő nagycsaládosok problémái 
és segítése adta. Ezek a feladatok ma is megvan-
nak, csak néha kiegészülnek az árvizek, földren-
gések, vörösiszap-katasztrófa stb. aktuális felada-
taival is. 

Csoportunk csak adományokból gazdálkodik. 
Pénze, némi rendkívüli adományt vagy gyűjtést ki-
véve, nincs. Ruhaneműt, tartós élelmiszert, vagy 
egy-egy örökölt használt bútort, szőnyeget, hasz-
nálati tárgyat tudunk adni. Évente legalább két al-
kalommal ingyenes ruhabörzét tatunk. Minden év-
ben kétszer – karácsonykor és húsvértkor – meleg 
ebédet főzünk és viszünk rászoruló időseknek, be-
tegeknek, hajléktalanoknak és néhány családnak. 

Néha gyógyszert váltunk ki, ügyeket intézünk, és 
rendszeresen látogatunk és segítünk betegeket, 
öregeket és hátrányos gyerekeket. Jelenleg 18 fel-
vett tagunk van. A tagfelvétel nem automatikus, 
egyévi rendszeres munka után lehet kérni, és ün-
nepélyesen szentmisében történik, fogadalomtétel-
lel. Csoportunk idősödik, sok a beteg. Szeretettel 
várunk minden jó szándékú segítőt, főleg fiatalo-
kat és középkorúakat. Köszönjük mindenkinek, aki 
fennállásunk 23 éve alatt bármiben segített. A Jóis-
ten áldja meg érte őket! Továbbra is várjuk az ado-
mányokat és a segítőket! „...amit e legkisebb test-
véreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!” 
(Mt 25,40) – mondta Jézus. 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat országosan 
az idén ünnepelte megalakulásának 25. évforduló-
ját. Ezért számos országos, regionális és helyi ün-
nepség és rendezvény is volt. 

Május 21-én, kedden tartotta csoportunk a mál-
tai nyílt napot a Plébánia Don Bosco termében elő-
adással, fényképek kiállításával, beszélgetéssel, 
agapéval és vérnyomásméréssel egybe kötve. Sok 
látogatónk volt. 

Szeptember 8-án hálaadó szentmise keretében 
emlékeztünk meg és imádkoztunk a helyi csoport 
meghalt tagjaiért, Tajdina József plébános úrért 
és Vén Ferenc tagtársunkért. A Jóisten jutalmaz-
za meg őket szeretetből fakadó segítő munkáju-
kért is.!

Martinek Erzsébert
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Ft. Nagyidai Zsolt plébánosatya meghívására 
február 28-án, 19 órai kezdettel államalapító szent 
királyunkról tartottam előadást a plébánia hittan-
termében. Igazán megtisztelő volt számomra az 
igen szép számban összegyűlt, kedves hallgatóság 
érdeklődése. A valamennyivel több, mint egy órás 

előadást még majdnem 
húsz perces beszélgetés 
követte, amikor a témá-
hoz kapcsolódó kérdések-
re próbáltam válaszolni. 
A prezentációban bemu-
tattam a honfoglalás utá-
ni politikai viszonyokat, 
István hatalomhoz jutá-
sát, országegyesítő, ál-
lamszervező, egyházala-
pító munkáját.

Ezúton köszönöm 
Zsolt atyának a meghívást, valamint Jánoshalma 
hívő közösségének az érdeklődést szerény előadá-
som iránt. Temerini származású, Budapesten tanu-
ló egyetemistaként különösen is jól esett szülővá-
rosom testvértelepülésének szívélyes fogadtatása. 

Ternovácz Bálint

Szent István kora és műve. 
Ternovácz Bálint előadása

Zarándoklat Eszékre 

Április 5-én, egy szombati napon indultunk a 
már szokásos tavaszi zarándoklatunkra. Úticélunk 
a most Horvátországhoz tartozó Eszék volt. Korán 
reggel, fél hatkor gyülekeztünk a Plébánia előtt. 
Három autóbusszal mentünk 148-an. 

Most is megrendítően szép volt, amikor hajnali 
sötétben, még felszállás előtt közösen elimádkoz-
tuk a reggeli imát, és áldással indultunk. A zarán-
doklatot Nagyidai Zsolt plébános úr vezette és ve-
lünk jött Toldi Norbert káplán atya is. 

Az autóbuszban a már megszokott rend szerint 
rózsafűzért imádkoztunk, beszélgettünk és meg-
hallgattuk Eszék városának legfőbb nevezetessé-
geiről szóló ismertetőt is. 

Mohácshoz közel az Udvar nevű határátkelő-
helyen mentünk át a határon. A városhoz köze-

ledve feltűnt a régi várfal-szerű építmény a házak 
körül, ami 1712-ben épült osztrák erőd, a Tvorta  
része volt. Először az Óvárosban lévő régi jezsu-
ita iskola és ferences kolostor, valamint a kolos-
torhoz tartozó ferences templom épületegyüttesé-
hez mentünk, mely 1710-ben épült. Ez a hely volt 
a bázisunk egész nap. Itt volt a szentmise, gyóná-
si lehetőség, a közösen végzett keresztút, a litánia 
és az ebéd is.

A kolostor udvarán elfogyasztott hazai ebéd 
után megnéztük a közelben lévő régi, szép Szent 
Mihály templomot. Az ottani horvát plébános be-
szélt nekünk róla és Eszék városáról is. Mindezt 
Zsolt atya fordította számunkra. A plébános el-
mondta azt is, hogy milyen pusztításokat okozott 
a háború, de a mélyen vallásos horvátok a háború 
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után először a templomokat állították helyre. Így is 
maradt még nyoma a pusztításnak elég. Tőle hal-
lottuk azt is, hogy Horvátország jelképének része 
a nyest. Két ezüst sáv között, ami a Dráva és Szá-
va folyót jelenti, piros mezőben látható a nyest. A 
nyest horvát neve kuna. Az ország fizetőeszközét 
is kunának hívják. 

A Szent Mihály templomtól hatalmas fás, ligetes 
park mellett sétáltunk át a szecessziós stílusú vá-
rosrészen a Szent Péter és Szent Pál katedrálishoz. 
A kétszintes gyönyörű, de elég rossz állapotban 
lévő családi házak előkertjében virágzó tulipánfák-
ban (liliomfák), orgonabokrokban és sokféle tava-
szi virágban, főleg tulipánban gyönyörködhettünk. 

A városban itt a fák sora között a nagyforgalmú 
Európa sugárút halad át. A házakon még néhol lát-
hatóak a háború idején kapott lövések nyomai. 

A Szent Péter-Pál-katedrális hatalmas és cso-
daszép. A XIX. század végén épült téglából. Tor-
nya 90 méter magas. Gyönyörű színes üvegablakai 
vannak. Eduard Hauser osztrák művész készítette. 
Mindannyiunkat lenyűgözött a látványuk. A fres-
kók Mirko Rački festő munkái. 

A katedrális megtekintése után a Dráva folyó 
mentén sétáltunk a ferences templomhoz és kolos-
torhoz. Nagyon szép volt ez a vízparti út is. Emlé-
kezetes marad számunkra az is, hogy a parton lát-
tunk egy galambot etető és a rászálló galambokkal 
beszélgető embert. Ez a jelenet mindannyiunkat 
Assisi Szent Ferencet jutatta eszünkbe. 

Ezt a zarándoklatot még induláskor Zsolt atya 

biztatására felajánlottuk valami fontos ügyért, cé-
lért, és a szentmisében is imádkoztunk az otthon 
maradt szeretteinkért, betegeinkért, problémával 
küzdőkért.

A szép és tartalmas, lelkiekben is gazdag nap 
után köszönetet mondtunk a Jóistennek, és megkö-
szöntük Zsolt atyának is. 

Örömteli és hálaadó szívvel tértünk haza.
Köszönjük!

Martinek Erzsébet
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Az elmúlt egyházi év  
eseményei helyi közösségünkben

2013-as év a plébániai irodai helyiségek felújításának éve volt.  Az el-
múlt év őszétől megújult környezet várja a híveket hitélettel kapcsolatos 
hivatalos ügyeik rendezésére.  

Ide tartozik, hogy új irodista segít a plébániai hivatalos ügyeink inté-
zésben Ruskó Attila személyében

A 2013. évi Karácsonyi hangversenyünkön tempolunkban a Hunyadi Iskola és a Szent Anna Óvoda és 
Iskola tanulói mellett nagy siekrrel lépett fel a Mithras kórus, Ezúton is hálásan köszönjük műsorukat! 

Összeállította: Blázsik Sándor)
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Már ebben a naptári évben, február hónap ele-
jén részesültek a hívek a Balázs-áldásban a 
torokbaj ellen. 
A franciaországi Lourdes-ban az 1800-as 
évek derekán Mária tizennyolcszor mutat-
ta meg képét Bernadettnek . Erre ugyancsak 
februárban ájtatossággal  emlékeztünk. 
A nagyböjt kezdetén arra emlékeztettek,  
hogy porból lettünk és porrá leszünk. 
Nagyböjtben tridum segítette a lelki felkészü-
lést a húsvétra. A lekigyakorlatos részt Szabó 
József plébános atya végezte, aki jánoshalmán 
volt káplánlán nyolcvanas években. 
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Húsvét előt-
ti virágvasár-
napi barka-
s z e n t e l é s e n , 
a nagypénte-
ki, a Kápol-
nás temető-
ben végzett 
k e r e s z t ú t o n , 
majd a húsvét 
vigiliáján tar-
tott szertar-
táson a hívek 
szép számmal 
vettek részt. 
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Egyházközségünkben június 1-jén 47 elsőáldozó vette előszőr az Oltáriszentséget, Krisztus Testét magá-
hoz. Ez a szentség a lelki fejlődés, a keresztény élet folyamatos segítője, ezért helyes tiszta lélekkel, fel-
készülten, az elsőáldozást követően továbbra is rendszeresen áldozni. Fogadjuk őket imáinkba!

Az ember életében jelentős fordulópont, amikor nagykorúvá lesz. Ettől kezdve önállónak számít, aki ura 
tetteinek és felel azokért. Az Isten családjában, az Egyházban is jelentős, amikor egy hívő nagykorúvá lesz 
a hitben. Az Úr ez alkalommal külön kegyelmet is ad az illetőnek, hogy hitét állhatatosan vallja, és sze-
rinte éljen. E kegyelmet a bérmálás szentsége közvetíti. Május 25-én templomunkban mintegy 40 helyi és 
környék beli fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét Dr. Bábel Balázs érsek úr.
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A búzaszentelés a határ, 
a búza- és gabonaföldek 
megáldása a jó termésért 
és a természeti csapá-
sok elhárításáért. Temp-
lomunkban május 4-én 
búzaszentelőkor, a vetés 
minden fajtáját, a fákat 
és szőlőket is megáldotta 
Nagyidai Zsolt plébános.
Bácskai szokás aratás 
kezdetén a vihargyer-
tya szentelésse, ezt Tol-
di Norbert káplán végez-
te el június 26-án  reggeli 
szentmise keretében 
Június 22-én „Krisztus ti-
tokzatos testét”, az Oltári-
szentséget. ünnepltük Az 
nap fő eseménye a körme-
net volt, amelyen körül-
vittük az oltáriszentséget 
templom körül felállított 
négy szabadtéri oltár érin-
tésével, megállva egy-.
egy rövid szertartásra. A 
körmenet a tempolmban  
szentségimádással zárult   
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Július 27-én volt templomunk búcsúja. Ebből az alkalomból ismét 999 szál rózsa diszítette a szentélyt, 
ezen belül az oltárt és környékét.  Az ünnepi szentmisét Burányi Roland keceli plébános mutatta be, több 
környékbeli paptestvérrel, Nagyidai Zsolt elköszönő plébánossal és Toldi Norbert káplánnal közösen . 

A szertartás végén köszönt el a jánoshalmi hívektől áthelyezése miatt befejeződött négyéves plébáno-
si szolgálata végén Nagyidai Zsolt atya, s köszönte meg a hívek segítségét, támogatását. A hívek ajándé-
kokkal köszöntek el tőle, megköszönve itteni papi szolgálatát. 
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Augusztus első vasár-
napján Ozorák László, az 
egyházközségi képviselő-
testület világi elnöke és 
Csofcsics Erika, képvise-
lő köszöntötte a hívek ne-
vében egyházközségünk 
új plébánosát, Mons. 
Menyhárt Sándort. 

Az új plébánosunkat 
Dr. Bábel Balázs érsek 
úr augusztus 31-én, a fő-
egyházmegyei tanévnyitó 
szentmisén iktatta be  ün-
nepélyesen. Mons. Meny-
hárt Sándor plébános úr a 
zsúfolásig megtetlt temp-
lomban ekkor vette át a 
főpásztortól a stólát, a 
Szentírást, a templom és 
a tabernákulum kulcsait. 

A szentmise után együtt 
hajtottak fejet Tajdina Jó-
zsef egykori jánoshalmi 
plébános emléke előtt, a 
Szent Anna iskola bejára-
tánál újonann leleplezett 
emléktáblánál. 
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A 
keresztények 
felelőssége
Egyházmegyénk Fő-

pásztora, Főtisztelen-
dő Bábel Balázs érsek úr 
tartott előadást a KÉSZ 
jánoshalmi csoportjának 
meghívásra november 12-
én, a Plébánia Kápolnájá-
ban. Az előadás címe: A 
keresztények felelőssége. 
Sokrétű ez a gondolatkör. 
Néhányat kiemelve: kiért, 
miért, mi módon és meddig vagyunk felelősek. Felelősségünk miben nyilvánul meg, meddig terjed. Ér-
sek atya logikusan felépítve, közérthetően adta át gondolatait a hallgatóságnak.  Gondolatait bibliai idéze-
tekkel színesítve magyarázta el, hogyan kell nekünk érteni, megélni, keresztényi felelősségünket. A közjó 
előmozdítása, nem hivalkodva, csendesen tenni másokért, ez mind-mind szorosan összefügg kereszté-
nyi felelősségünkkel.                                                                                  Csizovszki László KÉSZ elnök

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Jánoshalmi Csoportjának szervezésében szeptember 
30-án, kedden Dr. Osztie Zoltán, a KÉSZ országos elnöke tartott előadást a kápolnában Ke-
resztények a közéletben címmel. 

KÉSZ előadások

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szeretettel hív mindenkit Mons. Menyhárt 
Sándor plébános úr „Házasság az egyház jogban” című előadására december 4-én 
csütörtökön 17 órára a kápolnába. 
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November 8-án Erzsébet-Katalin egyházközsé-
gi batyus bálat tartottunk az Imre Zoltán Művelő-
dési Központ nagytermében. A belépő egy tányér 
sütemény vagy szendvics volt üdítővel. Ezt általá-
ban megfejelték az érkezők. Szép számmal ajánlot-
tak fel a vendégek tombolatárgyakat is. A minden 
korosztályt vonzó, jó hangulatú, családos rendez-
vényen Bihari Gellért humorista szórta poénjait, és 
fakasztotta kacagásra a közönséget. A talplávalót  –
és ezzel az igazi hangulatot – Szevin János szol-
gáltatta szintetizátora segítségével. A bálat, melyre 
legalább 150-en jöttek el, Mons. Menyhárt Sándor  
atya nyitotta meg és éjfélkor ő is zárta be. 
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November 9-én a szentmisében a leendő elsőáldozók és első gyónók a plébános elé járultak, és az egyház 
kérdéseire válaszoltak. Szüleik megjelölték őket a kereszt jelével, mely emlékezteti őket a Jézus Krisztus-
sal való találkozásra. A szép esemény a szentmisével folytatódott tovább. A hitvallás és a hívek könyörgé-
se után a gyermekek az oltárhoz mécseseket  helyeztek el elhunytjaink lelki üdvéért. Imádkozzunk a le-
endő elsőáldozókért és leső gyónóinkért, hogy életükkel és gyermeki hitükkel méltóan szolgálják az Úr 
Jézust, aki majd minden szentáldozásnál táplálja az ő lelküket.
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November 23-án a délelőtti szentmisében az Egyházközség nevében Mons Menyhárt Sándor Sándor plé-
bános úr köszöntötte a jubiláns házasokat. A párok közösen megfogott, az oltárról meggyújtott gyertyák 
fényénél erősítették meg az örök hűségre vonatkozó esküjüket. Nem hiányozhatott a szertartásról a hitve-
si csók sem. A jubilánsok között van olyan pár, akiknek tagjai már 65 éve élnek egymással házasságban. 

A Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat jóvol-
tából november 23-
án, Krisztus Király 
vasárnapján a szent-
mise után a kijára-
toknál Jánoshalmi Cso-
port tagjai osztották 
Szent Erzsébet kenye-
rét. Mindenki vihe-
tett haza családjának, 
szomszédainak, hogy 
azt közössen fogyasz-
szák le, ezzel Szent Er-
zsébet szolgáló szere-
tetére emlékezve.
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Indulj el Te is december 1-jén Betlehembe, az egyetlen úton, amely oda elvezet: a szeretet útján. Amelyik 
napon volt egy szép adventi jócselekedeted (segítettél másokon, Jézus iránti szeretetből lemondtál valami 
kedvtelésedről), és elvégeztél egy szép esti imádságot, akkor kiszínezheted az aznapi korongot. 

A SZERETET ÚTJÁN A KIS JÉZUS JÁSZOLÁHOZ

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

Ezúttal kérjük felnőtt olvasóinkat is, csatlakozzanak ehhez a játékhoz.
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Napkeleti Bölcsek Érkezése 
Óvodánkban ha-

gyomány, hogy ja-
nuár 6-án a Napke-
leti Bölcsek hoznak 
ajándékot a csopor-
toknak. Így történt 
ez idén is, az Ösz-
szefogás János-
halmáért Egye-
sület tagjának, 
Csaplár Józsefnek 
és feleségének jó-
szívű közreműkö-
dése folytán kaphat-
tuk adományként a 
sok játékot.

Gyertyaszentelés és Balázs-áldás az óvodában

Februárban, Szent Balázs püspök neve napján Norbert atya részesítette Balázs-áldásban a gyermeke-
ket, majd megszentelte az otthonról hozott gyertyákat.

Életképek a Katolikus Iskolából 
és Óvodából 
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Egyházmegyei lelki nap
Iskolánk pedagógusai március 8-án egyházmegyei lelki napon vettek részt Kiskunhalason a II. Rákóczi 

Ferenc Katolikus Szakközépiskola szervezésében. Az érseki szentmise után Dr. Ivány István, a Váci Pi-
arista Gimnázium igazgatóhelyettese tartott két részből álló előadást  A cserkészet és az iskola - egy ön-
kéntes ifjúsági mozgalom helye és szerepe a XXl. századi oktatásban címmel.

Krisztus feltámadásának 
ünnepére készültünk

Iskolánk tanulói 
április 14-én lelki 
nappal is készültek 
a megváltás ünnepé-
re. Örömmel kö-
szöntöttük Cselik 
László atyát, aki 
a szentmisén és 
az osztályokban 
megtartott lelki 
foglalkozásokon 
osztotta meg gon-
dolatait a gyerme-
kekkel.

Elsőáldozás
Június 1-jén Toldi Norbert káplán atya felkészítése után intézményünkből 43 gyermek találkozott elő-

ször az Oltáriszentségben jelenlévő Jézussal. 

Ballagás
Végzős diákja-

ink június 15-én 
vettek búcsút az 
iskolától. Az el-
múlt tanévért való 
közös hálaadó 
szentmisén Főtisz-
telendő Bergmann 
János kanonok, 
bácsalmási espe-
res plébános pré-
dikált. 
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Egyházmegyei tanévnyitó

Bábel Balázs érsek úr 
ünnepi szentmise kere-
tében nyitotta meg az új 
tanévet augusztus 31-
én a jánoshalmi Szent 
Anna – templomban. In-
tézményünk a követke-
ző tanévét Mons. Meny-
hárt Sándor pápai káplán, 
a Kalocsa-Kecskeméti 
Érseki Bíróság bírósági 
helynöke lelki vezetésé-
vel kezdte meg, akit érsek 
atya a Veni Sancte kereté-
ben iktatott be új hivata-
lába. A tanévnyitó és intézményünk 20 éves fennállásának ünneplése Mons. Tajdina József volt plébáno-
sunk emlékére állított emléktábla felszentelésével zárult.
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Őszi lelkigyakorlat
Szeptemberben az intézmény dolgozói számára spirituális vezetőnk, Menyhárt Sándor atya tartott lelki-

gyakorlatot. A nap folyamán az ő lelki vezetésével mélyedtünk el a hitéletünket érintő témákban.
A program Szentmisével kezdődött. Ezután a plébános úr a Magvető példabeszédének kapcsán arról 

beszélt, milyen „talajok” vagyunk mi, milyenek lehetnénk, illetve milyennek kellene lennünk. Ezt köve-
tően az ima fontosságáról, annak megfelelő körülményeiről és nehézségeiről értekeztünk. A program a 
Csizovszki - tanyán került megrendezésre, amit ezúton is köszönünk vendéglátóinknak.

Terményáldás a Katolikus Óvodában
Az óvodás gyerme-

kek ebben az évben is 
Terményáldás kereté-
ben adtak hálát a Jóis-
tennek az ősz gazdag-
ságáért, mindazokért, 
amivel bennünket 
megajándékoz. Az 
ünnepség keretében 
Sándor atya szentel-
te meg a terményeket, 
majd a gyermekek 
csoportonként kis mű-
sorral kedveskedtek a 
jelenlévőknek.

Útszéli keresztek rendbetétele
Az iskola felső 

tagozatos osztályai 
október végén fel-
kerestek egy-egy vá-
rosunk útjai mentén 
felállított keresztet, 
amelynek környékét 
gyomlálással, virág-
ültetéssel szépítet-
ték meg. A munka 
mindenütt jó hangu-
latban zajlott. Ke-
resztállító őseink-
re egy-egy mécses 
meggyújtásával is 
megemlékeztek.
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Egyházi anyakönyvi események 2014

Farkas Olivér József (a.n.: Kolompár Emese)
Dobos Odett (a.n.: Derűs Csilla)
Kolompár Dániel (a.n.: Kolompár Fruzsina)
Kolompár Natália (a.n.: Kolompár Csilla)
Kiss Áron (a.n.: Ignácz Adrienn)
Frick Janka (a.n.: Ádám Adrienn)
Kun Amira Klarissza (a.n.: Zsuska Annamária)
Varga Ákos (a.n.: Kovács Krisztina)
Nagy Róza (a.n.: Agócs Andrea)
Ivanics Izabella Franciska (a.n.: Simon Judit)
Horváth Rikárdó Róbert
Bükk Gergő (a.n.: Szűcs Bernadett)
Bükk Bianka (a.n.: Szűcs Bernadett)
Gombkötő Dorina (a.n.: Toka Henriett)
Gombkötő Gréta (a.n.: Toka Henriett)
Kovács Regina (a.n.: Gömzsik Bernadett)
Magyar Bálint (a.n.: Csapó Klára)
Mák Dániel (a.n.: Nagy Anita)
Zsikla Zorán (a.n.: Anhoffer Kitti Noémi)
Zsikla Zoé (a.n.: Anhoffer Kitti Noémi)
Mester Norman (a.n.: Varga Zsuzsanna)
Kolompár Sanel Hanna (a.n.: Kolompár Anna)
Ördög Valéria (a.n.: Mackó Ildikó)
Ruskó Ádám (a.n.: Rendek Kinga)
Szalcsán Mirella (a.n.: Kőrös Melinda)
Rostás Noémi Zsófia (a.n.: Kurucz Nikoletta)
Csizmadia Zsolt Dávid (a.n.: Kurucz Mária)
Blahó Zénó (a.n.: Koszorús Gabriella)
Blahó Csenge (a.n.: Koszorús Gabriella)
Nagy Kristóf (a.n.: Kutor Veronika)
Bánfi Orsolya (a.n.: Sódar Szilvia)
Bánfi Ádám (a.n.: Sódar Szilvia)
Sarga Hédi (a.n.: Nagy Veronika)
Sarga Blanka (a.n.: Nagy Veronika)
Simokovics Adrienn (a.n.: Karip Szilvia)
Hanus Armand (a.n.: Ádám Gabriella)
Batánovics István (a.n.: Batánovics Istvánné)
Huszti Benedek (a.n.: Poós Anikó)
Kolompár Emília Evelin (a.n.: Mezei Anita)
Kisföldi Zsolt Kevin (a.n.: Szabó Lilla)
Kisföldi Anasztázia (a.n.: Szabó Lilla)
Kiss Endre Félix (a.n.: Baics Ágnes)
Dági Viola (a.n.: Vándor Réka)

Házasságot kötöttek

Ádám Krisztián és Orcsik Mónika
Kovács Ákos és Czeller Adrienn
Kókai Bernadett és Kling Róbert
Pusenszki Norbert és Simon Petra
Balázs Péter és Kiss Mária
Molnár Péter és Sörfőző Vivien
Nyári Sándor és Kutyifa Réka
Gál Zoltán és Szalai Anita
Szabó László Imre és Bozár Mónika
Poós István és Toka Andrea
Csányi Mátyás és Veszelovszki Nóra
Csizovszki Balázs és Szabó Mikor Kitti
Madarász Attila és Kökény Ágnes
Elekes Zoltán és Vén Gabriella

Somogyi Viktória (a.n.: Bokor Gabriella)
Kolompár Dorina Noémi (a.n.: Kolompár Brigitta)
Sörfőző Vivien (a.n.: Rutka Mária)
Kolompár Sándor (a.n.: Rostás Ibolya)
Kolompár Richárd (a.n.: Burai Tünde)
Kolompár Tamás (a.n.: Burai Tünde)
Tegzes Míra (a.n.: Kovács Éva)
Kotró Marcell (a.n.: Szente Mariann)
Szabó Vivien (a.n.: Tettinger Adrienn)
Szabó Lizett (a.n.: Tettinger Adrienn)
Szabó Zétény (a.n.: Papp Edit)
Kishonti Toni (a.n.: Lin Xue)
Kishonti Lina (a.n.: Lin Xue)
Kiss Botond (a.n.: Szvétek Edit)
Gyuris Jázmin (a.n.: Schmél Mónika)
Szili Dzsesszika Mirjam (a.n.: Szabó Alexandra)
Nagy Dominik Benedek (a.n.: Csámpai Teréz)
Szeitz Zalán (a.n.: Metzinger Barbara)
Frick Kornél (a.n.: Halász Timea)
Ragadics Liliána (a.n.: Frick Adrienn)
Molnár Erik Róbert (a.n.: Csizmadia Helga)
Vida Keve Gyula (a.n.: Csík Terézia)
Dobos Luca (a.n.: Dobos Mária)
Papp Sarolta (a.n.: Pécsi Renáta)
Zlatics Izabel (a.n.: Taskovics Ágnes)
Novák Olivér (a.n.: Kurucz Katalin)

Kereszteltek 2014.
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Elhunytak 
2013 decembertől

Kasziba Ferenc 1964
Szabó István Tibor 1955 P
Szabó Magdolna 1953 P
Zsulyevics Mihály 1937
Kolonics Veronika 1961
Csordás István 1939
Papp Ferenc 1956 P
Jónás Mihály 1919
Rabpál Erzsébet 1941
Péter Szabó Erzsébet 1920
Csima Mária 1936 

2014 
Pásztor Lajos 1947
Androvics Etelka Veronka 1935 P
Szili Janka 1920
Molnár Erzsébet 1964 P
Galgóczi Jolán  P
Klinkó Etelka  1925 P
Szabó Terézia  1944 P
Pencziger Mária  1925
Vincze Franciska  1928
Vancsik Teréz  1926
Randvánszki Viktória  1927 B
Király Zsófia Gizella 1922
Sipka Mária 1933 P
Mészáros Mihály 1922
Szili József 1928
Csabai Julianna 1929
Borbély Erzsébet 1938
Konkoly Béla 1984 P
Huszár Zsuzsanna Mária 1924
Király Pongrác 1948 P 
Bódi Borbála Irén 1925 R
Borsik Rozália 1937
Rácz Rozália 1919 B
Matus Gizella 1927 P
Soós Mihály 1946
Almási Mária 1966
Sódor Béla Mátyás1935 
Szili Johanna 1924
Csernók Margit 1935 P

Horváth Mária 1931
Lengyel Margit 1941
Harczi Vencel1929
Horváth Magdolna 1935
Kurucz Aranka 1961
Juhász Ferenc 1921
Simon Mária 1953 P
Kovács Katalin 1954 P
Koppány Elvira 1920
Horváth Sándor 1937
Kisföldi József Tibor 1949 P
Komáromi Margit Magdolna 1941
Farkas Ferenc 1951
Fialla Angyalka Terézia 1932
Kasziba Imre 1936 P
Schablacher Mária 1927
Dudás Terézia Erzsébet 1923
Kővári Ferenc 195
Vakula János 1942 P
Tóth Erzsébet 1928
Galgóczi Magdolna 1929
Gasch Zsófia 1953
Dági Viktória 1914
Kolompár Terézia 1932
Páncsics Lajos 1958
Lakatos Olivér 2009
Tamás Ilona 1931
Lukács Margit Irén 1951
Csofcsics Mihály 1927 P
Kis Katalin 1937
Zoó Sándor 1952 P
Köblös Zoltán 1962 P
Csincsák Mihály 1946
Tóth Mária 1930
Szarvas László1954
Seres Eleonóra Zsuzsanna 1967 P
Oláh Erzsébet 1926
Törköly Zsuzsanna 1948 P
Agócs Etelka 1920
Besze Ilona 1931
Demsa Ferenc 1926 P
Magyar Imre 1930 P
Bánóczki Lajos Márton 1941 P
Évald Géza 1929 P
Kenderesi Mária 1924

Madarász Ilona 1925
Csík Ilona 1923
Kiss Ferenc Zoltán 1960 P
Sziráczki Sándor 1937
Szarvas Sándor 1926 
Gyurákovics József 1926
Balázs Lajos 1953 P
Salamon Ferenc 1953 P
Hegedűs Illés 1931
Bognár Lukács János 1932
Juhász Péter 1932
Szántó Vilma 1923
Kalmár Julianna 1933
Faddi István János 1957
Dági Franciska 1919
Jacsó Jusztina 1929
Rajcsány Éva 1925
Miskolczi Mária Magdolna 1948 P
Kasziba István 1919
Kiss Katalin 1953
Molnár Teréz 1933
Muntyán Magdolna 1947 P
Varga Klára 1928
Kolompár Gusztáv  1964 
Dr Tompa László Szabolcs 1943 P
Kapás Simon 1938
Iván Gyula 1950  P
Panna István 1956 P
Szűcs Anna 1936 P
Csernók Erzsébet 1928
Tóth Tibor 1965 P
Szerezla Benedek 1953 P
Szűcs Károly Zoltán 1966
Bobár István 1936
Bárány Erzsébet 1930
Zsebi Mária Magdolna 1949
Horváth Erzsébet 1924
Lippai Zsolt 1970
Kasziba Vencel 1935
Stefulik Anna  1942
Bácskai Judit 1950 P
Kovács Ilona 1932
Köblös Magdolna  1933
Ács Kázmér 1928
Tipari József 1933 P

Akikért a harang szólt
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"Gondoljatok bele, hogy egy nem házas asszony 
bemegy a templomba, s azt kéri, hogy kereszteljék 
meg a fiát. És az, aki éppen ott tartózkodik, azt vá-
laszolja: nem lehet, mert maga nem házas...

Figyeljük meg, hogy az az asszony, akinek volt 
bátorsága megtartani és megszülni gyermekét mi-
vel találkozik! Zárt ajtóval! Ha így folytatjuk, nem 
teszünk semmi jót az emberekkel, Isten népével. 
Jézus hét szentséget alapított, de mi ilyen magatar-
tásokkal egy nyolcadikat találunk ki: a "lelkipász-
tori vám" szentségét!...

Aki közeledik az Egyházhoz nyitott ajtót kell, 
hogy találjon, és nem a hit ellenőrét...

Szükségünk van reverenda és fátyol nélküli 
szentekre. Szükségünk van farmeros és tornacipős 
szentekre. Szükségünk van szentekre, akik mozi-
ba mennek, zenét hallgatnak, és barátaikkal sétál-
nak. Szükségünk van szentekre, akik Istent teszik 
első helyre, de az egyetemen is kitűnnek. Szüksé-
günk van szentekre, akik időt találnak a minden-
napi imára, és képesek a tiszta szerelemre, vagy a 
tisztaságot megszentelik...

Szükségünk van korszerű szentekre, XXI. szá-
zadi szentekre, akik erre a korszakra alkotják meg 
a lelkiségüket. Szükségünk van olyan szentekre, 
akik el vannak kötelezve a szegények iránt és a 

szükséges szociális változások iránt.
Szükségünk van a világban élő szentekre, a vi-

lágban megszentelődő szentekre, akik nem félnek 
a világban élni. Szükségünk van kólát és hot-dogot 
fogyasztó, 
i n t e r n e t e -
ző és Ipod-
ot használó 
szentekre . 
Szükségünk 
van olyan 
szentekre , 
akik szere-
tik az Eu-
charisztiát, és nem szégyellnek a hétvégén sört 
inni vagy pizzát enni barátaikkal. Szükségünk van 
olyan szentekre, akik szeretik a mozit, a színházat, 
a zenét, a táncot, a sportot. Szükségünk van társa-
ságot kedvelő szentekre, akik nyitottak, normáli-
sak, barátságosak, vidámak és jó barátok.

Szükségünk van olyan szentekre, akik e világ-
ban élnek, és meg tudják ízlelni a világ jó és tisz-
ta dolgait, de mégsem világiasodnak el... Legyünk 
hát ilyenek!"

(A "Mi canto es oración" című honlapról)

JÁNOSHALMI

HA RAN GOK
A Szent An na Egy ház köz ség 

hitéleti ki ad vá nya
     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: 
Menyhárt Sándor 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:  
Évente három alaklommal

Ál dott, bol dog, bé kés  
Ka rá csonyt, 

Is ten ál dá sa i ban gaz dag, 
iga zi ér té kek ben bõ vel ke dõ  

új esz ten dõt kí vá nunk 
 minden ol va sónk nak!

Ferenc pápa üzenete
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