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2015.
ADVENT

Az év legbensőségesebb időszaka érkezett 
el. A Karácsonyt megelőző hetek különleges 
hangulatot árasztanak.

A növekvő sötétségben vágyakozunk a 
fényre, lámpákat, világítófüzéreket gyújtunk 
mindenfelé. A sok apró fény nem veszi el a 
sötétséget, de kicsit feledteti, annak félelme-
tes hatalmát.

Advent fő szimbóluma a gyertya, amit az 
adventi koszorún gyújtunk meg minden este. 
A gyerekeket is elvarázsolja az élő láng, nem 
tudnak vele betelni.

Érdemes nyugodtabb estéken leülni a ko-
szorú köré, közösen imádkozni, elbeszél-
getni a gyertyák fényénél. Ez az élő láng 
Krisztus szimbóluma, aki fényt hoz, ahogy 
karácsony evangéliuma hirdeti: „Kezdetben 
volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt 
az Ige, ő volt kezdetben Istennél. Minden ál-
tala lett, nélküle semmi sem lett, ami lett. 
Benne az élet volt, s az élet volt az embe-
rek világossága.

Krisztus az aki megérint bennünket ezek-
ben a napokban, ő közeledik felénk, nyito-
gatja szemünket, kopogtat a lelkünk ajtaján. 

Ő fordít egymás felé bennünket, ő tölt el sze-
retettel, együttérzéssel, a békesség vágyával. 
Jó lenne ezt újra és újra felismerni, megbi-
zonyosodni arról, hogy Isten közel van hoz-
zánk, csak a szívünkbe kell nézni. Felfedez-
hetjük őt az életünkben, a másik emberben, 
családtagjainkban, barátainkban, a segítség-
re szorulókban, betegekben, szenvedőkben.

Isten érkezése szeretetet, békét, fényt hoz, 
és mindig meghívást is: „jöjj és kövess en-
gem”, legyél te is világosság, legyél te is 
szeretet a sötétségtől fenyegetett világban.  
Az advent a rorate Szentmiséktől lesz igazán 
„az Úr eljövetelének időszakává”. Ha min-
den reggel Isten üzenetével kezdhetjük a na-
pot, találkozunk az Eucharisztiában Jézussal 
és egymással, megerősödünk a szeretetben, 
akkor munkánk során is felismerhetjük Is-
ten szeretetét, közelségét, megérezzük indít-
tatásait a jóra. Ha Adventben sikerül Istent 
keresve élnünk, akkor Karácsony éjszaká-
ján annak eljövetelét ünnepelhetjük, aki va-
lóban életünk világossága, aki valóban ké-
pes legyőzni a sötétség hatalmát életünkben 
és a világban is.

Advent az Úr eljövetele
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Napról napra készüljünk, hogy boldog 
ünnepünk legyen s ne csak karácsonykor!

Az első öröm, melyet életadó Atyánk megszeret-
ne osztani veled, a létezés maga! Jó dolog élni, lé-
tezni! Ez az öröm járja át mindazt, ki Istentől létet 
kapott! A kis bárányok önfeledt ugrálása a tavaszi 
zöld gyepen, vagy a fészekből kikelt kis fecskema-
dár villódzása az esti alkonyban, mind mind a lé-
tezés örömének a túlcsordulása! Ülj le kint a ter-
mészetben vagy szobád csendes zugában, és töltsön 
el a létezés öröme, érezd ahogyan dobog a szíved, 
ahogyan áramlik ereidben az életadó vér, érezd aho-
gyan 36 fokon lobog benned az élet lángja, mely 
minden szorgalmasan dolgozó kis sejtedet átjárja, 
életben tartja. Érezd ezt a belső tüzet, az élő tested 
drága ajándéka szerető Istenednek.

Nyisd ki a szemed és csodálkozz rá környezeted-
re, próbáld megérteni azt a sok csodát, melyet két 
szemedbe, agyadba rejtett az Úr. A szemed előtt éle-
sen kirajzolódó világ lehetne fehér feketében, úgy 
is lehetne élni, hisz sokáig a televízió adásait is csak 
így láttuk, de Isten, a te Atyád, túláradó szereteté-
ben megajándékozott a színek sziporkázó, csodála-
tos, tarka világával! Csodáld a finom árnyalatokat, 
az előtted kirajzolódó formákat, érezd a kép mély-
ségét, ne legyen semmi magától értetődő!

Végy a kezedbe egy almát, mind a gyermek, aho-
gyan a karácsonyi ajándékát bontja, te is nagy fi-
gyelemmel harapj bele az egészséges gyümölcsbe! 
Ne légy mohó, lassan rágd, hagyd, hogy zamatos 
íze átjárja szádat, majd torkodon keresztül betöltse 
bensődet. Semmi másra ne gondolj, csak arra a tisz-
ta, finom ízre, mit a napon érlelt gyümölcs neked 
akar ajándékozni, aztán lassan gondolj arra, hogy 
mindez a létezés szép ráadása, Istened nagylelkű-
sége a sokféle, íz, zamat, illat. Te mikor az autódat 
tankolod, nem kérded a gépkocsitól, hogy milyen 
ízű üzemanyagra vágyik, netalán eper ízűre, vagy 
mandula ízűre. Nem kérded, hanem a csövet szépen 
a tartályba teszed és megtöltöd, majd útra kelsz! Az 
ember világa is lehetne sokkal egyszerűbb, ehet-

nénk mindannyian csak salátát vagy káposztát, hisz 
a létet teremthette volna úgy is az Isten, hogy az 
elég legyen, de mennyivel gazdagabb így az életed! 
Atyád, azt szeretné, hogy a mindennapi léted ün-
nep, öröm legyen számodra! 

Éld át az Istentől kapott léted örömét! Indulj el, 
haladj, s csodálkozz rá, hogy bokád, térded ízületei 
mérnöki pontossággal hordoznak, izmaid akaratod-
tól vezérelve célba juttatják a testedet. Szinte elkép-
zelni sem lehet, ahogy ez az élő gyár, mely te vagy, 
s melyben milliárd és milliárd sejt végzi a maga jól 
körülírt feladatát életed minden percében mozog, 
terveket készít, él, álmodik!! Miközben boldogan 
kacagva úszol, testedet körül öleli a tó hűs vize, lá-
tod a célt, haladsz, szíved megállás nélkül pumpál-
ja izmaidba az életerős, friss vért! Az egyik fiunk a 
szíve születése óta beteg volt, meg kellett műteni, 
az orvos részletesen elmondta, hogy hogyan cseréli 
ki a dobogó szív egyik billentyűjét, a kezembe adta 
a mérnöki munka csodás kis darabját és közben el-
mondta, hogy ez közel öt millió forint lesz! Lemen-
tem a kápolnába és végtelen öröm töltött el, és az 
élet végtelen csodája előtt térdet hajtottam! Hála és 
öröm töltött be, lám Istentől én jó szívet kaptam, 
minden billentyű szépen zár, működik, élek, több 
mint ötven éve dobog a szívem! Ki tudná megmon-
dani, hogy hány milliárd dobbanás és mily renge-
teg megmozgatott oxigéndús vér áradt szét a tes-
temben, hogy építeni, imádkozni, szeretni, tudjak! 
Egy ember évente egy tonna mindenféle táplálékot 
vesz magához, és mindezt teste a maga képére for-
málja, belőle leszel te, és lesznek a tiszta, szép gon-
dolatok, tettek, álmok!

Ünnepre készülünk, kérlek, állj meg és töltsön el 
a létezés öröme, a végtelen, tiszta hála, hisz ajándék 
minden sejted, porcikád, perced! Alázattal eszmélj 
rá, hogy milyen csodálatos, távlatokba vezető ajtót 
nyitott előtted Istened, amikor létbe hívott, és meg-
ajándékozott e hatalmas lehetőséggel, a te saját ön-
álló életeddel!

Szeretettel, Csaba t.

Létezés öröme!
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Adventi készület  
az Irgalmasság évében

„A Szentlélek, aki a hívők lépteit vezeti, hogy együttműködjenek Krisztus üdvözítő művével,  
legyen Isten népének vezére és támasza, segítsen szemlélnünk az irgalmasság arcát.”

A napi gondolatok Ferenc pápa Misericordiae Vultus kezdetű, az Irgalmasság Évét meghirdető 
bullájából valók.
A napi szentírási részek az Adoremusban, a www.evangelium.katolikus.hu vagy a www.
evangelium365.hu címen megtalálhatók. 

 Elmélkedj! Cselekedj!

ADVENT
1.

A názáreti Jézus a szavaival, tetteivel és egész személyi-
ségével kinyilatkoztatja Isten irgalmasságát. Állandóan 
szemlélnünk kell az irgalmasság misztériumát. Ez szá-
munkra az öröm, a derűs nyugalom és a béke forrása. Üd-
vösségünk feltétele.

Elkészítjük adventi koszorúnkat 
és a tennivalók listáját. Figye-
lünk a kisebb fogyasztásra.

11.30. 
hétfő 
Szent 

András

Irgalmasság: a szó, amely kinyilatkoztatja a Szenthárom-
ság misztériumát. Irgalmasság: a végső és legnagyobb tett, 
amellyel Isten elénk siet. Irgalmasság: az alapvető törvény, 
amely minden ember szívében ott lakik, aki őszintén te-
kint a testvérre, akivel az élet útján találkozik.

Olvasom az evangéliumot, és en-
gedem, hogy kihívjon megszokott 
életvitelemből az irgalom Szava.

12.01. 
kedd

Irgalmasság: az út, amely egyesíti Istent és az embert, mert 
kitárja a szívét arra a reményre, hogy bűneink korlátai elle-
nére mindenkor szeretnek bennünket.

Nem bölcsnek és okosnak kell 
lennem. Ma egy leszek az irga-

lomra szorulók közül.

12.02. 
szerda

Vannak pillanatok, amikor még sürgetőbb meghívást ka-
punk arra, hogy tekintetünket az irgalmasságra szegezzük, 
annak érdekében, hogy mi magunk is az Atya cselekvésé-
nek hatékony jeleivé váljunk. Ezért hirdettem meg az Irgal-
masság Rendkívüli Jubileumát, mint alkalmas időt az Egyház 
számára, hogy erősebbé és hatékonyabbá tegye a hívők 
tanúságtételét.

Itt az alkalmas idő! Lelkiisme-
retvizsgálatot tartok, felkészülök 

szentgyónásomra.

12.03. 
csütörtök

Az evangelizáció ismét új szakaszához érkezett. Minden 
keresztény ember számára újszerű kihívás, hogy még na-
gyobb lelkesedéssel és meggyőződéssel tegyen tanúságot 
hitéről. Az Egyház megérezte annak a felelősségét, hogy 
az Atya szeretetének eleven jelévé kell lennie a világban.

Megkeresem hol, mit kell újrakezde-
nem az Úrral? Mit építettem eddig 

homokra?

12.04. 
péntek

Mennyire szeretném, ha a következő éveket áthatná az ir-
galmasság, hogy mindenki találkozhasson Isten jóságával 
és gyöngédségével! Mindenkihez – hívőkhöz és távol ál-
lókhoz is – jusson el az irgalmasság balzsama, mint Isten 
már köztünk jelen lévő országának jele.

Jézus Krisztus nevében támogatok 
egy rászorulót.
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12.05. 
szombat

A bűn súlyosságára Isten a megbocsátás teljességével vála-
szol. Az irgalmasság mindig felülmúl minden bűnt, és senki 
sem állíthat korlátokat a megbocsátó Isten szeretete elé.

Ma különösen igyekszem felülmúlni 
gyengeségeimet: elfogadni, megérteni 

a másikat.

ADVENT
2.

A Szentírásban az irgalmasság kulcsfogalom annak kife-
jezésére, hogy Isten hogyan bánik velünk. Ő nem csupán 
beszél a szeretetéről, hanem láthatóvá és tapinthatóvá is 
teszi. A szeretet soha nem maradhat elvont kifejezés.

Adakozom a Kárpátalján élők 
tüzelőjének megvásárlására.

12.07. 
hétfő 

Az isteni irgalmasság nem a gyöngeség, mint inkább Is-
ten mindenhatóságának a jele. …Isten az emberi történe-
lemben mindig jelenvalónak, közelinek, gondoskodónak, 
szentnek és irgalmasnak mutatkozik.

Kérem a nyitottságot a mai nap 
találkozásaihoz.

12.08.
kedd 

Szeplőtelen 
fogantatás

Ez a liturgikus ünnep megmutatja Isten cselekvésmódját 
– történelmünk kezdetétől fogva. Ádám és Éva bűne után 
Isten nem akarta az emberiséget egyedül, a bűn hatalmá-
ban hagyni. Ezért gondolta el és akarta a szeretetben a 
szent és szeplőtelen Máriát, hogy az emberi nem Megvál-
tójának édesanyja legyen.

Máriával együtt igent mondok az 
életre, melyet Isten teremt bennem.

12.09. 
szerda

Isten irgalmassága konkrét valóság, amellyel kinyilvánítja 
szeretetét, mely olyan, mint egy atyáé és anyáé, akik szívük 
mélyéig megindulnak gyermekeikért. Valóban állíthatjuk, 
hogy „szívbéli” szeretet. 

Csöndet tartok: megpihenek, 
felüdülök az Ő szívbéli szere-

tetében.

12.10. 
csütörtök

Jézus személye nem más, mint az önmagát ingyenesen oda-
ajándékozó szeretet. A hozzá közeledő személyekkel valami-
féle páratlan és megismételhetetlen kapcsolatban áll.

Hogyan tudnám ma önmagamat 
odaajándékozni?

12.11.
péntek

A csodajelek, amelyeket elsősorban a bűnösökkel, a sze-
gényekkel, a kirekesztettekkel, betegekkel és szenvedőkkel 
visz véghez, az irgalmasságról beszélnek. Benne minden 
az irgalmasságról szól; benne nincs semmi együttérzés 
nélkül.

Ma lemondok valamiről, hogy 
növekedjék ebben a nemzedékben 

Isten Országa.

12.12. 
szombat

Talán régóta megfeledkeztünk arról, hogy megmutassuk 
és járjuk az irgalmasság útját. Egyfelől a kísértés, hogy 
mindig és csakis az igazságosságot keressük, elfeledtette 
velünk, hogy az irgalmasság az első, szükséges és kihagy-
hatatlan lépés.

Ma igyekszem jobban szeretni azt, 
akit nehéz. Talán így megláthatlak 

és örvendhetek barátságodnak.

ADVENT
3.

Isten irgalmassága az ő irántunk viselt felelőssége. Fele-
lősnek érzi magát értünk, vagyis a javunkat akarja; bol-
dognak, örvendezőnek és derűsnek kíván látni bennünket. 
Ahogyan ő irgalmas, úgy kell nekünk is irgalmasnak len-
nünk egymás iránt.

Pihenéssel, imádsággal,  
a családdal ünneplem a vasárnapot.

12.14. 
hétfő 

Keresztes 
Szt. János

Szomorú dolog látni, hogy kultúránkban milyen gyors 
ütemben halványul el a megbocsátás. Úgy tűnik, hogy bi-
zonyos helyzetekben maga a kifejezés is jelentését veszti. 
A megbocsátás tanúságtétele nélkül azonban az élet ter-
méketlenné, elsivatagosodottá válik.

Keresem a bizalom  
és a megbocsátás gesztusait.
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12.15. 
kedd

Újra elérkezett az idő az Egyház számára, hogy vállalja 
a megbocsátás örömhírének hirdetését. Itt az idő, hogy 
visszatérjünk a lényeghez, hogy viseljük testvéreink gyön-
geségeit és nehézségeit. A megbocsátás új életet fakasztó 
erő, és bátorságot ad arra, hogy reménnyel tekintsünk a 
jövőbe.

Nemes szívvel elengedem a tarto-
zásokat a családomban, közös-

ségemben.

12.16. 
szerda

Az Egyháznak az a küldetése, hogy hirdesse Isten irgal-
masságát, az evangélium dobogó szívét, melynek általa kell 
eljutnia minden ember szívéhez és elméjéhez. Krisztus Je-
gyese magáévá teszi Isten Fiának magatartását, aki váloga-
tás nélkül közeledik mindenkihez.

Felajánlom barátságomat mások-
nak, válogatás nélkül.

12.17. 
csütörtök

A hitelesség szempontjából döntő, hogy az Egyház és ige-
hirdetése az irgalmasságot elsőként élje és tanúsítsa. Nyel-
vezetének és gesztusainak közvetítenie kell az irgalmassá-
got, hogy behatolhasson az emberi szívekbe, és arra in-
dítsa őket, hogy megtalálják az Atyához visszavezető utat.

Imádkozom és böjtölök. Hiszem, 
hogy ezek a tettek hatással 

vannak azokra, akik keresik a 
visszatérés útját az Atyához.

12.18. 
péntek

Az Egyház első igazsága Krisztus szeretete. Az Egyház 
ennek a megbocsátó és önátadó szeretetnek a szolgálója 
és közvetítője az emberek között. Éppen ezért, ahol az 
Egyház jelen van, ott nyilvánvalóvá kell válnia az Atya 
irgalmasságának. Plébániáinkon, közösségeinkben, társu-
latainkban és mozgalmainkban – egyszóval bárhol, ahol 
keresztények élnek, mindenkinek rá kell találnia az irgal-
masság oázisára.

Részt veszek a plébániai szentség-
imádáson.

12.19. 
szombat

E Jubileumi Évet az Úr szavainak fényében szeretnénk 
megélni: irgalmasok, mint az Atya. Az evangélista idézi Jézus 
tanítását, aki azt mondja: „Legyetek hát irgalmasok, amint 
Atyátok is irgalmas” (Lk 6,36.). Ez az életprogram annyira 
nehéz, amennyire örömmel és békességgel teljes.

Részt veszek a rorátén, hálát 
adok, hogy fogantatásomtól 

ugyanaz a Szentlélek működik 
bennem, aki Sámsonban és 

Keresztelő Jánosban.

ADVENT
4.

Jézus parancsa mindazoknak szól, akik hallják az ő hangját 
(vö. Lk 6,27). Ahhoz tehát, hogy képesek legyünk az irgal-
masságra, először Isten szavának hallgatóivá kell válnunk. 
Ez azt jelenti, hogy újra fel kell fedeznünk a csend értékét, 
hogy elmélkedhessünk a hozzánk intézett Szóról. Ezáltal 
lehetővé válik számunkra Isten irgalmasságának szemlélé-
se és életstílusként való elsajátítása.

Időt találok a csendre,  
hogy az Úr készítse bennem  

az ünnepet.

12.21. 
hétfő

A Szentévben megtapasztalhatjuk majd, hogy mit jelent 
megnyitni a szívünket azok felé, akik a modern világ – 
gyakran drámai módon létrehozott – perifériáin élnek. 
Mennyi kényes és gyötrelmes szituáció van a mai világban! 
Hány sebet ütnek azok testén, akiknek már nincs hangjuk, 
mert a jajszavukat elnyomta és elhallgattatta a gazdag né-
pek közömbössége.

Megváltoztatom gondolko-
dásomat: felhagyok azzal a 

gondolattal, hogy tetteim nincse-
nek hatással azok életére, akik az 

éhségtől szenvednek.
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12.22. 
kedd

Nyissuk föl a szemünket, hogy észrevegyük a világ nyo-
morúságát, méltóságuktól megfosztott fivéreink és nővé-
reink sebeit, és érezzünk késztetést arra, hogy meghalljuk 
segélykiáltásukat. Ragadjuk meg kezüket és vonjuk ma-
gunkhoz őket, hogy érezzék jelenlétünk, barátságunk és 
testvériségünk melegét. Tegyük magunkévá kiáltásukat, 
hogy együtt lebonthassuk a közömbösség barikádját, mely 
gyakran elég hatalmasnak tűnik ahhoz, hogy elrejtse az 
önzést és a képmutatást.

A tavalyinál szerényebben ter-
vezem meg az ünnepi asztalt, 

vagy mosolyogva ráköszönök egy 
koldusra.

12.23. 
szerda

Gondolataink most az Irgalmasság Anyja felé fordulnak. Te-
kintetének édessége kísérjen bennünket a Szentévben, hogy 
valamennyien fölfedezhessük Isten gyöngédségének örömét. 
Az emberré lett Isten misztériumának mélységét senki sem 
ismerte meg úgy, mint Mária. Az ő életében mindent a meg-
testesült Irgalmasság jelenléte határozott meg.

Jézus jelenlétére figyelek, mint 
Mária, így végzem az ünnepi 
előkészületet. Ő találkozni és 

befogadni akar.

12.24.
csütörtök

A rendkívüli Szentév célja, hogy a mindennapjainkban 
éljük meg az irgalmasságot, mely az Atyától szüntelenül 
árad felénk. A Jubileum során engedjük, hogy Isten meg-
lepjen bennünket. Ő soha nem fárad bele, hogy kitárja 
szíve kapuját, és újra meg újra megmutassa, hogy szeret 
bennünket, és meg akarja osztani velünk az életét.

Lelkünket és otthonunkat meg-
tisztítva várjuk  

a Messiást.

Az idén is lesz karácsonyi hangverseny! 

Advent 4. vasárnapján, december 20-án  17 órai kezdettel Karácsonyi hangverseny 
lesz a templomban, melyre mindenkit nagyon sok szeretettel hívunk és várunk!!!!
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A menny or szág fé nye gyul lad ki lel künk ben a 
ka rá cso nyi já szol kö rül. Szeb bet, ben sőb bet el sem 
tu dunk kép zel ni a bet le he mi bar lang nál. A szent 
éj sza ka fel vil la nó csil lag
fé nye i nek kö ze pé ben egy 
já szol áll, s ben ne a kis Jé
zus. A má sik je lünk, ami a 
já szol nál is job ban át jár ja 
ke resz tény éle tün ket, a ke
reszt. A ke resz tet ezer for
má ba be le épít jük éle tünk
be, kezd ve a temp lo mok 
tor nyán, temp lo ma ink és 
há za ink bel se jén, nyak lán
ca in kon és jel vé nye in ken, 
foly tat va ál dá sa in kon és 
szent ség vé te le in ken, egé
szen sír hal munk meg je lö
lé sé ig. Mind ket tő ott van 
leg szen tebb val lá sos él mé
nye ink és he lye ink kö ze pé
ben, jól le het mind ket tő ép pen az el len ke ző vi lág
ból va ló. Nem az is te ni, nem is a val lá sos vi lág ból, 
ha nem na gyon is a kö zön sé ges em be ri vi lág ból. A 
tu do mány ezt úgy mond ja: nem a numinózum vagy 
religiózum vi lá gá ból, ha nem a profánumból, a kö
zön sé ges, min den na pi em be ri élet vi lá gá ból.

 A  JÁ SZOL
 Mert mi is a já szol? Ál la tok ete tő je. Így a já szol

lal együtt meg je le nik lel künk ben az is tál ló ké pe, a 
ben ne lé vő ál la tok kal. Hány temp lo mot érez tünk 
meg becs te le nít ve, mi kor a tö rök meg szál lás kor 
temp lo ma in kat is tál ló nak hasz nál ták. Vagy a má
so dik vi lág há bo rú ide jé ről is van nak ta pasz ta la ta
ink. A já szol ezt az is tál lót idé zi leg szen tebb ér zé
se ink kö zép pont já ban. Sőt még azt is, amit már a 
Szent írás ból tu dunk, hogy azért kel lett ne kik is tál
ló ba szorulniuk, "mert nem kap tak he lyet a szál
lá son'' (Lk 2,7). Idé zi te hát a Bet le hem be ös  sze
zsú fo ló dó tö me get, mely el árasz tot ta a há za kat 
és ott ho no kat, és be zár ta a há za kat és a szí ve ket 
az ér ke ző Is ten fiú elől. De még a tö meg szál lás ról 

is ki szo rí tot ta őket, úgy hogy amit Is ten nyílt pa
ran csá ra sem mer tek vol na meg ten ni (hogy t. i. a 
leg na gyobb sze gény ség ben jöj jön vi lág ra a Meg

vál tó), azt az ös  sze írást el
ren de lő csá szá ri pa rancs ra 
meg tet te Szűz Má ria és Szent 
Jó zsef, hogy a bi zo nyá ra jól 
be ren de zett és a le he tő ség 
sze rint fel éke sí tett kis ná zá
re ti há zat el hagy va ín ség ben 
ra gyog jon föl az el ső ka rá
csony fé nye.

 A já szol te hát fel idé zi 
nem csak az ál la ti élet ala
csony sá gát és mél tat lan sá
gát, de a csá szá ri ha ta lom ön
ké nyét és bü rok ra tiz mu sát, a 
tö me gek áram lá sát és moz
gá sát, a tö meg okoz ta be zár
kó zást és te lí tett sé get, úgy 
hogy nem ju tott hely sem a 

há zak ban, sem a szí vek ben.
A KE RESZT
És a ke reszt? Az év ez re dek már el mos ták a ke

reszt iga zi mi vol tát. Leg fel jebb a hi tet len né vált vi
lág ámul el a fá hoz sze ge zett em ber lát tán, akit mi 
tisz te let tel öve zünk. De va ló ság ban a ke reszt bű
nös nek ta lált és el ítélt em be rek nek volt éle tük utol
só fel vo ná sa és ret te ne tes kí nok kal te li be vég ző je. 
A ke reszt lá tá sa meg idé zi ne künk az em be ri élet
utak mély be zu ha ná sát, a leg tel je sebb út vesz tést az 
igaz ság és a sze re tet vo na lán, az em ber ség tö ké le
tes csőd jét ab ban is, akit el ítél tek és azok em ber te
len sé gét is, akik az íté le tet hoz ták.

Ha csak egy kis sé is be le gon do lunk, ha ma ro
san rá jö vünk, hogy mi lyen mély ről in dult el a ke
reszt ah hoz, hogy leg szen tebb esz mé nyünk le gyen, 
és mi lyen hos  szú utat kel lett meg ten nie, hogy  
mint Szent Ágos ton mond ja ott ra gyog jon a ki rá
lyok ko ro ná ján, és hogy ka to li kus éle tünk kö zép
pont já vá vál jék.

Be lon Gel lért

A já szol és a ke reszt
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Sok évvel ezelőtt Éva néni ötödikes osztálya 
előtt állt, és azt a hazugságot mondta a gyerekek-
nek, hogy mindegyiket egyformán szereti. De ez 
lehetetlen volt, mert az első sorban Horváth Peti 
olyan rendetlen és figyelmetlen kisfiú volt, hogy 
Éva néni valójában élvezettel írt a feladataira vas-
tag piros ceruzával nagy X jeleket, és a lap tetejére 
pedig legrosszabb érdemjegyet.

Egy napon Éva néni a gyerekek régi bizonyít-
ványait nézte át, és megdöbbent Peti előző tanító-
inak bejegyzésein. „Peti tehetséges gyerek, gyak-
ran jókedvűen kacag. Munkáját pontosan végzi és 
jó modorú. Öröm a közelében lenni”  írta első osz-
tályos tanítója.

Másodikban így szólt a jellemzés: „Peti kitűnő 
tanuló, osztálytársai nagyon szeretik, de aggódik, 
mert édesanyja halálos beteg. Az élet Peti számára 
valódi küzdelem lehet.”

Harmadik osztályos bizonyítványában ez állt: 
„Édesanyja halála nagy megrázkódtatás számára. 
Igyekszik mindent megtenni, de édesapja nem na-
gyon törődik vele.”

Negyedik osztályos tanítója ezt írta: „Peti visz-
szahúzódó és nem sok érdeklődést mutat az iskola 
iránt. Nem sok barátja van, és néha alszik az osz-
tályban.” Ezeket olvasva Éva néni ráébredt a prob-
lémára, és elszégyellte magát.

Még rosszabbul érezte magát, amikor a Kará-
csonyi ünnepségen tanítványai fényes papírba cso-
magolt, gyönyörű szalaggal átkötött ajándékait 
bontogatta, és köztük meglátta Peti ajándékát, a fű-
szeresnél kapható vastag barna papírba bugyolál-
va. Éva néni a gyerekek előtt bontotta ki az aján-
dékokat, és gondosan nyitotta ki Peti csomagját. 
Néhány gyerek nevetni kezdett, amikor meglátta a 
kövekkel kirakott karkötőt, amiből néhány kő hi-
ányzott, és mellette egy negyedüvegnyi parfümöt. 
De a gyerekek nevetése abbamaradt, amikor hal-
lották, ahogy Éva néni felkiált: „Milyen szép kar-
kötő!”, és látták, hogy felveszi a karkötőt és csuk-
lójára cseppent a parfümből.

Horváth Peti egy kicsit tovább maradt az isko-
lában, hogy megszólíthassa: „Éva néni, ma olyan 
volt az illata, mint valamikor édesanyámé.” Éva 
néni sokáig sírt, amikor a gyerekek elmentek. Attól 
a naptól kezdve nem olvasást, írást és matematikát 
tanított. Elkezdte a gyerekeket tanítani.

Éva néni különös figyelmet szentelt Petinek. 
Ahogy dolgozott vele, Peti elméje mintha élet-
re kelt volna. Minél több bátorítást kapott, annál 
gyorsabban reagált. Év végére Peti az osztály élé-
re került, és már azért volt hazugság, hogy minden 
gyerekeket egyformán szeret, mert Peti lett a leg-
kedvesebb diákja.

Négy évvel később egy üzenetet talált Petitől, 
amit az ajtaja alatt csúsztatott be. Az állt benne, 
hogy ő volt élete legjobb tanítója. Azt írta, hogy 
befejezte a középiskolát, az osztályában harmadik 
volt az élen.

Négy évvel később egy újabb üzenet érkezett, 
amiben azt mondta el, hogy bár voltak nehéz idő-
szakok, kitartott tanulmányai mellett, és hamaro-
san egyetemi diplomát szerez, legmagasabb kitün-
tetéssel.

Még négy év telt el, és újra levél érkezett Petitől. 
Ebben elmondta, hogy miután megszerezte diplo-
máját, elhatározta, hogy tovább tanul. Hozzátette, 
hogy még mindig Éva néni a legjobb és legkedve-
sebb tanára, aki valaha is volt. Ez alatt a levél alatt 
az aláírás hosszabb volt: Dr. Horváth Péter.

A történetnek nincs vége itt. Azon a tavaszon 
újabb levél érkezett.

Peti elmondta, hogy találkozott egy lánnyal, és 
nősülni készül, és kérdezte, hogy Éva néni elfog-
lalnáe a vőlegény édesanyja számára fenntartott 
helyet.

Természetesen Éva néni elfogadta a meghívást.
A régi karkötőt vette fel, amiről kövek hiányoz-

tak, és azt a parfümöt cseppentette magára, amire 
Peti úgy emlékezett, hogy utolsó együtt töltött Ka-
rácsonykor viselte az édesanyja.

Megölelték egymást, és Dr. Horváth Péter Éva 

A TANÍTÓ TANÍTÁSA
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néni fülébe súgta, „Köszönöm, Éva néni, hogy hitt 
bennem. Hálásan köszönöm, amiért segített ne-
kem, hogy fontosnak érezzem magam, megmutatta 
nekem, hogy számítok, és az életem érték.”

Éva néni könnyekkel a szemében visszasúgta, 

„Peti, tévedsz. Te voltál az, aki megmutattad ne-
kem, hogy számítok, és az életem érték. Amikor 
találkoztam veled megtanultam, hogy hogyan ér-
demes tanítani.”

(Elizabeth Silance Ballard)

Az egy há zi év utol só va
sár nap ján Krisztus király 
ünnepén Já nos hal mán 
a szent mi se elején Mons 
Menyhárt Sándor plébános 
atya szen tel te meg a Szent 
Er zsé bet ke nye re ket, me
lye ket a máltais ak ti vis ták 
osz tot tak a szentmi se végén 
a távozó híveknek. . Min
denki vihetett haza csa
ládjának, szomszédjainak, 
hogy azt közösen fogyasz
szák el, Szent Erzsébet szol
gáló szeretetére emlékezve

b.s.

A szolgáló szeretet jegyében
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Egyházközségi zarándoklat 2015. szeptember 26. 

Ismerd meg hazádat –
 szomszédaidat 

Kissé szomorúan indultam szeptember 26án a 
szombat reggel a zarándoklatra. Borult volt az ég, 
és esett az eső.

Az indulás után közös ima feledtette a nyomott 
hangulatot, és gyorsan Kunfehértóra érkeztünk a 
virágokkal díszített kis templomba. Rádöbbentem, 
hogy nem kell száz kilométereket utazni, hogy fel-

fedezzük a szépet, az értéket. Kiskunhalasra érkez-
tünk, és újabb csodát láttunk. Hányszor mentünk 
el a nagytemplom előtt, és nem vettünk róla tudo-
mást! – Pedig gyönyörű! Nem beszélve az alsóvá-
rosi kistemplomról, ami folyvást épülszépül.

Mindenhol 
közösen imád-
koztunk, éne-
keltünk és be-
népesítet tük 
a templomot, 
ami Selyme-
sen kellett is, 
mert alig láto-
gatják. 

Az eső 
esett, de nem 
gátolta a cso-
portot: utun-
kat a tervek 
szerint foly-
tattuk. Solt-
vadkert kö-
vetkezett. A 
plébános atya 
röviden ismer-
tette a temp-
lom történetét. 
Ha már Vad-
kerten jártunk, 
nem marad-
hatott ki a hí-
res fagyi evé-
se sem. 
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Kiskőrös volt a következő állomásunk. A temp-
lom mellett még nagy költőnk, Petőfi Sándor szü-
lőházát is meglátogattuk. Sok szép vers jutott 
eszünkbe. 

I g y e k e z n i 
kellett, mert 
várta a cso-
portot a szere-
tettel, kedves-
séggel feltálalt 
ebéd Kecelen. 
A templom-
látogatás után 
Sükösd követ-
kezett, és be-
bizonyosodott, 
hogy mit je-
lent összefog-
ni, egymást 
becsülni, sze-
retni, amikor 
a kápolnában 
ráismertünk a 
jánoshalmiak 
által nagyra 
becsült, egy-
kori plébá-
nosunk, Dr. 
Belon Gellért 
püspök atya 
képmására a 
keresztút egyik 
állomásán. 

Gyorsan repült az idő, és máris Császártöltés 
egyszerűségében is csodás templomában voltunk

Innen a hajósi Kastélyba indultunk, ahol újabb 
gyönyörűség vette körül a csoportot, a helyreállí-
tott termek láttán. 

Az itte-
ni temp-
l o m b a n 
a d t u n k 
hálát Iste-
nünknek 
Menyhárt 
S á n d o r 
plébános 
atya által 
celebrált 
misével, 
hogy láthattuk azt a sok szépet, értéket, melyek 
mellett eddig csak úgy elmentünk.

Ekkor még nem gondoltuk azt, hogy a mindig 
vidám, udvarias Jekl Mónikával utoljára találkoz-
tunk. Nyugodj békében! 

Szili Máténé  nyugdíjas
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OKtóber végén új mentőállomás kezdte meg 
működését Jánoshalmán. Cél, hogy a sürgősségi 
ellátás szempontjából hátrányosabb helyzetű, „fe-
hér foltoknak” nevezett kistérségben is biztosított 
legyen a gyors és szakszerű ellátás. A jánoshalmi 
fejlesztés 8 településen több mint 18 662 lakost 
érint, és tehermentesíti a területet eddig ellátó kis-
kunhalasi és bácsalmási mentőállomásokat.

A jánoshalmi mentőállomás építése uniós támo-
gatással, bruttó 105.654.932 Ft értékű beruházás-
sal valósult meg.

Az avató ünnepségen az épület megszentelése 
előtt Mons. Menyhárt Sándor plébános atya kér-
te Isten áldását az új épületre, az ott dolgozókra 
és segítőikre. 

 ikor

Július 26án, Szent Anna ünnepén volt templomunk búcsúja. Ebből az alkalomból ismét 999 
szál rózsa díszítette a szentélyt, ezen belül az oltárt és környékét. Az ünnepi szentmisét Mons. 
Menyhárt Sándor plébános mutatta be.                                (b.s)

Búcsú 2015

Mentőállomás szentelése
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Új keresztet szenteltek Jánoshalma határában, a 
bajai út mentén. Építtette id. Radvánszki Ferenc és 
családja, hálából Isten dicsőségére.

Az eredetileg itt álló kereszt 1882ben épült. 
Kecskés János, Kováts József és Édes Imre ké-
szíttette, majd dédunokáik 1966ban felújíttatták. 
Ez közvetlenül a Radvánszki család földje mellett 
volt, mely föld ma már közel 200 éve képezi e csa-
lád tulajdonát.

A család a kis birtokon épült házban élt, s gon-
dozták a kereszt környékét. Kötelességüknek érez-
ték, hogy rendben tartsák, hiszen ott éltek, a tanyá-
hoz „tartozott”. A ház öröklésével a gondozás is 
mindig „öröklődött”. A kerti virágokból mindig ju-
tott a feszület alá is, az időből arra, hogy szép, ren-
dezett legyen a környezete. Sokszor állt meg előtte 
egyegy családtag munka közben egy keresztvetés-
re, egy térdhajtásra, imádságot suttogva, kérve Is-
ten segítségét a gondok között, vagy épp hálát adva 
segítségéért.

A kis tanya azóta már lebontásra került, utolsó  
lakói a városba költöztek, de a kereszt gondozása 
sosem maradhatott el, hiszen emlékek fűzték az itt 
lakókat ehhez a helyhez. Az elmúlt évek során szo-
morúan szemlélte id. Radvánszki Ferenc  Feri bá-
csi és felesége, Etelka néni, hogy az idő és az időjá-

rás viszontagságai megviselték az építményt, a kő 
lassan kezdett széttöredezni. A család szerette vol-
na felújíttatni a keresztet, így első lépésként meg-
próbálták felkutatni Vavró Istvánné Jolika nénivel 
a helyi dokumentumok alapján és Jolika néni ré-
gebbi kutatásai segítségével, hogy éle még a ke-
resztet eredetileg felállító Kecskés család bármely 
leszármazottja. Miután sajnos már nem találtak 
senkit közülük, a család az eredeti építtetők hozzá-
járulása nélkül adhatott megbízást a felújítási mun-
kálatokra, azonban hamar kiderült, hogy a kereszt 
az utóbbi években annyira rossz állapotba került, 
hogy a szakemberek megítélése alapján menthe-
tetlennek bizonyult. Ekkor döntöttek úgy, hogy a 
Jó Isten egész életüket segítő jóságát, gondoskodó 
szeretetét, tőle kapott talentumaikat megköszönve 
a család nevében hálából egy újat építtetnek, mely-
hez egyházi engedélyt is kértek. Az építményt Ár-
pás László kőfaragó mester tervezte és készítette. 
Az előkészítő munkában maga a család is tevéke-
nyen részt vett. Egy hónapnyi munka és izgalom-
mal teli várakozás után 2015. október 23ára elké-
szült az új kereszt, melyet Mons. Menyhárt Sándor 
plébános atya szentelt fel az építtető Radvánszki 
család leszármazottainak, rokonainak, barátainak 
és ismerőseinek körében. 

Keresztszentelés
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November 1je Mindenszentek ünnepe, novem-
ber 2a pedig halottak napja a keresztény világban.

Általános szokás, hogy Mindenszentek napján 
rendbe teszik és virággal díszítik a sírokat, amelye-
ken gyertyát gyújtanak a halottak üdvéért. Mivel a 
krizantém fehér és színes változatai Mindenszen-
tek és Halottak napja körül nyílnak, ezért a leg-
több síron ez a virág van. 
A gyertya fénye az örök vi-
lágosságot jelképezi, a ka-
tolikus egyház szertartása 
szerint. A „temetők nagy 
keresztjénél” ma is elimád-
kozzák a Mindenszentek 
Litániáját, és megáldják az 
új síremlékeket. 

A november 2i halottak 
napja jóval későbbi erede-
tű: Szent Odiló clunyi apát 
998ban vezette be emlék-
napul a Cluny bencés apát-
ság alá tartozó minden ben-

césházban. Hamarosan a bencés renden kívül is 
megülték, és a 14. század elejétől a katolikus egy-
ház egésze átvette.

A halottakról, elhunyt szeretteinkről való meg-
emlékezés, az értük való közbenjárás a purga-
tórium (tisztítóhely) katolikus hittételén alapul. 
Azoknak, akik Isten kegyelmében hunytak el, de 

Emlékeztünk halottainkra
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törlesztendő bűn és büntetésteher van még lelkü-
kön, Isten színe előtt meg kell tisztulniuk. Lelki-
leg nagy vigasztalás a hátramaradottaknak, hogy 
tehetnek valamit elköltözött szeretteikért imával, 
vezekléssel, szentmisével. 

Jánoshalmán is a halottak napi gyászmisék az 
örök életről és a feltámadásról szólnak. A Kápol-
nástemetőben halottak napján Tamás Sándor atya 

mutatott be szentmisét, majd áldotta meg a síro-
kat. A Bajai utcai temetőben délután volt szentmi-
se és sírszentelés. 

E napon gyertyákat, mécseseket gyújtunk el-
hunyt szeretteink emlékére. Aki ezeken a napo-

kon nem tud kimenni a temetőbe, az otthon gyújt 
gyertyát.

b.s.
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A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében a 
2000-ben tartott Egyházmegyei Szinódus óta 
minden évben megrendezzük az úgynevezett 
Szinódusi Találkozót, melynek során az egyház-
megye lelkipásztori életének egy-egy fontos te-
rületét vesszük újra górcső alá. Idén november 
15-én vasárnap Baján, a Szent László ÁMK
ban gyűltek össze papok, hitoktatók, pedagógu-
sok, egyházközségi képviselők és érdeklődő hí-
vek, hogy a Ferenc pápa által összehívott római 
Püspöki Szinódus témáját, a családdal kapcso-
latos kérdéseket boncolgassák. Az Irgalmasság 
Éve által inspirálva azt a címet adtuk idei talál-
kozónknak, hogy „Irgalmasság a családban”. Két 

előadást hallgathattak meg a résztvevők. Egyi-
ket Menyhárt Sándor atya, a Kalocsa-Kecskemé-
ti Érsekség bírósági helynöke tartotta a jogilag 
érvényes szentségi házasságról. Mivel Szent-
atyánk az érvénytelen házasságok semmissé 
nyilvánításának eljárását meg kívánja könnyí-
teni és gyorsabbá akarja tenni, fontosnak tar-
tottuk tájékoztatni a találkozó résztvevőit arról, 
milyen jogi feltételek megléte esetén érvényes 
egy templomban kötött házasság. Ha pedig ezen 
feltételek valamelyike csorbát szenved, és így 

nem érvényes a házasság, akkor ennek kimon-
dását hogyan, kiknek a segítségével lehet el-
érni. A másik előadásra Madocsai Beát kértük 
fel, aki munkatársaival együtt hosszú évek óta 
nyújt segítséget olyan szülőknek, akik egyedül 
maradtak, akiknek zátonyra futott a házassá-
ga vagy megözvegyültek. Az AVE kurzus, melyet 
az Emmánuel közösség szervez országszerte, 
arra szolgál, hogy a súlyos krízissel szembesü-
lő elhagyott, elvált, egyedül maradt embereket 
segítsék megmaradni, sőt talán megerősödni 
keresztény hitükben és az egyházhoz való hű-
ségükben. Noha egyházmegyénkben is szerve-
ződött már AVE kurzus, és ennek nyomán ki is 
alakult Kecskeméten egy jól működő közösség 
az ilyen élethelyzetbe került személyek számá-
ra, mégis elmondható, hogy kevesen tudnak er-
ről a nagyszerű lehetőségről. Ezért az AVE kur-
zus bemutatása egyházmegyénk Szinódusi 
Találkozóján különösen is jó visszhangot kel-
tett. Az előadásokat követően beszélgető fórum-
ra nyílt lehetőség az előadókkal. A nyilvánosan, 
vagy írásban, név nélkül feltett kérdések és az 
ezek nyomán kialakult beszélgetés rámutattak 
arra a tényre, hogy ténylegesen mennyire ak-
tuális és sokakat érintő probléma a családi élet 
és a házasságok helyzete egyházmegyénkben is. 
Bízunk abban, hogy a találkozó résztvevői meg-
erősödtek abban a bizalomban, hogy egyházunk 
egyáltalán nem kívánja magukra hagyni szenve-
désükben azokat, akik családi életükben valami-
képpen nehézségekkel küzdenek.

A Szinódusi Találkozó a bajai Páduai Szent 
Antal templomban ért véget ünnepélyes szent-
misével, amelyen megemlékeztünk a párizsi 
terrortámadások és a közelmúltban történt erő-
szakos cselekmények áldozatairól is. Köszön-
jük a helyszín biztosítását a Bajai Szent László 
ÁMKnak, a szervezést pedig a Parázs Pasztorá-
lis Központ munkatársainak.

2015. november 15. 
Dr. Finta József pasztorális püspöki helynök

Szinódusi Találkozó 2015
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A házasokat ünnepelték Jánoshalmán az egyhá-
zi év utolsó vasárnapján, Krisztus király ünnepén. 
Azokat, akik az 5, 10, 25, 30, 60 éve szentségi há-
zasságban. együtt élőket. Ez az alkalom azért cso-
dálatos, mert arra mutat rá, hogy egymást szeret-
ni nemcsak néhány napig, vagy néhány hónapig 
lehet. A szeretet minden megpróbáltatás, minden 
összezördülés, minden nehézség ellenére is egyre 
mélyebb, egyre teljesebb kell, hogy legyen. 

A jubiláns házasokat Mons Menyhárt Sándor 
plébános példaként állította a hívek elé, akik jóban 
és rosszban, örömben és bánatban ennyi éven át ki-
tartottak egymás mellett. A jubiláns házaspároknak 
pedig egyegy az oltárról meggyújtott gyertya mel-
lé – melynek fényénél megerősítették házassági fo-
gadalmukat – emléklapot és virágot nyújtott át.

ikor

A házastársi hűség ünnepe
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Életképek a Katolikus Iskolából 
és Óvodából 

Tanévnyitó szentmise

„Krisztus szeretete sürget minket.”
 (2 Kor 5,14)
Az augusztus 30án ünnepélyes szentmise keretében megnyitott 201516os tanév jelmondatául Pál 

apostol e gondolatát választotta Mons. Menyhárt Sándor plébános atya, intézményünk spirituálisa. Hor-
váthné Sörös Anita igazgatónő beszédében azt kívánta szülőknek, gyermekeknek, kollégáknak egyaránt, 
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hogy ennek tükrében éljük meg mindannyian az összetartozás nagyszerű, egymást megerősítő érzését, 
munkálkodjunk együtt a tanév során, éljünk harmóniában, bízzunk egymásban, s adjon nekünk mindeh-
hez Istenünk elég időt, erőt és nyugalmat.

Keresztgondozás

Iskolánkban új hagyomány van kialakulóban az utóbbi években. A felsős osztályok „örökbe fogadnak” 
egyegy útszéli keresztet, a temetőkben papok és apácák sírjait, amelyeket Mindenszentekre igyekeznek 
megszépíteni. Az idei tanévben a Kistemetőben Szabó apát sírjának, a Halasi út és a Mélykúti út egyik 
keresztjének rendbetételére került sor. A gyerekek szívesen segítettek ebben a nemes feladatban, virágok-
kal és mécsesekkel méltóképpen emlékeztek meg az ünnepről.

Szent Gellért nap
Alsó tagozatos diákjaink 

az iskolában emlékeztek meg 
Szent Gellértről. A reggeli áhí-
tatot a tisztelendő atyák veze-
tésével tartottunk, amelyen szó 
esett a szent életéről, munkás-
ságának jelentőségéről. Majd 
minden osztály az osztályfőnö-
kével kézműves foglalkozáson 
vett részt: lámpást, gesztenye-
bábukat, őszi képet készítet-
tek, festettek; totót töltöttek 
ki és beszélgettek az ünnepelt 
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szentről is.
A felső tagozatos diákjaink a Gemenci erdőhöz mentek kirándulni. Az Ökoturisztikai Központ kiállítá-

sán és a kisvasúton különleges élményekkel lehettek gazdagabbak. Két csapatban szakvezető irányításá-
val túráztak az őszi erdőben, hajóztak a Dunán.  Köszönettel tartozunk a Kistérségi Társulás Gyerekesély 
Program teljes anyagi támogatásáért. 

Csibeavató ünnepség
2015. november 18án  immár ötödik éve – rendeztük meg a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általá-

nos Iskola nagy sikerű Csibeavató ünnepségét, amelynek keretében hagyományainkhoz híven intézmé-
nyünk első osztályos tanulói büszkén mutatták meg, mit is tanultak szeptember óta, és ünnepélyesen is 
„Szent Annás” diákká avattuk őket.

Terményáldás az óvodában
Számunkra mindig jeles ese-

mény ilyenkor ősszel a ter-
ményáldás, melyen ünnepé-
lyes keretek között hálát adunk 
a Jóistennek a betakarított ter-
mésért. 

Óvodánkban egész évben 
sok programot szervezünk, 
melyekbe a szülőket is bevon-
juk. A terményáldásunk a ter-
ményhét egyik programja volt, 
melyet több érdekes esemény 
előzött meg, úgy mint a piaclá-
togatás, szüretelés, terménybá-
bok készítése, majd az azt kö-
vető napon táncházat szerveztünk Nagyné Bényi Mária vezetésével. Felelevenítettünk különböző népi 
szokásokat, és játékokat, mint a diótörés, préselés, kukoricamorzsolás, szőlőevő verseny. A hetet az óvo-
dapedagógusok mesejátéka zárta, melynek címe „Az öreg körtefa”, majd a közösen készített kompótot, 
gyümölcsös és zöldséges tálak tartalmát fogyaszthatták el a gyermekek jó étvággyal.

Intézményi szentmisék
Minden hónap utolsó vasárnapján intézményi szentmisén veszünk részt, ahol az iskola közössége, 

vagyis minden dolgozó és gyermek együtt van jelen az egységet jelképezve. Minden alkalommal má-
sik osztály ad szolgálatot. A könyörgéseket is az osztályok írják. A hitvallás során mécsesgyújtás történik, 
amit a gyermekek az oltár elé visznek szeretetük felajánlásának jeléül. Az intézményi és az egyéb vasár-
napi miséken is a közösséggel való találkozás élményét élhetik át tanulóink, a szülők és minden hívő em-
ber egyaránt. Hálával tartozunk a Mennyei Atyának, hogy szól hozzánk, és hív bennünket a szentmise ál-
tal a Jézussal való találkozásra.
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Hozzávalók:
18 dkg liszt
4 dkg cukrozatlan kakaópor
1 teáskanál őrölt fahéj
8 dkg mogyoró
6 dkg cukor
1 tojás
12,5 dkg vaj
1 teáskanál instant kávépor
1 evőkanál víz
1 evőkanál porcukor (a tetejére)
0,5 dl víz
2 evőkanál cukor (a tetejére)

Elkészítése:
A lisztet, a cukrot, a darált mogyorót, a kakaót, 

a fahéjat és a sütőport összekeverjük. A kávéport 
egy evőkanál langyos vízben feloldjuk és beleke-
verjük a vajjal és a tojással együtt. A tésztát össze-
gyúrjuk és fóliába csomagolva egy órán át hűtő-
ben pihentetjük. Lisztezett felületen kinyújtjuk és 
csillag, vagy más karácsonyi kiszúróval kiszaggat-
juk a tésztát. Sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük és 
180 fokos sütőben nagyjából 15 perc alatt megsüt-
jük. A fél dl vízben feloldjuk a porcukrot, a meg-
sült tésztákat megkenjük vele és megszórjuk a cu-
korral, már tálalhatjuk is.

Fahéjas kakaós karácsonyi süti 

Meghatározások
Vízszintes:

2. Noénak emiatt kellett megépítenie 
a bárkát

3. A … boldogság
4. Az ács fia
5. Káin testvére
11. Isten Jézus és a Szentlélek
12. Kivezette a népet Egyiptomból
14. Ábrahám százesztendős volt, ami-

kor ez a fia megszületett
16. Háromszor tagadta meg Jézust 
17. A hajában rejlett az ereje
18. Az egyik bűnös város
19. Keresztelő János édesanyja

Függőleges:
1. A 10. csapás
4. Eladták testvérei
6. Itt született Krisztus
7. Elárulta a Megváltót 
8. Jézus ennél a folyónál keresztelke-

dett meg
9. Bűnbocsánat szentsége
10. A szinoptikusok egyike
13. Felmászott egy fügefára, hogy lás-

sa Jézust
15. Itt lépett Mózes szövetségre Is-

tennel

Keresztrejtvény 
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Simity Janka (a.n. Szuhanek Réka)
Zlatics Izabel ( a. n.Zlatics – Taskovics Ágnes)
Zolcer Bálint (a.n.Dr. Faragó Éva)
Szvétek Áron (a.n. Horváth Mónika)
Szvétek Ádám ( a.n. – II  )
Csesznegi Levente ( a.n. Volter Lívia)
Tesch Enikő Anna ( a.n. Bobár Mónika)
Délceg Klaudia ( a.n.: Madarász Katalin)
Délceg Dorina ( a.n.: Madarász Katalin)
Szegedi Daniella (a.n.: Béki Barbara)
Kovács Dorina (a.n.: Ámik Éva)
Szatmári Vivien (a.n.: Burszki Ibolya)
Lengyel Dániel (a.n.: Ádám Elvira)
Lengyel László Gábor (a.n.: Ádám Elvira)
Takács István (a.n.: Zoó Edit)
Pekár Dina (a.n.: Kéfer Andrea)
Novák Milán (a.n.: Rambala Réka)
Szatmári Nóra (a.n.: Burszki Ibolya)
Popovics Anna (an.n: Csík Luca Mária)
Horváth József (an.n: Méhész Mónika)
ZOlcer Bálint (an: dr. Faragó Éva)
Sinkovics Olivér (an: Szvétek ALíz)
Schveizer Gergő (an: Kecskeméti Rita)
Berényi Fanni Terézia (an: Roszinszki Mónika)
Nyári Blanka (an: Kutyifa Réka)
Nagy Alexandra (an: Juhász Beáta)
Gusztonyi MIra (an: Szvétek Olívia)

Csámpai Norbert Alex (an: Bölcz Alexandra)
Patocskai Stella (an: Sári Tímea)
Szili Áron (an: Csima Edit)
HwadiNagy Ádám (an: Nagy Anett Klaudia)
Szegedi Gábor Péter (an: Béki Barbara)
Szegedi Renátó (an: Béki Barbara)
Szegedi Adrián Noé (an: Bogdán Anita)
Szegedi Stella Kardina (an.: Bogdán Anita)
UIányi Petra (an: Kiss Ágnes)
Király Kevin Szilveszter (an: Juhász Ervina)
Palotai Zsanett (an.: Jacsó Mónika)
Ötvös András (an.: Radóczi Gyöngyi)
Horváth Patrik (an.: Bikacsy Borbála )
Mészáros Izabella Anna (an.: Novák Nelli)
Lévai Márkó (an.: Kurucz Ibolya)
Ruskó Abigél (Taskovics Dóra)
Fleisz Adél (an.: Szabó Edit)
Straub Alex Botond (an.:Palkó Rita)
Kurucz Stefani Miranda (an.: Burai Barbara
Simity Zalán István (an.: Szuhanek Réka)
Rostás Mirella Tifani (an.: Kolompár Kitti)
Horváth Regina (an.: Szabó Anna Erzsébet)
Szili Levente Dániel (an.:Ecseri Fanni)
Horváth Borostyán Barbara (an.: Csámpai Mária)
Renner Zita (an.: Radvánszki Anikó)
Szabó Alex (an.: Szűcs Mariann)

Kiss Tamás – Kovács Adrienn
Horváth János György – Bihacsy Borbála
Szép Péter Taskovics Tímea 
Molnár Benedek Pál – Nagy Márta

Fenyvesi Máté – Csizmadia Éva
Molnár Gábor – Mondovics Ágnes
Faddi Levente – Dunai Klaudia Irén
Andris Árpád – Zámbó Anita

2014 11 01- től
Berkó Mária Julianna (1937)
Garami Máté Ferenc  (1939)  P
Herczeg Veronika (1937)
Bajzák Sándor  (1951)

Magyar Lajos  (1936) P
Fehér Julianna Ida  (1957) 
Faddi Sándor  (1962)
Farkas György  (1950)   P
Nácsinák Julianna  (1923)  

Csóti János  (1960)
Zsebi Mihály  (1952)
Bobár Rozália  (1926)
Horváth Mária  (1954)
Salamon László  (1959)

Egyházi anyakönyvi események 2015

Elhunytak 

Házasságot kötöttek 

Kereszteltek 
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Ifj. Tombácz Gusztáv Tibor  (1948)
Kiss Mária  (1921)
Hauser Ferenc  (1965)
Agócs Márta  (1975)
Szombathy Györgyike Anna  (1949)
Török Ferenc  (1929)
Kárász Mária  (1926)
Faddi Tibor  (1939)
Molnár István  (1946)
Lólé Károlyné  (1959)

 2015
Kispál Ilona  (1934)
Sári Péter  (1942)
Koczó Máté  (1941)
Juhász Ferenc  (1938)
Bognár Sándor  (1931)
Csontos Mária Magdolna  (1955)
Kasziba Borbála  (1946)
Vértes István  (1946)
Demisa Mária Magdolna  (1956)
Szili Mihály  (1940)
Matuz Mária  (1934)
Ifj Lógó Ferenc  (1957)
Faddi Margit  (1947)
Balogh László József  (1932)
Lengyel Margit  (1929)
Árpás Etelka  (1928)
Laubtner Éva  (1928)
Gusztonyi Erzsébet  (1932)
Kiss Mária  (1936)
Szakál Mária Franciska  (1953)
Csernák Mária Magdolna  (1928)
Kiss Viktória  (1920)
Alexa János  (1938)
Balázs Éva  (1942)
Lencse László  (1928)
Kiss Mária  (1933)
Somoskövi Sándor  (1946)
Kiss Franciska  (1931)
Kazinczy Ferenc  (1957)
Édes László  (1958)
Faddi János Ágoston  (1930)
Granyák Mária  (1936)

Varga József  (1939)
Kéfer Etelka  (1926)
Agócs Margit Franciska  (1929)
Fekete István  (1942)
Horváth Irén  (1954)
Fábián Irén  (1929)
Ifj. Forró Szele János  (1970)
Komjátszegi Álmos Győző  (1937)
Molnár Mária  (1925)
Farkas Ferenc  (1949)
Dr. Karsai Ferenc  (1923)
Agócs Mária Terézia  (1921)
Kalmár Erzsébet  (1956)
Kolompár Margit  (1961)
Klinkó János  (1962)
Herczeg Krisztina  (1928)
Tóth József  (1951)
Simhercz Ilona  (1924)
Varga Mária Magdolna  (1922)
Kiss István János  (1932)
Hugyi Magdolna Margit  (1944)
Székely Margit Ilona  (1929)
Vida József  (1946)
Horváth Magdolna  (1924)
Radvánszki Erzsébet  (1946)
Vankovics Etelka  (1930)
Csámpai András  (1966)
Horváth Etelka  (1930)
Lukács Sándor  (1941)
Pleck Gyula  (1943)
Buzder Attila  (1954)
Dobos Gergely  (1930)
Tóth József  (1954)
Barna Antal  (1947)
Zámbó Jolán  (1944)
Dági László György  (1964)
Hegyi Zoltán  (1963)
Nagy Sándor  (1987)
Ágoston Erzsébet  (1935)
Tüske Mária Terézia  (1932)
Takács Magdolna  (1948)
Dági Klára Mária  (1940)
Ágoston Borbála  (1925)
Kotró László  (1949)

Fábrik László  (1955)
Szabó Ádám  (1939)
Kiss Mihály Mátyás  (1935)
Schweibert Mária  (1955)
Horváth Margit  (1943)
Pásztor Erzsébet  (1930)
Bennarik Béla  (1949)
Mondovics Julianna  (1929)
Mezőfi András  (1925)
Nagy Jolán  (1935)
Kovács Mihály  (1922)
Madarász János  (1940)
Horváth Terézia  (1932)
Dudás Ferenc  (1928)
Schultz Mónika  (1958)
Juhász László  (1944)
Varmuzsa Terézia  (1931)
Ságodi Lajos  (1928)
Kecskés Péter  (1956)
Czifra Mária  (1938)
Nagy Rebeka  (2006)
Nánai Attila István  (1962)
Formán József  (1926)
Faddi László  (1975)
Zsebi Csaba  (1970)
Ádám Béla  (1919)
Gál Mária  (1920)
Radvánszki Pongrác Mihály  (1949)
Nagy Ferenc  (1939)
Csorba Mária Magdolna  (1929)
Verseczki István  (1946)
Szórádi Irén  (1934)
Jekl Mónika  (1975)
Király Mária  ( n. a. )
Kiss Erzsébet  (1962)
Kovács Terézia  (1941)
Figura Zoltán László  (1949)
Csorba Anna  (1944)
Lógó Antal  (1936)
Rabb Vencel István  (1943)
Molnár Lajos  (1924)
Úrfi Terézia  (1933)
Rajcsány Mária Magdolna  (1961)
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Jövő évre miseszándékokat elő lehet jegyez-

tetni az irodán hivatali időben: Hétfőtől pénte-

kig 8-12, szerda és péntek 14.00-17.00 óráig is. 

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 kívá nunk 

 minden ol va sónk nak!

A szervezők december 6án, 

vasárnap a 10 órás szentmise után a ta-

valyi évhez hasonlóan Szeretetebédre hív-

nak minket a templom elé. A menü paprikás 

krumpli kolbásszal, ára 300 Ft lesz. A helyszí-

nen is meg lehet enni, de éthordóban el is le-

het vinni, akár rászorulóknak is. A tavalyihoz 

képest bővül a program adventi vásárral, sü-

tivel és forralt borral, lovas kocsikázás a 

Mikulással stb. A befolyt összeg-

gel a rászorulók karácsonyi 

ebédjét támogatjuk.

Hirdetmények

Az 

egyházközségi kép-

viselőtestület döntése alap-

ján 2016-ban, január elsejé-

től hétköznap kedden és csütörtökön 

18 órakor, a többi napon reggel 7 órakor 

lesz szentmise. A szombat és vasárnap esti 

szentmisék mindig 18 órakor kezdődnek 

majd. Május és október hónapban hétköz-

nap este lesznek a szentmisék.

Karácsony
Karácsonykor:  
Angyalok szállnak,  
Híradást hoznak,  
Béke jegyében,  
Élet fényében,  
Szentség lelkében,  
Hívők hitében,  
Krisztus képében  
Földön jár az Isten. 

Karácsonykor:  
Harangok zúgnak,  
Szent igék szólnak,  
Imádság szárnyán,  
Szíveknek vágyán,  
Zsoltárok hangján,  
Szeretet hídján,  
Bocsánat útján  
Mennyben jár az ember. 

Dömötör Tibor
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