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,,Amiképpen a víz annyival tisztább, ameny-
nyivel a szép forráshoz közelebb meríttetik, 
úgy Szent Anna annyival nagyobb tisztasággal 
részesült a jóságos cselekedetekben, amennyi-
vel közelebb volt a minden jóságos cselekede-
teknek kútfejéhez, a Jézus Krisztushoz.” 

(Illyés András)

E kis versike mindent elárul 
Szent Annáról, aki mélysége-
sen tisztelte, szerette, és követ-
te a mi égi megváltónkat, Jézus 
Krisztust.

Az Úr nem véletlenül őt vá-
lasztotta, hogy az Isten anyjá-
nak édesanyja legyen. Minél 
közelebb vagyunk a forrás-
hoz, annál tisztább a víz. Szent 
Anna közel volt ahhoz, akiből 
az örök élet vizei fakadnak. 

Legendás élete is erről, e kö-
zeli szoros kapcsolatról tanúskodik:

Húsz évig éltek már együtt Joachimmal, de 
nem volt gyermekük. A vagyonukat három 
részre osztották: egy részt maguknak tartottak 

meg, a másik részt a templomnak és a papok-
nak adták, a harmadik részt pedig szétosztották 
a szegények között. Anna, aki keservesen bán-
kódott gyermektelenségük miatt, megfogadta, 
hogyha gyermeke születik, azt a templom szol-
gálatára szenteli. Ebből az adakozó lelkületből 
is látszik, hogy Anna mindenét odaadta, még a 

vágyott, meg sem fogant gyer-
mekét is ... 

Gyermektelenségük fájdal-
mát tovább fokozta egy eset: 
a templomszentelés ünnepére 
fölmentek Jeruzsálembe, és Jo-
achim áldozati ajándékot akart 
felajánlani, de egy Iszakár nevű 
pap visszautasította azzal az in-
doklással, hogy bűnös kézből 
nem fogadja el. Joachim há-
zasságának terméketlenségét 
ugyanis bűnössége nyilvánvaló 
jelének látta. Abban az időben 

úgy gondolták ugyanis, hogy a gyermektelen-
ség betegség, vagy az illető, esetleg az ősei ál-
tal elkövetett bűn következménye.

Joachimot ez a megszégyenítés olyan érzé-

Szent Anna
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kenyen érintette, hogy hazatérve elhatározta: nem 
marad többé a városban, hanem elbujdosik az er-
dőkbe és a mezőre a pásztorok közé. És így is tett. 
Nem sokkal később azonban megjelent neki Is-
ten angyala, és megvigasztalta. Megígérte neki, 
hogy imádságaiért és alamizsnáiért Anna gyerme-
ket szül, mégpedig egy leányt, akit majd Máriának 
kell nevezniük. Az angyal azt is megmondta, hogy 
a gyermek fogantatásától fog-
va telve lesz Szentlélekkel. 
S hogy megbizonyosodhas-
son szavainak igazságáról, 
arra  biztatta Joachimot, hogy 
menjen föl Jeruzsálembe hálát 
adni Istennek, és a templom-
ban, az Aranykapunál talál-
kozni fog a feleségével, akit 
ugyanígy angyali jelenés indít 
arra, hogy a templomba men-
jen. Úgy is történt. Joachim 
és Anna az Aranykapunál ta-
lálkoztak, boldogan elmond-
ták egymásnak a látomásukat, 
majd hálát adván Istennek, 
visszatértek otthonukba, Ná-
záretbe.

Anna az ígéret szerint fo-
gant, és megszülte a kislányt, akit Máriának nevez-
tek el. A két jámbor szülő betartotta fogadalmát, és 
Máriát három éves korában a templomnak ajánlot-
ták föl. Joachim ezután hamarosan meghalt. Anna 
másodszor is férjhez ment egy Kleofás nevű férfi-
hoz, kitől ismét lánya született, és azt is Máriának 
nevezték. Kleofás halála után Anna harmadszor 
is férjhez ment egy Salamon nevű férfihoz, akitől 
újra leánygyermeket szült, és e harmadik lányt is 
Máriának nevezték el.

A legenda azt is tudja, hogy Anna még élt, ami-
kor a Szent család Nagy Heródes halála után visz-
szatért Egyiptomból, és megláthatta a kicsi Jézust. 
Lelkét angyalok vitték Ábrahám kebelére, és ami-
kor az Úr Jézus fölment a mennybe, őt is a menny-
országba vitték. 

Anna élettörténete azon szentekéhez sorolható, 

akik tevékenyen hittek, és a hitük meghozta a maga 
gyümölcsét. Ahogy Mária is: „ Íme az Úr szolgáló 
leánya, legyen nekem a Te szavaid szerint”. Pon-
tosan ebben a hitben és Istenfélelemben élt Szent 
Anna is. 

Ez pedig csak buzdíthat minket is. Főleg a szü-
lőket, akiknek hozzá hasonlóan meg kell küzdeni a 
hétköznapokkal, a gyermeknevelés nehézségeivel. 

Mert egy szülő mindent meg-
tesz a gyermekéért, gyermeke-
iért, hogy megállják a helyüket 
az életben, és erkölcsös, be-
csületes emberek legyenek. És 
ehhez nélkülözhetetlen a hit: 
higgyen is és keresse is az Is-
tent, ami szintén a szülők fele-
lősége. Erre egy nagyon szép 
példa a Jánoshalmi főoltár-
kép, ahol is Szent Anna tanít-
ja Szűz Máriát imádkozni. Ez 
mindent elárul: akinek nem ha-
lott a hite, és a hitét tettekre  is 
váltja, tanítja az Isten útjaira a 
gyermekét, amiben benne van 
az imádság, az Isten iránti sze-
retet, a felelősség, áldozatho-
zatal és példamutatás,. Aki így 

cselekszik, az olyanná fog válni, mint Szent Anna 
ezen a bizonyos oltárképen. 

Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett ben-
nünk!

Ily kedves lévén azért Szent Anna asszony az Is-
ten előtt, kérjük őt, legyen szószólónk ő Szent Föl-
ségénél, és minékünk nyerjen végig megmaradó 
szent malasztot, hogy holtunk után mindörökké 
örvendezvén, dicsérhessük az Úristent a mennyei 
boldogságban. Istenünk, ki Szent Joachimot és 
Szent Anna asszonyt arra választottad, hogy tőlük 
szülessék Egyszülött Fiad édesanyja, az ő közben-
járásukra kérünk, add meg, hogy elnyerhessük az 
üdvösséget, melyet minden nép számára ígértél.”

Adja  Isten, hogy így legyen! 
(Tamás Sándor káplán)
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A jeles alkalmak lehetőséget adnak arra, hogy 
visszatekintsünk eddigi életünkre. Szeretettel kö-
szöntöm, papi hivatásának negyed évszázados ju-
bileuma alkalmából. 
– Sándor atya, hogyan tekint vissza a kezde-

tekre?
– Soltvadkerten nevelked-

tem szeretetteljes család-
ban, és kaptam a meghí-
vást. A kecskeméti piarista 
atyák egyengették hivatá-
somat tovább. Majd Buda-
pest és Róma szemináriu-
maiban teljesedett be a for-
málásom 

 – Mi a papi jelmondata, és 
ez miként segíti papi hiva-
tásának gyakorlásában?

– „…ha szeretet nincs ben-
nem, mit sem érek.” (1Kor 
13,2) és „A szeretet nem 
szűnik meg soha.” (1Kor 
13,8) A bennünket szeret-
ni soha meg nem szűnő Isten megtapasztalt 
jóságát és irgalmát akartam mindig tovább-
adni embertársaimnak. Ez vezetett és ez 
vezet ma is szolgálatomban.

– Papi hivatásának melyek voltak a főbb állo-
másai? 

– Szolgáltam Kalocsán, Mélykúton, Tisza-
kécskén, Kecskemét Szentcsalád Plébánián. 
Sok jó, hite szerint élő, a közösségért tenni 
akaró emberel találkoztam. Köszönet min-
denkinek, akivel együtt tudtunk dolgozni 
Isten országának ügyéért szolgálatom során.

–  Az ember munkája során örömök és sikerte-
lenségek egyaránt érik. Melyek azok az ered-
mények, sikerek, amelyekre szívesen emlék-
szik vissza? A sikertelenségeket feldolgozása 
nehéz feladat, de a tapasztalatokból építkez-

ni lehet. Ön, hogy látja ezt? 
– Sok nehézség és sok öröm ért mindenütt. 

A sikertelenség még több imára és új utak 
keresésére ösztönzi az embert. Az öröm, ami 
ér, meg tud erősíteni abban, hogy jó úton 
haladunk. Örülök, hogy Isten engem is fel-
használt egy-egy közösség összefogására, 

élőbbé tételére.
– Ön sokat próbált, tapasz-
talt plébános. A jánoshalmi 
egyházközség az elmúlt 
időszakban viharos életet 
élt. Miben látja a közös-
ség megújításának lehető-
ségét? Mi, hívek hogyan 
tudunk ebben tevékenyen 
részt venni?
– Csak akkor tudunk előbb-
re jutni, ha újra megta-
nulunk együtt és egymá-
sért imádkozni és dolgoz-
ni. Tudjuk a közösbe tenni 
mindazt, amit Istentől kap-

tunk a közösség javára. Akarjuk a másikat 
alázattal és kitartóan szeretni, akarjunk és 
tudjunk bocsánatot kérni és megbocsátani. 
Erre hívok meg mindenkit újra.

– Papi életútjában milyen célokat tűzött ki 
maga elé?

– Mindig a helyi közösséghez igazodva igye-
keztem megtalálni azt, ami ott és akkor a 
legszükségesebb volt. Azokkal, akik ott és 
akkor voltak, együttműködni a tovább fej-
lődésben. 
Mindig ott és csak ott szolgálni, ahol éppen vol-
tam. Szeretni akkor is, ha nem volt könnyű. Ez 
vezet ma is.

– Köszönöm a beszélgetést. Jó egészséget 
kívánok, további munkájára kérem Isten 
áldását.

Csizovszki László 

Negyedszázada a hívek szolgálatában 
Interjú Sándor atyával
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Sokan azt gondolják, hogy jövője csak a gye-
reknek, küldetése csak a felnőttnek van. Az öreg-
nek legfeljebb még egy kis életdarabja van hátra. 
Viszont az üdvösséget tervező Isten mindenkire 
gondol, mindenkinek megszabja a helyét. Az Úr 
Jézus Krisztus maga is megmondta: ne aggodal-
maskodjatok... aggodalmaskodással egy könyök-
nyit se tudtok hozzátoldani az életetekhez. Mert 
az Isten mindenkinek kiszámítja az élete folyását: 
módját is, idejét is, a kereszteknek súlyát is. Tud-
nunk kell azt, hogy az időseknek, az Öregeknek is 
van evangéliumi küldetésük.

Szent Pál apostol világosan megmondja, hogy 
mi Isten elgondolása az emberről és az üdvösség-
ről:... úgy tetszett Istennek, hogy oktalannak lát-
szó igehirdetéssel üdvözítse a hívőket. A kereszt 
tanítása ugyanis oktalanság azoknak, akik elvesz-
nek, de nektek, nekünk, akik üdvözülünk, Istennek 
az ereje. Amit a világ ésszerűtlennek ítél, pontosan 
azt tette az Isten a megváltás eszközévé. Ezt ki is 
fejezi Szent Pál: Gondoljatok csak meghívástok-
ra... Isten azt választotta ki, ami a világ szerint ok-
talan, gyönge... Maga az Úr Jézus Krisztus is szól 
erről. Azt mondja, hogy a kő, amit az építők elve-
tettek, szegletkővé lett. Mint alkalmatlant vetették 
el. S ebből lesz a szegletkő...

Az ésszerűség azt mondja: az improduktív kor-
ban levők kiszorulnak az életből. Vajon Jézus és az 
evangélium milyen küldetést juttat, milyen fontos-
ságot tulajdonít, milyen feladatot ad az időseknek?

Roppant érdekes, hogy az Úr Jézus Krisztus 
gyermekségének történetében szerepel két öreg az 
áldott Szűz Anya mellett: Simeon és Anna.

Simeon mit csinál? Észreveszi, meglátja, hogy 
a Megváltó jön a templomba a názáreti Szűznek 
és férjének, Józsefnek kíséretében. Simeon látja, 
amit más nem lát. Meglátja ebben a gyermekben 
a Megváltót, pedig abban nem mutatkozik a Meg-
váltónak az a formája, akiről a zsidók jövendölé-
seket hallottak. Izaiás arról jövendölt, hogy a Mes-
siás csodálatos, erős, hős lesz, Keresztelő János 
azt mondta: közelít az Üdvözítő, aki szórólapát-
tal tisztítja meg szérűjét. Simeon tudott ezekről a 
jövendölésekről. És mégis, a kis síró gyermekben 

meglátja a Megváltót. Mennydörgés és tűzfolya-
mok nélkül, harsonaszó és egyebek nélkül. Meg-
váltónak és Üdvözítőnek ismeri fel a gyermeket, 
amikor még embernyi is alig látszik belőle.

Anna 85 éves és ugyanígy beszél. Áldotta az Is-
tent, hogy jött a Megváltó, akkor, amikor a Meg-
váltóból még csak egy negyven napos gyermek-
nyi látszott.

És Jézus mellett a halálakor is feltűnik két öreg-
ember. Arimateai József és Nikodémus. (Igaz, ko-
rukat nem említi a Szentírás, de mindketten ta-
nácsnokok voltak, tekintélyük szerint biztos nem 
gyerekek már.) Ők vették le Jézust a keresztről, 
gyolcsba tették, sírt készítettek neki, és szépen el-
temették. A megváltás végén tűnt fel ez a két idős 
ember. Amikor az Úr Jézus Krisztus 3 évi műkö-
dése összeomlik, mert a kereszten vége lett minden-
nek, hiába tett csodákat, hiába adott kenyeret a nép-
nek, hiába támasztott föl halottakat — a végén mi 
maradt az Úr Jézus Krisztus társaságából? Semmi. 
Még a tanítványok is elfutottak. És akkor ez a két 
idős ember nagy bátran bement Pilátushoz, és el-
kérte Jézus testét. Arimateai József sírboltjába te-
mették Jézust.

Nem érdekes ez? Öregeket állít oda az Isten, 
amikor még semmi emberi jele, garanciája nincs a 
megváltónak és megváltásnak. És akkor is örege-
ket rendel Jézus mellé az Isten, amikor már min-
den összeomlani látszik.

Érdekes, hogy ez a két mozzanat valahol jelen 
van a mai világban. Sok ember szívében meghalni 
látszik a Krisztus. Még sokszor a vallásukat gya-
korló keresztények szívében is mit csinál az Úr Jé-
zus Krisztus? Van ezeknek az embereknek imá-
juk? Jézus ajka szól bennük? Van hitük? Jézus 
szemével látnak? Van szeretetük? Jézus szereteté-
vel szeretnek?

Új krisztusi élet van születőben. Isten a csapá-
sokat és az emberi erők gomolygásait nem ok nél-
kül engedi meg. Valami újat, szebbet akar kihoz-
ni belőle. Ez az új még nem nagyon látszik. Mint 
ahogy egy negyvennapos gyermek arcán is nehe-
zen ismerhetők fel a kiteljesedett ember vonásai.

Mi az öregek küldetése? Akkor is kitartani Jé-

Az öregség evangéliumi küldetése
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zus tiszteletében, szeretetében, amikor Jézus meg-
halni látszik az emberekben: családtagjainkban, le-
származottainkban, barátainkban, ismerőseinkben. 
Akkor is megmaradni a hitben, és átvágni magun-
kat azon a rettenetes Krisztus-halálon, ami megüli 
nagyon sok ember szívét, lelkét.

És a másik: a születő, kialakulni látszó krisztu-
si világból még alig van valami. Nem sokat látunk 
belőle. De odaállította az Úristen ma is az időseket 
— nőket és férfiakat egyaránt —, hogy meglássák 
a sokszor még emberi formát is alig mutató vallá-
sosságban a kegyelem jelentkezését, Isten kegyel-
mének és akaratának világba lépését.

Kedves, jó, öreg testvéreim! Érezzük át ezt a 
küldetést ebben a Krisztustól megfogyatkozott vi-
lágban, amikor még nem látszik szinte semmi a 
hitből, vagy amikor már kihunyni látszik a hit fé-

nye, és akkor is tartsuk fenn a hitet.
Gyengék vagyunk? Kicsik vagyunk? Elhanya-

golhatóak vagyunk? Igen, ez valóban így van. De 
Jézus bárányként küldte övéit a farkasok közé. Ő 
gyengeséggel akarja az isteni élet bőségét, gazdag-
ságát munkálni. És munkálja is.

Higgyünk ebben a küldetésben. Higgyünk ab-
ban, hogy — ha öregek vagyunk is — küldetésünk 
van a világban. Boldog, aki ezt felismeri, még bol-
dogabb, aki ezt a hitet ki tudja munkálni magában, 
és a legboldogabb, aki ennek a hitnek a fényébe 
tudja állítani öreg életének ütközéseit, gondjait, ál-
dozatait, megpróbáltatásait, megalázottságait, bel-
ső-külső szenvedéseit, mert így ezek az egyházat 
építik, a megváltás kegyelmét árasztják a világba.

(Belon Gellértnek a X X I I I .  János Szeretetott-
honban elmondott elmélkedéséből)

VÁGYAKOZÁS 
Uram, e parány földi élet 
úgy elsuhan, mint fuvallat. 
Lassan Tehozzád hazatérek, 
fogadd megtérő fiadat!

Mert oly gyorsan múlik el éltem, 
rohan időm, könyörtelen. 
Szelek szárnyán röpül itt minden… 
Így érek Hozzád, Mesterem.

Fogadj gyermekként szent házadba, 
bár bűnöm szennyét hordozom. 
Tékozló, gyarló földi sorsom 
kezedbe tettem, Jézusom.

Te vagy egyetlen reménységem, 
megtartóm és vigasztalóm. 
Rád hitem sziklára építem, 
hisz értem haltál, Krisztusom.

Fogadj majd gyermekként hazádba, 
hol az uralmad végtelen. 
Örökké ott legyek Tenálad, 
s dicsérhesselek szüntelen!

MARADJ VELEM
Maradj velem, mert mindjárt este van, 
Nő a sötét, ó, el ne hagyj, Uram; 
Nincs senkim, és a vigaszt nem lelem, 
Gyámoltalannal, ó, maradj velem.

Kis életem fut s hervadásba hull. 
Bú lesz a vígság, fényesség fakul, 
Csak változást és múlást lát a szem; 
Változhatatlan, ó, maradj velem!

Minden múló perc, hozzád visz közel, 
Kegyelmed űzi kísértőmet el, 
Nincs más vezérem, nincs más Mesterem, 
Fényben, borúban, ó, maradj velem.

Ellenség ellen áldásod fedez, 
A könny nem sós, a kór is könnyű lesz, 
Sír, halálfullánk, hol a győzelem? 
Győztes leszek, csak légy, Uram,velem.

Hunyó szemembe vésd keresztedet, 
Ködöt foszlatva láttasd szent eged. 
Föld árnya fut, menny fénye megjelen: 
Halálban is Te légy, Uram, velem.

https://keresztyenversek.wordpress.com/2010/02/19/maradj-velem/
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A templomi illemszabályok az Isten és a hívő 
közösség iránti tiszteletből következnek. Az 
alábbi szempontok segítségével átgondolhatod, 
van-e olyasmi, amire jobban kellene figyelned: 

1. Öltözz rendesen és illendően! A szentmisében 
maga az Isten jön el közénk. Ezért hacsak teheted, 
méltó, vasárnapi öltözékben jelenj meg a misén. 
Nőként ne nehezítsd a férfiak számára a tisztaság 
megélését azzal, hogy rövid szoknyában, testhez 
tapadó nadrágban, fedetlen vállal/keblekkel mu-
tatkozol. Különösen ügyelj erre a templomi kör-
nyezetben!

2. Férfiként templomba lépve vedd le a sapkát, 
kalapot! Ez társadalmi szokás, de a templomban is 
ügyelnünk kell rá, a tiszteletadás jeleként.

3. A templomba belépve és onnan kilépve hajts 
térdet a tabernákulum felé! A térdhajtással az Ol-
táriszentségben jelen lévő Krisztust, a mindenség 

Királyát köszöntjük. Ne pukedli legyen, hanem 
a hódolat és imádás gesztusa, amelyben az egyik 
térd a földet érinti. Aki fizikailag nem tud féltérdre 
ereszkedni, tiszteletteljes főhajtással köszönthe-
ti Jézust.

4. Érkezéskor és távozáskor szenteltvízzel vess 
keresztet! E mozdulat hitvallás, keresztségünkre 
emlékeztet, mely által Krisztus Egyházának tagjai 
lettünk. Hálaadással gondolhatsz erre, amikor ke-
resztet vetsz.

5. Ne egyél és ne igyál a templomban! Kivé-
telt jelenthet, ha a pap vagy egy kórustag diszk-
réten vizet iszik. Beteg vagy csecsemő is kaphat 
inni. (Szoptatni viszont kultúránkban másoktól el-
vonulva illendő.) Rágógumit se rágj! Templomban 
udvariatlanság, és nem segíti az imádságos elmé-
lyülést.

6. Legalább néhány perccel a mise kezdete előtt 
érkezz. Imádsággal ráhangolódva jobban elő tudsz 
készülni a szentmisére. Ha nem tudsz időben oda-
érni, hátul keress helyet, hogy ne zavard a többi-
eket.

7. Ha a pad szélén ülsz le, udvariatlanság elvár-
ni az utánad érkezőktől, hogy átmásszanak rajtad 
az ülőhelyért. Ilyenkor készségesen húzódj a sor 
közepe felé, hogy leülhessenek. Még jobb, ha már 
érkezéskor nem a pad szélén, hanem középen ülsz 
le, hogy mások is elférjenek. Ha tele a templom, 

A templomi viselkedés  
15 szabálya 

https://4.bp.blogspot.com/-mBLQOqLfxdQ/VxiCWQWNm9I/AAAAAAAAAMY/t4F-tcSK3NIkZwHM7N5phIOXnynPVUl3ACLcB/s1600/22068.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-vbmEVO3TK2E/VxiDXL9S4OI/AAAAAAAAAMk/aj0RkzfGY5oCW5DDDxCrwoC1jQUGw9ZygCLcB/s1600/szenteltvz_tart.jpg
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alapvető udvariasság a nők, idősebbek számára át-
adni az ülőhelyet.

8. Szentmise közben legyen kikapcsolva a mo-
biltelefonod! Ha rendkívüli szükséghelyzetben 
mégis használnod kell, diszkréten menj ki a temp-
lomból.

9. A templomban őrizd a csendet, ne beszélgess! 
A mise előtti és utáni percek nem társalkodásra, ha-
nem imádságra szolgálnak. Ha valamit feltétlenül 
mondanod kell, halkan és röviden tedd. A félhan-
gos beszélgetés zavarhatja az imádkozókat.

10. Kisgyerekkel a pad szélén vagy hátul ülj le. 
Ha zajong, mihamarabb menj hátra vele. Nem szé-
gyen, ha csitítod vagy kiviszed a templomból; rosz-
szabb, ha zavarja a misét.

11. Mise alatt ne olvass templomi újságot! Hogy 
esne neked, ha valaki vendégségbe jönne hozzád, 
és ahelyett, hogy veled beszélgetne, nekiállna ol-
vasni? Isten házában te vagy a vendég és téged vár 
a Házigazda!

12. Énekelj a szentmisén! Aki énekel, kétszere-
sen imádkozik, és aktívan hozzájárul, hogy a szer-

tartás még szebb legyen. Az istentiszteleten mindig 
némán álló hívő nem igazi hívő. A némaság mögött 
ördögi mélységek lehetnek vagy lesznek.

13. A békeköszöntésnél nézz a másik ember sze-
mébe, miközben kezet fogsz vele! Udvariatlan, sőt 
bántó, ha kézfogás közben már azt nézed, ki lesz 
a következő. Inkább ajándékozd meg őt tekinteted 
által lelked gazdagságával! Szívből mondd: „Béke 
veled!”

A kézfogás lehetőleg csak a közvetlenül mel-
letted, előtted és mögötted ülőkre terjedjen ki. A 
szentáldozás előtti percekben zavaró, ha valaki az 
egész sorral kezet akar fogni, vagy vándorútra in-
dul a padtömbök között.

14. Krisztus Testét a pap előtt vedd magadhoz, 
majd zárt, mozdulatlan szájjal térj vissza a helyed-
re. 

15. Csak a záró ének elhangzása után indulj ki-
felé a templomból! Előfordulhat, hogy sietned 
kell, azonban a pap és az asszisztencia kivonulását 
ilyenkor is illik megvárni. Lehetőleg mégis a záró 
ének végén indulj a kijárat felé, mégpedig csönd-
ben, hogy ne zavard a tovább imádkozókat. 

http://romaikatolikus.blogspot.hu

https://2.bp.blogspot.com/-oHmdPs8LOZ0/VxiEQbuBnII/AAAAAAAAAMs/bJZxk0mSCe0q-UqStmgQKCmv_gy0InTNwCLcB/s1600/g.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-yuCHeheVJvA/VxiFPV7YoXI/AAAAAAAAAM0/BHX7OBlgtt0kuW_TJazBbc5T2QL8tPtKACLcB/s1600/HHHH.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-oH8ESC_oCgE/VxiGJQiAmJI/AAAAAAAAANA/BtTfHCPXYYY73tr5q_rj1OzMc3uonpfjwCLcB/s1600/toth_tihamer_tiszta_ferfiusag0002.jpg


JÁ NOS HAL MI HA RAN GOK8. ol dal 2016. Búcsú

2016 03 19.
Pásztor Pascal atya a Fájdalmas Anya- templom 

plébánosa meghívására imanapra mentünk Eger 
városába, a szervita templomba.

Jánoshalmáról a kora reggeli órákban indult a 
csoport Csizovszki László vezetésével, majd Ke-
celen a busz másik fele is megtelt hívőkkel, akiket 
Bobek Tamás káplán atya vezetett. 

Ismeretségek, mély baráti kapcsolatok alakul-
tak ki.

Elmondtuk XXIII. János pápa reggeli imáját, 
majd ismertetést kaptunk Eger városáról, Gárdo-
nyi Géza lelki életéről és egri tartózkodásáról,

Szó esett az Egri csillagok című regényéről, 
melyben emléket állít az egri várvédő hősöknek és 
a hősiességről tanúságot tevő egri nőknek. Ezt a 
jelenetet örökítette meg Székely Bertalan magyar 
festő Egri nők című képén. Elhangzottak Gárdonyi 
Géza versei, melyet ismertetett Schindler Jánosné 

nyugdíjas történelem szakos tanárnő.
Felolvasták Gárdonyi Imák a bibliában című 

versét és számos más egyéb költeményt. 
Az imanap célja imádság a magyar hazáért és 

a kereszténységét vesztett dekadens Európáért. 
A szentmise 11 órakor kezdődött. A KÉSZ el-
nöke, Osztie Zoltán plébános kiemelte Szent Jó-
zsef gondviselő, oltalmazó szerepét. A Szent Szűz 
tisztaságos őre, Krisztus gondviselő oltalmazó-
ja a Szent Család feje, az ok és az okságot isme-
rő Nagyokosságú József, melyet megtalálhatunk a 
Szent József litánia szövegében. Végül Szent Jó-
zsef a haldoklók pártfogója. A szentmise után a 
Bazilikában keresztutat végeztünk Bobek Tamás 
atya vezetésével, hercegprímásunk Mindszenty 
József tiszteletére, aki hősies elkötelezettséggel, 
képviselte országunkat, magyar hazánkat kínzásai 
közepette országunk védelmében. 

Litániával búcsúztunk, előtte megtekintettük az 

Országos KÉSZ zarándoklat

Mint Dobó a bástyán
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Érseki palota szépségeit. A várnak a meglátogatá-
sára időhiány miatt nem került sor. Így is szép és tö-
kéletes, maradandó élményben volt részünk.

Imádkozzunk, hogy ma is legyenek méltó segítői 
a bajba jutott országnak, hitében meggyengült nem-
zedéknek, mely egyre jobban sodródik az erkölcs-
telenség útján. Fogjunk össze hitben, reményben, 
szeretetben országunk jövőéjért, hazánk védelmé-
re! Az európai nép erősödjön hitben, reményben, 
szeretetben! Szolgáljanak példaként az egri vité-

zek, nemzeti hőseink Szent Józsefhez hasonlóan,  
hogy a családok, békében, egyetértésben éljenek, 
és megtarthassuk nemzeti identitástudatunkat, nö-
vekedjen létszámában a nemzetünk, hogy ezzel is 
hozzájáruljon Európa lakosságának gyarapodá-
sához. Ehhez kérjük Szűz Máriát, Szent Józsefet, 
mint a Szent család mintaképét, hogy imádságban, 
összetartásban és áldozatos szeretetben építsünk 
egy jobb és emberibb Európát.

Rabb Mihály

Egyházmegyei  
ministráns találkozó Baján

A Kalocsa- Kecskemé-
ti Főegyházmegye minist-
ránsainak találkozója 
volt április 23-án szom-
baton Baján, a Szent 
László Általános Műve-
lődési Központban.

A programon tíz te-
lepülésről (Kecskemét, 
Bugac, Bócsa, Jánoshal-
ma, Kunfehértó, Mély-
kút, Gara, Vaskút, Baja, 
Szeremle) ötvenkét mi-
nistráns jött el, hogy ta-
lálkozzanak. Szebbé tet-
te az eseményt, hogy a 
hitoktatók és nagy ministránsok mellett kilenc 
pap is jelen volt. Így a találkozón összesen het-
vennégyen vettek részt, kicsik és nagyok. 

A nap programját egy kis áhítat indította, 
majd egy rövid előadáson vettek részt a jelen-
lévők, melyet Retkes Zsolt atya, a fogadó in-
tézet lelki vezetője, az egyházmegye minist-
ráns referense tartott, „Irgalmas ministráns” 
címmel. 

Ezt követően egy kis agapé mellett gyűjtöt-

tek erőt a gyerekek és fiatalok, hogy a sport 
jellegű vetélkedőn bírják a küzdelmet. Az 
akadályverseny hat állomásból állt, ahol a 
ministránsok, ügyességüket, szellemi, lelki 
tudásukat tehették próbára. Közös ebéddel 
eredményhirdetéssel, valamint az ezek után 
következő kötetlen játékkal, focival töltötték  
az időt a résztvevők a hazautazásig!

Jó volt látni a gyerekek és fiatalok örömét: 
„Jó nekünk itt lennünk”.
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2006. május 9-én meg-
alakult a Szent Mónika 
imaközösség jánoshalmi 
csoportja. Hazánkba Róna 
Gábor jezsuita atya hozta el 
Madridból ennek a közös-
ségnek a hírét, majd 1992-
ben Kalocsán megalakult 
az első csoport. Az ima a 
világ más országaiba is el-
jutott és egyre terjedt. A kö-
zösség Szt. Ágoston édes-
anyját, Mónikát választotta 
példaképül. Az édesanyá-
nak három gyermeke közül Ágoston okozta a leg-
több gondot. Nyughatatlanságával mindig rossz 
társaságba keveredett. Ezt az édesanya nem néz-
hette tétlenül, imáiban az Úr Jézushoz fordult kér-
vén a segítségét. Az imák meghallgatásra találtak, 
mert Mónika halála előtt Ágoston megkeresztelke-
dett, majd az egyház püspöke lett.

Közösségünket olyan édesanyák alkotják, akik 
akarnak és tudnak is gyermekeik lelki életéért és 
boldogulásáért imádkozni. Hisszük, hogy a kö-
zös imának nagy ereje van. A tíz év alatt számta-
lan találkozón vettünk részt. Közösségünkből min-

dig vannak, akik elmennek és elviszik gondjainkat 
ezekre a találkozókra, azzal a kéréssel, hogy min-
den édesanya találja meg a megfelelő megoldást 
hivatása gyakorlásában. 2011-ben mi rendeztük az 
országos találkozót, ami még ma is örömmel tölt el 
bennünket. Örülhetünk gyermekáldásnak is, több 
helyen született unoka, és így az unokákért is szól 
a mi imánk. De egymás gondjai is megérintenek 
bennünket, ha valaki betegséggel küzd, azt is fohá-
szaink közé soroljuk. A gyógyulást hálatelt szívvel 
megköszönjük. Az egyház gondjait is átérezzük, és 
a papi hivatás fontossága sem kerülte el a figyel-
münket. 

Közösségünk 
minden hónap 
második keddjén 
jön össze egy óra 
imádkozásra a plé-
bániai Don Bosco 
klubteremben. Az 
évforduló napján 
szentmise kere-
tében adtunk há-
lát az Úr Jézusnak 
ezért a tíz évért.
Szűcs Sándorné

Tízéves  
a Szent Mónika imaközösség 
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Húsvét ünnepe 

A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, az "ünnepek ünnepe" (sollemnitas sollemnitatum). Idén 
húsvétvasárnapot és húsvéthétfőt március 24-én és 25-án ünnepeltük. Felvételeinken a húsvétra való fel-
készülés és az ünnepi liturgia egy-egy pillanatát idézik fel. 
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Bérmálás 

Az első bérmálás pünkösdkor volt, amikor azt 
ünnepeljük, hogy az apostolok megkapták a Szent-
lelket. Ők érett felnőttek voltak ekkor. Hosszú imá-
val és várakozással készültek pünkösdre. Lelkük-
ben pedig ott volt a készség, hogy Krisztusért és a  
születő Egyházáért adják életüket.

Aki megkeresztelkedett, az megkapta már a ke-
gyelmi élet “csíráját”, részesedett már Jézus, a 
Szentháromság életében, s így megkapta a Szent-
lelket is. Mi újat tud akkor adni neki a bérmálás?

A bérmálás megerősít abban, ami a keresztség-
ben elkezdődött. A bérmálásban a megkeresztelt 
- most már felnőttként - maga vállalja azt, amit a 
keresztségben szülei vállaltak helyette: a krisztusi 
életet és küldetést. S odaadására válaszul a Szent-
lélek új módon tölti el őt, és megerősíti, hogy képes 
legyen a nagykorú keresztény életre.

Mi tehát a bérmálás? - A bérmálás egyesülés a 
Szentlélekkel: a keresztény nagykorúság szentsé-
ge.

I. Az Egyház részletesebben így határozza meg 
a bérmálást, illetve annak hatását: A bérmálásban 
a keresztények megkapják a Szentlélek szavakkal 
ki nem fejezhető ajándékát, amely sajátos erővel 
ruházza fel őket, és szentségi jegyet vés beléjük,  
hogy szorosabban kapcsolódjanak az Egyházhoz,  
és elkötelezve érezzék magukat, hogy mint Krisz-
tus igazi tanúi, a hitet szóval és tettel terjesszék és 
megvédjék.

II. Természetesen, akiben nincs meg a személyes 
odaadás, aki elzárja lelkét a Szentlélek elől, abban 
Ő nem tud működni. S aki a bérmálás után nem tö-
rekszik a nagykorú keresztény életre, az nem is ta-
pasztalhatja meg annak kegyelmi hatásait.

Dr. Bábel Balázs érsek úr elé május 3-án 12 ifjú 
járult szentmiseáldozat keretében, s a bérmálásban 
vállalták, hogy Krisztus áldozatával - húsvéti titká-
val, keresztig tartó szeretetével - egyesülve akarnak 
élni. Ehhez kívánunk nekik sok erőt és kitartást.
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Plébánia képviselőtestület 2016

Az egyházközségi képviselőtestület: a plébáni-
ai közösség Istentől és az Egyháztól kapott külde-
tésének teljesítését előmozdító tanácsadó szerv.  A 
korábbi testület mandátuma az idén járt le. Ennek 
megfelelően került kiírásra az új képviselőtestü-
let megválasztásának procedúrája. A jelöltállítást 
követően a március 13-i és 20-i hétvégeken tör-
tént az egyházközségi képviselők megválasztása. 
A szavazócédulát a szentmisék után a kijáratok-
nál vehették át hívek, és adhatták le a helyszínen 
voksaikat. Hét közben a plébánián lehetett leadni 
a szavazatot.

A szavazás végeredményeként az elkövetke-
zendő öt évre a plébániai képviselő testület tag-
jai: Bányai Gábor, Czeller Zoltán, Csesznegi 
László, Csizovszki László, Gáspár Zsolt, Jacsó-
né Kasziba Mária, Juhász János, Kasziba Magdol-
na, Malustyik Béla, Malustyikné dr. Király Ibolya, 
dr. Miskolczi Józsefné, Simityné Mészáros Judit, 
Szilágyi József, Török Jánosné és Varga Ferenc. 

Az egyházközségi képviselőtestület hatékony 
segítséget nyújt a közösség lelkipásztorának a 
plébánia életének kialakításában és irányításá-
ban. Az egyházközségi képviselőtestület felada-

ta, hogy a plébániai közösség célkitűzéseit Istentől 
és az Egyháztól kapott küldetésének szellemében 
előmozdítsa. Katolikus fölfogás szerint a képvi-
selőtestület tanácsaival segíti a plébánost, aki a 
plébánia népéért Isten előtt felelős. Fontos köte-
lessége a képviselőtestületnek a plébánia pénz-
ügyeit megismerni, áttekinteni, a püspök illetve 
a hívek felé bizonyítani, hogy a plébánia anya-
gi ügyei rendben vannak, a perselypénzeket és az 
egyéb befizetéseket Isten dicsősére használjuk. 
Az egyházközségi képviselőtestület tagjai kineve-
zésük jogán semmiféle anyagi ellenszolgáltatásra 
nem tarthatnak igényt, munkájukért ellenszolgál-
tatás nem jár!

Természetesen a felelősség alapvetően minden-
ben a plébánost terheli, épp ezért a végső döntés is 
az ő kezében van, hisz ő a helyi egyházközség ve-
zetője. Azonban a tanácsadás, segítségnyújtás igen 
értékes feladata révén a világi hívők hathatósan 
szolgálhatják a helyi közösség javát.

Az új képviselőtestület munkáján legyen bőség-
gel Isten áldása! Tagjainak pedig mindehhez kívá-
nunk sok erőt és jó egészséget! 

b. s.
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Imádságos lelkülettel indultunk Sándor atya ve-
zetésével Andocs felé május 21-én.  

Andocs egy szépséges Mária kegyhely, ahova 
jánoshalmi hívek eddig is többször zarándokol-
tak. Az andocsi kegyhely jellegzetessége, hogy a 
világ minden részéből adományozott ruhába öl-
töztetik az oltár felett látható Mária szobrot. A 
mi tiszteletünkre, Szalai Tamás andocsi plébános 
egy jánoshalmi adományozó által készített ruhá-
ba öltöztette a kegyszobrot. A Mária-ruhák mú-
zeumában gyönyörűen hímzett ruhák között több 
jánoshalmi szorgos kezű asszony keze munkáját is 
láthattuk. 

A szentmise és a kegyhely bemutatását követő-
en indultunk zarándokutunk következő állomásá-
ra. 

Az alföldi ember számára a dunántúli dim-
bes-dombos táj különös szépséggel bír. Grábóc-

hoz közeledve, mint egy ékszer a dobozban, a lan-
kák között felbukkant a szerb ortodox kolostor és 
templom. A templom berendezése a XVIII. Száza-
di magyarországi ortodox egyházművészet külön-
leges értékű alkotása. Legfőbb dísze az ikonosztáz. 
Ezt megcsodálva indultunk tovább Szekszárdra.        

Érkezésünk után városnéző sétát tettünk a bel-
városában. Szakavatott idegenvezető segítségével 
megismerkedtük a város nevezetességeivel, meg-
tekintettük többek között Babits Mihály szülőhá-
zát, a Garay teret, Béla király teret, Urunk meny-
bemenetele templomot (Belvárosi templom). A 
Garay téren lévő üzletekben lehetőség volt a nagy 
melegben fagyizni, és a szekszárdi borvidék bora-
it kóstolni.  

A testet és lelket egyaránt erősítő zarándoklatról 
az esti harangszóra érkeztünk haza.

Csizovszki László

Egyházközségi zarándoklat

Andocs, Grábóc, Szekszárd szépségei
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25 éves a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Jánoshalmi Csoportja
A MMSZ 1989. február 4-én alakult meg a nyu-

gaton élő honfitársunk Csilla von Boeselager és 
Kozma Imre plébános úr vezetésével. A szervezet 
jelmondata: „ A hit védelme és a szegények szolgá-
lata.” Mi, jánoshalmiak 1991. június 23-án csatla-
koztunk a Szeretetszolgálathoz Tajdina József plé-
bános úr kezdeményezésére. Azóta 25 év telt el. 
Három napos ünnepségsorozattal adtunk hálát a 
Jóistennek a sok áldásért, és visszaemlékeztünk az 
elmúlt negyedszázad történéseire.

Június 23-án csütörtökön 24 órás szentségimá-
dást tartottunk a Kápolnában, ahol a máltai tagok 

óránként váltották egymást, magukkal hozták csa-
ládtagjaikat, barátaikat. Az egyházközségi képvi-
selők közül is néhányan bekapcsolódtak.

Június 25-én szombaton este a Szálláshely és 
Irodaház nagytermében „Szóban és képekben” 
címmel felidéztük, hogy mennyi mindent tettünk 
a rászorulók megsegítésére. Az indulás éveiről 
Kiss György beszélt, aki csoportunk első vezető-
je volt polgármesterré választásáig. Martinek Er-
zsébet 21 éven keresztül önzetlenül, kitartóan foly-
tatta a csoport munkájának szervezését, irányítását. 
Az általuk vezetett időszak eseményeiről rendsze-

resen beszámoltunk a Fel-
ső Bácska, Hunyadi Népe 
és a Jánoshalmi Haran-
gok hasábjain. Az össze-
jövetelt jó hangulatú aga-
pé zárta.

Az ünnepségsoroza-
tunkra a vasárnap 10 órai 
hálaadó szentmise tet-
te fel a koronát. Jelenlé-
tével megtisztelt bennün-
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ket a MMSZ Dél-Alföldi 
Régió ügyvezetője, Rigó-
né Kiss Éva és elnöke, Dr. 
Jeney Gábor plébános úr. 
A szentmise végén rövid 
visszaemlékezés után öt új 
tag tette le az esküt.

A jubileum alkalmából 
az általános iskolások ré-
szére rajzpályázatot hir-
dettünk „Hogyan segít a 
Máltai Szeretetszolgálat?” 
címmel. 137 tanuló küld-
te el alkotását, a legjobba-
kat tárgyjutalomban része-
sítettük. Máltai jelvényt és 
formaruhát csináltattunk 
tagjaink részére . A 25 év szolgálatát egy jubileumi 
kiadványban gyűjtöttük össze.

A jubileum méltó megünnepléséhez nagylel-
kű adományaikkal járultak hozzá az Agroprodukt 
Kft, dr. Dénes Enikő és Gidai János, Kiss Árpád 
és Kiss Péter, Nikli Károly, Pethő Zoltán, dr. Vavró 

Iván. Mons. Menyhárt Sándor kanonok úrnak, lelki 
vezetőnknek anyagi támogatása mellett azt is kö-
szönjük, hogy mindhárom napon velünk ünnepelt.

Az Isten áldja meg minden tagunkat, segítőnket, 
támogatónkat!
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A közelmúltban halt meg Ko-
vács Gábor. A temetési szertar-
tásán elhangzott búcsúztatót 
idézzük fel, ezzel adózva emlé-
ke előtt.   

Kedves Gábor, kedves Éva, 
család, rokonok, barátok!

Egy kedves ember életének be-
fejezésekor nem könnyű szavakat 
találni.

1993-ban Flegel Hubertus, kö-
zös barátunk által ismertem meg 
Gábort és Évát. Azt kell monda-
nom, hogy a hosszú évek alatt ők lettek a magyar 
pótszüleim.

Páter Leppich tevékeny csoportjának tagjaként 
tapasztaltam meg, hogy Gábor és Éva milyen oda-
adóan és örömmel álltak szolgálatára a rászorulók-
nak.

Éjszaka, télen, vasárnap és sok rossz időpontban 
feltétel nélkül. Jézus Krisztus szeretete és útmuta-
tása alapján tevékenykedtek. Az Evangélium ösz-
tönözte Gábort. 

Hithű emberként szolgált.
Életünk végén csak tetteink számítanak. Az ő 

csodálatos tettei, a mi Urunk és Istenünk szerete-
téből fakadt.

Közülünk néhányunkat talán ez gondolkodásra 
késztet:

,,Hogy van ez velem? Tudatosul bennem, hogy 
az én életem is egyszer véget ér! Az Úrnak kell szá-
mot adnom tetteimről. Tudom-e, hogy életem leg-
fontosabb időpontja a születés és a halál? Ami-
ket életemben tenni szeretnék, azt most és ma kell 
megtennem.”

Egy dalban hangzik el: ,,Az Úr nem kérdezi, 
hogy mit spóroltál, mi volt a tiéd? Az Isten kérdése 
így hangzik: Mit ajándékoztál, kiket szerettél miat-
tam vagy kedvemért?” Gábor így cselekedett, sok 
embernek mutatta meg az Isten szeretetét. Nagyon 
gyakran kerestük fel a rászorulókat együtt.

Az emberek azt mondták nekünk: ,,Most tudom, 

hogy imáim, meghallgatásra  ta-
láltak. Az Isten szeret engem, és 
nem felejtett el!”

Kelet- Európában Gábor volt 
segítő munkánk élenjárója. Bul-
gária, Ukrajna, Románia Szer-
bia. Ez a néhány ország ahol Gá-
bor minket a szegények között is 
a legszegényebbekhez elvezetett. 
Nélküle és az ő tevékenysége nél-
kül soha nem sikerült volna a mi 
munkánk.

Ő ismerte a problémákat, az 
embereket, környezetet és a helyzeteket. Meghaj-
lok életének teljesítménye előtt.

A más országokból érkezett és itt jelenlévő pa-
pok tanúsítják, hogy Gábor milyen örömmel élt a 
hitben és volt hű az egyházhoz.

Áprilisban tett utolsó látogatásunkkor Gábor a 
halálról beszélt, és kérte, hogy az Isten szólítsa ma-
gához.

Gábor!
Biztos vagyok benne, hogy megszabadultál a 

földi terhektől, és az Isten szerető és irgalmas ke-
zei között pihensz.

Gyászolom a barátomat, Gábort.
Minden barátság elvesztése fáj, de a gyászunk 

nem törhet össze bennünket. 
Legyünk hálásak a Gáborral együtt eltöltött idő-

ért, amit nekünk ajándékozott az Úr! 
Keresztényként akarunk Gábornak örülni. Biz-

tos, hogy önök közül néhányan azt gondolják; ,,mi-
ért kell örülni a halálnak?” 

Pál apostol arról ír, hogy a halál az nyeremé-
nyünk. Így ad Gábor élete nekünk bátorságot:

Örömmel menjünk az Úr elé! Örülünk a bizton-
ságnak, hogy nem a halál, hanem az Isten vár min-
ket.

Kedves Gábor! Viszontlátásra!
Mihael Schell.  

A németországi Gute Nachricht 
segélyszervezet képviselője

Kovács Gábor 
1935 – 2016



JÁ NOS HAL MI HA RAN GOK 19. ol dal2016. Búcsú

Az idén is gyönyörű napsütésben tölt-
hettünk el egy napot hagyományainkhoz 
híven Szentkatán , a Cszizovszki-család 
takaros birtokán. Mintegy hetvenen vol-
tunk, s minden korosztály képviselte 
magát. A béke és az igazi szeretet nap-
ja volt ez. Sokan várjuk egész évben ezt 
a kötetlen együttlétet, hogy a szabadban 
együtt feltöltődhessünk. Idén a belépő 
az volt, hogy mindenkinek mondani kel-
lett olyan pozitív gondolatot, életérzést, 
ami most őt leginkább jellemzi. Ezeket 
összegyűjtöttük, és ebéd után bővebben is ki lehe-
tett fejteni ezeket a gondolatokat. Mert természe-
tesen most is volt közös főzés, krumplipucolás, 
salátakészítés, utolérhetetlen ízű babgulyás és vad-
disznópörkölt. A nap fénypontja a szabadban meg-

tartott szentmise volt. Volt, aki azt mondta (szép 
gondolat): ünnep - amikor a család összejön, és 
együtt tölt egy napot, de ünnep ez a nap is itt kinn 
a szabadban, mert a családot éljük meg. Az iga-
zi családot, ahol mindenki fontos, ahol kisegítjük 

egymást, ahol szeretettel be-
fedjük a másik hibáját, ahol 
újrakezdhetünk, ahol meg 
tudunk változni, de nem 
megváltoztatni akarjuk a 
másikat. 

Ez a nap tanúságtétel volt, 
hogy szeretetben jó együtt 
lenni, együtt pihenni, együtt 
tenni a dolgunkat.

Összefogás 
Jánoshalmáért 

Egyesület

Egy gyönyörű nap  
a családokkal Szentkatán 
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Szentmise hamvazószerdán
2016. február 10-én, 

hamvazószerdán kezdetét 
vette a nagyböjti időszak. 
A Szent Anna Katolikus 
Óvoda és Általános Iskola 
óvodásai, iskolásai és pe-
dagógusai együttesen vet-
tek részt a 9 órakor kezdő-
dő szentmisén. Sándor atya 
a prédikációban biztatott 
minden felnőtt és gyermek 
hívőt a reggeli és az esti 
imádságok rendszeres gya-

korlására. A bűnbánat gya-
korlásának fontosságára is 
felhívta a figyelmet. Vége-
zetül mindenkit meghívott 
arra, hogy készüljünk együtt 
a húsvét ünnepére. A gyer-
mekek ebben az időszakban 
jócselekedeteket gyűjtenek 
a megbeszélt és kialakított 
szabályok és formák szerint.

Gyertyaszentelés 
és Balázs-áldás 

az óvodában
A hagyományokhoz híven óvodánk-

ban megemlékeztünk Szent Balázs püs-
pökről, akit az emberek a „torokbe-
tegség és minden más baj” ellen védő 
szentként tiszteltek, s gyertyát ajánlot-
tak fel a gyógyulásukért. Szent Balázs 
neve napján Tamás Sándor atya eljött 

Életképek a Katolikus  
Iskola és Óvoda életéből
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óvodánkba. Két összekötött gyertyát tartva a gyermekek nyakához arra kérte Istent, hogy Szent Balázs 
közbenjárásával óvja az áldást kérőt a torokbajtól. Az atya megszentelte az otthonról hozott gyertyákat is. 
Az ünnep hangulatát az együtt elmondott imák és a közös éneklés tette bensőségesebbé. 

Nagyböjti lelki nap 
gyermekeknek

Gyermekeink március 5-én lelki nappal is 
készültek a megváltás ünnepére. Az ezt meg-
előző csütörtökön a nagyobbak szentgyónás-
hoz is járulhattak. Az osztályok különböző 
foglalkozásokon vettek részt. Az idén a fel-
ső tagozatosok számára a lelki foglalkozást 
Mons. Menyhárt Sándor plébános és Tamás 
Sándor káplánatyák tartották, az alsó tagoza-
tosoknak pedig az osztályfőnökök vezették. 
Az osztályok imával és elmélkedéssel végig-
járták a keresztút állomásait, kézműveskedtek, 
és közösségépítő játékokat játszottak. A napot 
pedig szentmisével zártuk. Köszönet az atyák-
nak és az osztályfőnököknek a tartalmas prog-
ramokért.

Lelki nap 
pedagógusoknak

Az akasztói faluházban került megrendezésre 
2016. március 12-én a Kalocsa-Kecskeméti Fő-
egyházmegye pedagógusainak számára a nagyböjti 
lelki nap. A házigazda szerepét a Kunszt József 
Katolikus Általános Iskola dolgozói kedves 
vendégszeretettel látták el. Az előadást megelő-
zően Solti Kálmán igazgató úr köszöntötte a 
vendégeket, majd bemutatta iskolájukat. A lelki 
tanítást Bíró László püspök atya tartotta, mely-
nek témái: az irgalmasság éve pedagógus szemmel, 
valamint Egyházunk, ahogy a házasságról gondolko-
dik a philadelphiai családkongresszus tükrében. Elő-
adásában hangsúlyozta, hogy Jézus Krisztus az Atya 
irgalmasságának az arca. Beszélt a katolikus iskolá-
nak a szerepéről: nem attól katolikus, hogy minden 
gyerek mintakatolikus, hanem attól, hogy a pedagó-
gus tudja, hogy két szomjúság van a földön: az Isten szomjazza az embert, és az ember valójában szom-
jazza az Istent. Katolikus iskolának lenni azt jelenti, hogy ezt a két szomjúságot szolgáljuk. Az előadás 

http://www.altiskakaszto.hu/index.php/rendezv%C3%A9nyeink/282-lelkinap-pedag%C3%B3gusoknak
http://www.altiskakaszto.hu/index.php/rendezv%C3%A9nyeink/282-lelkinap-pedag%C3%B3gusoknak
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után közös misén vettünk 
részt az akasztói katolikus 
templomban, melyet dr. 
Bábel Balázs érsek atya 
és Bíró László püspök 
atya az egyházmegye pap-
jainak koncelebrálásával 
mutattak be. A szentmi-
se lelki emelkedettségé-
hez az is hozzájárult, hogy 
Leányfalusi Vilmos or-
gonaművész kántorkodott. 
A programot közös ebéd 
zárta, ami nagyon finom, 
bőséges és ünnepi volt!

Első gyónás

2016. március 19-én délután került sor a harmadik évfolyamosok első gyónására. A két iskolából ösz-
szesen 47 tanuló részesülhetett életében először a bűnbocsánat szentségében. A bűnbánati liturgia után öt 
helyen folyt a gyerekek gyóntatása, közben meghallgathattuk Jézus szenvedésének, kereszthalálának tör-
ténetét. A gyónást követően a keresztszülők felsegítették a gyermekekre a fehér ruhát, mely megtisztult 
szívüket jelképezte. Együtt mécsest gyújtottak, majd az elégtétel elvégzése után a bűnöket tartalmazó cé-
dulák elégetése következett. A keresztszülők Szentírást ajándékoztak a gyerekeknek, akik első alkalom-
mal tapasztalták meg Isten megbocsátó irgalmát. Szívből reméljük, hogy vallásos életükben ez egy újabb 
lépcső, mely segíti őket, hogy nyitott szívű, hitüket gyakorló fiatalokká váljanak. 
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Virágvasárnap

Virágvasárnap a hús-
vét előtti vasárnap neve, a 
nagyhét kezdete. Ekkor ün-
nepli az egyház Jézus dia-
dalmas jeruzsálemi bevo-
nulását. Ennek emlékére 
tartanak ezen a napon bar-
kaszentelést és ünnepélyes 
bevonulást a templomba. 
A virágvasárnapi szentmi-
sében két evangéliumi sza-
kasz, a jeruzsálemi bevonu-
lás és a szenvedéstörténet, 
azaz a passió is elhangzik, 
amely Jézus elárulásától ki-
végzéséig terjedő időszak 
eseményeit öleli fel. 

Intézményünk pedagógusai közül – mint minden évben – szívesen tettünk eleget a felkérésnek, és csat-
lakoztunk a passiót előadó kórushoz. Ezáltal még inkább átélhettük Krisztus eljövetelének célját és a hús-
vét ünnepének jelentőségét.

Egyházmegyei hittanverseny
A Kalocsa-Kecskeméti Fő-

egyházmegyében minden 
esztendőben megrendezés-
re kerül az egyházmegyei hit-
tanverseny. Idén április 16-án 
a Jánoshalmi Szent Anna Ka-
tolikus Általános Iskola adott 
helyet a versenek. Mons. 
Menyhárt Sándor plébános 
és Sörös Anita iskolaigazgató 
vezérletével, lelkes katekéta 
és tanári segítséggel egy érté-
kes napot töltött el a több mint 
száz felső tagozatos és közép-
iskolás hittanos. A rendezvény 
érseki szentmisével kezdő-
dött a templomban. Szentmise 
után az iskolában folytatódott 
a program. A verseny témá-
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ja Szent Lukács evangéliuma 
és a Római Katolikus Egyház 
szociális enciklikái, valamint 
két kiváló szent életpéldája, 
akik életüket a szegény és ki-
szolgáltatott embertársaiknak 
szentelték: Szent Márton és 
Batthyány Strattmann Lász-
ló. A feladatlapok kijavítása 
alatt a gyermekeknek lehető-
ségük volt megismerkedni a 
vendéglátó város történelmé-
vel is. Valamint az ifjúsági 

korcsoport külön feladata volt ebben az időben egy-egy bibliai történet pár perces előadása drámajáték 
keretében, mely remek közös élménnyel gazdagította a versenyzőket. Ezek után közösen fogyasztották 
el az ebédet, majd az eredményhirdetés következett. Reméljük, minden résztvevő gyarapodott lelkiekben 
és szellemiekben egyaránt! 

Keresztátadás

Jövök a kereszthez, Neked halált hozott, nekem életet...” áll egy ifjúsági énekben. Romano Guardini 
szerint „a kereszt a mindenség jele, a megváltás kifejezése. A mi Urunk a keresztfán váltott meg min-
ket. A kereszten át s a kereszttel szentelt meg bennünket, egész életünkre, az utolsó leheletünkig.” Vajon 
gondolunk-e erre a mindennapok rohanásaiban? Feltételezhető, hogy a kereszt üzenetének megértésében 
„előnyben” vannak azok az emberek, akiknek az otthonában is megtalálható ez a szimbólum, természe-
tesen olyan helyen, ahol gyakran találkozhatnak vele. Menyhárt Sándor plébános atya fontos célkitűzése, 
hogy a gyerekek is megértsék a kereszt üzenetét, hogy Jézus Krisztussal személyes kapcsolatot alakítsa-
nak ki. Húsvét ötödik vasárnapján a délelőtti szentmisén 39 fő hatodik évfolyamos hittanos tanuló kapott 
keresztet keresztszülőjétől vagy más közeli hozzátartozójától. A gyerekek nagyon örültek az egyházköz-
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ség ajándékának, hiszen hozzájuk közel álló, „fiatalos” kereszteknek lettek a birtokosai, melyet még mi 
felnőttek is megirigyeltünk. Kívánjuk, hogy ezek a gyermekek is megértsék: „a kereszt igéje azoknak, 
akik elvesznek, oktalanság ugyan, de azoknak, akik üdvözülnek, vagyis nekünk, Isten ereje.” (1 Kor 1,18)

Elsőáldozás

Május 8-án nagyon alapos felkészülés után harminc negyedik osztályos kisdiák járult először a szent-
áldozáshoz. A hófehér ruhába öltözött gyermekek hozzátartozójuk kíséretével vonultak be a templomba, 
majd velük mentek az oltár elé, hogy életükben először magukhoz vehessék a Szentostyát. Hálásan kö-
szönjük a gyermekek és szüleik nevében a felkészítést Menyhárt Sándor plébános atyának és Bajkó Ilona 
hitoktatónak. Reméljük, hogy a Szentségi Jézussal való találkozás mindannyiuk számára életre szóló él-
mény marad. Adja Isten, hogy a keresztségben megkezdődő kegyelmi élet, mely most az elsőáldozásban 
megerősítést nyert, tovább növekedjen a gyermekekben!

Úrnapja
A húsvéti időszakot lezá-

ró pünkösd vasárnapja után 
két héttel tartjuk egyik fő 
ünnepünket, az Úr Testének 
és Vérének ünnepét, közis-
mertebb nevén az Úrnapját. 
A szentmisét követően álta-
lános szokás a négy stáció-
ból álló körmenet, amelyet 
a pappal és az Oltáriszent-
séggel körbejárnak a hívek. 
A négy stációhoz tartozó, vi-
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rágokkal gazdagon díszí-
tett oltárt hagyományosan 
a plébániához tartozó cso-
portok készítik el. Iskolánk 
hatodik éve vesz részt ezen 
az eseményen, és a Máltai 
Szeretetszolgálat helyi tag-
jaival közösen készítjük el 
a Szűzanya tiszteletére az 
egyik oltárt a Szenthárom-
ság szobor előtt. Az idei év-
ben igazi verőfényes nyá-

ri reggelre ébredtünk, és kezdeti 
aggodalmunk is elszállt, amikor 
megláttuk a sok-sok virágado-
mányt (ugyanis kicsit tartottunk 
tőle, hogy az ilyenkor szokásos 
virágok elnyílása miatt nem tu-
dunk olyan szép oltárt állítani, 
mint szeretnénk). Sajátos, meg-
hitt hangulatban tevékenyked-
tünk, a másik három stációt építő 
csoporttól távol, de érezve, hogy 
mégis „közel”, együtt. Mindannyian újra megtapasztalhattuk a közösségben rejlő erőt, az együtt tevé-
kenykedés örömét.

Ballagás és tanévzáró ünnepség
2016. június 19-én tartottuk hálaadó szentmisénket, amelyen szokás szerint a ballagó nyolcadikosok-

tól is elbúcsúztunk. Mons. Menyhárt Sándor atya a búcsúzó tanulókhoz fordulva elmondta, hogy annak 
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ellenére, hogy elballagnak az intézményből, a temp-
lom továbbra is tárt ajtókkal várja őket. Majd osz-
tályfőnökük, Enesei Péter mondott útravaló szava-
kat diákjainak.

A szentmisét követően a tanulók és a vendégek 
átvonultak az iskolába, ahol az ünnepségen a hete-
dikes tanulók búcsúztak el a ballagóktól. A nyolca-
dikosok nevében Zámbó Loretta és Bognár Edmond 
mondott köszönetet pedagógusaiknak, szüleiknek. 

Sörös Anita igazgatónő búcsúzott el a végzős di-
ákoktól, és a kiemelkedő tanulmányi eredményéért 
és példamutató magatartásáért Pro Meritis díjjal ju-
talmazta Bánfi Anna Évát és nyolc éven át tartó ki-

tűnő tanulmányi eredmé-
nyéért Rada Adélt. Emellett 
az intézmény támogatásá-
ért Molnár István Pro Scho-
la díjban részesült. 

Az ünnepség a búcsú-
zók osztálytáncával zárult, 
amely nagy sikert aratott a 
megjelent vendégek köré-
ben.

Június 22-én tartottuk 
tanévzáró ünnepségünket. Sörös Anita igazgatónő beszámolt a tanév eseményeiről, a pedagógiai mun-
ka hatékonyabbá tételét lehetővé tevő fejlesztésekről. Hangsúlyozta, hogy nevelésünk az elkötelezett ke-
resztény életbe való bevezetést célozza. Sándor atyának megköszönte, hogy együtt dolgozik, gondolko-
dik velünk, nyitott a javaslatainkra, visszajelzéseinkre, s a gyerekekért való áldozatkészség ugyanúgy 
jellemzi, mint pedagógusainkat. Ezt követően a tanulmányi munkában, sportban valamint hitéletük gya-
korlásában kiemelkedő tanulók vehették át jutalmaikat. Az ünnepséget tanulóink színvonalas műsora tet-
te színesebbé. 
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Évente három alaklommal

Dr. Bábel Balázs Kalocsa - Kecskeméti Érsek, Metropolita a nagy múltú, 
történelmi hagyományokkal bíró Kalocsai Főegyházmegye 
Anyatemploma (kalocsai Nagyboldogasszony-főszékesegy-
ház) megáldása alkalmából káptalani kinevezéseket tett: „Mi-
után többször tanúbizonyságot tettél (Mons. Menyhárt Sándor 
plébános) engedelmességedről és hűségedről Főegyházme-
gyénk iránt, s idén megünnepled pappá szentelésed ezüstjubi-
leumát, mely papi életnek 25 éve alatt kimagasló lelkipásztori 
eredményeket értél el, ezért érett megfontolás után, jelen so-
raimmal kinevezlek téged a Kalocsai Főszékeskáptalan bodro-
gi főesperesi stallumára. ....Kívánom, hogy a továbbiakban is lelkiismeretesen 
szolgáld Isten szent népét, és szeretett Főegyházmegyénket!”

Mons. Menyhárt Sándor kanonoki eskü letételére és beiktatási szertartása 
folyó év augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén lesz a Főszékesegy-
ház búcsúján.

Gratulálunk a kinevezéshez! Hivatásának gyakorlásához jó egészséget és 
sok sikert kívánunk!

Jánoshalmára július végén, Szent Anna napján, 
vagy azt követően  jönnek a vásárosok, céllövöl-
dések és a rokonok. Az asszonyok sütnek-főznek, 
a gyerekek költik a zsebpénzt, forog a körhinta,, 
csattannak a légpuskák, a környéken lakók pedig 
becsukják az ablakokat a zaj miatt. Búcsú van... 
Mára sokak számára ezt jelenti a búcsú, pedig a 
Katolikus Egyház tanításán alapuló elnevezés mást 
takar. A világi örömök és gondok elnyomják az 
eredeti gondolatot, hogy templomunk védőszentjé-
nek ünnepén teljes búcsút nyerhetnek a hívek.

HÁT AKKOR MI IS AZ A BÚCSÚ? 
A búcsú Isten színe előtt a már megbocsátott bű-

nökért járó, ideigtartó büntetések elengedése, me-
lyet a keresztény hívő, aki megfelelően fölkészült 
és teljesítette a kiszabott föltételeket, elnyer az 
Egyház segítségével, amely mint a megváltás szol-
gálója Krisztus és a szentek elégtételt nyújtó érde-
meinek kincstárát hivatalosan kezeli és abban ré-
szesít. A búcsú részleges vagy teljes, attól függően, 
hogy a bűnökért járó ideigtartó büntetéstől részle-
gesen vagy teljesen szabadít-e meg. Minden hívő 
nyerhet búcsúkat (…) önmaga számára vagy az el-
hunytak javára.

A teljes búcsú elnyeréséhez el kell végezni a bú-
csúval ellátott cselekményt (ez esetünkben a temp-
lombúcsú ünnepén a templomunkban bemutatott 
szentmisén való részvétel), és teljesíteni kell há-
rom föltételt: szentgyónás, szentáldozás és imád-
ság a Szentatya szándékára. Ezenfelül szükséges, 
hogy ki legyen zárva minden bűnös ragaszkodás, 
beleértve a bocsánatos bűnöket is.

Ha nincs meg ez a teljes fölkészültség, vagy nem 
teljesülnek a mondott föltételek, a búcsú csak rész-
leges lesz.

A három föltételt teljesíteni lehet az előírt cse-
lekmény elvégzése előtt vagy után akár több nap-
pal is; helyes azonban, hogy a szentáldozás és az 
imádság a Szentatya szándékára azon a napon tör-
ténik, amelyen az előirt cselekedeteket elvégezzük.

Fontos tudni, hogy egy napon csak egy teljes bú-
csút lehet elnyerni. A Szentatya szándékára történő 
imádkozás föltételeinek teljesen eleget teszünk, ha 
elmondunk a Szentatya szándékára egy Miatyán-
kot és egy Üdvözlégyet. A híveknek azonban mód-
jukban áll bármi más imádságot mondani a Szent-
atya szándékára, kinek-kinek a Szentatya iránti 
egyéni áhítata és tisztelete szerint. 

Búcsúra készülünk

Kanonoki kinevezés
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