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2016.
ADVENT

Advent újra elérkezett - mint minden évben 
- és mégis más. Egy évvel öregebbek lettünk, 
sok öröm és csalódás ért bennünket, mások va-
gyunk, mint egy évvel ezelőtt. Mások lettünk, 
másként készülünk, mint eddig. Sokan vannak, 
akik már nem készülnek velünk, mert célhoz 
értek, és sokan vannak, akik velünk vannak, 
bár eddig nem voltak. Ezért minden advent 

más, és mégis ugyanaz. Mégis ugyanaz, mert 
ugyanannak az érkezésére várunk, mint eddig, 
Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. 
Várjuk, emlékezve egykori érkezésére, várjuk 
a végső megjelenését, várjuk érkezését saját 
életünkbe. Tárjuk ki életünk kapuját, hogy be-
léphessen az életünkbe! Áldott készületet kívá-
nok mindannyiunknak!  Sándor atya plébános

Tárjuk ki életünk kapuját! 
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Árpád-házi hercegnő, II. András magyar király 
és Meráni Gertrúd leánya. 1207 táján született Ma-
gyarországon, a pontos időpont nem ismert, 
Marburgban, Németországban halt meg 1231. nov-
ember 17-én. 

Ünnepe: november 17. hazánkban november 19.
A királyi család tagjaként ő is politikai házassá-

got kötött, a kor szokásai szerint már 4 éves korá-
ban eljegyezték egy tekintélyes német állam, Tü-
ringia leendő grófjával, Hermannal. Eljegyzése 
után vőlegénye családjához költözött, és Türingiá-
ban nevelkedett. Vőlegénye korai halála után 
1221-ben annak öccse, Türingiai Lajos gróf vette 
nőül. Házasságukból 3 gyermek, egy fiú és két le-
ány született.

Erzsébet családját e korban még nem Árpád-
háznak, hanem Szent Királyok Nemzetségének ne-
vezték, nem véletlenül. Az évszázadok során a Ma-
gyarországot római katolikus hitre térítő Szent 
István király családjának számos tagját avatták 
boldoggá, vagy szentté. A legismertebbek Szent 

István és Szent László királyok, Szent Imre herceg, 
Szent Erzsébet és Szent Margit. 

Erzsébet már gyermekkorában is tanújelét adta 
különleges és erős hitének, jóságának és embersé-
gének, amely miatt környezete nagyon megkedvel-
te, kivéve leendő anyósát. Házasságkötése után 
helyzete megszilárdult a türingiai udvarban, férjé-
vel kölcsönös szeretetben és egyetértésben éltek. 
Erzsébet jótékonysága ekkor már messze földön 
ismert volt. Menedékhelyet alapított árva gyerme-
kek részére, kórházat alapított, ahol maga is segí-
tett a betegápolásban, segítette a szegényeket, be-
fogadta a zarándokokat. Emellett gyakran böjtölt, 
vezeklőövet hordott, ostorozta magát. 1225-ben 
éhínség tört ki, ekkor kinyitotta a kamrákat, szinte 
kifosztotta a várat, hogy a szegényeken segíthes-
sen, mindezt a férje támogatásával. 

Férje 1227-ben keresztes hadjáratba indult, de 
útközben megbetegedett és meghalt. Lajos öccsei a 
fiatal özvegyet megfosztották vagyona kezelésé-
nek jogától és férje birtokainak jövedelmétől. A 
tarthatatlan helyzet miatt gyermekeivel megszö-
kött, fonással tartotta fenn magát. Bár előkelő ké-
rője is akadt II. Frigyes császár személyében, és 
apja, II. András magyar király is hívta, hogy térjen 
haza, inkább Marburgba költözött és Assisi Szent 
Ferenc harmadrendjének tagja lett. Özvegyi javai-
ból ispotályt rendezett be, és ott szolgált a ference-
sek szürke ruhájában mint betegápoló. 1231-ben 
halt meg Marburgban 24 éves korában. Három esz-
tendővel később, 1235-ben IX. Gergely pápa iktat-
ta a szentek sorába, miután sírjánál számos csoda 
történt. Nyughelye fölé emelték a marburgi székes-
egyházat. Kultusza egész Európában virágzik, 
a feleségek, a fiatal anyák, a ferences harmadrend 
és a szolgáló szeretet védőszentje. Magyarorszá-
gon testvére, IV. Béla király uralkodása alatt terjedt 
el kultusza.

G. Zs.

Magyar szentek és boldogok: 
Árpád-házi Szent Erzsébet
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Utolérhetetlen a mi Urunk abban való igyekeze-
tében, hogy figyelmeztessen bennünket. Nem átall-
ja magát a tolvajhoz hasonlítani, mikor közeledik 
felénk. Nyilván a tolvaj ügyessége volt az, ami Őt 
arra indította, hogy a hasonlóságát felvegye. Az 
ügyes tolvaj pedig úgy törekszik behatolni a házba, 
hogy zörejt ne csapjon, szellemlábakon járjon, 
óvatosan nyissa fel a kincset rejtő dobozt. Vigyáz, 
hogy ujjlenyomata se maradjon, és feltűnés nélkül 
távozzék. Isten is igyekszik elrejteni közeledését 
azemberhez.

Mikor Illés próféta tört-zúzott az Istenért, és hiá-
bavalónak érezte fáradozását, Isten, fölséges láto-
másban adta tudtára, hogy sem a sziklákat sodró 
szélvészben, sem a földrengésben nincs az Úr. „A 
földrengés után tűz következett, de az Úr nem volt 
a tűzben. A tüzet szellő kísérte.” (1 Kir 19, 11) És a 
Zsidóknak írt levél az újszövetséggel szembe állít-
ja az ószövetséget, és mondja: „Ti nem kézzel ta-
pintható hegyhez, lobogó tűzhöz, sötét felhőkhöz, 
forgószélhez, harsonazenéhez vagy mennydörgő 
szózathoz járultatok.” (Zsid 12, 18) Hanem Máté 

így jellemzi a próféta szavaival: „Ez az én szolgám, 
akit ki-választottam ... Nem vitatkozik, s nem kia-
bál, szavát sem hallják a tereken. A megroppant ná-
dat nem töri le.”(Mt 12,18) A próféta harmatként 
várja (Oz 14, 6) és hívja a Megváltót. (Iz 45, 8) És 
valójában a megfogant magzat észrevehetetlensé-
gében lépett be a világba. Jézus hasonlata tehát 
csak szemléletes kifejezése annak a valóságnak, 
amit ugyancsak az ádvent prófétája, Keresztelő 
Szent János mond: „Köztetek áll, akit ti nem ismer-
tek.” (Jn 1,26) .

Ahogy a világba lépett, úgy lép be a lelkünkbe 
is: a tolvaj észrevétlenségével. Ezért nevezi Kis 
Szent Teréz Jézust „isteni tolvaj”-nak. De akár-
mennyire ügyesen elrejti jelentkezését Jézus, nem 
árt ráfigyelni, mert - mint minden bűnügyi történet 
szereplője - hátrahagy egy kis jelet, amin mégis 
felderíthető jelentkezése. Ha másként nem, egy 
halk kopogtatással az éjszakában szívünk ajtaján – 
mint a Jelenések könyvében ezt meg is mondja. 
(Jel 3, 20) A.

Belon Gellért

„MIKOR JÖN A TOLVAJ...”
(Mt 24,37-44)
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ADVENTI KESZULET 2016

Olvass! Elmélkedj! Cselekedj!

ADVENT  
1.  

vasárnap

Iz 2,1-5; Zs 121; Róm 
13,1114; Mt 24,37-44

Eljön a sok nép, és ezt 
mondják: menjünk föl az Úr 

hegyére

Fohásznyi közelségben élsz hoz-
zánk, mégis mennyi akadályt látunk 
magunk elé tornyosulni; káprázato-
kat, melyek elválasztanak a veled 
való személyes találkozástól. Pedig 
a távolság csak bennünk van. E 
távolságból kiáltok, Uram, Hozzád, 
segíts, hogy felfedezzem közelsé-
gedet!

Imádkozzunk, hogy az 
advent családjainkban és 
közösségeinkben első-
sorban az ima, a szemé-
lyes figyelem és a kien-
gesztelődés ideje legyen!

11.28.
hétfő

Iz 4,2-6; Zs 121; Mt 8,5-11
Eljön az Úr, és megpihen 

Sión hegyének egész vidé-
ke fölött

A veled való közösség oltalom, sá-
tor, menedék és rejtekhely azoknak, 
akiknek életet adtál, hogy szentjeid 
legyenek, Jézus, Megváltónk.

Olvasom az evangéliu-
mot, és engedem, hogy 
kihívjon megszokott élet-
vitelemből a megtestesült 
Isten szava.

11.29.
kedd

Iz 11,1-10; Zs 71; 
Lk 10,21-24 

Az Úr lelke nyugszik rajta

A kicsinyek bizalmuk által válnak 
képessé arra, hogy lássanak és be-
fogadjanak Téged, Jézus, mint an-
nak idején a pásztorok. Fossz meg 
engem ma minden földi nagyságtól, 
és segíts, hogy kicsinyeid között le-
hessek!

Ma egy leszek az irgalom-
ra szorulók közül, bátran 
bocsánatot kérek, amiért 
kell.

11.30.  
szerda 
Szent 

András

Róm 10,9-18; Zs 18A; 
Mt 4,18-22

 A hit hallásból ered...

Segíts, hogy ma meghalljam sza-
vadat, elhagyjam hálóimat és kö-
vesselek azért, mert hiszem, hogy 
Jézus, te vagy az Úr.

Itt az alkalmas idő! Lelki-
ismeretvizsgálatot tartok, 
felkészülök szentgyóná-
somra.

12.01.
csütörtök

Iz 26,1-6; Zs 117; 
Mt 7,21.24-27

Bízzatok az Úrban, mert az 
Úr a mi kősziklánk mind-

örökre

Kapcsolatom emberi alapja Jézus-
sal, az egész lényemet átjáró szán-
dék: legyen meg az Ő akarata, akár 
vágyom rá, akár nem...

Megkeresem hol, mit kell 
újrakezdenem az Úrral? 
Mit építettem eddig ho-
mokra?

12.02.
péntek

Iz 29,17-24; Zs 26; 
Mt 9,27-31

Azon a napon a vakok sze-
mei látni fognak

Amikor a közösségben számomra 
elháríthatatlan nehézségekbe üt-
közöm, hinnem kell, hogy Te tudsz 
segíteni rajtunk, és nem szabad be-
lefáradnom a kiáltozásba...

Jézus Krisztus nevében 
és szeretetével támoga-
tok egy rászorulót.

12.03.
szombat

Iz 30,18-21.23-26; Zs 146; 
Mt 9,35-10,1.6-8

Megkegyelmez az Úr, ha 
hozzá kiáltasz

Valami nálunknál többet kell köz-
vetítenünk, képviselnünk és szol-
gálnunk. Valakit, aki azért jött, hogy 
életet adjon a világnak, olyan Or-
vost, akiben megbízhat a világ. S 
ennek a közvetítésnek sikere nem 
a Rá való hivatkozáson, hanem a 
Vele egyesült életünkön múlik...

Ma különösen igyekszem 
felülmúlni gyengeségei-
met: elfogadni, megérteni 
a másikat.
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ADVENT  
2.  

vasárnap

Iz 11,1-10; Zs 71; 
Róm 15,4-9; Mt 3,1-12

Tele lesz a föld az Úr isme-
retével

Benned való testvéri összhangunk 
a Lélek által valósul meg. Segíts ma 
így figyelnem a többiekre...! Segíts, 
hogy a csend pillanataiban meg-
halljam Benned való egységünk 
zenéjét...!

Imádkozzunk azért, hogy 
családjainkban és közös-
ségeinkben igazságérze-
tünk a kiengesztelődés út-
ján találjon megnyugvást!

12.05.
hétfő

Iz 35,1-10; Zs 84; 
Lk 5,17-26

Bátorság! Ne féljetek! Néz-
zétek, eljön istenetek!

Ma is engedd, hogy csodáim, me-
lyeket életedben megtapasztalsz, 
megtérésre indítsanak!

Legalább pár percre be-
térek a templomba szent-
ségimádásra.

12.06.
kedd

Iz 40,1-11; Zs 95; 
Mt 18,12-14

Megnyilvánul az Úr dicsősé-
ge, és minden ember látni 

fogja

Mint századik bárányra, rám talál-
tál... Szeretnék ma Veled elindulni a 
századik bárány keresésére...

Hogyan tudnám ma ön-
magamat odaajándékoz-
ni?
Kivel tudnék titokban jót 
tenni?

12.07. 
szerda 
Szent 

Ambrus

Iz 40,25-31 ;Zs 102; Mt 
11,28-30

Akik az Úrban bíznak, ere-
jük megújul

Köszönöm, Jézus, hogy fáradtsá-
gomban még közelebb léphetek 
Hozzád. Add, hogy soha se érez-
zem barátságodat olyan tehernek, 
amely menekülésre késztet!

Nap közben pár percre 
megállók, csöndet tartok: 
megpihenek, felüdülök az 
Ő szívbéli szeretetében.

12.08.
csütör-

tök
Szeplőte-

len
foganta-

tás

Tér 3,9-15.20; Zs 97; Ef 
1,36.11-12; Lk 1,26-38

Ellenségeskedést támasztok 
közted és az asszony közt

Mária, legyél utammá!
Mária, segíts, hogy úttá váljak!

Máriával együtt igent 
mondok a szent életre, 
melyet Isten teremt ben-
nem.

12.09.
péntek

Iz 48,17-19; Zs 1; 
Mt 11,16-19

Bárcsak figyeltél volna 
parancsaimra!

Vigyáznom kell, mert amikor Sza-
vad megszólal bennem, a kísértő 
kifogásokat juttat eszembe, me-
lyeket hajlamos vagyok észszerű 
érveknek gondolni, és rájuk hivat-
kozva Szavad követésétől elállni... 
Bizony, nem jó hely a piac Isten 
gyermekei számára...

Ma lemondok valamiről 
más javára, hogy növe-
kedjék ebben a nemze-
dékben Isten Országa.

12.10.
szombat

Sir 48,1-4.9-11; Zs 79; 
Mt 17,10-13

Illés ismét eljön

Illés, Keresztelő János élete Isten-
re mutató, igaz élet. Igaznak lenni 
annyi, mint ma is „igazat mondani” 
egész lényemmel, azaz elfogadni 
és élni azt, ami vagyok: istengyer-
meki, testvéri létemet és a Lélek 
bennem-lakását. Segíts ma ebben 
a hűségben, én Uram, én Istenem!

Részt veszek a plébániai 
lelkinapon, vagy legalább 
jót teszek egy idegennel.

ii

ADVENT 
3.

 vasárnap

Iz 35,1-6a.10;Zs 145; 
Jak 5,710; Mt 11,2-11

Maga az Isten jön

Imádkozzunk azokért a gyermeke-
kért, akiknek szülei távol kerültek a 
hűség, az egység megélésétől!

Imádsággal, pihenéssel 
és családomra való fi-
gyelemmel ünneplem a 
vasárnapot. Adakozom a 
rászorulóknak.
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12.12.
hétfő

Szám 24,2-7.15-17a; Zs 24; 
Mt 21,23-27

Csillag jön fel Jákobból, 
királyi pálca támad Izraelből

Újból és újból, s ma is fölvetődik a 
kérdés, ötleteim, indulataim, kész-
tetéseim, s a velem történt esemé-
nyek kapcsán: mindez honnan való, 
a mennyből-e, vagy az emberektől? 
Ha ezt megválaszoltam, a továbblé-
pés leegyszerűsödik...

Bizalommal, türelemmel, 
figyelmes szeretettel fo-
gadom a hozzám fordu-
lókat.

12.13. 
kedd 
Szent 
Lúcia

Szof 3,1 -2.9-13; Zs 33; Mt 
21,28-32 

Isten megígéri a Megváltót

Ne tegnap kimondott igenedben, 
hanem Bennem bízzál!

Nemes szívvel elenge-
dem a tartozásokat a 
családomban, közössé-
gemben.

12.14. 
szerda 

Keresztes 
Szí János

lz45,6b-8.18.21b-25;Zs84;
Lk 7,18b-23

Harmatozzatok, egek a 
magasból, hulljon igazság a 

fellegekből!

A kérdőjelek önmagukban zsákut-
cák. A kérdéseket föl is kell tenni, 
hogy a válasz megszülethessék. 
Adventi kérdésre a megtestesülés 
karácsonyi válasza. Arra hívsz, Jé-
zus, hogy bátran tegyem föl kérdé-
seimet...

Keresem a bizalom és a 
megbocsátás gesztusait.

12.15.
csütörtök

Iz 54,1-10; Zs 29;  
Lk 7,24-30

A hozzád való hűségem 
nem szűnik meg ...

A lemondások által, az önként vál-
lalt nélkülözésben tapasztalhatom 
meg, hogy egyedül Istenem, elég 
vagy.

Ma igyekszem jobban 
szeretni azt, aki nehéz 
ember számomra. Talán 
így megláthatlak, és ör-
vendhetek barátságod-
nak.

12.16.
péntek

Iz 56,1 -3a.6-8; Zs 66;  
Jn 5,33-36

Nemsokára eljön szaba-
dításom, és megnyilvánul 

igazságom

Ments meg Uram evilág szelle-
métől, mely csak ideig-óráig akar 
fényedben gyönyörködni! A veled 
való közösség megtalálásához a hit 
a kapu, melyen át a mai napon is 
beléphetünk az emberi kapcsolatok 
isteni mélységeibe...

Imádkozom és böjtölök. 
Hiszem, hogy ezek a tet-
tek hatással vannak azok-
ra, akik keresik a vissza-
térés útját az Atyához.

12.17.
szombat

Tér 49,2.8-10; Mt 1,1-17
 Jézus Dávid fia

Egyszerű, hatalmas, alázatos és 
hűséges jelenléted az egymást vál-
tó nemzedékek és az én személyes 
történetemben bizalomra és imá-
dásra késztet.

Időt találok a csendre, 
hogy az Úr készítse ben-
nem az ünnepet.

ADVENT 
4. 

vasárnap

Iz 7,10-14; Zs 23; 
Róm 1,1-7; Mt 1,18-24

Íme a szűz méhében fogan, 
és fiút szül

Áldott az Úr végzéseire nyitott, igaz 
ember töprengése. Akár ébren van, 
akár alszik, szól hozzá az Úr, nem 
várakoztatja sokáig. Nincs oka szo-
rongásra, vagy félelemre.

Imádkozzunk az egye-
dülállókért, özvegyekért, 
magányosan élőkért: ne-
hézségeikben kapjanak 
hitet, reményt és báto-
rítást! Tehetnék valamit 
konkrétan?

12.19.
hétfő

Bír 13,2-7.24-25a; Zs 70; 
Lk 1,5-25

Sámson felnövekedett: az 
Úr lelke működni kezdett 

benne

Egész életemnek és mai napomnak 
az ad mélységes értelmet, amit az 
Úr Lelke óhajt munkálni bennem és 
általam.

Megváltoztatom gondol-
kodásomat: felhagyok 
azzal a gondolattal, hogy 
tetteim nincsenek hatás-
sal azok életére, akik az 
éhségtől szenvednek.
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Az idén is lesz 
karácsonyi 

hangverseny! 
Advent 4. vasárnapján, december 18-
án  16 óra 30 perces  kezdettel Kará-
csonyi hangverseny lesz a templom-
ban, melyre mindenkit nagyon sok 
szeretettel hívunk és várunk!

12.20.
kedd

Iz 7,10-14; Zs 23; Lk 1,26-
38

Íme a szűz méhében fogan, 
és fiút szül

Add meg nekem, hogy ma semmi 
olyan fényt ne kívánjak se magam-
ból, se másokból fakadót, ami nem 
Tőled származik, világ Világossága!

A tavalyinál szerényeb-
ben tervezem meg az ün-
nepi asztalt.

12.21
szerda

Én 2,8-14 vagy Szof 3,14-
18a Zs 32 Lk 1,39-45 Sze-
relmesem hangját hallom: 

jön már ugrálva a hegyeken

Máriának egy dolog fontos: a Szó 
szerint cselekedni, melyet az an-
gyal számára közvetített... így lép-
hetjük át az Ünnep küszöbét...

Azzal fejezem ki az Úr 
Édesanyja iránti szerete-
temet, hogy ma utánozom 
készséges lelkületét és 
bizalmát.

12.22.
csütörtök

1Sám 1,24-28; 1Sám 2,1.4-
8; Lk 1,46-56

Az Úr teljesítette kérésemet, 
amit kértem tőle

Mária megtanít arra, hogy minden 
személyes imánk egy nagy-nagy, 
valóságos ölelés lehet a közösség 
felé, mindazok felé, akikkel az Úr 
színe előtt összetartozunk...

Imádkozzunk családi 
konf l i k tushe lyzete ink 
megoldódásáért, hogy 
a kiengesztelődés útján 
megszülethessen szí-
vünkben a béke!

12.23
péntek

Mai 3,1-4.23-24; Zs 24; Lk 
1,57-66

Elküldöm követemet, aki 
egyengeti előttem az utat

A rossz félelem a bűn által okozott 
bizalmatlanságunkból fakad. De 
van jó félelem is, bár lehet, hogy 
jobb megrendültségnek nevezni: az 
ember torokszorító érzése, amikor 
számára kimeríthetetlen, őt meg-
haladó titok partján megáll... Ne 
lepődjünk meg, ha Urunk megtes-
tesülésének titka ezt váltja ki belő-
lünk!

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

12.24
szombat

2Sám 7,1 -5.8b-11.16;
 Zs 88;

Lk 1,67-79
A te házad és királyságod 

örökre megmarad

A megtestesült Ige számunkra Te 
vagy, Názáreti Jézus. Semmi más 
nem veheti el életem értelmét és 
teljességét, csak az, ha nem követ-
lek Téged...

Lelkünket és otthonunkat 
megtisztítva várjuk a Mes-
siást.

Jövő évre miseszándékokat elő lehet  
jegyeztetni az irodán hivatali időben: 

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

A szervezők a tavalyi évhez hasonlóan Szeretet-
ebédre hívnak minket a templom elé december 
4-án, vasárnap a 10 órás szentmise után. A menü 
ezúttal is paprikás krumpli lesz kolbásszal, ára 
300 Ft. A helyszínen is meg el lehet fogyasztani, 
de ételhordóban el is lehet vinni, akár rászoru-
lóknak is. Az idén is lesz adventi vásár, sütivel és 
forralt borral, lovas kocsikázás a Mikulással stb. 
A befolyt összeggel a rászorulók karácsonyi 
ebédjét támogatjuk.

A sekrestyében és plébánia irodájában 
2017. évi kalendárium és falinaptár, vala-
mint kegytárgyak kaphatóak.



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

A zarándoklatoknak varázsa van. Az ember vá-
gyakozva indul el. Az ismeretlen táj, az utazás ne-
hézségei, a különböző események szorongással 
töltik el a zarándokot, viszont vágyakozik Isten 
felé. Idegen közegben, de mégis otthon, azonos lel-
ki társakkal, beszélni Istennel. Hisz egyek vagyunk 
Krisztusban itthon és idegenben egyaránt. 

Így indultunk Máriapócsra október 7-én a Ke-
resztény Értelmiségiek Szövetsége két napos or-
szágos zarándoklatára keceli barátainkkal. 

Utunk során felkerestük a jászberényi  Ference-
sek templomát és a mellette található rendházat, 
amelyben most a Szent Klára Szociális Otthon mű-
ködik.

Jászberényben kilencvenkét említésre méltó 
hely és látnivaló található. Számunkra már csak 
egy hely megtekintése volt lehetséges, mégpedig a  
Nagyboldogasszony Római Katolikus Főtemplom. 
Vendel bácsi a helyi KÉSZ csoport tagja mutatta be 
a jászok és a templom történetét nagy szakértelem-
mel és szakszerű részletességgel. 

Gyöngyösön ritkán fordul meg az ember. Érde-
mes felkeresni kis hazánk rejtett kincseit, így a Fe-
rences rendházat és templomot, valamint a Szent 

Bertalan templomot és Egyházi Gyűjteményt. 
Egy-két érdekesség: 
a ferences kolostorban található Magyarország 

egyetlen olyan rendi könyvtára, amely a középkor 
óta egyfolytában működik. 14 000 kötete közül 
kétszáz ősnyomtatvány. Kriptájában nyugszik a 
Rákóczi-szabadságharc legendás generálisa, a Vak 
Bottyánként ismert Bottyán János. Vagy a Szent 
Bertalan templom, mely hazánk egyik legnagyobb 
méretű, eredetileg gótikus, különleges alaprajzú 
barokk temploma. Bronz keresztelőmedencéje az 
1500-as évekből származik.

Az Egyházi Gyűjtemény páratlan kincseket rejt. 
Itt őrzik - az esztergomi után - az ország második 
leggazdagabb katolikus egyházi gyűjteményét. 
Története szinte mesébe illő. A II. világháború alatt 
az egyházközség három tagja a benyomuló idegen 
katonák elől elrejtette, elásta az értékes tárgyakat, 
és megesküdtek, hogy amíg a szovjet csapatok Ma-
gyarország területét el nem hagyják, senkinek sem 
árulják el, hol kell keresni azokat. Így az értékes 
műkincsek 1944 és 1967 között a templom tornya 
alatt pihentek. Mivel a szovjet csapatok itt tartóz-
kodása hosszúra nyúlt, s félő volt, hogy a három 

A kincskeresők



JÁ NOS HAL MI HA RAN GOK 9. ol dal2016. Advent

„értékmentő” titka velük 
együtt sírba száll, Katona 
István akkori apát szóra 
bírta a még élő egyetlen 
tanút. Így történt, hogy 
1967-ben a föld mélyé-
ből monstranciák, kely-
hek, füstölők, textíliák, 
miseruhák, szobrok, 
könyvek kerültek elő. A 
negyvenhárom ötvösmű 
mind számában, mind 
korát illetően igen jelen-
tős értéket képvisel. 

A kincsek megtekinté-
se után búcsúztunk 
Gyöngyöstől.

Este hat óra kor megérkeztünk Nemzeti Kegyhe-
lyünkre, Máriapócsra. 

Másnap, október 8-án a KÉSZ országos zarán-
doklat résztvevői a Szent Mihály-templom mögöt-
ti, szabadtéri oltárnál gyülekeztünk a Szent Litur-
gia bemutatására. Kitűzött célunk volt: Imádkozni 
szeretett hazánk sorsának jobbrafordulásáért.

Hazánk számos városából érkeztek KÉSZ cso-
portok. Csatlakoztak hozzánk a történelmi régiók-
ból érkező társszervezeteink is. Felvidékről a rima-
szombati Katolikus Kör, Kárpátaljáról a 
Beregszászi Római Katolikus Egyházközség, Vaj-
daságból a Keresztény Értelmiségi Kör tagjai, így 
összesen mintegy 750 fős közösséget képeztünk. A 
görögkatolikus Szent Liturgiát Lipcsák Tamás, a 
Nyíregyháza-Jósavárosi Görögkatolikus Egyház-
község parókusa vezette, aki köszöntötte a zarán-
dokokat. Erre az alkalomra kiadtak egy szertartás 
füzetet, amely által a nem görögkatolikus hívők is 
be tudtak kapcsolódni a Szent Liturgiába. 

A KÉSZ országos elnöke Osztie Zoltán atya 
szentbeszédében a magyar társadalmat feszítő gon-
dokat elemezte.

Bátor kérdést tett fel: Túllépett a társadalom a 
kereszténységen? Igen, ezért vált dekadenssé, ezért 
vált élettagadóvá, ezért vált önpusztítóvá. Gondol-
junk csak a sokféle életvitelre, életformára, szen-

vedélybetegségre, pótcselekvésekre, mert mai em-
bernek Krisztus helyett kell valami pótcselekvés, 
pótlék. 

 Mi a mi feladatunk, keresztény értelmiségiek-
nek? Mindenek előtt az, hogy szabad emberek le-
gyünk. Merjünk szabad embernek maradni, akik 
megszabadultak saját ösztönös énjük börtönéből.  
Merjük hitelesen felmutatni a világnak Krisztust. 
Hiszen alkalmas eszközök vagyunk a gondviselő 
Isten kezében.

A szentmise után csoportokra bontva végigjár-
tuk a kegyhely nevezetességeit. A zarándokköz-
pontban két filmet vetítettek le számunkra. Az első 
a zarándokhely mai állapotáról és feladatairól 
szólt. Megtudhattuk ebből azt is, hogy Máriapó-
csot Erdő Péter bíboros 2005-ben elsőként minősí-
tette nemzeti kegyhellyé, s hogy ez a kegyhely Kö-
zép-Európa legnagyobb görögkatolikus központja. 
A második film Szent II. János Pál pápa 1991. au-
gusztus 18-i máriapócsi látogatásáról szólt, mely-
nek keretében a Szentatya bizánci liturgiát mutatott 
be magyar nyelven. A városnak azt a pontját, ahol 
a liturgia zajlott, ma Pápa térnek hívják. 

A máriapócsi zarándoklat litániával és Mária-
köszöntővel fejeződött be. Végül a záró áldással Is-
ten kegyelmére bízva bocsátott utunkra Zoltán 
atya.  

Csizovszki László
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Búcsú 2016

Szent Anna ünnepét követő vasárnap, július 31-én, volt templomunk búcsúja. Ebből az alka-
lomból ismét 999 szál rózsa díszítette a szentélyt. Az ünnepi szentmisén volt Mons. Menyhárt 
Sándor plébános ezüst miséje, melyet Dr. Bábel Balázs érsek úr mutatott be. A szertartás ele-
jén az egyházközség több tagja ajándékkal kedveskedett a Főpásztorunknak és az ünnepelt-
nek.                                                                                                                (b.s)
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Szorgos kezek munkája 
nyomán, pályázati pénzből új 
külsőt kapott a plébánia. 

 „Az EGYH-EOR -16-
0194 azonosító számon nyil-
vántartott „Jánoshalmi Plébá-
nia energetikai felújítása” 
elnevezésű pályázat az Em-
beri Erőforrások Minisztériu-
ma, az Emberi Erőforrás Tá-
mogatáskezelő Egyházi és 
Nemzetiségi Támogatások 
Osztálya támogatásával való-
sult meg. Az elnyert támoga-
tás összege 3.700.000 Ft.” 

Ebből sikerült a nyílászá-
rók egy részének a felújítása és a külső homlokzat egy részének szigetelő festése. A többi saját erőforrás-
ból történt. Hálás köszönet a támogatásért! 

Menyhárt Sándor plébános

Érseki előadás a kápolnában

Plébánia külső felújítása

Szeptember 2-án az esti szentmise után Dr. Bábel Balázs érsek úr tartott előadást a kápolnában a  
KÉSZ  helyi csoportjának szervezésében. Előadásának címe: „ Európa vagy keresztény lesz, vagy nem 
lesz”
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Egyházközségi zarándoklat 2016. szeptember 26. 

Ismerd meg egyházmegyédet 

Tavalyhoz hasonlóan az idén is „Ismerd meg 
Egyházmegyédet!” címmel zarándoklaton vehet-
tek részt a jánoshalmi hívek, ezúttal 2016. augusz-
tus 27-én. Mons. Menyhárt Sándor plébános úr ve-
zetésével szombaton reggel 8 órakor indultak az 
első állomáshelyre, Borotára, ahol megtekintették 
a Szent Lukács templomot, majd a zarándokok 
Rémre folytatták útjukat. Itt a  Szentolvasó Király-
néja templomot tekinthették meg, és csakúgy, mint 
az első helyen, itt is imádkozással zárták a látoga-
tást. Ezt követően Csávolyon az Urunk Színeválto-
zása templom látnivalóit és történetét ismerhették 
meg a zarándokló hívek, majd egy viszonylag 
hosszabb buszozást követően Baján a Jézus Szíve 
templomnál álltak meg. A hellyel történő ismerke-
dést követte a Jézus Szíve litánia közös, válaszos 
imádkozása. Ezután folytatták útjukat a Barátok 
templomába, ahol Páduai Szent Antalhoz fohász-

kodtak a csoport tagjai. A Déry kertben egy kis 
fagyizásra is lehetőség nyílt mielőtt a belvárosi 
Szent Péter és Pál templomot felkeresték. Baja-
szentistvánon Szent István király litániáját szent-
mise követte. Mielőtt Baját elhagyták volna, meg-
ebédeltek a zarándokok. 

Az étkezés utáni következő helyszín az 
érsekcsanádi Keresztelő Szent János templom 
volt. Innen Sükösdre vezetett az útjuk a Minden-
szentek templomába, majd Nemesnádudvarra a 
Sarlósboldogasszony templomba. Minden helyen 
imádsággal zárult a látogatás. 

Ezúton is hálás szívvel mondunk köszönetet 
Muka Gábor, Kereskedő Zoltán, Schindler Má-
tyás, Binszki József, Gyöngyösi Balázs, Gál Jenő, 
Lei János, Szauter Róbert plébánosoknak a zarán-
doklathoz nyújtott segítségükért. 

Köszönjük a képet Toldi Norbert atyának!
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Október elején ta-
lálkoztunk Rómá-
ban azokkal a pap-
t e s t v é r e i m m e l , 
akiket velem egy 
évben szenteltek 
pappá  a Collegium 
Germanicum et 
Hungaricum (Né-
met-magyar Kollé-
gium) növendéke-
ként 25 évvel ezelőtt 
(két osztrák, egy 
horvát, hét német és 
én magyar). Részt 
vettünk az ottani papszentelésen, ez nekünk a hála-
adó szentmisénk is volt. Sikerült a Szent Péter bazi-
lika Magyarok Nagyasszonya kápolnájában az ott 
lévő magyar testvérekkel is egy szentmisét bemu-
tatni. Utána pedig egy rövid riportot készítettek ve-
lem a Vatikáni Rádió magyar adásának. Egy na-

punk a római tartózkodásunk kedvenc helyeinek a 
felkeresésével telt. Utolsó napon a római Pápai Ma-
gyar Intézet vendége voltam. Jól esett, nagy öröm 
volt ott járni újra, ahol öt évig tanultam, találkozni 
a régi társakkal újra. 

Sándor atya plébános

Római találkozó
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Temetői kápolna felújítás

2016. szeptember 5-én megkezdő-
dött a Kálvária Temető Kápolnája 
külső homlokzatának a felújítása. A 
nagyon rossz állapotú falakat telje-
sen újravakolták, hálózták; a dísze-
ket, stukkókat rekonstruálták. A kül-
ső homlokzatra víztaszító nemes 
vakolat került, amely sok évig bizto-
sítja a falak épségét. A kápolna tete-
jének bádoglemezét Lindab hor-
ganyzott lemezre cserélték, az 
oldalsó oszlopokra szintén Lindab 
vízvető lemez került, hogy megaka-
dályozzák a falak koszolódását. Az 
első homlokzatnál elhelyezkedő 
Krisztus és Mária szobrot rekonstru-
álták, újrafestették. A későbbiekben 
a plébánia tervezi a Kápolna ablakai-
nak kicserélését, melyek már nagyon 
rossz állapotban vannak, s ezzel 
megvalósul a teljeskörű felújítás. 

R. A. 
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Halottainkra emlékeztünk

November első napjaira vi-
rágpompába borultak temető-
ink. Éjjel mécsesek fényei vi-
lágították be a sírokat. 
Mindenszentek napján a Ba-
jai utcai temetőben, Halottak 
napján pedig a Kápolnás te-
metőben  mutattak be szent-
mise áldozatot a halottain-
kért. A misék után voltak a 
sírszentetlések 
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Pannonhalmán – ahol a törté-
nelem és a keresztény hagyo-
mány találkozik – rendezték meg 
ez év október végén az Irgalmas-
ság Éve és a Szent Márton Év al-
kalmából a Kárpát-medence kö-
zösségeinek találkozóját,a 
HÁLÓ-val karöltve. Többször olvastak fel szent 
Márton életéből. Püspökként példát adott arra, 
hogy az erényekben hogyan tudunk fejlődni – 
mondták el a megnyitóban. A HÁLÓ a közösségek 
közössége, amely összefogja a Kárpát-medence 
katolikus közösségeit és közösséget épít. Az elő-
adásokból és kiscsoportos beszélgetésekből szá-
munkra is világos lett, hogyha a plébániákon nem 
lesznek élő közösségek, akkor nem lesz élő egy-
házközségünk sem. Szent Márton gyakran felke-
reste Pannonhalmát, ahol elmélkedett imádkozott. 
Szent Márton alakja azóta is összeköti nemcsak 
Pannonhalmát Galliával, hanem a közösségeket is. 
A közösségek építéséhez kövek kellenek, élő kö-

vek. A Felvidéki Alista közösség 
plébánosa új plébániát akar épí-
teni, ezért Pannonhalmáról kért  
alapkövet.  A főapát úr tovább-
gondolta ezt, és megkért minden 
részvevőt, hogy hozzon magá-
val egy követ, amit a szentmise 

végén megáldott és átadta az alistai plébános úr-
nak, hogy építse be az alapba. Több mint 50 telepü-
lésről hoztak köveket üzenettel és áldással egybe-
kötve. Nagyon megható volt, és szép formája a 
testvéri szeretetnek, a nemzeti összetartozásnak. A 
közösségépítés mindannyiunk feladata. Közösség 
Istennel, Egyházunkkal, nemzetünkkel. Számomra 
ennek a találkozónak az üzenete, hogy élő kövek-
ként legyünk jelen az egyházban, mert küldetésük 
van.  A közösség formál bennünket, hogy Istennek 
tetsző és emberhez méltó életet élhessünk.

Élő kövekként egymáshoz illeszkedve tápláljuk 
közösségeinket, és építsük egyházunkat, ahol Isten 
lakozik.                                                     B. I.

„A közösség formál bennünket”

November 20-án, Krisz-
tus 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 tá-
vozó híveknek. . Mindenki 
vihetett haza családjának, 
szomszédjainak, hogy azt 
közösen fogyasszák el, 
Szent Erzsébet szolgáló sze-

retetére emlékezve
b.s.

A szolgáló szeretet jegyében
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A házastársi hűség ünnepe

Az egy há zi év utol só 
va sár nap ján Já nos hal mán 
a szent mi sén 10 házaspár 
esősítette meg párjának 
fogadott esküjét  Mons. 
Menyhárt Sándor plébá-
nos előtt. Egy pár., akik 
60. házassági évforduló-
jukat ünneplik ebben az 
évben, sajnos nem tudott 
eljönni. A jelenlévők kö-
zött egy pár 50, kettő 40 
év szeretetére emlékezve 
tett új fogadalmat.

b.s.
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Életképek a Katolikus Iskolából 
és Óvodából 

Tanévkezdés a Szent Anna Iskolában

2016. augusztus 28-án intézmé-
nyünk tanévnyitó szentmisével in-
dította az évet. Igazgatónőnk, 
Gyetvainé Kaszás Eszter beszédé-
ben hangsúlyozta, egyik legfonto-
sabb célkitűzésnek érzi, hogy a 
Tajdina József atya által is megfo-
galmazott elvet követve minden 
diák érezze jól magát az iskola fa-
lai között. Szeretettel köszöntötte 
iskolánk legkisebbjeit, az új kollé-
gákat, és beszámolt az intézmény 
életében bekövetkezett változá-
sokról: a nyári karbantartási, fel-
újítási munkálatok nyomán több osztályterem festése, parkettája megújult, és a régi óvoda két csoportszo-
bája bővült, valamint új laminált padlózatot kapott. Biztosította a megjelenteket arról, hogy a gyermekeket, 

diákokat kipihent, feltöltődött, szakmailag felké-
szült, Istenben bízó, segítőkész, mosolygós pedagó-
gusok várják.

Ez évi jelmondatunk: „Ne félj! Én megsegítelek.” 
(Iz. 41,13) Sándor atya, iskolánk lelki vezetője sze-
rint ez a bibliai vers arra buzdít minket, hogy merjük 
felvállalni az előttünk álló feladatokat, keressük a 
felmerülő problémákra a megoldást mindig szívünk-
be és elmékbe vésve Isten ígéretét: „Én megsegíte-
lek.” Éljünk úgy, hogy megáldhasson bennünket az 
előttünk álló tanév minden napján!
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Szent Gellért nap
Szent Gellért püspöksége mel-

lett Szent Imre tanítója volt, így 
lett az iskolák védőszentje. Min-
den évben megemlékezünk róla, 
különböző programokkal színesít-
ve intézményünk életét. Az első és 
a második évfolyamos diákok 
idén a városban ünnepelték a 
Szent Gellért napot. A reggeli kö-
zös áhítat után az osztályfőnökök 
kézműves foglalkozást tartottak a 
kis lurkóknak. A tízórait követően 
bekapcsolódtunk velük a 
jánoshalmi Szüreti Expo prog-
ramjaiba. Ebéd után sportos vetél-
kedőben mérhették össze egymás-
sal az erejüket és ügyességüket az 
osztályok. Ennek eredményeképp 
minden csapat egy oklevéllel 
büszkélkedhet a próbák kiváló tel-
jesítéséért.

Idén a harmadik és negyedik 
évfolyam Kéleshalmán töltötte az 
„iskolanapot”.

Reggel felidéztük Gellért püs-
pökről való ismereteinket. Ünnep-
napján (mint más ünnepekkor is) 
félretettük a munkát, és közös já-
tékkal, felszabadultan töltöttük az 

időt. Délelőtt számháborúztunk, 
amelynek színterére lovas kocsi-
kon érkezett a gyalogság. Nagyon 
köszönjük Katona János bácsinak, 
hogy segítségével erőnket a küz-
delemre tartogathattuk. Igazi ün-
nepi ebéd, kemencében sült ke-
nyérlángos várta a leharcolt 
sereget. Hálásak vagyunk Szvétek 
Lajosnak, Kéleshalom polgármes-
terének és három segítőjének, 
akik önzetlenül megvendégeltek 
bennünket. Az ebéd után rövid pi-
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henés, majd újra játék kö-
vetkezett. Sorversenyekben 
mértük össze ügyességün-
ket. Megtekintettük a 
kéleshalmi templomot is, 
ahol közös énekléssel 
imádkoztunk.

A felső tagozatosokkal 
Budapestre kirándultunk, a 
kellemes idő és a jókedv 
végigkísérte utunkat.

A Budai Várnegyedben 
megcsodálhattuk történel-
mi múltunk emlékeit, majd 
egy félelmetes földalatti vi-
lágban találtuk magunkat a 

vár alatti Labirintus barlangjaiba lépve. A nap azonban még ezek után is tartogatott meglepetést. A Libe-
gőn utazva izgalommal teli varázslatos pillanatokat éltünk át. Fáradtan, de élményekkel gazdagon tértünk 
haza.

A felsős programokat Komárominé Vikor Ágnes szervezte. Köszönjük áldozatos munkáját.

Terményáldás a Katolikus Óvodában 
témahét keretében

Szeptember 26-tól szeptember 30-ig nagy volt a sürgés-forgás óvodánkban. A gyermekek számára min-
den napra izgalmas, élményekkel, ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdag programokat szerveztünk. Szü-
retelni voltunk Koch Csaba szőlészetében, ahol vidáman szedték és kóstolgatták a finom, édes szőlősze-
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meket a 
gyermekek, majd 
végignézhették, 
hogyan darálják, 
préselik le a gyü-
mölcsöt, és végül 
megízlelhették a 
mustot. A Kádár-
múzeumban szer-
számokat láthat-
tak, lent a 
pincében pedig 
igazi fa boroshor-
dókat, és érezhet-
ték a bor illatát is. 
Különböző kéz-
műves tevékeny-
ségeket szerveztünk. Hagyományőrző, népi tevékenységeket elevenítettünk fel, kukoricát morzsoltunk, 
diót, mogyorót törtünk, mi is préseltünk, ügyességi játékokat szerveztünk, kompótot készítettünk. A cite-
rás zenekar pedig szolgáltatta a talpalávalót. Ezen a héten sem maradhatott el az óvodapedagógusok me-
sejátéka. A gyermekek nagy örömére Vlagyimir Szutyejev: Egy zsák alma című meséjét dramatizáltuk, 
melyre a katolikus iskola két első osztályát is meghívtuk. A témahetet a termények megáldásával zártuk. 
Évek óta nagy hagyomány, hogy erre az ünnepre díszbe öltöztetjük az óvodánkat, és mindenféle gyü-
mölcsből, őszi terményből szép terményasztalt készítünk közösen a szülőkkel. A Terményáldáson fel-
csendültek az őszi dalos körjátékok, a gyümölcsökről szóló versek, mondókák. A nagy vidámságban nem 
feledkeztünk meg hálát adni a bőséges termésért a Jó Istennek, melyet imában, énekben köszöntünk meg, 
majd Menyhárt Sándor plébános atya megáldotta a terményasztalunkat. Ezen a héten sok szép élménnyel, 
tapasztalattal lettünk gazdagabbak.

Egyházmegyei Hittanos Olimpia
A II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium rendezte meg az Egyházmegyei Hitta-

nos Olimpia döntőjét október 8-án Kiskunhalason. Az 5-6. és a 7-8. osztályos korcsoportok a következő 
sportágakban mérhették össze tudásukat: kispályás labdarúgás, asztalitenisz, sakk, kapitánylabda (kido-
bó). Iskolánk labdarúgásban és asztaliteniszben képviseltette magát. Kilenc város versenyzőivel kellett 
összemérniük sporttudásukat tanulóinknak. Az izgalmas mérkőzések végén a következő eredmények szü-
lettek:

- 5-6. osztályos fiú labdarúgás: II. hely (a csapat tagjai: Galgóczi Noel, Kerékgyártó Martin, Szili Sza-
bolcs, Ötvös Martin, Jankovics Mirkó, Vida Bálint, Rátkai Martin, Ötvös Dominik),

- 7-8. osztályos fiú labdarúgás: I. hely (a csapat tagjai: Csámpai Kristóf, Vida Dávid, Horváth József, 
Kovács Kristóf, Mike Márk, Bogdán Martin Zoltán, Strobán Dániel, Sándor Tamás, Király Kevin, 
Lancsárovics Martin),

- 5-6. osztályos fiú asztalitenisz: III. hely (Völgyesi Levente)
Gratulálunk versenyzőinknek a szép helyezésekért!
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Név Anyja Neve
 
Batovics Szilvia Kurucz Katalin
Batovics Bettina Kurucz Katalin
Pakó Tamara Gulyás Katalin
Kasziba Rebeka Bolvári Anita
Bretyka Andor Iván Edina
Szatmári Olivér Burszki Ibolya
Szabó Zsombor Szvetnyik Gabriella
Szabó Réka Szvetnyik Gabriella
Faddi Ede Milóczki Ágota
Harangozó Hunor Grecula Rita
Kerékgyártó Martin Leon Kurucz Anett
Radics Milán Csámpai Katalin
Radics Krisztián Csámpai Katalin
Györgye Natasa Zselyke Gilányi Vivien Boglárka
Kolompár Jázmin Csámpai Angéla
Csányi Kinga Veszelovszki Nóra
Földes Hanna Kiss Csilla
Szem Atanáz Árpád Ádám Erika
Délceg Tibor Márk Madarász Katalin
Frick Csongor Bence Bobár Gabriella

Ságodi Bálint Vén Judit
Dobi Bálint Kurucz Marianna
Csizovszki Botond Szabó Mikor Kitti
Csizovszki Bertold Szabó Mikor Kitti
Burai Zoltán Rostás Ibolya
Dági Zselyke Vándor Réka
Szabó Lenke Anna Bozár Mónika
Kolompár Jázmin Kolompár Mária
Taskovics Zoltán Áron Csincsák Izabella
Keresztúri Gréta Zsófia Keresztúri Zsuzsanna
Kling Maja Rita Kókai Bernadett
Csámpai Dzsesszika Oláh Petra Ráhel
Pusenszki Lizett Papp Beatrix Ildikó
Keresztúri Áron Sarok Nikolett
Nagy Borbála Agócs Andrea
Iván Regina Bíró Anett
Iván Zsombor Bíró Anett
Gyuris Áron Schmél Mónika Melinda
Binszki Mihály Bence Farkas Tünde Magdolna
Radvánszki Laura Palotai Edit
Radvánszki Dominika Palotai Edit
Radvánszki Ádám György Palotai Edit

Tóth Márton - Nagy Anna
Baranyai Huba - Kaszás Szílvia
Tanyi Imre - Schumi Julianna
Szép Dávid - Malustyik Klára

Winter Szabolcs - Faddi Bettina
Ruskó Tamás - Rendek Kinga
Agócs Endre - Sipka Regina

Zámbó Máté 1935 
Dr. Zámbó László 1944 
Lógó Pongrác 1921 
Csernók Ferenc 1952 P
Ignatovics János 1920 
Pintér Franciska Erzsébet 1921 
Suller Mária 1929 
Gyetvai Imre Ferenc 1941 P
Zsigmond Matild 1923 

Miskolczi György 1961 
Darula Lídia 1935 
Matkó Béla 1933 P
Gusztonyi János 1926 P
Mészáros Béla 1936 
Halász Zoltán 1957 P
Balázs Jolán 1925 
Radvánszki István 1932 
Gáspár Anna 1936 

Kovács Vencel 1943 
Binszki József 1943 P
Balasits Emil László 1943 
Szabó János 1930 P
Szántó Mária 1942 
Bernáth Anna 1923 
Kiss Ferenc 1944 
Mester Erzsébet 1933 
Molnár János 1928 

Egyházi anyakönyvi események 2016

Elhunytak 

Házasságot kötöttek 

Kereszteltek 
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Lugosi Mária Magdolna 1954 
Gál András Gáspár 1986 
Apró Irén 1930 P
Híz Jolán 1939 
Kőszegi Erzsébet 1933 P
Szántó Ilona 1951 P
Köblös Sándor 1935 P
Bognár István 1958 
Takács János 1930 P
Kovács Klára 1932 P
Doldorov Lajos 1954 
Juhász Margit 1941 
Ságodi Borbála 1924 
Kender Magdolna 1928 
Szulcsán Margit 1922 
Ignácz Máté István 1938 
Juhász Terézia 1919 
Miklósovics Etelka 1935 
Nagy István 1944 
Kovács Viktória  
Kurucz Béla 1932 
Kenderesi Mária Terézia 1959 
Agócs Károly 1932 
Kalmár Mária 1952 
Szilágyi Róbert 1977 
Csima Mária 1929 
Lakatos Etelka 1945 
Pusenszki József 1956 
Czifra Margit 1921 
Szűcs Károly 1938 
Csík Etelka 1926 
Kolompár Mihály 1969 
Zadravecz Tibor József 1958 
Zámbó Etelka 1923 
Szántó Margit 1931 P
Szakács Sándor 1955 P
Babóczki József 1943 
Simon József 1941 
Németh András 1957 P
Muntyán Mária 1947 P
Polonyi Emma Margit 1948 
Gál Margit 1947 
Magyar Ferenc 1953 
Kecskés István Benedek 1929 
Szűcs Ibolya 1944 

Ignácz Mária Magdolna 1933 
Radvánszki Klára 1928 
Maráczi Etelka 1928 
Csernék Franciska 1925 
Vancsura Mária  1933 
Mészáros Margit 1956 P
Kotnyek Márta 1940 
Kovács Mária Magdolna 1928 P
Asztalos Jolán 1939 
Bozsics János István 1957 
Takács István 1935 
Kosóczki Teréz  
Dobos László 1964 P
Ágoston András 1936 
Szarvas Erzsébet 1924 
Bognár Ilona 1929 
Suba Erzsébet 1934 P
Simon Katalin 1954 
Lábodi Borbála 1922 
Nagy Viktória 1937 
Rab György 1945 
Mészáros Ferenc 1953 P
Csík Franciska 1929 P
Horváth Ferenc 1942 
Ferenczi Mária 1939 P
Gusztonyi István 1949 P
Rajcsány Mária 1928 
Csernók Margit 1928 
Zsebi Margit 1923 
Taskovics János Sándor 1938 
Gáll Erzsébet 1928 
Nagy Sándor 1930 
Török János 1937 
Kovács Gábor  1935 
Horváth György László 1947 
Horváth Imre 1940 P
Csontos Jusztina Erzsébet 1951 P
Faddi Sándor 1925 
Fejes Julianna 1931 P
Varmuzsa Imre 1929 
Lipka Mihály 1952 
Dr. Bácshelyi Kálmán 1921 
Zsemlye Imre 1930 P
Kotró Etelka 1928 
Szlávik Gyula 1934 P

Taskovics Julianna 1926 
Fenyvesi Erzsébet 1940 
Komáromi Ferenc 1926 
Radvánszki Ilona 1935 
Horváth Margit 1932 P
Kiss Tamás Veronika 1938 
Faddi Benedek 1930 
Szabó Gizella 1938 P
Mojzes Erzsébet 1939 P
Konkoly Ferenc 1921 
Ribli Mária 1935 
Nagy Pongrác 1955 P
Rencsár János 1946 
Juhász János 1941 P
Kiss Szabó Ilona 1944 
Karip István 1953 
Petrovics Ferenc 1958 
Varga Mária 1951 
Kiss Béla György 1950 
Rostás Géza 1940 
Vizin Anna 1933 
Bognár Mária 1931 
Maráczi István Györgyné 1942 
Pekár János 1937 
Kolompár László 1952 
Bátyity Veronika 1946 P
Juhász Benedek 1942 
Holub István 1945 
Szalavári Mária 1928 
Galgóczi Zsolt János 1974 P
Ökrösi Terézia 1934 
Torma Mária 1963 P
Novák Mihály Ferenc 1938 
Szurok Mária 1932 
Gál Julianna 1927 P
Szabó Veronika 1919 
Diósi János 1938 
Kisföldi Ilona 1935 P
Béni Katalin 1944 
Horváth Imre 1930 
Jegyugya Margit 1933 
Szabó Erzsébet 1925 
Matus János 1928 

Forrás: plébániai anyakönyv
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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

Öt év után újra a kalocsai szé-
kesegyházban ünnepelhette a 
búcsút a Kalocsa-Kecskeméti 
Főegyházmegye. A szertartás 
kanonoki beiktatással kezdő-
dött. Kanonoki kinevezést kap-
tak Kaló Krisztián, Menyhárt   
Sándor, és Szűcs Tibor atyák.

Bábel Balázs érsek felszólí-
totta a kinevezetteket, hogy a 
kanonoki öltözék felvétele előtt 
mondják el a kanonoki esküt, 
mely az egyházhoz való hűség 
és elkötelezettség kifejezése.

A latin megnevezésből – 
sacerdos canonicus, vagyis sza-
bályozott pap – kiindulva az érsek felidézte, ho-
gyan hozta létre Szent Ágoston Jézushoz hasonlóan 
azon pap-tanítvány közösséget, melynek tagjai az 
általa kialakított szabályzat alapján közös életet él-
tek az imádságban, és meghatározott feladatokat 
láttak el. Közösségükből alakult ki a káptalan. A 
történelem során a püspök körül működő kanonoki 
testületnek óriási szerepe volt. 

A hivatal mai jelentőségét hangsúlyozva a II. va-
tikáni zsinat ajánlását idézte a kalocsa-kecskeméti 
főpásztor, mely szorgalmazta, hogy a püspök körül 

működjön tanácsadó testület, melynek tagjai az 
egyházmegye kollektív vezetésében segítenek.

Az érsek méltatta a most kinevezett paptestvé-
rek szolgálatát, tanúságtételét, és hangsúlyozta, a 
kinevezés egyszerre megtiszteltetés és feladat – 
„jelentsen ezért ez a tisztség még nagyobb elköte-
lezettséget egyházunk és egyházmegyénk iránt”. 
Bábel Balázs arra kérte a kinevezetteket, fogjanak 
össze, legyenek a papok pártfogói, majd kifejezte 
reményét, hogy az egész papság lélekben össze-
tartva munkálkodik Isten országának építésén.

magyarkurir.hu - b.s.

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!

Kanonki eskütétel Kalocsán
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