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NAGYBÖJT

„Amiképpen a városnak bizonyos részei 
gyilkos csataterek, úgy a naptárnak is van-
nak olyan szakaszai, amelyek háborúsab-
bak, mint a többi.” (Mark Helprin: Téli mese) 
Az egyházi évnek a nagyböjt bizonyára az 
egyik ilyen harcos idősza-
ka. Mert készülünk vala-
mire, jószándékokkal tele 
szívvel vágyakozunk vala-
mi után, várunk valamit: a 
húsvéti gyertya fellobbaná-
sát friss harangzúgás és bűn-
bánatban megtisztult alle-
luják között. Nyitogatjuk a 
szívünket ennek a fénynek, 
ennek a hangnak, részesed-
ni akarunk a feltámadás örö-
mében. De a sötét érzi ezt, és 
nem hátrál meg harc nélkül.

A húsvét fénye ajándék 
és zsákmány. Isten ingyenes ajándéka, de nem 
hullik az ölünkbe. Tennünk kell érte. Hadra 
kelni. Elmenni a Siloe tavához. Lemosni elva-
kító, sötétbe húzó bűneinket a bűnbánat tisztí-

tó fürdőjében. Ki kell nyújtani érte a kezünket. 
„Nyújtóznunk kell a fény felé” (Kovács Ákos: 
A hét parancsszó), mint a fáknak. Reggeli fá-
zós fagyok ellenére rügyet fakasztani, esti csí-
pős szelek ellenére virágot bontani. Az életet 

Isten adja nekünk, Ő adja a 
növekedést is, a szabad aka-
rat atyja is Ő. Ezzel az aka-
rattal kell erősen harcolnunk 
a szent negyven napban ta-
lán még jobban, még elszán-
tabban, mint az év többi nap-
ján.

Testvéreim! Éljetek hát 
úgy, mint a fény fiai\ Azt ke-
ressétek, ami kedves az Úr 
szemében\ Ne legyen része-
tek a sötétség meddő csele-
kedeteiben, inkább ítéljétek 
el azokat!

Hogy közösségeinkre a világ minden táján 
és minden időben igazzá legyenek Pál apostol 
szavai: Ti, akik egykor sötétség voltatok, most 
világosság vagytok az Úrban.

„Nyújtóznunk kell a fény felé!”
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Még a „legvilágibb” ember is belefárad egy 
idő után a nyüzsgésbe, a színes báli és farsangi 
forgatagba. Titokban szeretne talán egy kicsit 
egyedül lenni. Annak ellenére, hogy „nem jó az 
embernek egyedül” (Ter 2,18.). Nem jó, mert alap-
vetően társas lényeknek vagyunk teremtve. Éppen 
ezért a tudatosan vállalt magány sem lehet öncé-
lú. Ugyanis sohasem lehet végcél, legfeljebb csak 
eszköz. Olyan eszköz, melynek segítségével az 
emberi személyiség „csiszolódik”, regenerálódik, 
tisztul. S ily módon önmaga tökéletesedése által 
szolgál annak a szűkebb és tágabb közösségnek az 
épülésére, ahová sorsa rendeltetett. Az efféle ma-
gányra - hosszabb vagy rövidebb ideig - minden 
embernek szüksége van (lenne).

Ez az egyedüllét nem azonos az „édes semmit-
tevéssel”, a kényelmes kikapcsolódással vagy nyá-
ri üdüléssel. Sokkal inkább kemény, akaratot edző, 
vágyat zabolázó „kúra”: a lemondás időszaka. Az 
önuralomé a főszerep, mert minél inkább elhatá-
rozunk valamit, annál inkább erőfeszítésbe kerül a 
megtartása. (A kísértő mindig ott van, korszerű - 
még ha a lényeg időtlen idők óta ugyanaz is -, a 
testet kényezteti, az ösztönökön keresztül gyako-

rol befolyást, de végül mindig a lelket igyekszik 
megkaparintani.) Ezért aztán nem annyira a kénye-
lemszerető test, hanem a lélek űzi a „pusztába” az 
embert.

De - jó esetben - mire is használja ezt a „pusz-
tai negyven napot” a hívő ember? Szembenéz ön-
nön fogyatékosságaival, gyöngeségeivel. Leteszi a 
színesen csillogó, külsőségeket jelképező báli ru-
hát, s magára ölti az önvizsgálat szürkébb - ám an-
nál érdemszerzőbb köntösét. A homlokán porladó 
hamu figyelmezteti: „Por vagy! Csak a lelked hal-
hatatlan.” 

Ezért csak akkor érezheted magadat otthon a 
testedben, ha a lelkeddel is jóban vagy: ha rend 
van benned.” Egy időre azonban el kell fordulnunk 
e zajos világ harsogó nyüzsgésétől.

Nézzünk magunkba, majd pedig a Keresztre; 
rendezzük „sorainkat”, és újra találjuk meg a he-
lyünket! Elvonulásunknak, pusztai vándorlásunk-
nak célja és értelme van! A magány és a kitárulko-
zás. Jézus 40 napra elvonult, hogy utána a világnak 
adja magát. Potosan erre készít fel minket ez az 
időszak. Elvonulok , magamba nézek, elmélke-
dem, imádkozom, bűnbánatot tartok, tehát edzek. 

Edzek, hogy a ringben én üssem ki az ellenfe-
lemet (világot, ördögöt, testemet), és ne ő engem. 

Felkészülök arra a csodálatos eseményre, amin 
megemlékezünk Krisztus áldozatára. Arra a csodá-
latos ünnepre, ami a feltámadásban nyeri el az ér-
telmét. 

Gondolkozzunk el azon, hogy Én egy szere-
tett ember vagyok, akiért Krisztus nemcsak szen-
vedett, feláldozta magát, hanem fel is támadt, és 
megváltott ember lettem!

„Én is, amikor nálatok jártam, testvérek, nem 
keresett szavakkal vagy bölcsességgel akartam 
nektek hirdetni Isten misztériumát. Elhatároztam 
ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, 
csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről. Gyön-
geségem tudatában félve és nagyon elfogódottan 
mentem hozzátok. Tanításom és igehirdetésem 

Nagyböjti gondolatok
„Hints meg izsóppal és megtisztulok, moss meg és 

én a hónál fehérebb leszek!” (Zsolt 51,9.)
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ezért nem a bölcsesség elragadó szavaiból állt, ha-
nem a Lélek és az erő bizonyságából, hogy hite-
teknek ne emberi bölcsesség, hanem Isten ereje le-
gyen az alapja. A tökéletesek körében azonban mi 
is bölcsességet hirdetünk. Nem ennek a világnak a 
bölcsességét, sem az e világ pusztulásra ítélt feje-
delmeit, hanem Isten titokzatos, rejtett bölcsessé-
gét, amelyet Isten öröktől fogva megdicsőülésünk-
re rendelt. 

Ezt senki sem ismerte fel a világ fejedelmei kö-
zül, mert ha felismerték volna, nem feszítették vol-
na keresztre a dicsőség Urát. Így érvényes az Írás 
szava: „Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi 
szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, 
akik őt szeretik.” Nekünk azonban feltárta Isten a 
Lélek által. A Lélek ugyanis mindent átlát, még Is-
ten mélységeit is. Ki ismeri az ember benső dol-
gait, ha nem a benne lakó emberi lélek? Hasonló-
képpen Isten titkait sem ismeri senki, csak Isten 

Lelke. Mi nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Is-
tentől eredő Lelket, hogy megismerjük, amit az Is-
ten a kegyelemben ajándékozott nekünk. Erről be-
szélünk is, de nem az emberi bölcsesség tanította 
szavakkal, hanem ahogy a Lélek tanít, lelki embe-
reknek lelkieket nyújtva. A testi ember nem fogja 
fel, ami az Isten Lelkéből ered. Balgaságnak tartja, 
s nem képes megérteni, mert lelkileg kellene meg-
ítélnie. Noha a lelki ember mindent megítél, őt nem 
ítéli meg senki. „Hiszen ki látta át Isten gondola-
tait, hogy oktatná őt?” Mi azonban birtokában va-
gyunk Krisztus gondolatainak” (1Kor 2)

A nagyböjti hetek és napok erre kínálnak lehe-
tőséget...

Isten Szentlelke irányítson és vezessen minket, 
hogy a nagyböjti időszak után egészen más és tisz-
tább úton keressük  Krisztust, aki megváltott és he-
lyet készített számunkra!

Tamás Sándor káplán

Siloe tavának partján alkonyat van, 
vörös az ég, ahogy soha nem láthattam, 
rózsaszín felhőket fürdet még a nap, 
először látom a napsugarakat.

„Világosság vagyok, mikor itt az éjjel” 
- mondta, s szívem megtelt reménységgel. 
Sár száradt szememen, a partig futottam, 
a Küldöttől küldve idebotladoztam. 
Megálltam a parton, a parti sötétben, 
hullámok moraja mosta sötétségem. 
És tele kétellyel, és tele reménnyel 
megmostam az arcom a Küldött vizével.

Világosság lesz-e nekem is a Mester? 
Leszámol ereje a sötétségemmel? 
Szüleim bűnével... az én bűneimmel? 
A rám száradt szenny, ó, elfut-e a vízzel? 
Lemossa-e a víz a szívem vakságát, 
átkozódó szavak kemény konokságát, 
a sok türelmetlen sebet sebző vádat, 

amivel illettek, mi elhagyta számat? 
Le lehet-e mosni? El lehet feledni? 
Bűneimet nem is tudom számba venni!

„Isten tettei nyilvánulnak rajtam.” 
Ezt mondta... így mondta. Magam is hallottam! 
Az Istennek tette gyógyulás és élet... 
Ő szólt: és éj majd fényesség lett...

Hiszek! Mert nem hinni az örök sötétség...

Látok! Látom a lemenő nap fényét. 
És látom majd újra megszületni reggel... 
Visszamegyek élő örök köszönettel... 
Siloe tavának víztükre a szívem, 
tükröződik rajta a teremtő Isten.

A küldött
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NAGYBÖJT – 2017
„Szítsd fel magadban Istenkegyelmét…” (2Tim 1,6)

Olvass! Elmélkedj! Cselekedj!

Március 1.
Hamvazó- 

szerda 
(szigorú  

böjti nap)

Joel 2,12-
18;

2Kor 5,20-
6,2;

Mt 6,1-6.16-
18.

Nagyböjti jó elhatározásaink arra irányuljanak, hogy mind in-
kább Isten fényébe helyezzük életünket. Nem a világból érke-
ző, olykor egészen vakító reflektorfényeket keressük, hanem 
Isten tekintetét, aki a rejtekben is lát. *

Figyelmesen,  
imádkozva  

végigolvasom  
a Hiszekegyet

Március 2.
csütörtök

Mtörv 30,15-
20;

Lk 9,22-25.

Csak az önmegtagadás vezethet el önmagam megtalálásához. 
A külső rétegeket le kell hántani és el kell vetni, hogy eljus-
sak szívem közepébe, személyiségem központjába, ahol Isten 
lakik. Csak ebben a mélységben találkozhatok vele, s csak in-
nen kiindulva indulhat meg az újjáteremtés, a Krisztus képére 
formálódás.

Szentírást olva-
sok –  

találkozom a 
magát  

kinyilatkoztató 
Istennel

Március 3.
péntek  

(böjti nap)
Iz 58,1-9a;
Mt 9,14-15

Mindenekelőtt szívedet-lelkedet méregtelenítsd, akkor van 
esélyed rá, hogy Istennek tetsző lesz a böjtölésed. Amíg 
magadra figyelsz, böjtölésed önbecsapás és bálványimádás; 
amint Istenre tekintesz, helyesen fogod látni önmagad és 
testvéredet, s azt is meglátod, hogyan törheted össze az igát, 
melyet mások nyakába akasztottál.

Bekapcsolódok 
a plébánia közös 

böjtölésébe a 
gyermekekért

Március 4.
szombat

Iz 58,9b-14;
Lk 5,27-32

Jézus szemében senki sem reménytelen eset. Ahol mi botrányt 
és züllést látunk, ott ő reménykedik, hogy szava: „Kövess 
engem!”, nem talál süket fülekre. És ha valaki elindul a köve-
tés útján, azt nem hagyja cserben, hanem mindaddig mutatja 
előtte az utat, míg az út végére érve célba nem ér.

Türelmes és 
figyelmes szere-

tettel leszek  
jelen ma  

családomban

Március 5.
Nagyböjt 
1. vasár-

napja

Ter 2,7-9; 
3,1-7a;

Róm 5,12-
19;

Mt 4,1-11

Az ember megkísértett lény. A legnagyobb kísértés kezdete 
nem látszik okvetlenül kísértésnek. … Ha belebocsátkozol 
a gonosszal folytatott párbeszédbe, biztosan elbuksz, mert ő 
erősebb és okosabb nálad. … Maradj Isten imádásában! Ha a 
Magasságbelit választod oltalmadul, semmilyen veszedelem 
nem érhet téged.

Végiggondolom,  
miben lehetnék  

hűségesebb

Március 6.
hétfő

Lev 19,1-2. 
11-18;  

Mt 25,31-46

Válogatás nélkül tedd a jót… Talán nem is annyira a jócsele-
kedetek számának növelésére kellene törekedned a Nagyböjt 
szent idejében, mint inkább megpróbálni mind jobban kitá-
gítani szemhatárodat, hogy minél több segítségre, irgalomra 
szoruló embertársad beleférjen.

Kitűzöm a szent-
gyónásom idő-

pontját  
és felkészülök rá

Március 7.
kedd

Iz 55,10-11;
Mt 6,7-15

Jézus nem módszert, hanem egy kötött szövegű imádságot 
adott tanítványainak, mint minden imádság mintáját. Saját 
szavainkkal mondott imádságaink csak akkor lehetnek valóban 
imádságok, ha van közük a Miatyánkhoz, ha belőle nőnek ki, 
illetve ha belenőnek.

Ügyelek rá, hogy 
ne csapjanak be 
a kísértő hazug-

ságai
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Március 8.
szerda

Jón 3,1-10;
Lk 11,29-32

Jónás prédikációjára a niniveiek megtértek és pusztulásuk el-
maradt, mindenekelőtt magának Jónásnak legnagyobb megrö-
könyödésére. Ezáltal viszont ők váltak jellé a próféta számára, 
előre hirdetve Isten minden népre kiáradó irgalmasságát, 
melyet Jézus Krisztus kinyilatkoztatott.

Ma  
„igaz” ember-

ként  
élek

Március 9.
csütörtök

Eszt 4,17 sk.
Mt 7,7-12

Jézus feltételezi, hogy azzal a lelkülettel imádkozunk, amelyet 
ő a Miatyánkban megmutatott nekünk. S azt is hozzáteszi, 
hogy különösen szívesen teljesíti kérésünket, ha a Szentlelket 
kérjük. Tehát ha nem valamire irányul az imádságunk, hanem 
valakire, ha nem húzza le a föld vonzása, hanem szabadon tör 
az ég felé.

Ingyenesen osz-
tom szeretetemet

Március 10.  
péntek  

(böjti nap)
Ez 18,21-28;
Mt 5,20-26

„Hagyd ott ajándékodat.” Mellbevágó kijelentés: Isten maga 
küld el az oltártól, hogy testvéremtől bocsánatot kérjek. … 
Csak a valóban kiengesztelődött szív mutathat be kedves 
áldozatot Istennek, s fogadhatja be a szentáldozásban a legna-
gyobb Ajándékot, kiengesztelődésünk zálogát.

Bekapcsolódok 
a plébánia közös 

böjtölésébe és 
keresztútjába 
a szülőkért, a 

házasokért és a 
jegyesekért

Március 11. 
szombat

MTörv 26,16-
19;

Mt 5,43-48

A kereszt Krisztus szeretete győzelmének eszköze lett: értünk 
felajánlott halálában nyilatkoztatta ki, hogy ő mindennek elle-
nére is szeret, s végtelen értékű áldozatával örök jövőt nyitott 
minden ember előtt, hogy megtérjen és befogadja a szeretetet.

Megkeresek va-
lakit, akivel már 

régen  
találkoztam

Március 
12.

Nagyböjt 
2. vasár-

napja

Ter 12,1-4a;
2Tim 1,8b-10;

Mt 17,1-9

Hogy mennyire váltál színeváltozottá magad is, az éppen a 
hétköznapokban derül ki, amikor az örök fogadalom ünnepi 
hangulata, … a lakodalom vidámsága már tovaszállt. Akkor 
megmutatkozik, hogy csupán az ünnep tűnő visszfénye tükrö-
ződött-e arcodon, vagy belülről járt-e át az Isten Fia arcáról is 
sugárzó ragyogás.

Örömmel szol-
gálom 

a körülöttem  
lévőket

Március 13.
hétfő

Dán 9,4b-
10;

Lk 6, 36-38

Csak az isteni irgalmassággal való találkozásból fakadhat 
valódi keresztény irgalom a mindennapi szavak és cseleke-
detek szintjén, egyébként csak jámbor vagy nagyon is önző 
jótékonykodás az, amit irgalomnak nevezünk.

Ma minden  
cselekedetemmel  

Istennek szol-
gálok

Március 14.
kedd

Iz 1,10.16-
20;

Mt 23,1-12

Az irgalmasság olyan alaptulajdonsága Istennek, amely 
felfoghatatlan az emberi értelem számára. Irgalmasságának 
következménye, hogy létezik ez a teremtett világ és benne mi 
is…  Isten irgalmassága tartja fenn a világmindenséget, ez az 
a „légkör”, amely nélkül nemcsak megfulladnánk, de meg is 
szűnnénk létezni.

Ma mi mindenért  
adhatok hálát?

Március 
15. szerda 

Nemzeti 
ünnep

Jer 18,18-
20; Mt 

20,17-28

Jézus türelme csodálatra méltó. Miután előbbi kijelentése, 
szenvedésének megjövendölése láthatólag süket fülekre, ér-
zéketlen szívekre talált, mondanivalóját úgy fogalmazza újra, 
hogy közben válaszol a tanítványokban felötlő kérdésekre is. 
Anélkül, hogy megszégyenítené bármelyiküket, szép csende-
sen átrendezi értékvilágukat.

Imádkozom  
hazámért,  

városunkért,  
a környezetem-

ben élőkért
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Március 16.
csütörtök

Jer 17,5-10;
Lk 16,19-31

Jézus figyelmeztetésnek szánta ezt a példabeszédet … A gaz-
dagság olyan állapot, mely az örök üdvösséget veszélyezteti. 
A gazdag csak úgy üdvözülhet, ha Isten törvényeinek … veti 
alá életét, és megosztja javait a rászorulókkal, mert a felesleg-
nek csak kezelője az ínséget szenvedők javára, nem pedig ura.

Mi akadály Isten  
és közöttem?

Március 17. 
péntek  

(böjti nap)

Ter 37,3-
4,12-13a. 
17b-28;

Mt 21,33-
43,45-46

Krisztus keresztje fölött nyitva áll a mennyei Atya végtelen 
szeretetének ege, alatta viszont a sátáni irigység egész világot 
elnyelni akaró örvénye kavarog. … Keresztény létünk leg-
nagyobb rákfenéje a gőg mellett a látásunkat elhomályosító, 
ítélőképességeinket összezavaró, szándékainkat megmérgező 
irigység.

Bekapcsolódok 
a plébánia közös 

böjtölésébe és 
keresztútjába a 
nagyszülőkért

Március 18. 
szombat

Mik 7,14-
15.

18-20;
Lk 15,1-3.11-

32

A tékozló fiú messze idegenben számot vetett addigi életé-
vel... Ez még nem őszinte bűnbánat, pusztán józan számítás. 
A szívbéli megbánás csupán az irgalmas atyával való találko-
záskor születik meg... Ez az a pillanat, amikor az ember szem-
besül méltatlanságával a megszégyenítő irgalom fényében. 

Végiggondolom 
saját hitem tör-
ténetét és hálát 
adok a fontos 
személyekért,  
kegyelmekért.

Március 
19.

Nagyböjt 
3. vasár-

napja

Kiv 17,3-7;
Róm 5,1-2. 

5-8;
Jn 4,5-42.

Vágyaink kútjának feneketlen mélysége tárul ma fel előt-
tünk… A szívünk mélyéről, reményünk legalapvetőbb réte-
géről, központi magjáról van szó. Arról a kútról, amelyből 
mindaddig szomjúság tör fel, míg Jézus Krisztus a hit és a 
keresztség által meg nem adja nekünk a Szentlelket, aki maga 
Isten Szeretete!

A vasárnap ün-
nep, a munkát 
félreteszem, a 

családdal pihe-
nünk, játszunk

Március 
20.

hétfő 
Szent 

József, 
Szűz Mária 

jegyese

2Sám 7,4-
5a.

12-14a.16;
Róm 4,13-

22
Mt 1,16.18-

21.24a

Ha Istennek akarod átadni az életedet, légy elkészülve a meg-
lepetésekre. Isten fogja átadni magát neked! Ő von bele saját 
terveibe. Lesz-e bátorságod átértékelni saját kis terveidet, és 
Isten útjára lépni, mint Szent József és a többi szentek, külö-
nösen a közösségalapítók? Gyönyörűen férfias feladat ez.

Ma én is tükrözni  
akarom Isten  

végtelen jóságát

Március 21.
kedd

Dán 3.25. 
34-43; Mt 
18,21-35

Lehet-e nemesebb vágyam, nagyobb ambícióm, mint hogy 
Isten irgalmának követe és közvetítője, kiosztója legyek? 
Nem éppen arra van legégetőbb szüksége a világnak, hogy 
életemmel tanúskodjam az ő irgalmas szeretetéről, amellyel a 
semmiből szólítja elő a létezőket, s amellyel megsemmisíti a 
bűnt és a halált?

Igyekszem 
a lehető legtöbb  
dolgot megdi-

csérni  
a nap során

Március 22.
szerda

Mtörv 4,1.5-
9;

Mt 5,17-19

Az Egyház szentségei, mindenekelőtt a keresztség és az 
eucharisztia őrzi és közvetíti az Isten szerelmének minden 
emberi elképzelést felülmúló teljességét. Uram, Jézus, add, 
hogy megragadja szívemet, értelmemet, akaratomat, egész 
lényemet közelségednek ez a felfoghatatlan misztériuma.

Mai fohászom: 
Jöjj Szentlélek 

Úristen!

Március 23.
csütörtök

Jer 7,23-28;
Lk 11,14-23

Isten ujja, a Szentlélek téged is megérint. Érzékeny vagy rá? 
Tudsz csodálkozni? S az ártatlan gyermeki csodálkozás után le 
tudod-e vonni felnőtt józansággal a tettekre sürgető következ-
tetést?

Kibékülök azzal,  
akivel feszültség 
van közöttünk
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Március 24.
péntek  

(böjti nap)

Oz 14,2-10;
Mk 12,28b-

34.

A mai Evangélium írástudója olyan ember, aki alázattal en-
gedelmeskedett a dolgok belső logikájának, s így valóban a 
titok mélyére hatolt. De még csak a küszöbön áll; ahhoz, hogy 
az Országba beléphessen, még nagyobb alázatra és engedel-
mességre kell jutnia. … El kell jutnia a felismerésre, hogy az 
ember a maga erejéből nem képes bejutni Isten országába … 
és könyörögve kiáltani Urához, Istenéhez: Könyörülj rajtam, 
nélküled elveszem!

Bekapcsolódom 
a plébánia közös 

böjtölésébe és 
keresztútjába a 

hitet és Istent ke-
reső emberekért

Március 
25.

szombat 
Gyümölcs- 
oltó Boldog- 

asszony

Iz 7,10-14; 
8,10c;  

Zsid 10,4-
10;  

Lk 1,26-38

Mária akármilyen jelenésnek, akármilyen üzenetnek nem 
adja át az életét, csak annak, amelyik a mindenható Istentől 
származik. … A Szent Szűz beleegyezését adja Isten tervei-
hez, alávetve neki értelmét és akaratát. „Íme, az Úr szolgáló 
leánya: történjék velem szavaid szerint.” És ekkor méhébe 
fogadta a Szentlélektől szent Fiát, vagyis testét is átadta Isten 
tervei számára.

Ma törekszem jó  
kedvvel végezni 
az otthoni mun-

kám

Március 
26.  

Nagyböjt 
4. vasár-

napja

1Sám 
16,1b.6-7.10-

13a.;
Ef 5,8-14;
Jn 9,1-41

„Amíg a világban vagyok, világossága vagyok a világnak” 
– mondta Jézus a gyógyítás előtt. A történet végére nyilván-
valóvá válik, hogy a vakon született, de most már látó ember 
hitvallásával lett világossága környezetének, a sötétség azon-
ban most még nem fogadta be ezt a világosságot.

Minél több em-
bernek  

szerzek ma örö-
met

Március 27.
hétfő

Iz 65,17-21;
Jn 4,43-54

Isten Fia nem érhette be azzal, hogy toldozva-foldozva javít-
gassa, ami a bűn miatt elromlott a világban. Ő új eget és új 
földet hirdetett, amelynek csíráit már magunkban hordozzuk, 
s a természet sóhajtozva várja, hogy kibontakozzék bennünk 
Isten fiainak megígért dicsőséges élete.

Imádságomban  
különösen is  
megnyílok  

Isten szeretete 
felé

Március 28.
kedd

Ez 47, 
1-9.12;  Jn 

5, 1-16

Jézus irgalma, embersége több humanitárius jótékonykodás-
nál: a betegség gyökereit gyógyítja meg, amikor bűnbocsána-
tot ad. A szívéből fakadó, örök életre szökellő vízforrás nem 
csupán a szenvedéstől szabadítja meg a Beteszda fürdőbeli 
embert, hanem új horizontot nyit előtte, az örök boldogság 
távlatát.

Mai döntéseim-
ben különösen 

keresem  
a másik ember 

javát

Március 29.
szerda

Iz 49,8-15;
Jn 5,17-30

Jézus szavai állásfoglalásra szólítanak fel. Nem kell, hogy 
minden részletében teljesen világos legyen számunkra mind-
az, amit mond, ahhoz, hogy megragadjuk azt a misztériumot, 
amely mondanivalójának lényege. … Keresztényként a 
logikus döntés az lehet, hogy igent mondok Jézus Krisztus 
istenségére, s az Egyház hitében növekedve életemet hozzá 
igazítom.

A mellettem lévő  
emberekre fi-

gyelek, nem ma-
gamra

Március 30.
csütörtök

Kiv 32,7-14;
Jn 5,31-47

A dicsőség csak Istentől származhat, a dicsőség Urától és 
mindenek Alkotójától. Ő pedig saját dicsőségéből ad részt 
nekünk. … Ha látnánk, mennyire nem hasonlatos ahhoz, amit 
mi dicsőségnek nevezünk, belehalnánk az iránta érzett szere-
tetbe. (Merton)

Türelmes és 
megértő leszek 

egész nap
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Március 31.
péntek  

(böjti nap)

Bölcs 2,1a.12-
22;

Jn 7,1-2.10.25-
30

Ismered-e valóban azokat, akik körülötted élnek? Tudod-e, 
honnan valók? Elgondolkodtál-e már azon, hogy mindnyájan 
Istennek végtelenül kedves, egyedülállóan értékes és pótolha-
tatlan teremtményei? … Ne mondd, hogy ismered, akit nem 
az Isten szeretetének végtelen tágasságában látsz, s ne mondd, 
hogy szereted, amíg bezárva tartod róla szerzett ismereteid 
szűkös ketrecében.

Bekapcsolódom 
a plébánia közös 

böjtölésébe és 
keresztútjába 

azokért,  
akik elhagyták 

hitüket

Április 1. 
szombat

Jer 11,18-
20;   Jn 
7,40-53

A gonoszság mechanizmusa, a sötétség gyilkos gépezete 
beindult. A másik oldalon pedig ott áll Jézus, aki viszont nem 
ellenlépéseken töri a fejét, hanem szüntelenül Atyja akaratát 
keresi.

Adom az időmet, 
a mosolyomat, 
az ötleteimet, a 

munkámat

Április 2.
Nagyböjt 
5. vasár-

napja

Ez 37,12-14;
Róm 8,8-11;
Jn 11,1-45.

Jézus maga a teremtő Isten. Szava a nemlétezőket a létezés 
állapotába helyezheti. Ha szavainak hiszek, a legnagyobb el-
változások mennek végbe bennem… Mikor leszel már végre 
keresztény? A dicsőséges feltámadás zálogát, zsengéjét, csíráját 
hordozod! Ehhez mérd földi életed eseményeit, és ezzel mérj 
minden magányt, elhagyatottságot, kudarcot és megvetést!

Imádkozom,  
hogy a kísér-

tésekben is hű-
séges 

maradhassak

Április 3.
hétfő

Dán 13,1-
9.15-17.19-
30.33-62;  
Jn 8,12-20

Dániel bíróként szolgáltatott igazságot, amikor leleplezte a 
két vén aljasságát...  Jézus viszont Isten számára szolgáltatott 
igazságot, amikor az asszonyt a vádlók gyűrűjéből az isteni 
irgalomnak törvény fölött álló világába emelte. Ő nem kinyil-
vánította, hanem helyreállította az asszony ártatlanságát.

Bekapcsolódom 
az Egyház 

liturgiájába: 
szentmisébe vagy 

zsolozsmába

Április 4.
kedd

Szám 21,4-
9;   Jn 8,21-

30

Megfeszített Jézus Krisztus, én Uram, Istenem, szüntelenül 
szemlélni akarlak téged. …  Élő és személyes kapcsolatban 
akarok maradni veled, aki szenvedtél és meghaltál értem. 
Egészen el akarom kötelezni magam melletted, és nap mint 
nap keresztemet felvéve követni téged, …hogy belülről hozzád 
hasonuljak, a te képedre formálódjam.

Ma több időt 
szánok csalá-

domra, közössé-
gemre

Április 5.
szerda

Dán 3,14-
20.

91-92.95;
Jn 8,31-42

Engeded-e, hogy Jézus Krisztus igazsága átjárja elmédet és 
szívedet, vagy rád is igaz, hogy nem fog rajtad az ő tanítása? 
Akarsz-e valóban szabad lenni, vagy Istennel szembeni füg-
getlenségedet véded egyre? Isten fiainak dicsőséges szabad-
sága azok osztályrésze, akik nem csupán szájukkal mondják, 
hogy Atyjuk az Isten, hanem akik életükkel tanúskodnak róla.

Ajándékként 
élem meg a 

másik  
különbözőségét

Április 6.
csütörtök

Ter 17,3-9;
Jn 8,51-59

Ha ma a szentségi házasság, a szüzesség és cölibátus értéke 
megkérdőjeleződött, az nem annyira erkölcsi hanyatlásra, 
mint inkább Krisztus ismeretének hiányára vezethető vissza. 
Nézzünk a szentekre! Mitől lettek szentté? Mert ismerték 
Krisztus titkát. És viszont: azért ismerték meg egyre jobban, 
mert hűségesen gyakorolták az állapotuknak megfelelő eré-
nyeket. Így mintegy belülről ismerték meg Jézust, és vele 
élték az ő istenfiúi életét.

Milyen vissza-
térő  

bűnöm tart  
engem szolga-

ságban?
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Április 7.
péntek  

(böjti nap)

Jer 20,10-
13;   Jn 

10,31-42

Szó és tett kölcsönösen feltételezi egymást. Ha Jézus állítását 
igaznak fogadod el, ha megvallod őt Isten Fiának, akkor kell, 
hogy tettek is szülessenek ebből a hitvallásból, mint ahogy 
Jézus maga is tetteivel igazolta szavait.

Bekapcsolódom 
a plébánia közös 

böjtölésébe és 
keresztútjába ha-

zánkért

Április 8.

szombat

Ez 37,21-28; 
Jn11,45-57

Mielőtt Nagyböjt utolsó hetébe lépnénk s a virágvasárnapi 
bevonulástól egyenesen a Golgota tetejére kísérnénk Jézust, 
szítsuk fel magunkban a vágyat, hogy Húsvétjában szívvel-
lélekkel részt akarunk venni.

Bekapcsolódom 
a templomi taka-
rításba – rendet 

rakok  
magam körül 

Április 9.
Virág- 

vasárnap

Iz 50, 4-7;
Fil 2,6-11;
Mt 26,17-

27,66

Minden szentmisében van egy pillanatnyi Virágvasárnap, az 
átváltoztatás előtt, mert nem más az, mint az Úr hatalommal 
való érkezése és bevonulása a keresztény lélekbe a szentáldo-
zás által. Benne áldottak vagyunk mi is.

Megtervezem az 
ünnepi előké-

születeket, hogy 
maradjon időm 
az igazán lénye-

gesre

Április 10.
Nagyhétfő

Iz 42,1-7;
Jn 12,1-11.

Ez a néhány nap az igazi keresztény lelkigyakorlat. Olyan 
lélekkel kell készülnöm rá, mintha életem utolsó Húsvétját 
ünnepelném itt a földön. Félre kell tennem a legnemesebb 
ügyeket, legfontosabb feladatokat is, háttérbe szorítani az 
emberi szempontokat, és szememet Jézusra függeszteni. Így 
talán azt is észreveszem, amikor a kínzások közepette rám 
tekint, mint egykor Péterre, aki ettől a pillantástól újjászületett 
a bűnbánat könnyeiben.

Imádkozom,  
hogy a világban 

egyre többen 
nyíljanak meg 

Isten felé

Április 11.
Nagykedd

Iz 49,1-6;
Jn 13,21-
33.36-38

Jézus a bemártott falatot nyújtja Júdásnak. Ez a gesztus 
mintegy az utolsó figyelmeztetés, még egy végső lehetőség 
felkínálása. … Kifejezésre juttatja, hogy nem tehetetlen el-
szenvedője, hanem irányítója az eseményeknek: elfogatása, 
megkínzatása és halála csak akkor következik be, amikor 
„elérkezett az óra”.

Átelmélkedem a 
mai szentírási 

részeket

Április 12.
Nagy- 
szerda

Iz 50,4-9a;
Mt 26,14-25

Jézus szívében egyszerre van fájdalom és öröm. Fájdalom, 
mert el kell hagynia ezt a világot, s azokat, akiket szeretett; 
mert még előbb azok fogják elhagyni őt; az emberi gonoszság 
és bűn miatt, amely mint zúgó örvény készül elnyelni őt. … 
Öröm, mert az Atya akaratához mindvégig hűséges maradt; 
mert együtt lehet azokkal, akik kitartottak mellette, s átadhatja 
nekik legnagyobb ajándékát, … mert bár küldetése látszólag 
kudarcot vallott, ezen az estén titokzatos, minden emberi 
elképzelést messze felülmúló módon kinyilatkoztathatja azt, 
amiért e világra jött.

Mai fohászom: 
Őáltala, Ővele, 

Őbenne
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Április 13.
Nagy- 

csütörtök

Kiv 12,1-8.11-
14;

1Kor 11,23-
26;

Jn 13,1-15

Nagycsütörtök olyan mélységesen megjelöli a Krisztus-hívő 
lelkét, érzésvilágát, de még a testét is, hogy ne is merjen vál-
lalkozni senki se papságra, se szűzi életre, se házasságra anél-
kül, hogy bele ne merült volna a mai éjszakán megnyilatkozó 
misz tikus sze relembe, annak a titoknak végtelen gazdagságá-
ba, hogy Jézus szeretetének legnagyobb jelét adta. Az Úr va-
csorájának bensőséges édessége és a véres haláltusa magánya 
összetartozik. Ez az igazi szeretet ára, s ha a szereteté, akkor 
az emberségé is.

Végigelmélkedem 
a szenvedéstör-
ténetet

Április 14.
Nagy- 
péntek 

(szigorú böjti 
nap)

Iz 52,13-
53,12;

Zsid 4,14-
16. 5,7-9;
Jn 18,1-
19,42

Hittel felnézni a keresztre. A mai szent Evangélium, a János-
passió és a szent kereszt leleplezése a Szentlélek műve, aki 
azt akarja, hogy hittel feltekintsek az Úr keresztjére: „Íme, a 
keresztnek fája, melyen a világ üdvössége függött, jöjjetek, 
imádjuk!” A leleplezett feszületnek ez a néma, hittel történő 
nézése, szemlélése az üdvösség forrása.

Felajánlom imá-
imat  

és böjtömet  
családtagjaimért  
és a bűnösökért,  
a világ üdvössé-

géért

Április 15.
Nagy- 

szombat

Ezen a napon a csend által szól hozzám az én Istenem, és Jézus sírban fek-
vésének képe, ikonja által... Jézus számára is volt üzenete az égből jövő 
csöndnek. Az Atya akkor szólt hozzá utoljára a földön, amikor Jézus lelke 
megrendült a szenvedések keserű árnyékától a templomudvaron, amikor Atyja 
nevének megdicsőülését kérte. És majd szól hozzá a most következő éjszaka 
a 2. zsoltár szavával, amely az örökkévalóság éneke az Atya és a Fiú között: 
„Én fiam vagy te, én ma szültelek téged” – és erre a szóra a sírban fekvő test 
megdicsőül: romolhatatlan, örökkévaló, átistenült test lesz.

Meglátogatom a 
Szentsírt,  

és imádkozom  
a keresztségre  

készülőkért  
és a 

katekumenekért

* Az elmélkedések gondolatait Barsi Balázs - Telek Péter-Pál: Magasság és mélység - Szent idők című 
könyvéből válogattuk.

A nagy dolgok ajándékok, ne 
törtess utánuk, neked csak alá-
zattal le kell hajolnod értünk, át 
kell venned őket. Egy jó barát, 
egy váratlanul felpattanó kapu, 
mely a határtalan távlatokra 
nyílik, a gazdag terméstől hoz-
zád lehajló ágak, az új ország 
ajándékai. Ahogy mind beljebb 
mész Isten Országába, itt is, ott 
is ajándékok várnak! Ne loholj 
semmi után, Atyád szeret, gon-
dodat viseli - te hálás szelídség-
gel ajándékainak örvendezzél.

Csaba testvér:  
Levél családomnak,
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Németújvári gróf Batthyány 
László Antal János Lajos Du-
nakilitin született 1870. októ-
ber 28-án, a főnemesi Batthyá-
ny család sarjaként, Batthyány 
József gróf és Batthyány Lu-
dovika grófnő hatodik gyer-
mekeként. Édesapja elhagyta a 
családját, elvált és újranősült. 
Édesanyja fiatalon meghalt. 
Tízéves korától a jezsuitáknál 
tanult. Hivatását későn talál-
ta meg, tanult kémiát, filozófi-
át, zenetörténetet, végül 1896-
ban lett orvostanhallgató, tanulmányait 1900-ban 
fejezte be. A későbbiekben továbbképezte magát, 
sebészi majd szemészi képesítést szerzett. 

Bár egy fiatalkori kapcsolatából gyermeke is 
született, csak 1898-ban nősült meg. A szintén 
arisztokrata származású Coreth zu Coredo Maria 
Theresia grófnőt vette nőül, akitől 12 gyermeke 
született.

Az egyetem befejezése után magánkórházat nyi-
tott Köpcsényben, majd amikor 1915-ben a Bat-
thyány család másik ágának kihaltával megörököl-
te a hercegi címet és a Batthyány-Strattmann kettős 
nevet a körmendi kastélyba költözött. Kastélyának 

egyik szárnyában szemészeti kli-
nikát rendezett be, ahol szegény 
betegeit ingyen gyógyította, és 
látta el orvossággal, a nincstele-
neket ruhával és pénzzel is támo-
gatta. A „szegények orvosaként” 
szerzett hírnevet magának.

1907-től naponta elimádkoz-
ta latinul Szűz Mária kis zso-
lozsmáját, esténként pedig rózsa-
füzért imádkozott. Feleségével, 
sógornőjével és fiával, Ödön-
nel 1916-ban belépett a ferences 
harmadrendbe. Operáció előtt és 

alatt is imádkozott, de betegei lelki gondozásáról 
is gondoskodott. 

1931. január 22-én halt meg rákban. A már éle-
tében szentként tisztelt Batthyány László boldog-
gá avatási eljárása 1944-ben indult el, de a hábo-
rú miatt félbeszakadt és csak 1987-ben indult újra. 
1989-ben egy rákbeteg gyógyult meg orvosilag 
megmagyarázhatatlan módon Batthyány László 
közbenjárására. A csodát a római Orvosi és Teo-
lógiai Bizottság hitelesnek fogadta el. II. János Pál 
pápa avatta boldoggá 2003. március 23-án Rómá-
ban.

G.ZS.

Magyar szentek és boldogok: 

Boldog Batthyány-Strattmann László

Lázár feltámasztásának történeté-
ben az a gyönyörű, hogy mindhárom 
testvér enged ennek a hívásnak. Már-
ta kimegy a városból Jézushoz, Má-
ria odahagyja a gyászolókat, Lázár ki-
jön a sírból. Mert ő, aki hív, nagyobb 
minden körülménynél, minden érzés-
nél, még a halálnál is. Halál, hol a te győzelmed? 
Halál, hol a te fullánkod? Vajon nem tudod? Vagy 

nem hallottad? Örökkévaló Isten az 
Úr, aki a föld határait teremtette. 
Nem fárad el, és nem lankad el, böl-
csessége kifürkészhetetlen. Erőt ad 
a fáradtnak, és az erőtlennek meg-
sokasítja erejét. Akik az Úrban bíz-
nak új erőre kapnak, szárnyra kel-

nek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak el, 
járnak, és nem fáradnak el.

Itt van a Mester, és hív téged 
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Advent első vasárnapján kezdetét vette az új 
egyházi év, és megkezdődött a karácsonyi készü-
lődés. Az adventi időszakban a korai harango-
zás, a sötét reggelek sejtelmes izgalma, a hajnali 
misék különleges hangulatot kölcsönöztek a de-
cemberi virradatnak. A pásztorok miséjén közös-
ségben élhettük meg a várakozás örömét.

Nem mindennapi alkalmakat teremtettek a ta-
lálkozásra a hajnali szentmiséket követő aga-
pék. A felnőttek a plébánia folyosóján forró tea 
és keksz mellett beszélgethettek, míg a gyerme-
keket az iskola ebédlője várta reggelivel és csalá-
dias beszélgetéssel. Azok a diákok, akik a hajna-
li szentmiséken részt vettek, vízkereszt ünnepén 
ajándékot kaptak. Közülük a legszorgalmasabb 

gyermekek Huszti Tímea, Huszti József, Huszti 
Orsolya, Szatmári Olivér, Szatmári Vivien és Haj-
nal Bálint voltak.

Sok évvel ezelőtt már 
készültünk úgy együtt a 
városban a karácsonyra, 
hogy az adventi szombato-
kon elcsendesedtünk, mély 
– lélekre ható gondolato-
kat engedtünk be szívünk-
be, hogy minél jobban fel-
készülhessünk az ünnepre, 
a Megváltó születésére.

Az idén egy-egy szom-
bat estére a KÉSZ, a Mál-
tai Szeretet Szolgálat helyi 
csoportjának tagjai, Csap-
lár Józsi bácsi baptista lelkész és mi, a Fokolare Mozgalom tagjai is felkészültünk, megosztottuk gondo-
latainkat, tapasztalatainkat a Katolikus Plébánia kápolnájában.

Mindazok, akik felkészültek és a hallgatóság is hálás volt ezért a kezdeményezésért, és így méltó mó-
don fogadhattuk a Kisded Jézust, miután közösen készítettük el a templomban a betlehemet is.

Felvételünkön Csizovszki László a KÉSZ helyi csoportjának elnöke gyújtja meg az első gyertyát.

Ádventi gyertyagyújtás -  
a hagyomány felélesztése

Harmatozzatok égi magasok
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Szeretetebédből rászorulók ebédje
A jótékonysági adventi vásár-

ra a résztvevő szervezetek süte-
ményt sütöttek, forralt bort árul-
tak. A jótékonysági vásár minden 
résztvevője: a Plébánia, a Katoli-
kus Óvoda és Iskola, az Összefogás 
Jánoshalmáért Egyesület összes be-
vételét, 166.355 Forintot felajánlot-
ta A Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat Jánoshalmi Csoportjánk. 

Az adventi vásár bevételéből és 
a lisztadományból 230 családnak a 
máltaisok készítettek és juttatttak el 
tartós élelmiszercsomagot. 

Az adományozottak kiválasztá-
sánál javaslatot kértünk az óvodák, 
iskolák gyermekvédelmi felelősei-
től, a családsegítőtől, civil szerve-
zetektől. 

Köszönet mindazoknak, akik az 
adventi vásár előkészítésében, le-
bonyolításában segítettek, ajándé-
kokat készítettek, vásároltak, ada-
koztak .
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Karácsonyi hangverseny

Három napos lelkigyakorlat

 Nagy sikere volt a templomunkban a december 18-án, advent 4. vasárnapján megrendezett karácso-
nyi hangversenynek. A színvonalas est igazán segített az ünnepre való ráhangolódásban Hálás köszönet a 
Mithras Vegyes-kórusnak, a Hunyadi és Szent Anna iskolák kórusainak, valamint a Lajtha László Művé-
szeti Iskola szólista növendékeinek a felkészülésért és a szép szerepelésért.

Decemberben a hagyomá-
nyos adventi lelki gyakorlatot 
Kőhegyi Dániel újmisés káp-
lán atya tartotta, aki a kiskunha-
las-alsóvárosi plébániáról érke-
zett. Három napon keresztül az 
esti szentmisék keretében mon-
dott ünnepi prédikációt. Tanítá-
sával hozzásegítette a hívek lel-
ki létben való előrehaladását, 
az Istennel való kapcsolatuk 
elmélyülését. Segített lelkileg 
felkészülni a betlehemi kisded 
fogadására. 
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Karácsony ünnepe 

Vízkereszt

Az elmúlt karácsonyt igazán széppé tette a templomunkban felállított két szép nagyra megnőtt fenyő-
fa. Fényeik beragyogták a szentélyt. A betlehem díszítése a mellékoltárnál megtartotta a hagyományos 
arculatát. A kápolnában is elkészült az ünnepre a feldíszített karácsonyfa. Hálás köszönet a fát adomá-
nyozó híveknek, és a díszítőknek!  
Szent János ünnepén Velencei Tamás szentelte meg a hívek által oltár mellé hozott borokat. 

Vízkeresztet janu-
ár 6-án ünnepli a Kato-
likus Egyház parancsolt 
ünnepként. Az epifánia 
(„epiphania Domini”, az 
„Úr megjelenése”) néven 
is ismert vízkereszt Jézus 
Krisztus megjelenésének 
ünnepe. A magyar vízke-
reszt elnevezés az ilyen-
kor hagyományosan 
végzett vízszentelésből 
eredeztethető. Templo-
munkban Tamás Sándor 
káplán atya az ünnepi 
szentmise elején végezte 
el ezt a szertartást.
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Közel két évtizede Angliából indult el ez a kez-
deményezés, amely Valentin-nap környékén min-
den évben egy hétig a házasság és a család fontos-
ságára kívánja irányítani a figyelmet. A házasság 
hetét – amelyhez hazai és nemzetközi szinten is 
számos ismert közéleti személyiség csatlakozott, 
kifejezve elköteleződését a házasság, a család ügye 
iránt – mára 4 kontinens 21 országában ünneplik. 
Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 
óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil 
szervezetek széles körű összefogásával, számta-
lan nagyváros, település, közösség részvételével. 
A Házasság Hete Szervezőbizottsága által koordi-
nált központi programok fővédnöke 2013 óta Her-
czegh Anita, a köztársasági elnök felesége.

„A házasság Isten csodálatos ajándéka és gon-
doskodása az ember számára, amelyben a felek 
megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a 
hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy ne-
kik rendelt, de nem tökéletes társon keresztül. A 
házasságban egy férfi és egy nő saját elhatározá-
sából elkötelezi magát, hogy egymás bátorítására, 
segítésére és védelmére törekszik egész életében. 
Ilyen módon a házasság felelősségteljes, biztonsá-

gos és meghitt közösséget jelent számukra, és ál-
dásul szolgál életük minden más területén is.”

Idén mi - Malustyik Béla és Ibolya - is gondol-
tunk egy nagyot: Menyhárt Sándor plébános úr-
ral, Milánkovics Dániel baptista lelkésszel és Ba-
logh Róbert református lelkésszel, mégpedig azt, 
hogy kapcsolódjunk mi is ehhez a rendezvénysoro-
zathoz. Itt, Jánoshalmán és Mélykúton is sok szép 
család él, élünk egymás mellett, sok elfoglaltság-
gal, örömökkel, bánatokkal, és bizony nagyon so-
kan nem is tudunk egymásról. De ha teremtünk al-
kalmat, ha adunk lehetőséget magunknak, kicsit 
kinyitjuk a szívünket egymás felé - akkor legköze-
lebb már összeköt valami minket, szívesebben mo-
solygunk a másikra, esetleg szívesebben segítünk, 
ha szükséges.

Így három estére szerveztünk programokat.
Február 14-én este egy gyertyafényes vacso-

rát tartottunk házaspárok számára a Korzó étte-
remben. 46 házaspár fogadta el a meghívást, és 
velük töltöttünk el egy nagyon családias, hangu-
latos, elmélyülést adó estét, ahol a finom étkek 
sem hiányoztak. A vacsora közben feladatok vol-
tak, ami által a házastársak egymással beszélhet-

ték meg  házasságuk eddi-
gi sikereit, bánatait, benne 
az újrakezdés mindig fel-
frissülést adó gyakorlatá-
val. Ragyogó arcok, bol-
dog mosolyok voltak az 
est kincsei.

Február 16-án csütörtö-
kön este a Szerelempróba 
című filmet lehetett közö-
sen megnézni az Imre Zol-
tán Művelődési Házban, 
ahol kicsit szerényebb volt 
a részvétel, de mindenki-
nek adott felfedezni valót, 

Házasság hete  
Jánoshalmán és Mélykúton
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megerősítést ez a film, 
mely a házasság buktató-
iból való felemelkedés le-
hetőségeiről szólt.

Záró programként 
mi, jánoshalmiak febru-
ár 18-án szombaton dél-
előtt átzarándokoltunk 
Mélykútra, ahol a felújí-
tott templomkertben a 
Házasok útját jártuk, el-
mélkedtük végig. Itt 21 
házaspár vett részt, Szé-
csényi Attila atya adta 
az elmélyülést hozó gon-
dolatokat. A keresztút 
mindannyiunkat nagyon 
megfogott, nagyon szép 
gondolatok és rajzok se-
gítik, hogy a házastár-
sak őszintén egymás felé 
fordulva megújíthassák 
házassági elköteleződé-
süket. A mélykúti közös-
ség ezután egy nagylelkű 
agapéval látta vendégül a 
résztvevőket, ahol még a 
személyes kapcsolatok is 
épülhettek.

Úgy érezzük, megérte be-
levágni ebbe a vállalkozás-
ba, a visszajelzések alapján 
szeretnénk jövőre is valami 
hasonlóval meglepni az ér-
deklődőket.

Mindenkinek köszönjük 
részvételét, s aki valami mi-
att az idén nem tudott részt 
venni ezeken a programo-
kon, ne aggódjon, jövőre is-
mét lesz lehetőség!

Malustyikné  
Dr. Király Ibolya
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Életképek a Katolikus Iskolából 
és Óvodából 

Szent Erzsébet ünnepe

„ A rózsa csoda” legendája
Óvodánk szellemiségéből adódóan gyermekeinket arra neveljük, hogy a szent életű Erzsébet példáját 

követve legyünk figyelmesek és jószívűek, segítsünk másokon, szeressük egymást és a mennyei Atyát.
Hagyományaink szerint minden év novemberében nyílt nap keretében kenyérszentelést tartunk, mely-

lyel megemlékezünk Szent Erzsébet életéről, önzetlen szeretetéről, jótetteiről. Közös imánk után Tamás 
Sándor káplán atya megszentelte mindennapi kenyerünket, és óvodánk apraja-nagyja versekkel és éne-
kekkel tette szebbé ünnepünket.

Sokat készültünk erre a napra: beszélgetésekkel, versek, énekek tanulásával, rajzolással, malom- és 
pékséglátogatással, valamint a közös pogácsa- és kenyérsütéssel. Természetesen a koronák készítése és 
díszítése sem maradhatott el. 

Ebből az alkalomból a Méhecske csoportos gyerekeink saját készítésű és sütésű pogácsával látogatást 
tett az idősek otthonába, ahol versekkel és énekekkel kedveskedtek

Ministráns beöltöztetés

Nagy örömünkre szolgál, hogy ministránsaink száma az elmúlt időszakban ismét újabb gyermekkel 
bővült. Felvételünkön a advent második vasárnapi szentmisén készült a beöltzésről. 
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Az első gyónók bemutatása

Advent első vasárnapján a gyertyagyújtás mellett másik különleges eseményre is sor került. A harma-
dik osztályos gyermekek nagy izgalommal jelentek meg kísérőjükkel, hogy bemutassák őket az egyház 
közössége előtt. Sándor atya fontosnak tartotta, hogy tavasszal az első szentgyónás szentségében részesü-
lő gyermekeket és az őket támogató szülőket, keresztszülőket közösen ünnepeljük meg a szentmise kere-
tein belül. Az első gyónás és elsőáldozás szétválasztása, az első gyónók külön megünneplése ráirányítja 
figyelmünket arra, hogy két külön szentségről van szó.

Adventi készülődés
Advent a várakozás ideje, amikor folyamatosan készülünk fel a karácsony örömének megünneplésére. 

2016. november 26-án került megrendezésre a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye pedagógusai számá-
ra az adventi lelki nap. A házigazda szerepét a Kalocsán működő Nagyasszonyunk Katolikus Általános 
Iskola és Gimnázium látta el. A napot közös szentmisével kezdtük a szépen felújított székesegyházban, 
melyet Dr. Bábel Balázs érsek atya mutatott be. A szentmise után Dr. Tomka Ferenc atya, egyetemi tanár 
előadása következett Hitre nevelés a mindennapokban címmel. Tanításában többször hangsúlyozta, hogy 
a keresztény nevelés alapja és lényege a szeretet, mert a szeretet gyógyít. Programunkat beszélgetések és 
a közös ebéd zárta. A nap bátorítást és biztatást adott, hogy szeretettel várjuk az érkező Krisztust, és gyer-
mekeinket is erre neveljük.

Óvodánkban már hagyomány az advent kezdetekor, hogy közös készületre hívjuk a szülőket az ünnepi 
ráhangolódás jegyében. Így ebben az évben is egy novemberi estén szeretettel vártuk a családokat a közös 
adventi koszorúkészítésre. A gyermekek boldogan vitték haza az adventi koszorúkat és mindent, amit al-
kottak. Ezen az estén megtapasztalhattuk a béke, a nyugalom és a szeretet légkörét, így az este egy öröm-
mel teli együttlét volt a mindennapok rohanó világában. 
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Szent Miklós püspök érkezése
Idén is nagy izgalommal 

várták az óvodás gyerme-
kek Szent Miklós püspök 
érkezését. A nagy napot 
már hetek óta lázas készü-
lődés előzte meg. A gyer-
mekek készültek: verseket 
és dalokat tanultak, amit 
lelkesen mondtak el a Mi-
kulásnak.

Az iskolába lovak gördí-
tették a várva várt vendég 
kocsiját. Elsőként az alsó 
tagozatosoknál tett látoga-
tást, ahol a csomag mellé 
minden kisdiáknak jutott 
egy-két kedves szó is. A felsős osztályokról sem feledkezett meg a Mikulás, itt az ajándékhoz még több 
jó tanács is járt a fiataloknak. A jó megfigyelőknek feltűnhetett, hogy a bölcs püspök igen jól informált 
volt az elmúlt év eseményeivel kapcsolatban. Természetesen mindenki ígéretet tett, hogy törekszik a jóra, 
és megfogadja az intelmeket.

Lelki nap az iskolában

A december 20-án megtartott lelkinap is a Kisded fogadására készítette fel a gyermekek lelkét. A prog-
ram szentmisével kezdődött, majd Puskás Antal pálos szerzetes, Menyhárt Sándor plébános atya és Tamás 
Sándor káplán atya irányításával folytak osztályonként a lelki foglalkozások. A délelőtt folyamán a ta-
nulók osztályfőnökükkel együtt kézműveskedtek, karácsonyi dalokat énekeltek, meghitt hangulatban be-
szélgettek. A gyerekek a nap végén élményekkel gazdagon, tiszta szívvel térhettek haza.
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Karácsonyi együttlét
Az év utolsó hetei a ké-

szülődés, a várakozás nap-
jai. A tanév lendületes, 
mozgalmas hónapjai után 
jól esik egy kicsit megállni, 
a másikra irányítani figyel-
münket. December utol-
só tanítási hetének hétfőjén 
az Imre Zoltán Művelődési 
Központban gyűlt össze is-
kolánk minden diákja, hogy 
ünnepi műsorral, együtt ké-
szüljünk Megváltónk szü-
letésére. Tanulóink hetek 
óta szívvel-lélekkel készül-
tek műsorszámaikkal. Az 
együttlét örömét növelte a 
gyönyörűen feldíszített terem, a karácsonyfa látványa. 

Az óvoda közössége különböző programjaikon keresztül nyújtottak segítséget ahhoz a szülőknek és a 
gyermekeknek, hogy mindannyiunk szívében megszülessen a Megváltó. December 19-én délelőtt meg-
gyújtották a negyedik gyertyát az adventi koszorún, majd Menyhárt Sándor plébános atya szavai adtak 
lelki töltekezést. Ezen az ünnepségen a katolikus Iskolások betlehemes játékát láthatták a vendégek és a 
gyermekeink, majd minden csoport elmondta énekét, versét, amit erre az alkalomra tanult. Átadták a sa-
ját készítésű kis ajándékaikat, majd jó étvággyal fogyasztották el a mézeskalácsot.

Egy zenekar születése a Szent Annában
Bizonyára ismeritek 

már a kis vidám csapatot, 
akik örömmel játszanak 
hangszereiken a legtöbb 
vasárnapi kilenc órás diák-
misén. Ez a mi iskolai ze-
nekarunk:

Tagjai: Kovács Geor-
gina (5. a) – zongoris-
ta és metallofonos, Iván 
Virág (4. b) – zongoris-
ta (néha már fuvolázik is), 
Völgyesi Levente (5. b) – 
basszusgitáros, Torma Ist-
ván (6. b) – ritmushangszeres, és Lajdi Zselyke (4. a) – fuvolista. Zenekarunk szeptemberben alakult, 
és még annyira „fiatal”, hogy nevünk sincsen. Ha valaki találna egy hangzatos, szellemes nevet nekünk, 
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jutalomból elhúznánk a nótáját  Hetente egyszer, csütörtökönként próbálunk, és reméljük, az iskolában 
senkit sem zavarunk fel uzsonna utáni szendergéséből. A vasárnapi miséken igaz, hogy lefagy a kezünk, 
de állhatatosan és kitartóan nyúzzuk a hangszereket. Gábor bácsit kicsit zavarja, hogy a hideget a hang-
szerek sem bírják, „leeresztenek” és rettenetesen hamissá varázsolják a zenét – de reméljük, kitartotok 
mellettünk tavaszig, és minél többen jöttök misére. A további terveink között szerepel, hogy fellépünk a 
Jánoshalmi Napokon, és önálló koncertet adunk a 2017-es Szüreti Expón. 

Várunk minden zeneszerető, bátor kisiskolást tagjaink közé. Reméljük, még sokáig fogunk együtt ze-
nélni.

 Lejegyezte: Lajdi Zselyke

Bölcsek jöttek Napkeletről

A Szent Anna Katoli-
kus Óvoda és Iskola apraja 
és nagyja január 6-án ünne-
pi szentmise keretén belül ta-
lálkozhatott Gáspárral, Meny-
hérttel és Boldizsárral. A 
Három Királyok nem csu-
pán aranyat, tömjént és mirhát 
hoznak ilyenkor, hanem min-
den óvodai csoportnak és isko-
lai osztálynak ajándékkal ked-
veskednek. Ebben az évben is 
sok új játékkal lettünk gazda-
gabbak, amelyeket lelkesen 
vettek birtokba a gyerekek.
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2017. február 11-én ren-
dezte meg a Szent Anna 
Katolikus Óvoda és Ál-
talános Iskola közös ala-
pítványának jótékonysá-
gi bálját.

Volt egy este, ami a szó-
rakozásé, a kikapcsolódá-
sé, a baráti beszélgetéseké 
volt. A mindennapos mun-
ka, az újabb és újabb kihí-
vások után megálltunk egy 
pillanatra, és a gondtalan-
ság álarca mögé bújva mu-
lattunk.

Csillag születik tehetségkutató 
trollkodásunk után, a báli szezonhoz mél-
tóan ízletes vacsorával és természetesen re-
mek zenével mulathatott mindenki, aki elfo-
gadta meghívásunkat, s megtisztelt minket 
jelenlétével.

A hajnalig tartó táncot csak az éjféli tom-
bolahúzás „zavarta” meg, ahol értékes aján-
déktárgyak kerültek kisorsolásra, 

Hálásan köszönjük Mindenkinek anyagi 
és erkölcsi támogatását bálunk sikeréhez! 
Köszönjük, hogy felajánlásaikkal segítették 
céljaink elérését. Isten áldása kísérje továb-
bi életüket!

Jótékonysági bál

ALAPÍTVÁNY
Köszönettel tartozunk a gyermekek, a szülők és az intézmény dolgozóinak nevében mindazok-

nak, akik a személyi jövedelemadójuk 1 %-át felajánlották Alapítványunk javára. 
Örömmel értesítjük Önöket, hogy 2016-ban a 2015. évi adó 1%-ból összesen  

320 875 forint gyűlt össze.  A jövőben is számítunk támogatásukra, melyet előre is megköszönünk!
Kérjük, támogassa adója 1%-val óvodánk és iskolánk közös alapítványát

JÁNOSHALMI SZENT ANNA KATOLIKUS 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNYT

6440 JÁNOSHALMA BÉKE TÉR 11.  Adószám:: 18341797-1-03
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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

Egyéb egyházközségi hírek
 hA 2017-es évre miseszándékok előjegyzése az irodában, hivatali 
időben: délelőtt, hétfőtől péntekig 8:00-12.00, délután szerdán és 
pénteken 14:00-17:00  között. 
 hA szentmisék - az Egyházközségi Képviselőtestület döntése alap-
ján 2017-ben is hétköznap hétfő, szerda pénteki és szombati na-
pokon reggel 7 órakor, keddi és csütörtöki napokon 18 órakor 
lesznek. Szombat esténként nincs szentmise. 
 hA vasárnap esti szentmisék mindig 18 órakor kezdődnek. 
 hA május és októberi hónapban – a litánia és rózsafüzér miatt – a 
szentmisék minden hétköznap 18 órakor lesznek.
 h Szívesen állunk rendelkezésére a testvéreknek szentgyónásaik 
elvégzésére a vasárnapi szentmisék előtt fél órával vagy egyez-
tetett időpontban. 

Nagyböjti jócselekedet színező

A felső képen elbúcsú-
zik a tékozló fiú, az alsón 
megérkezik
Keress a két képen hat 
azonos formát
Színezd ki a képeket!

Azonosság  
keresése

Lk 15.1-3. 11-32


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

