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A búcsú a templom névadó szentjének az 
ünnepe. Szent Annáról nevezték el őseink ez 
Isten házát és a jánoshalmi katolikusok ottho-
nát. Mert ez a templom Isten háza és a benne 
hívő emberek otthon, egyénnek és közösség-
nek egyaránt. Őseink feldíszítették a templo-
mot, mert Istennek csak a legszebbet, a legne-
mesebbet lehet felajánlani. Azt is tudták, hogy 
nem a kő, a kép, a templom legfőbb dísze, ha-
nem a benne imádkozó emberek, akik az ott 
kapottakat, megélteket, átélteket haza viszik, 
és tovább élik.

Egy hegyi faluban évszázadokkal ezelőtt 
egy nemesember azon gondolkodott, hogy mi-
lyen örökséget hagyjon a falu lakóinak. Végül 
eldöntötte, hogy templomot épít hagyatékként. 
Tervét titokban tartotta egészen a befejezésig. 
Amikor az emberek összegyűltek, csodálkoz-
tak a templom szépségén és tökéletességén. 
Sok dicsérő megjegyzés után egy jó megfigye-
lő megkérdezte: 

-De hol vannak a lámpák? Miként világítják 
meg a templomot?

Anélkül, hogy válaszolt volna, a nemes rá-
mutatott a falon lévő lámpatartókra, aztán min-

den egyes családnak adott egy lámpát, hogy 
vigyék magukkal az istentiszteletre és függesz-
szék fel a falra.

-Valahányszor itt vagytok, az a hely, ahol ül-
tök, világos lesz - felelte a nemesember. Ami-
kor pedig nem lesztek itt, ez a hely sötét lesz. 
Amikor távol maradtok a templomtól, Isten 
házának bizonyos része sötéten marad.

Vajon az én lámpásom meg van-e gyújtva? 
Otthonomnak tudom-e a templomot? Azon a 
helyen világítok-e, ahová Isten helyezett min-
ket? Van-e belső igényem a templomba járásra, 
keresztényként élni, Krisztussal élő kapcsolat-
ban maradni az imádságban, a szentmise kö-
zös ünneplésével, embertársaink szeretetében 
és szolgálatában? Gyerekeimet, unokáimat se-
gítem-e szavam és életem példáján keresztül, 
hogy otthon érezzék magukat a közösség isten-
tiszteletein, hogy jól érezzék magukat keresz-
tényként?

A választ mindenkinek saját magának kell 
megadnia. Szent Anna példája és pártfogása 
kísérje döntéseinket, életünket! 

Áldott Ünnepet!
Sándor atya plébános 

Templomunk névnapja
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Szent An na ta lán nem is sej tet te, kit bí
zott gond ja i ra Is ten, ami kor Má ria édes
any ja lett. Be csü let tel tet te dol gát, hit re, 
imád ság ra ne vel te lá nyát. Sok szor mi is 
csak ké sőbb ves  szük ész re, mi lyen nagy 
dol got tett ve lünk az Is ten. Le gyünk min
dig há lá sak Is ten nek.

Jé zus Krisz tus test 
sze rin ti nagy szü le i nek, 
Szent Jo a kim nak és 
Szent An ná nak em lék
nap ját tar ja az Egy ház. 
Az ő gyer me kük volt a 
Bol dog sá gos Szűz Má
ria. A II. szá za dig vis z 
sza me nő ha gyo mány 
ne ve zi meg a Bol dog
sá gos Szűz Má ria szü
le it. Szent An nát már a 
VI. szá zad tól tisz tel ték 
Ke le ten, kul tu sza Nyu
ga ton a X. szá zad ban 
ter jedt el. Szent Jo a kim 
tisz te le te az új kor ban 
fej lő dött ki. 

Az új szö vet sé gi szent köny vek sem mit 
nem mon da nak a Bol dog sá gos Szűz Má ria 
szü le i ről. Né hány név vel ta lál ko zunk a ro
kon ság ból: Er zsé bet és Za ka ri ás, Szalóme 
és Zebedeus, de e két szü lő ne vét nem tud
juk. Egy 2. szá za di apok rif könyv mond

ja, hogy Má ria édes any ját An ná nak, ap ját 
Joachimnak hív ták, és a két név je len té se 
fi gyel met ér de mel, mert An na annyit je lent: 
ke gye lem mel ál dott, Joachim pe dig: Is ten 
meg vi gasz tal. 

Az ün nep a 1314. szá zad ban ter jedt el 
Eu ró pá ban, an nak az ér dek lő dés nek kö vet

kez mé nye ként, amel  lyel 
Krisz tus em be ri ter mé
sze te és em be ri va ló sá
ga fe lé for dul tak a hí
vők. Ez az ér dek lő dés 
a ke resz tes há bo rúk ból 
vissza tért lo va gok el be
szé lé sei nyo mán éledt 
föl, és ki ter jedt Jé zus 
szü lő föld jé re és ro kon
sá gá ra is. Ér the tő, hogy 
az Üd vö zí tő nagy szü lei 
irán ti tisz te let is fel
élén kült.

Az ün nep dá tu ma 
egy temp lom föl szen te
lé sé nek év for du ló já ból 
adó dott. A ré gi ha gyo

mány ugyan is úgy tar tot ta, hogy Má ria Je
ru zsá lem ben szü le tett, és szü lő há za, An na 
as  szony há za a Bethesdató kö ze lé ben állt. 
Az 56. szá zad ban e föl té te le zett szü le té si 
hely fö lé ba zi li kát épí tet tek, s en nek föl
szen te lé si nap ja volt jú li us 26.

Szent Jo a kim és Szent An na,  
a Bol dog sá gos Szűz Má ria szü lei

Országalapítónkat köszönti a középkori verses zsolozsma himnusza is:

Hitt az Úrnak szíve mélyén 
S tett volt ennek záloga. 
Mindeneknek mindenévé 
Vágyott lenni egymaga.

Király volt és prédikátor, 
Kettős adót fizetett, 
Nyer azért jutalmazáskor 
Testi-lelki örömet.

(Sík S. ford.)
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Magyar szentek és boldogok

Árpád-házi Szent Kinga
Szent Kinga Esz-

tergomban született 
IV. Béla király és 
Laszkarisz Mária gö-
rög hercegnő leánya-
ként 1224. március 
5-én. Családját év-
századokig a Szent 
Királyok Nemzetsé-
ge néven emlegették, 
hiszen számos szen-
tet és boldogot adott 
a keresztény közös-
ségnek az évszáza-
dok alatt. Kinga csa-
ládjára ez különösen 
igaz, hisz Szent Mar-
git és Boldog Jolán 
a testvére, Szent Er-
zsébet pedig a nagy-
nénje volt, de a távo-
labbi rokonságában 
is több szent életet élő családtagot találhatunk.

A kor hercegeihez és hercegnőihez hasonlóan, ő 
sem dönthetett szabadon életéről. Gyermekkorától 
mélyen vallásos életet élt és egészen fiatalon arra 
az elhatározásra jutott, hogy szüzességi fogada-
lommal Istennek szenteli életét, a politika azonban 
közbeszólt: 1239-ben szülei hozzáadták Boleszláv 
lengyel herceghez, aki Kinga fogadalmának hatá-
sára maga is örök tisztaságot fogadott. A házasság 
egyike volt a magyar Árpád-házat és a lengyel Pi-
ast-dinasztia számos ágát összekötő kapcsoknak. 
Stratégiai jelentősége is fontos volt, Európa kele-
ti felét a tatárok fenyegették, majd 1241-1242-ben 
végig is dúlták mindkét országot, így a térség álla-
mai számára létfontosságú volt az együttműködés 
a veszedelmes keleti szomszédsággal szemben.

A tatárjárás után 1249-ben Magyarországra lá-

togatott és az apjától 
kapott bányászokkal 
1251-ben megnyit-
tatta a wieliczkai só-
bányát. Egy legenda 
szerint, amikor Ma-
gyarországon járt, 
édesapja kíséretében 
eljutott a márama-
rosi sóbányákba. Az 
egyik aknaszlatinai 
tárnában gyönyör-
ködve eszébe jutot-
tak lengyel alattvalói, 
és elkérte számuk-
ra a sóaknát. A király 
teljesítette lánya kí-
vánságát, Kinga pe-
dig gyűrűjét az akná-
ba dobta annak jeléül, 
hogy birtokba vette 
azt. Később, amikor a 

lengyelországi wieliczkai sóbányát megnyittatta, a 
bányászok az elő kiemelt sótömbben megtalálták 
Kinga gyűrűjét.

Férje hosszú betegeskedés után 1279-ben meg-
halt. Nem sokkal később Jolán húga társaságá-
ban, aki ekkor már szintén özvegy volt, belépett az 
ószandeczi klarissza zárdába, ahol a nővérek 1284-
ben főnöknőjükké választották. Az általa alapított 
zárdát újjá építeni is neki kellett, miután a tatárok 
feldúlták 1287-ben.

1291-ben komolyan megbetegedett és 1292. jú-
lius 24-én hunyt el 10 hónapnyi betegeskedés után. 
VIII. Sándor pápa avatta 1690-ben boldoggá, majd 
5 évvel később, XII. Ince tette Lengyelország egyik 
védőszentjévé. 1999. június 16-án avatta szentté II. 
János Pál pápa Ószandeczben. Ünnepe július 24.

G. Zs
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A Bol dog sá gos Szűz Má ria menny be vé tel ét au-
gusz tus 15-én ün nep li az Egy ház, amit a ma gyar 
nép nyelv egy sze rű en csak Nagyboldogasszonynak 
ne vez. Azt a hit igaz sá got, dog mát ün nep li, hogy a 
Bol dog sá gos Szűz Má ria ha lá la után nem úgy halt 
meg, mint akár ki kö zü lünk. Az ő tes tét nem ér te 
rom lás, ha nem a mennyei di cső ség be tes tes től-lel-
kes től fel vé te tett, s a min den ha tó Is ten a min den-
ség ki rály né já vá tet te. A ró zsa fü zér tit kai kö zül a 
di cső sé ges ezen két tit kát ün nep li az Egy ház. Az 
egyik: ki té ged Szent Szűz a menny be föl vett; s a 
má sik: Ki té ged Szent Szűz a menny ben meg ko ro
ná zott.

Ezt a hit igaz sá got dog ma-
ként vall ja az Egy ház, va gyis 
olyan hit igaz ság ként, ami biz-
tos hit igaz ság a ki nyi lat koz-
ta tás ban. Ab ban a ta ní tás ban, 
amit ne künk az Is ten meg mon-
dott, amit min den ka to li kus 
ke resz tény nek val la nia kell, 
ha ka to li kus nak tart ja ma gát. 
Ezért fon tos, hogy mi nél job-
ban meg ért sük ezt a dog mát, 
mely tu laj don kép pen az utol-
só az ed dig ki hir de tett dog mák 
so rá ban.  (XII. Piusz pá pa hir-
det te ki 1950-ben, s az óta nem 
hir det tek ki új dog mát.) 

A Nagyboldogasszony hit-
tit ká nak jobb meg ér té sé hez a 
Szent írás is so kat se gít het. Az ószö vet sé gi frigy lá-
da is csak hor do zó ja volt a ben ne lé vő szö vet sé gi 
táb lák nak, úgy Má ria is hor do zó ja az Is ten Fi á nak. 
Nem az ő ér de me az, hogy ez így tör tént, ha nem 
egye dül Is ten ke gye mé nek kö szön he ti mind ezt. De 
ez nem ki seb bí ti Má ria ér de me it sem, mert aho gyan 
meg éne kel te a Magnificatban Má ria: „Ezen túl bol-
dog nak hir det min den nemzedék.“ Va ló ban bol dog 
volt Má ria, ó ál dott frigy lá dá ja az Úr nak!  Nem csak 
any ja vol tál Jé zus Krisz tus nak, ha nem ta nít vá nya is 
- még pe dig a leg hű sé ge sebb ta nít vá nya.

Mi is egy faj ta frigy lá dái va gyunk az Úr je len-
lét ének. Azért, mert min den em ber Is ten ké pé re és 
ha son la tos sá gá ra lett te remt ve. Ami kor a szent ál-
do zás ban ma gát az Úr Krisz tust vesszük ma gunk-
hoz, mi is az örök Ige hor do zó i vá le szünk. Azért 
is va gyunk az Úr frigy lá dái, mert min den meg ke-
resz telt, meg bér mált em ber a Szent lé lek temp lo-
ma, ahogy Szent Pál apos tol mond ja. Lát hat já tok 
te hát, hogy az egész szent há rom sá gos Is ten je len 
van tes tünk ben: az Atya meg te rem ti tes tün ket, a 
Fiú la kást vesz ben ne a szent ál do zás ban, a Szent-
lé lek pe dig temp lo mot.

Nagy ti tok ez, és saj nos az 
em be rek több sé gé nek már nem 
so kat je lent ez. Iga zá ból mi 
sem tud nánk mit kez de ni ve le, 
ha nem vol na olyan pél da ké-
pünk, mint Má ria, aki már el ju-
tott a meg di cső ü lés ál la po tá ba. 
Nem csak lel ke, ha nem tes te 
is meg di cső ült Jé zus Krisz tus 
után, aki fel tá ma dá sá val el ső-
ként di cső í tet te meg az em be ri 
tes tet, s fel vit te a Szent há rom-
ság sze re tet kö zös sé gé be.

Má ria te hát pél da ké pünk ab-
ban, hogy ho gyan vi szo nyul-
junk tes tünk höz, s ab ban, hogy 
mi fog tör tén ni ez zel a test tel 
Krisz tus má so dik di cső sé ges 
el jö ve te le kor, a fel tá ma dás kor. 

De ami fon to sabb: nem csak tes tünk sor sát mu tat ja 
meg Má ria, ha nem azt is, hogy ho gyan kell él nünk, 
hogy er re a meg di cső ü lés re el jus sunk. Hi szen, 
nem csak any ja, ha nem leg hű sé ge sebb ta nít vá nya 
is volt Jé zus nak Má ria. Em lé kez zünk ar ra, hogy 
pün kösd kor ott ta lál juk az apos to lok kö zött, amint 
együtt imád ko zik ve lük. Az Egy ház ta ní tá sa vall ja, 
hogy Má ria az óta is imád ko zik ve lünk és ér tünk Is-
ten nél a di cső ség ben: az Egy ház any ja lett, kü lön-
le ges köz ben já rónk Is ten nél.

b. s.

Szűz Mária mennybevétele
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Szent Ist ván ki rá lyunk ban tisz tel jük leg böl csebb ural-
ko dón kat, aki a ke resz tény ség vi lá gos sá gát hoz ta ma gyar 
föld re; aki hit ből-er kölcs ből épí tett né pünk nek temp lo-
mot és vé dő ereszt; aki utat vá gott a va don ba, amely ma 
is ki je lölt út. Országépítő mun ká ját ha tal mas kon cep ció, 
elő re te kin tő re ál po li ti kai meg gon do lá sok irá nyí tot ták. 
Szí ve-vé re sze rint Ár pád-iva dék volt, egész lel ké vel ke-
resz tény, ma gya rok kö zül az el ső eu ró pai, s mind má ig ta-
lán a leg na gyobb.

Reá em lé kez ni ma gyar kö te les ség, de ugyan ak kor ko-
moly fel szó lí tás, te tem re hí vás is. Nem elég őt csak szán-
dék kal tisz tel ni. Élet pél dá ját is kö vet nünk kell: Szent Ist-
ván egy ség be tö mö rí tet te az egy más el len tor zsal ko dó 
ma gyar tör zse ket és ve zé re i ket, a ke resz tény ség kö zös sé-
gé ben pe dig hű sé ge sen szol gál ta Krisz tu sát mind ha lá lig.

Va jon nem ez len ne a mi fel ada tunk is: a ma gyar egy-
ség és a krisz tu si hit ápo lá sa a ke resz tény né pek nagy csa-
lád já ban?

Pél dá ján fel buz dul va és szel le mi örök sé gét fel idéz ve 
ke res nünk kel a szebb jö vő höz szük sé ges lel ki meg úju lás le he tő sé ge it. En nek ér de ké ben ös  sze kell fog n-
unk egy más sal, felül kell emel ked n ünk az oly kor ta pasz tal ha tó úr hat nám és pök hen di ma ga tar tá so kon, fel 
kell hagy n unk a ci va ko dás sal és ve sze ke dé sek kel, szün te le nül ke res nünk kell Krisz tus vi lá gos sá gát, mert 
Szent Ist ván pél dá ja nyo mán csak így te remt he tjük meg azt a kö zös sé get, mely hí ven szol gál hat ja nem-
csak föl di jó lé tü nket, de örök üd vös sé gün ket is.

Imád koz zunk ha zánk jó lé té ért és sza bad sá gá ért, min den ma gyar üd vös sé gé ért és ke resz tény szel lem-
ben tör té nő meg úju lá sá ért, a ki sebb ség ben szen ve dő el nyo mott né pe kért, a ha tá ra in kon tú li ma gyar test-
vé re in kért, és a nem ze tek kö zöt ti egyet ér tés éért.                                                             ikor

Szent Ist ván ün ne pé re

Szent István 
(A Képes Krónikából)

Kéleshalom új, mesterségesen létrehozott köz-
igazgatási egység. 1952-ben alakult Kéles és 
Felsőterézhalma pusztákból. A település területén  
1938-ban épült fel a Szent István tiszteletére szen-
telt templom. Világos, díszítetlen falaival, vízszintes 
mennyezetével, nagy ablakaival modern építménynek 
számít. A körülötte húzódó futóhomokos buckák kö-
zött úgy áll, mint egy erőd.

Búcsút kétfélét ismer az idevalósi nép: torkosbúcsút 
és szentbúcsút. Torkosbúcsúnak nevezik a templom 

védőszentjének ünnepén tartott községi búcsút, amely 
szinte teljesen a profán örömök jegyében telik el. A 
nagymisén kívül alig emlékeztet valami az ünnep val-
lási eredetére és összefüggéseire. A torkosbúcsú az 
egymástól távol élő rokonok és ismerősök találkozá-
sának, a nagy megvendégeléseknek és az ifjúság szó-
rakozásának jeles alkalma. Szentbúcsúnak a kegy-
helyek zarándokok által látogatott búcsúját nevezik. 
Ezekbe a búcsúkba az emberek többsége vallási szük-
ségletből, lelki megtisztulás céljából megy.       B.S.

Búcsúra készül Kéleshalom
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Mi a Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszus?

Világméretű ünnepségsorozat az Eucharisztia 
(Oltáriszentség) megismerésének és tiszteletének 
elmélyítésére. Katolikus keresztények tanúságté-
tele Isten szeretetéről a világ felé.

Mi a NEK célja?
-Krisztus ünneplése az Oltáriszentségben
-Tanúságtétel a világ felé Isten végtelen szerete-

téről, aki emberré lett, és köztünk maradt valósá-
gosan az Élet Kenyerében.

-Hitünk e szent titkának megismertetése és meg-
szerettetése, az eucharisztikus élet előmozdítása a 
hívek körében, hogy élő Krisztus-kapcsolatban 
élve, hiteles, tanúságtevő keresztényként legyenek 
jelen a világban Isten dicsőségére és a lelkek üd-
vösségére. 

- Tudjuk: „A szentmiseáldozat az egész keresz-
tény élet forrása és csúcspontja” (LG 11). „Az 
Eucharisztiából mint forrásból árad belénk a ke-
gyelem, az emberek megszentelése” (SC 10). Az 
Eucharisztia a lelki életünk forrása, hiszen „ben-
ne van az Egyház egész kegyelmi gazdagsága, 
maga Krisztus, a mi húsvéti bárányunk és élő ke-
nyerünk” (PO 5). Olyan tiszta forrás, amelyből 
mindnyájan meríthetünk az Eucharisztia ünnep-
lése által, a szentáldozásban és a szentségimádás 
formájában.

Ez a téma napjainkban különösen is aktuális. 
Olyan világban élünk, ahol sok minden elbizony-
talaníthat katolikus hitünkben, ahol a keresztény 
hit és a konkrét élet kapcsolata sokszor marginá-
lis. Ebben a sajátos vallási és kulturális légkörben 
még fontosabb megvilágítanunk, az Eucharisztia 
hogyan alakítja a keresztény életet, és így hogyan  
válik az evangelizáció forrásává. E téma választá-
sa arra is módot ad, hogy újra megvilágítsuk, az 
Eucharisztia hogyan forrása a különböző keresz-

tény életállapotok és küldetések megélésének: a 
papi, szerzetesi, családi hivatásban élő, a közjó és 
az egység előmozdításában, valamint a szegények 
megsegítésében elkötelezett keresztényeknek.

A szentáldozás nemcsak Krisztussal egyesít 
bennünket, hanem az Egyházzal is. Az Eucharisz-
tiában való részesedés az Egyháznak, mint közös-
ségnek is legfőbb forrása. Az Eucharisztiában való 
részesedés túl azon, hogy az egyházi közösség for-
rása, a Közép-Európában élő egyház mai aktuá-
lis helyzetében még hangsúlyosabb jelentéssel bír, 
amennyiben elősegíti a népek és nemzetek közöt-
ti kiengesztelődést és egységet. „Ez is, az is ben-
ne született, és maga a Fölséges erősíti meg” (Zsolt 
87,5).

A NEK logójának leírása: A benne látható os-
tya és a kehely szimbolizálja az Oltáriszentséget. 
Az ostyában lévő kereszt az Eucharisztia áldozat-
jellegére és a Golgotára utal. A kereszt piros szí-
ne továbbá Jézus irántunk való szeretetét, értünk 
vállalt kereszthalálát is kifejezi. A „Minden forrá-
som belőled fakad” zsoltáridézetet jeleníti meg az 
Oltáriszentségből fakadó forrás, aminek vize négy 
vonalban zubog alá, utalva az örömhír terjedésé-
re, melyet számunkra a négy evangélista örökített 
meg.

A forrás folyóba ömlik, melyet az alsó hullám 
jelez. Ez a hullám kifejezi az Egyház örömhírvi-

52. Nemzetközi  
Eucharisztikus Kongresszus (NEK)

Budapest, 2020. szeptember 13-20.
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AZ 1938-
ban  Buda-
pesten meg-
tartott 34. 
Nemzetkö-
zi Eucha-
r i s z t i k u s 
Kongresz-
szus Hősök 
terén fel-
állított ha-
rangja a Já-
noshalmára 
készült ha-
rang volt. 
Ennek vég-
leges helyé-
re történő 
beemelésé-
ről készült a baloldali felvétel. A jobb oldalin, pe-
dig a kongresszus himnuszának szövege látható, 
mely ma is gyakran csendül fel templomainkban.

vő tevékenységét és utal a Dunára, Budapest fo-
lyójára is.

A Duna számos európai országot köt össze, 
Nyugatról Keletre, Északról Délre folyva, így ki-
fejezi, hogy az Eucharisztia közös forrásként ösz-
szeköt bennünket, különböző nyelvű és kultúrájú 
európai keresztényeket, s így kiengesztelődésünk 
forrása is.

A forrásból fakadó négy folyó a világ négy ég-
táját is jelképezi. Ezeket az égtájakat termékenyíti 
meg az evangélium, és élteti az Eucharisztia.

A logóban használt színek az ikonfestés hagyo-
mányai szerint jelenítik meg a Szentháromságot: 
az Atya színe a piros, a Fiúé az arany (sárga), a 
Szentléleké az égszínkék.

Magyarország nemzeti színei is megjelennek a 
logóban, utalva Budapestre, ami 2020-ban otthont 
ad a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak.

Ezt imádkozzuk lehetőleg minden nap:
Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-

szusért
Mennyei Atyánk, minden élet forrása! Küldd 

el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk fel-
áldozó és az Oltáriszentségben velünk levő 
Krisztust felismerjük, és egyre jobban szeres-
sük! Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táp-
lálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bá-
torságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük 
minden emberhez! Add, hogy a készület ideje és 
az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész 
hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa 
és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

A NEK honlapja, benne sok hasznos tudniva-
lóval: www.iec2020.hu. Keressük fel gyakran, és 
kapcsolódjunk be az előkészítő programokba. 

Sándor atya plébános.

1938-as emlékek
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A KÉSZ jánoshalmi 
csoportjának vendége volt 
március 24-én Főtiszte-
lendő Dr. Horváth End-
re csonoplyai plábános 
Szabadkai Teológiai-
Kateketikai Intézet és a 
Szegedi Gál Ferenc Fő-
iskola tanára.  Előadásá-
nak címe: Jézus és testvé-
rei. A cím már önmagában 
is érdekes, figyelemfelkel-
tő. Jézus korát, környeze-
tét rokoni kapcsolatait színes történetekkel mutatta be Endre atya. Felelevenítette Jézus mindennapi éle-
tét, tanítását, mely a mai kor emberének is segítségére válik az üdvösség felé vezető úton.

Rangos vendég-előadó tartott előadást a KÉSZ 
csoport vendégeként a Plébánia Kápolnájában jú-
nius 8-án. Ft. Dr. Tóth Tamás a Pápai Magyar In-
tézet rektora a Kalocsa-Bácsi egyházmegye meg-
újulása a török után címmel tartotta meg előadását. 

Tamás atya 2011-től végzi rektori szolgá-
latát a Pápai Magyar Intézetben.  Sándor 
atya segítségével si-
került rövid Magyar-
országi tartózkodása 
alatt sikerült „elcsábí-
tani” Jánoshalmára. 
Szentmisét mutatott 
be, majd megtartotta 
előadását. 

Két egykori ka-
locsai-bácsi érsek, 
Patachich Gábor és 
Patachich Ádám tevé-
kenységén keresztül 
mutatta be a magyar 
egyház korabeli hely-

zetét, és ezen belül egyházmegyénk török 
utáni ujjáépítését. 

A Magyarország újjászületéséért fáradozó két 
főpásztornak rendkívül nehéz körülmények között, 
hiányos tárgyi, anyagi és emberi feltételek mellett 
kezdett dolgoznia, ezzel a mottóval: „Ha senki sem 
kezdi el, senki sem fogja befejezni.” Ők példák le-

Jézus és testvérei

Egyházmegyénk ujjászületése

Tamás atya szentmisét mutat be az előadás előtt
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hetnek a mai papok számára is, hiszen sok-
szor mi is nehéz körülmények között végezzük 
munkánkat, és erőt adhat olyan elődökre tekin-
teni, akiknek helyzete jelentősen nehezebb volt 
a mienknél, mégis óriási hittel és lelkesedéssel 
végezték a szolgálatot rendkívül értékes örök-
séget hagyva az utókorra. 

Az előadást követően dedikálta a tu-
dományos munkáit tartalmazó könyve-
ket az érdeklődőknek.

Csizovszki László

Tiszteletre méltó Mindszenty Jó-
zsef, Esztergom érseke, Magyaror-
szág utolsó bíboros-hercegprímása. A 
magyar katolikus egyház egyik legna-
gyobb 20. századi alakja. 

Mindszenty József születésének 
125. évfordulója valamint Brenner Já-
nos elsőfogadalmas szerzetes, káp-
lán, az 1956-os forradalmat követő 
egyházüldözés vértanúja, halálának 
60. évfordulója alkalmából, a KÉSZ 
jánoshalmi csoportja és a jánoshalmi 
Szent Anna Egyházközség szervezésé-
ben indulunk el zarándok utunkon.

Főpásztori programját sűrítette a 
„Pannonia Sacra” kifejezésbe; ezért 
írta ezt a címere alatti szalagra. Kü-
lönleges ez a címer-jelmondat két ok-
ból is. Egyrészt mert nem szentírási 
idézet a hagyományos szokás szerint; másrészt ta-
lán egyetlen főpapi jelmondat a világon, amelyben 
– ugyan áttételes módon, de – egy egyértelműen 
beazonosítható, korabeli nemzetre történik utalás. 
Pannonia Sacra. Mit jelent magyarul ez a kifeje-
zés? Szótárral nem lehet lefordítani. Nem azt jelen-
ti, hogy „Szent Pannónia” vagy „Szent Magyaror-

szág”. Hazánkban – Mindszenty szerint – létezik, 
jelen van egy sajátos provincia, tartomány. Ez a 
Pannonia Sacra, vagyis a szentül élni akaró magya-
rok közössége. 

Ilyen szellemi útravalóval és vágyakozással in-
dultunk el május 13-án kétnapos zarándokutunkra, 
Sándor atya lelki vezetésével. 

Pannonia Sacra Zarándoklat

https://hu.wikipedia.org/wiki/Tiszteletre_méltó
https://hu.wikipedia.org/wiki/Esztergomi_érsek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hercegprímás
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_katolikus_egyház
https://hu.wikipedia.org/wiki/20._század
https://hu.wikipedia.org/wiki/1956-os_forradalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vértanú
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Utunk állomásai: 

Paks -  Szentlélek Templom
A Hősök terén áll a Makovecz Imre által tervezett, a Szentlélek tiszteletére felszentelt római katolikus 

templom lenyűgöző épülete, a XX. század organikus építészetének kiemelkedő alkotása.
A templom a karcsú, tűhegyes csúcsban végződő tetőzetével, ívelt kapubejáratával, egyéni stílusával 

hírnevet szerzett a városnak és tervezőjének. Az alkotó az ősi szimbólum, a magyar forma- és hitvilág jel-
képeit ötvözte a keresztény hagyományokkal.

Kám - Jeli arborétum
Három út, a múlt, jelen és jövő út-

jának kereszteződésében, Kám köz-
ség határában feküdt a középkorban 
elpusztult település, a regényes és 
vadregényes Jeli.  S talán ez valóban 
igaz, hiszen egy jó darab varázslat 
rejtőzik itt. Gróf Ambrózy-Migazzi 
István az I. világháború időszaká-
ban kezdte el az arborétum létesíté-
sét. Munkáját 1933-ban bekövetke-
zett haláláig folytatta. A „virágos” 
gróf síremléke itt található melyen ez 
olvasható: „Semper vireo” – örökké 
zöldellek.  A színpompásan virágzó 
rododendronok erdejében felejthetet-
len sétát tettünk.
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Szentgotthárd-Zsida, Jó Pásztor kápolna
A fiatal papot 1957. december 15-én éjfél körül 

beteghez hívták. Brenner János karinget és stólát 
öltött, magához vette az Oltáriszentséget és a bete-
gek olaját, Zsidára azonban már nem jutott, mert a 
község határában 32 késszúrással megölték.

Halála és a rákövetkező nyomozás körülményei 
világossá tették, hogy megölése része az egyház és 
a hívők megfélemlítésére rendezett akcióknak. Az 
igazi tettesek jelenleg is ismeretlenek. 

1993-ban létrejött a „Brenner János Emlék-
hely Alapítvány”, amelynek célja, hogy a vér-
tanú pap emlékét mél-
tó módon megőrizzék. 
Az emlékkápolna alap-
kövét 1995. december 
9-én tették le, s 1996. 
augusztus 25-én meg 
is történt az új kápolna 
felszentelése. 

Boldoggá avatási el-
járása 1999-ben kezdő-
dött meg.
Csehimindszent -  
Mindenszentek tiszte-
letére szentelt Temp-
lom

A falu leghíresebb 
szülötte a 20. száza-
di magyar történelem 
és a Katolikus Egy-
ház egyik meghatározó 
alakja: Mindszenty Jó-
zsef, aki 1892. március 
29-én, 125 évvel ezelőtt 
látta meg a napvilágot. 

Mindszenty bíbo-
ros szülői háza csak né-
hány méterre található 
a Mindenszentek tiszteletére szentelt templomtól. 
Fukszberger Imre, a település polgármestere ve-
zetett bennünket a látnivalók között. Sándor atya 
szentmisét mutatott be, majd a templom melletti 
keresztúton imádkoztunk.

Az első nap fáradalmait a Patyi Hotel szép ott-
honos szobáiban pihentük ki. Vasárnap reggel fris-
sen indultunk zarándokutunk további két állomásá-
ra Sümegre és Tihanyba.

A vasárnapi eseményekről valóban csak dióhéj-
ban számolok be. Igazi ünnep volt a sümegi Sarlós 
Boldogasszony Ferences Kegytemplom és Kolos-
tor megtekintése, ahol  Barsi Balázs atya mutatta 
be a szentmisét és Sándor atya koncelebrált. Majd 
zarándokutunk utolsó állomása a magyar tenger 
gyöngyszeme, a tihanyi Bencés Apátság, követke-
zett, melyet  bizonyára többen ismernek. A Szent 

Kristóf Vendégházban elfogyasztott ebéd és az 
Apátsági Múzeum megtekintése után haza indul-
tunk.

Csizovszki László
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Nagycsütörtök a keresztény hagyo-
mány szerint az utolsó vacsora napja, 
amikor Jézus a Gecsemáné-kertben bú-
csút vett tanítványaitól és felkészült az 
áldozatra. Jézus valószínűleg széder esti 
lakomát tartott az Egyiptomból való sza-
badulás emlékére. Szeretete jeléül meg-
mosta tanítványai lábát. Templomunkban 
Menyhárt Sándor plébános úr végezte a 
lábmosás szertartását az esti mise kere-
tében. A nagyhét ünnepeinek sorában a 
nagycsütörtök a gyász napja, ezért csü-
törtök estétől szombat estéig nincs harangozás. Nagycsütörtökhöz köthető az Eucharisztia megalapítása. 

N a g y b ö j t -
ben (április 
4-6.) Geszler 
Péter, tompai 
plébános atya 
lelkigyakorla-
tos beszéddel 
segítette a hús-
véti ünnepre 
való felkészü-
lésünket. Hálás 
köszönet segí-
tő közreműkö-
déséért. 

Ünnepre készülés

Virágvasárnap a hús-
vét előtti vasárnap 
neve, a nagyhét kezde-
te. Ekkor ünnepli  az  
egyház  Jézus  diadal-
mas jeruzsálemi be-
vonulását. Ennek em-
lékére tartanak ezen a 
napon barkaszentelést 
és ünnepélyes bevonu-
lást a templomba. 
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Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, az "ünnepek ünnepe" (sollemnitas sollemnitatum). Idén  
húsvétvasárnapot és húsvéthétfőt április 16-17-én ünnepeltük. Felvételeink húsvét vigíliájának egy-egy 
pillanatát idézik fel.                                                                                                    kép és szöveg: B. S.

Nagypéntek az egyházi év legcsendesebb napja: Jézus elítélésének, megkínzásának, halálának és te-
metésének napja. Ezen a napon nincs szentmise. Arra a napra emlékezünk, amikor maga az örök Főpap 
mutatta be véres áldozatát a kereszt oltárán.
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Úrnapja 2017
Az Úrnapja Krisztus 
testének és vérének 
ünnepe, melynek 
során az oltáriszent-
séget mennyezet – 
baldachin – alatt 
körülhordozzák, s 
a négy világtájnak 
megfelelően négy 
oltárnál az egész vi-
lág elé állítják imá-
dásra. Jánoshalmán 
a júniusi úrnapi kör-
menet szertartását 
Mons. Menyhárt 
Sándor  plébános úr 
vezette. 
Fotó: Varga Ferenc.

Motorszentelés

Az idei Jánoshalmi Napok egyik rendezvénye volt a motoros felvonulás. Mielőtt a menet elindult az 
Erzsébet téri parkerdőben Mons. Menyhárt Sándor plébános áldotta meg a motorokat és a motorosokat.
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Kunfehértón történt

2017. április 9-én, Virágvasárnap passió felolvasásával készültünk az ünnepre a hittanos gyerekek-
kel. Ezen a napon hét gyermek lett első gyónó. Foglaljuk Őket imáinkba, hogy maradjanak a hit útján!

Ez felvétel Nagypénteken készült. A gyerekek segítettek. Felváltva vezettük az állomásokat velem 
együtt. 
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Köszönjük a húsvétvasárnapi felolvasást és Dávidnak a fotózást, köszönjük a szolgálatot a ministrán-
soknak!  Mindenkinek Áldott Húsvétot kívánok!

2017. május elsején van templomunk védő-
szentjének ünnepe, ebből az alkalomból ünne-
pi misén vehettünk részt. Ezen a szép napon hét 
hittanosunk részesült az első alkalomban áldozás 
„szentségében” / lett elsőáldozó.
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Idén is ellátogattunk a minist-
ránstalálkozóra, amit Kalocsán 
rendeztek meg! Április 29-én 
(szombat reggel) 7.30-kor in-
dultunk az iskolabusszal János-
halmára, onnan külön busszal 
mentünk Kalocsára! 18 telepü-
lésről gyűltek össze a ministrán-
sok kísérőikkel. Először a Főszé-
kesegyházba látogattunk el, ahol 
Dr. Bábel Balázs érsek úr muta-
tott be nekünk/értünk szentmi-
sét. Másodjára az Érseki Kincs-
tárba mentünk, ahol Szent István 
mellszobrát láthattuk, majd elmentünk az 
iskolába, ahol egy kis sorversennyel leptek 
meg bennünket. Az első öt csapat játszott 
először, majd ahogy végeztek, finom ebéd 
várta őket! Míg mindannyian megebédel-
tünk, volt lehetőség megnézni az első ér-
sek, Szent Asztrik síremlékét, aki a pápától 
hozta a koronát Szent Istvánnak. Megnéz-
hettük az érsekúr pásztorbotját. Még le-
hetett egy picit focizgatni, játszani (mi-
kor visszaértünk a sírhely megnézéséből) 
– majd 10 perc séta után – már várt ránk 
a busz! Jó volt a hangulat. Sok emberrel 
kötöttünk barátságot: a vendéglátókkal és 
azokkal, akikkel jöttünk! 

Köszönjük szépen a lehetőséget Meny-
hárt Sándor plébános úrnak és Dr. Bábel 
Balázs érsek úrnak, hogy ott lehettünk. 
Nagyon nehéz ebben a szekularizált vi-
lágban a gyerekeket a hitre nevelni, és 
ezt gyakorlatba átültetni. Első mindig a 
példamutatás a felnőtt/ek részéről, akkor 
várhatjuk el gyermekeinktől is ezt. Kö-
szönöm a kedves Szülőknek is a rend-
szeres támogatást és segítséget, amit ka-
pok/unk! Isten áldja meg Őket ezért!   
Nagyon jól éreztük magunkat, gazdagod-
tunk lelkileg is és élményekben is.

Jövőre elviszem azokat a gyermekeket is, akik idén valami oknál fogva lemaradtak.
A kunfehértói híreket köszönjük Kazinczy Borbálának.
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Régmúlt időben a település központjában állt 
a templom, és körülötte volt a temetőkert, teme-
tő. A mai park helyén állt a temető Jánoshalmán 
is. A templom belső terébe temetkeztek a földbirto-
kosok, arisztokraták, egyházi főméltóságok, míg a 
köznép a templom körüli templomkertbe.

A XV – XVIII. század között Európa szerte pes-
tis és kolera pusztított. A járványok megtizedelték 
a lakosságot, a járványveszély miatt a halottakat a 
településen kívül temették el. Az új településszé-
li temetőkbe kápolnát építettek, ez helyettesítette a 
templom épületét. 

Községünkben ebben az időben több temető nyí-
lott, a Kistemető, a Dézsmakerti, a Bajai temető, 
akkor még a falu szélén. A Kápolnás temetőt a Kál-
vária utca végén, mesterséges dombon, a „cséplő-
dombon” nyitották meg. Felszentelése 1810 kö-
rül történt, TERSZTYÁNSZKI Imre plébánossága 
idején. Tersztyánszki plébános itt is van eltemetve.  
A legrégebbi sírkő 1819-ből való, Dobos György 

felirattal. 
1866-ban Molnár János kanonok plébánossága 

alatt felépült klasszicista stílusban a kápolna. Mol-
nár János a település díszpolgára volt (188), ma 
utca őrzi emlékét. 

A hívek anyagi támogatásával valósult meg az 
építkezés. Kiemelkedő adományozók közé tarto-
zott három család: Kecskés János, Édes Imre és 
Kovács József. Ez a három család állíttatta a Szent-
háromság szobrot és kettő út menti krisztuskeresz-
tet az 1800-as évek második felében. 

A kápolna méreténél fogva alkalmas misézésre 
és ravatalozásra is. Két oldalán latorszobrokat ál-
líttattak Krisztus szobor nélkül.

A stációképeken Krisztus utolsó útjának szen-
vedéstörténetét követhetjük végig, egészen a gol-
gotáig. 

A stációállítások a XVIII. század második fe-
lében váltak szokássá, kezdetben öt és hét stáci-
ós változatban, később tizennégy stációs keresztút 

Megújultak a stációképek
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volt hivatalosan elfogadott. Nálunk is tizennégy ál-
lomásos a keresztút. 

A kálváriáknak elsősorban húsvét előtti nagyhé-
ten van fontos szerepük. Vannak vidékek, ahol a 
keresztutat a szabadban járják. Jánoshalmán csak 
a nagypénteki keresztútjárás történik a temetőben. 

Búcsújáró helyeken a szentbúcsú idején a búcsú-
járók számára elmaradhatatlan a stációjárás. 

A stációképek feltehetően egyidősek a kápol-
nával, hárommilliméteres vörösréz lemezre festett 
olajképek. Az eltelt 150 év, az idő vasfoga megtet-
te hatását, megkoptak, négy-öt képen eltűnt a fes-
ték. Az utolsó 40-50 évben már Prokopp Péter pap, 
újságíró, festő keresztút képeinek reprodukciói dí-
szítették a fülkéket. 

Az eredeti képek évtizedekig a plébánia padlá-
sán pihentek, majd döntés született a felújításukról. 

A stációképek restaurálása közadakozásból 
történt. Egy-egy stációkép költségeit egy-egy 
jánoshalmi család vállalta fel. A támogató családok 

névsora állomásonként: 1. Molnárné Komáromi 
Margit és családja, 2. ifj. Karsai Ferenc és családja 
– Karsai Péter és családja, 3. Csernák Benedekné 
és családja, 4. Dobos Vencelné Szulcsán Erzsébet 
és családja – Török János és családja, 5. Szilágyi 
József és családja, 6. Kovács Ferenc és családja 
– Kovács Sándor és családja, 7. Szakál Lajos és 
családja. 8. Dági Jánosné és családja. 9. Vavró Ist-
ván és családja, 10. Ágoston Andrásné és családja, 
11 Dr. Kishonti Attila és családja, 12. Dr. Halász 
László és családja, 13. Kiss György és családja, 14. 
Ozorák László és családja,

Mindannyiunk örömére a Szent Anna Egy-
házközség Anna napi búcsújára a helyük-
re kerültek a stációképek.  A restaurálás Sza-
lai Sándor festőművész keze munkáját dicséri.  
Köszönet az adakozó családoknak és nem utolsó-
sorban Szalai Sándornak a jól elvégzett munkáért. 

Vavró Istvánné  
nyugalmazott könyvtárigazgató

URAM, MARADJ VELÜNK!

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár? 
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár? 
Ha nem marad, csak a rideg telünk… 
Uram, mi lesz velünk? 

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár 
A nap lemegy, és a sötét beáll. 
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk: 
Uram, mi lesz velünk? 

Mi lesz, ha a világból kifogyunk? 
S a koporsó lesz örök birtokunk. 
Ha már nem élünk, és nem érezünk: 
Uram, mi lesz velünk? 

…Tied a tél Uram, s tiéd a nyár. 
Te vagy az élet, és te a halál. 
A változásnak rendje mit nekünk? 
Csak Te maradj velünk!

Szabolcska Mihály

https://keresztyenversek.wordpress.com/2010/02/19/uram-maradj-velunk/
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Ministráns tábor Kéleshalmán 

Családi nap Borotán

Június végén 
a székesfehérvá-
ri egyházmegyé-
ből Piliscsabáról, a 
Klotildligeti Római 
Katolikus Plébáni-
áról ministránsok 
érkeztek táborozni 
egyházmegyénkbe. 
A négynapos tábor 
székhelye a hajó-
si Zarándokház-
ban volt. A tábor-
nyitó szentmise a 
kéleshalmi temp-
lomban volt, június 25-én, vasárnap délelőtt.

A tábor keretében a gyerekek ellátogattak többek között Somoskövi Sándor sírjához is, továbbá megte-
kintették a jánoshalmi templomot és az Isteni Gondviselés kápolnát is. A találkozót Csiky Gábor szervez-
te és vezette. További jó szolgálatot kívánunk neki, Isten áldása legyen minden résztvevő életén!      Sz. G.

Az Összefogás Já-
noshalmáért Egyesü-
let, a Fokoláre Lel-
kiségi mozgalom és 
a KÉSZ jánoshalmi 
csoportja szervezé-
sében július 22-én, 
immár kilencedik al-
kalommal rendez-
tünk Családi Napot 
a Csizovszki tanyán. 
Lelkes fiatalok és 
"régebb óta fiatalok" 
töltötték el a napot 
tartalmas beszélgeté-

sekkel, szentmisével, valamint testi táplálék elfogyasztásával. Immár hagyománynak tekinthető találkozó, 
jó alkalom a generációk közötti párbeszédre is.                                                   Cs. L
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Életképek a Katolikus  
Iskola és Óvoda életéből

Nagyböjti felkészülés
Március 11-én Kiskunmaj-

sán tartották a Kalocsa-Kecske-
méti Főegyházmegye intézmé-
nyeiben dolgozó pedagógusok 
rekollekcióját, amelyen tantestü-
letünk is részt vett. A napot szent-
misével indítottuk, melyet Dr. 
Bábel Balázs celebrált. Ezt kö-
vetően a szervező intézmény ne-
vében Tóthné Kovács Zsuzsanna, 
a Szent Gellért Katolikus Általá-
nos Iskola és Óvoda igazgatónő-
je köszöntötte a vendégeket, majd 
Dr. Novák István, a jászberényi 
EKIF elnöke tartott előadást Ka-
tolikus többlet az iskolában cím-

mel, amelyben hangsúlyozta a személyes példamutatás, megbecsülés, jutalmazás, számonkérés, érték-
átadás jelentőségét, illetve azt, hogy egy iskola katolikussá válásában fontos, hogy az Atyát, a Fiút és a 
Szentlelket beengedjük az intézmény falai közé. A világ a példától fog változni, nem a véleménytől. Ne-
velni a legfontosabb. A jó szó, a szép beszéd és a meleg tekintet gyógyszer a szív számára.

Nagyböjti lelki nap iskolánkban
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Gyermekeink április 11-én lel-
ki nappal is készültek a feltámadás 
ünnepére. Az ezt megelőző csütör-
tökön a nagyobbak szentgyónás-
hoz is járulhattak. Vendégünk volt 
három verbita szerzetes, akik a vi-
lág különböző pontjairól érkez-
tek Budapestre. A missziós szer-
zetesek az életből vett példákkal, 
filmvetítéssel, beszélgetéssel mé-
lyen megérintették a gyermekeket. 
A diákok nyitott szívvel figyelték 
és befogadták a hallottakat, lelki-
ekben töltekeztek húsvét előtt. Kö-
szönjük, hogy velünk töltötték ezt 
a tartalmas, szép napot.

Apák köszöntése az óvodánkban
A hagyományok-

hoz híven óvodánk-
ban március 19-én, 
József napján emlé-
kezünk meg az édes-
apák védőszentjéről, 
a Szent Család őrző-
jéről és védelmező-
jéről. Ezen a napon 
ünnepélyes keretek 
között köszöntöttük 
az édesapákat, nagy-
papákat, nevelőapá-
kat és keresztapákat. 
Az óvodások versek-
kel, énekekkel ked-
veskedtek és mondtak 
köszönetet. Az ünne-
peltek nagy örömmel 
fogadták a szeretettől 
csillogó szemű gyer-
mekek köszöntését és 
az általuk készített ajándékokat. Az ünnepségen Tamás Sándor káplán atya megáldotta az édesapákat, és 
egy-egy apuka minden csoportból felolvasta Szent József imáját. Zárásként pedig az édesanyák által ké-
szített finomságokkal megvendégeltük az ünnepelteket. 
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Első gyónás

2017. április 8-án került sor a harmadik évfolyamosok első gyónására. A bűnbánati liturgia után több 
helyen folyt a gyerekek gyóntatása, közben meghallgathattuk Jézus szenvedésének történetét. A gyónást 
követően a szülők, keresztszülők feladták a gyermekekre a fehér ruhát, mely a tiszta szívüket jelképez-
te, és Szentírást ajándékoztak nekik. Ezt követően együtt elégették a bűneiket tartalmazó kis cédulákat, 
és mécsest gyújtottak. 

Elsőáldozás

Városunkban 2017. május 21-én a vasárnapi intézményi mise keretein belül 41 tanuló lett elsőáldozó. 
Izgatottan várták gyermekek, szülők és keresztszülők ezt a csodálatos napot, amikor először találkozhat-
tak az Oltáriszentségben jelenlévő Jézussal.  Az elsőáldozók verssel köszöntötték édesanyjukat, édesap-
jukat és a nagyszüleiket, akik reményeink szerint továbbra is támogatják gyermekeiket, hogy  ne vessze-
nek el egyházi életünkből. A szentmise után a plébánián vendégül látták a kisdiákokat, akik átvehették 
emléklapjaikat és egy kis ajándékot, ami emlékezteti őket erre a szép ünnepre.
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Évzáró és anyák napja az óvodában

Ezen a napon ünnepélyes keretek között adtunk hálát Istennek az édesanyákért, virággal, dalokkal és 
saját készítésű ajándékokkal igyekeztünk köszönetet mondani az édesanyáknak, nagymamáknak, kereszt-
anyáknak. Nagy örömmel és szívvel-lélekkel készültünk erre az alkalomra. A meghatott anyai tekintetek, 
ölelések, szívet melengető érzéssel töltötték be az ünnepet. Május a Szűzanya hónapja, ezért nem feled-
keztünk meg égi édesanyánkról, Szűz Máriáról sem. Imával, énekkel fejeztük ki szeretetünk, tiszteletünk 
Mennyei Édesanyánk iránt. Isten éltessen erőben, egészségben, boldogságban minden édesanyát! 

Anyák napi ünnepségek az iskolában
Iskolánkban is minden osztály ünnepélyes keretek között köszöntötte az édesanyákat, nagymamákat, 

keresztanyákat. 
Orgona 

bemutató
A tanév utolsó hetében 

nem mindennapi élmény-
ben volt részük az alsó ta-
gozatos énekkarosok-
nak, Szabó Gábor kántor 
úr ugyanis közelebbről is 
megmutatta templomunk 
orgonáját, mesélt a mű-
ködéséről, és a vállalkozó 
szellemű gyermekek ki is 
próbálhatták egy-egy futam 
erejéig. Köszönjük szépen! 
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Búcsúzó nagycsoportosok
Júniusban újra elérkezett a nagycsoportos gyermekek búcsúzása. Az óvó nénik és a gyermekek is ve-

gyes érzelmekkel várták ezt a napot, hisz ez az utolsó együtt töltött óvodai ünnep. A ballagó gyermekek 
először a délutáni tehetséggondozás keretében működő zeneóvodai és a játékos angol foglalkozások kere-
tében elsajátított ismereteikről adtak számot. A kézműves foglalkozásokon készült alkotásokból pedig ki-
állítás várta a vendégeket és a gyermekeket. A nagycsoportosok az óvodába érkezéstől az iskolába lépésig 
számos ismerettel gazdagodtak, mondókával, dallal, dalos játékkal, verssel ismerkedtek meg, amelyből 
egy kis ízelítőt kaphattak a vendégek. A műsor végén az óvó nénik átadták a tarisznyákat óvodásaiknak, 
ezzel útra bocsájtva őket. 

Ballagás és tanévzáró ünnepség 

Június 11-én vasárnap a tíz órakor kezdődő szentmise és az azt követő műsor keretében végzőseink el-
búcsúztak intézményünktől. Tamás Sándor atya, az osztályfőnökök és Gyetvainé Kaszás Eszter útrava-
ló gondolataival hagyták el iskolánkat diákjaink. A ballagás fontos eseménye a Pro Meritis díj átadása, 
melyet Kiss Györgyné alapító igazgatónő, Menyhárt Sándor plébános atya és Gyetvainé Kaszás Eszter 
igazgatónő nyújtott át a díjat kiérdemlő nyolcadikos tanulóknak. Nyolc éven keresztül kitűnő tanulmányi 
eredményéért részesült jutalomban Dobos Zsófia és Kosóczki Balázs; a Büszkeségünk cím tulajdonosa 
pedig Mike Márk lett.  A Pro Scola díjjal Kiss Györgyné alapító igazgatónő munkásságát köszöntük meg, 
aki egész életében és munkájában az intézmény fejlődését tartotta szem előtt. Ezúton is hálánkat fejezzük 
ki odaadásáért, örökös gondoskodásáért. 
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Június 20-án, kedden délután 17 órakor minden diák nagy örömére Gyetvainé Kaszás Eszter igazgató-
nő bezárta a 2016-2017-es tanévet. Ebben az évben 289 diáknak állított ki az intézmény bizonyítványt.

Iskolánk tanulmányi átlaga 4,15. Diákjaink 21,5%-a, azaz 63 gyermek ért el kitűnő tanulmányi ered-
ményt. A magatartása a tanulók 55%-ának példás, 30%-ának jó, szorgalma 44%-nak példás, 40 %-nak jó.

A tanév során 92 tanulónk 11-féle megmérettetésen mutatta meg tehetségét.
 Menyhárt Sándor plébános atya, iskolánk lelki vezető-

je intézményünk hitéletéről szólva jutalmat adott át a hűsé-
gesen szentmisére járó tanulóknak, a ministránsi szolgálatot 
teljesítőknek, valamint a zenekar tagjainak, akik áldozatos 
közreműködésükkel a vasárnapi szentmiséket szebbé, szín-
vonalasabbá tették. 

Az idei tanévben alsó tagozaton 16 tanuló, felső tagoza-
ton 13 tanuló vehette át az egész éves munkájáért járó, jól 
megérdemelt kitüntetést, a Szent Anna érem bronz, ezüst és 
arany fokozatát.

Jutalmazottak voltak még az asztalitenisz és a futball házi-
bajnokságon eredményt elért diákok.

Köszönet Főtisztelendő Menyhárt Sándor plébános atyá-
nak a diákok és a pedagógusok lelki vezetéséért, Molnár István erdész úrnak, a Szülői Közösség elnö-
kének áldozatos munkájáért, Ádámné Brecska Máriának, az iskola védőnőjének egész éves odaadó gon-
doskodásáért. 

Az ünnepség szebbé tételéhez hozzájárultak az elsős nebulók, akik egy vakációváró verssel búcsúztak 
az iskolától. Felkészítőjük Haugné Szatmári Lívia és Simityné Mészáros Judit voltak. 

Filmák Endréné 4. osztályos angolosai erdőről, fákról, madarakról énekeltek, melynek zenei kíséretét 
Mészáros Gábor komponálta.

Komáromi Róbert ugrókötelesei egy vidám vakációt ígérő produkcióval zárták a műsort.
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Ho gyan telt a szün időd? 
Ez zel a cím mel rajz pá lyá za tot hir de tünk. Raj zol já tok le egy író géppa pír (A/4) nagy sá gú 

lap ra, a nyá ri szün idő tök leg ked ve sebb em lé két, vagy azt, hogy mi vel töl töt té tek a nyá ri szün
időt. A raj zok té má ja le het min den olyan jó cse le ke det, mel  lyel szü le i tek nek vagy má sok nak 
se gít sé get nyúj tot ta tok, vagy já ték a test vé red del, kö zös ki rán du lás, il let ve egyéb más hasz nos, 
ér té kes cse le ke det.

Az el ké szült raj zo kat 2017. szep tem ber 30ig ad já tok le a hitoktatóitoknak. A raj zok há tul
já ra kér jük fel tün tet ni az al ko tó ne vét és pon tos cí mét. Az el ké szült ké pe ket kor osz tá lyon ként 
ér té kel jük, s a leg jobb nak ítélt művek al ko tói tárgy ju ta lom ban rész sül nek. Eredményhirdetés  
szentmisén, októberben hónapban lesz.

J ó  m u n  k á t !  E r e d  m é  n y e s  a l  k o  t á s t !

Ha a balol da l i  áb rát ös  sze haj to
ga tod, va jon me lyik ké pet ka pod 
ered mé nyül?

Tu dode, hogy mi ért fá zunk für dés 
után?

Azért, mert a ned ves tes tünk ről el
pá rol gó víz a pá rol gás hoz szük sé ges 
hő nagy ré szét tes tünk től von ja el. Ez 
több, mint amit ez alatt tes tünk pó tol ni 
ké pes. A gyors hő el vo nás hoz tes tünk 
nem tud al kal maz kod ni, bő rünk ös 
sze hú zó dik , li ba bő rös lesz, mi pe dig 
fá zunk.

Tu dode, hogy mi ért al kal ma sabb a pon tos mé
rés re a ki sebb ke reszt met sze tű üveg cső vel el lá tott 
hő mé rő mint a na gyobb ke reszt met sze tű?

Az üveg cső ben a fo lya dék adott hő mér sék let 
vál to zás hoz tar to zó hossz vál to zá sa an nál na
gyobb, mi nél ki sebb az üveg cső ke reszt met sze te. 
Te hát kis ke reszt met sze tű üveg cső vel el lá tott hő
mé rő a kis hő mér sék let vál to zást is a fo lya dék szint 
nagy el moz du lá sá val jel zi. Ezért al kal ma sabb a 
pon to sabb mé rés re. 

Gyermekoldal
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JÁNOSHALMI

HA RAN GOK
A Szent An na Egy ház köz ség 

hitéleti ki ad vá nya
Internetes elérhetőségünk: 
http://www.szentanna.org

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

Ezzel a címmel jótékony célú orgonakoncert-
sorozat részesei lehetünk Jánoshalmán. A be-
vételt Zsellér Imre üvegfestő, mozaikművész 
síremlékének megmentésére szánják

Zsellér Imre Budapesten született 1878-ban. Ifjú 
éveiben Róth Miksa egyik legtehetségesebb tanít-
ványaként működött. Bejárta Ausztria, Svájc, Né-
metország, Hollandia legkiválóbb művészeinek 
műtermeit.  Hazatérve, 1903-tól önállóan dolgo-
zott, a Thököly úton saját üzemet működtetett. 

Legfontosabb művei közt említik a Vakok In-
tézete kápolnájának üvegablakát, mely Magyar-
ország legnagyobb egybefüggő ilyen alkotása. Ő 
festette 1930-ban Szegeden a dóm oltára mögötti 
mozaikot, de a dóm több ablakát pl. a 12 apostolt 
is. Az ő munkái többek között Kalocsán a Főszé-
kesegyház üvegablakai is. A „Szent Mihály pro-
jekt” során az egyházmegyében, Petrovácz Gyu-
la érsekségi építész 25 éves működése alatt épült 
vagy felújított templomokba szinte kivétel nélkül 
Zsellér Imre készítette az ablakokat.  Világhíres-

sé vált a jeruzsále-
mi Dormitio bazilika 
magyar kápolnájának 
s z e n t é l y m o z a i k j a 
1929-ből. Munkássá-
ga emlékét szerte az 
országban és külföl-
dön 290 épület őrzi.

Utolsó 15 évét Ta-
tán töltötte, ahol 
1959. szeptember 
8-án hunyt el. Szűz 
Máriát ábrázoló mo-
zaikképpel díszített 
sírhelye itt, az Almási 
úti temetőben talál-
ható. Ennek állapo-
ta mára nagyon meg-
romlott, mert rokonok 
nem lévén gondozás 

nélkül maradt. A helyi KÉSZ csoport elhatározta, 
hogy a síremléket megmentik a pusztulástól, a fel-
újítás anyagi fedezetét jótékonysági koncertek be-
vételéből tervezik előteremteni.

Komoly kihívásnak szándékozik megfe-
lelni a törekvés, melynek eredményeként 
az orgona hangzását nem csak hallani, ha-
nem látni is lehet. A zene megjelenítésének 
ez a módja a különféle hangszereket utá-
nozó orgonaregiszterek sípjainak felhar-
monikusait különféle színárnyalatokkal 
ábrázolja egy különleges – orgonasípok-
ra emlékeztető - vetítőernyő segítségével. 
A koncert során az erre a célra gyártott 
hangszeren játszó orgonaművész mint egy 
napsütötte templomablak látványát vará-
zsolja élővé muzsikájával. 

A jánoshalmi koncert 2017. november 
4-én 16 órakor lesz a templomban.

ÉLŐ TEMPLOMABLAK 
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