
XIX. ÉVF. 3.  SZÁM

ADVENT
2017

Újból itt az advent. A természet 
már nyugszik, beköszönt a tél, az 
ember is keresi a csendet. Keresi azt 
a mély, lélektisztító csendet, amely-
től a gyertyafények lángja megrez-
zen. A lélek várakozik az Úr jövete-
lére. A befelé forduló ember abban 
találja meg advent értelmét, hogy 
embertársai felé lélekkel közelít.

Ha a szeretet evangéliumi paran-
csát valóra váltanánk, további pa-
rancsolatokra talán nem is volna 
szükség. Csakhogy manapság a sze-
retet – a szó értelme – elveszítette az 
értékét. Addig koptatták, a cseleke-
detek helyetti ismételgetéssel, hogy 
értékét veszítette. 

Tettekké kell váltani a szeretetet. Kell, mert 
felebarátaink szükséget szenvednek. A szeretet 
nem más, mint készség a jóra. Ha szükséges, akkor 
az áldozathozatal is indokolttá válik. Ehhez azon-
ban erkölcsi értékekben megalapozott cselekvő 
embertársakra van szükség. Helyesen szeretni azt 

jelenti, hogy jóra való készség-
gel, morális cselekedetekkel em-
bertársainkat megsegítjük.

Szeretni annyi, mint megten-
ni a jót, kerülni a rosszat. A tevé-
kenység pedig az értelem, érze-
lem és akarat egységéből fakad. 
A legalapvetőbb értelmi tevé-
kenység a különbségtétel a jó és 
a rossz között. A gyermekek ne-
velése során szükséges tudatosí-
tani bennük, hogy a jó nem fel-
tétlenül az, ami kellemes, hanem 
az, ami az ember javát szolgálja. 
Az értékrendet szükséges kris-
tálytisztán meghatározni. Fon-
tos tudniuk például, hogy a pénz 

nem érték, hanem fizetőeszköz. Ami és amik kö-
rülveszik az embert, azok tárgyak. Amit magunk-
ban hordozunk, azok az értékek. Felelősségtelje-
sen kell döntésképessé válnia az ifjúságnak. 

folytatás a 2. oldalon   

Az élet minősége
Adventi gondolatok
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Az élet minősége
Adventi gondolatok

   folytatás az 1. oldalról

Hangsúlyozni kell, hogy „helyesen dönteni érte-
lemmel és akarattal” kell és lehet, vagyis szubjektív 
tényezőktől elvonatkoztatva, elfogultságoktól men-
tesen. A tárgyilagos megközelítés akkor sem mel-
lőzhető, ha valaki (leginkább az érintett személy) 
nem ezt várta. Ez a felelősségteljes, embertársi 
megközelítés az akarati elemmel párosul: akarni 
kell a jót. És ezt a jót helyesen, jól kell akarni: igaz-
sággal és megigazultan, megtisztult lélekkel, ahogy 
a Mester tanította.

A közmorál, pontosabban annak hiánya, lassan 
odáig fajul, hogy az ifjúság szinte már restelli ma-
gát, amikor nem olyan, mint azok, akiket nem be-
csül semmire. A közösségi szellem nem felemeli, 
hanem lehúzza a jó szándékú személyt. Ha azon-
ban az ifjú felvértezve indul a világba, akkor nem 
jut vakvágányra, még ha lesznek is tévedései, bal-
lépései. 

Most sem fog megkímélni bennünket a kará-
csony előtti hadjárat, az ajándékozási mánia. Pe-
dig kemény helytállást kíván a boltok megrohamo-

zása, a naphosszat való tülekedés őrülete. Nem lát 
messzire az, aki nem veszi észre, hogy a karácsonyi 
ajándékozás már régen nem a szeretet megnyilvá-
nulása, hanem a kereskedők „nagy kaszálása”. Az 
ajándék eredendően azt a szándékot tükrözte, hogy 
ami nekem adatott, amit megtermeltem, létrehoz-
tam, azt megosztom a nagyobb családommal, kö-
zösségemmel, felebarátaimmal. Az eredeti szándék 
egyre torzul, évről évre veszélyesebb kórrá válik, 
amely sérti a tiszta gondolkodást, az értékrendet. 
A torzult gondolkodás következtében a helytelen 
cselekedet karcolatot húz a lélek tükrén, így törté-
nik ez az ünnep összefüggésében is, hiszen elfele-
di, hogy a karácsony: születésnap. Nem tudatosítja, 
hogy akkor ott, Betlehemben, egy városszéli istál-
lóban Kisded született. Az édesanyja rongyokba ta-
karta, jászolba fektette, az állatok leheletükkel me-
lengették. Ő, ez a Kisded lett a világ Megváltója.

A rohanó világban megkoptak a fények,
halványak a hitek, és halványak a remények.
Nem szeretnénk mást, csak hinni a szóban,
őszintén szeretni, és bízni a jóban.

Ramás Sándor  
káplán

Amikor kórházban voltam, 
mindennap Jézus látogatott en-
gem. (Jó emberek segítségével ál-
dozhattam minden nap.) Nagy erőt 
adott. Most, hogy már én jöhetek, 
boldogan teszem amíg bírom.

Hogy az a csend, milyen lelki 
békét tud adni, az elmondhatatlan. 

(Oláh Lajosné)

Hogy miért szeretek 
szentségimádásra járni?
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ADVENTI KÉSZÜLET – 2017
„Az adventi időszak várakozás az Úrra, aki mindnyájunkat meglátogat az 

ünnepen, eljön mindnyájunk szívébe.”
Olvasd! Elmélkedj! Cselekedj!

ADVENT 
1. vasárnap

Iz 63,16-19. 64,1-8;  
1Kor 1,3-9;  

Mk 13,33-37
Ne tartsd vissza tőlünk 

könyörületed,  
mert te vagy a mi 

atyánk!

Az állandó lelki ébrenlétet, éberséget segíti 
megszületni szí vünkben méltatlanságunk átér-
zése, melyet Izajás próféta tu datosít bennünk. 
... Elismerjük, hogy senki és semmi nem segít-
het rajtunk, csak maga a Teremtő, a mi egyet-
len igaz Atyánk. 

Közös családi ima 
az együtt elkészített 
adventi koszorú első 
meggyújtott gyertyá-
jánál.

12.04.  
hétfő

Iz 2,1-5; Mt 8,5-11  

Ítéletet tart majd a 
nemzetek fölött, és 

igazságot szolgáltat

Most a kegyelem idejét éljük, s ha őszintén 
magunkba tekintünk, el kell ismernünk, hogy 
még nem állunk készen. ... A Szentlélek első 
tevékenysége tudatos keresztény életünkben, 
hogy ránk bizonyítja a bűnt. ... Nem fél sebet 
ütni rajtunk, hogy azután maga kötözze be 
hasonlíthatatlan gyöngédséggel.

Kritizálás helyett ma a 
jót keresem mindenki-
ben: dicséret, köszönet, 
elismerés - pletykálko-
dás, megszólás helyett.

12.05.
kedd

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

 
A föld tele lesz az Úr 

ismeretével

Előfordult-e már veled legalább egyetlen-
egyszer, hogy kitörő örömmel dicsőítetted az 
Atyát Krisztus által a Szentlélekben, amiért 
ismerheted őt és részt vehetsz isteni életében? 
... Ha egyszer megtelik szíved Isten e fönséges 
ismeretével, megtapasztalod a prófétai szavak 
igazságát.

Átgondolom, van-e 
haragosom, imádko-
zom érte és keresem a 
kibékülést vele.

12.06.
szerda

Iz 25,6-10a;  Mt 15,29-
37

A Seregek Ura bősé-
ges lakomát rendez 
minden nemzetnek 

szent hegyén

Az Egyházban a végidők messiási lakomája 
elkezdődött, hiszen naponta iszunk az Isten 
tiszta ismeretét adó kinyilatkoztatás serlegéből, 
és eszünk az eucharisztikus Kenyérből, a búza 
legjavából, amely maga a feltámadt Krisztus.

Meglátogatom nagy-
szüleimet vagy egy 
idős ismerőst, segítek 
nekik (pl. bevásárolni, 
takarítani).

12.07.
csütörtök 

Szent Ambrus

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

 
Bízzatok az Úrban, 
mert az Úr a mi kő-
sziklánk mindörökre

Ha arról, amit sziklának véltél, kiderülne, 
hogy homok volt csupán, s épületed a viharban 
összedől, még nem történt tragédia. Életed 
romjain fölösleges keseregned: itt az ideje, 
hogy végre felkutasd a sziklaalapot, s most már 
csak arra építs, még ha fáradságos is.

Ma betérek egy 
templomba egy rövid 
imádságra, szentség-
imádásra.

12.08.  
péntek  

Szeplőtelen 
fogantatás

Ter 3,9-15.20; Zs 97;  
Ef 1,3-6.11-12; Lk 

1,26-38 

Az Úr veled van!

Mária kiválasztott és kiváltságos volta nem jelen-
tette azt, hogy ne maradt volna meg a szabadsága. 
Ez a szabadság azonban nem elsősorban a rossz 
választásának lehetősége, hanem sokkal inkább 
a minden emberi megfontolástól, félelemtől, 
kompromisszumtól való szabadság: mert igent 
mondani mindentudás és előrelátás nélkül.

Ma a családban kö-
zösen imádkozzuk a 
rózsafüzért, legalább 
egy tizedet.

http://igenaptar.osb.hu/20161129.html
http://igenaptar.osb.hu/20161129.html#Zs 71
http://igenaptar.osb.hu/20161129.html#Lk 10,21-24
http://igenaptar.osb.hu/20161129.html#Lk 10,21-24
http://igenaptar.osb.hu/20161201.html
http://igenaptar.osb.hu/20161201.html#Zs 117
http://igenaptar.osb.hu/20161201.html#Mt 7,21.24-27
http://igenaptar.osb.hu/20161201.html#Mt 7,21.24-27
http://igenaptar.osb.hu/20161208.html
http://igenaptar.osb.hu/20161208.html#Zs 97
http://igenaptar.osb.hu/20161208.html#Ef 1,3-6.11-12
http://igenaptar.osb.hu/20161208.html#Lk 1,26-38
http://igenaptar.osb.hu/20161208.html#Lk 1,26-38
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12.09. 
szombat

Iz 30,18-21.23-26; 
Zs 146;  

Mt 9,35 - 10,1.6-8 
Ő, a te tanítód, nem 

rejtőzik el többé 
előled

Aki az Úr kenyeréből eszik és kelyhéből iszik, 
annak a szenvedése és nyomorúsága a megvál-
tás ragyogó világába emelkedik. ... Az, hogy 
Isten irgalmas, azt jelenti, hogy szenved értünk.

Hogyan tudnék jót 
tenni a rászorulókkal? 
Élelmiszer csomagot 
készítek a szegények 
számára.

ADVENT 
2. vasárnap

Iz 40,1-5. 9-11; 2Pét 
3,8-14; Mk 1,1-8

 
Építsetek utat a pusz-

tában az Úrnak!

Vegyük sorra életünk tájait: mi mindent kell át-
alakítanunk, hogy utat készítsünk az érkező Úr 
előtt? Milyen akadályokat kell eltakarítanunk 
útjából? Mindenhatóságának ugyan semmi 
nem állhat ellen, de szeretetét nem kényszeríti 
ránk, s csak oda tér be, ahol ajtót nyitnak neki.

Bűnbánat – felkészülök 
és elvégzem karácso-
nyi szentgyónásom, 
keresem hibáim jóváté-
telének lehetőségét.

12.11.  
hétfő

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

Bátorság! Ne féljetek! 
Nézzétek, eljön Iste-

netek,

Annak, hogy Isten valóban eljött, és hogy 
elhozta a szabadulást, egyetlen bizonyítéka v 
a bűnök bocsánata, a feloldozás. ... Már nem az 
embernek kell megerősítenie roskadozó lábát, 
... hanem maga az Úr erősíti meg.

Milyen aggodalmak, 
félelmek élnek ben-
nem? Imában az Úrra 
bízom magam, életem, 
szeretteim, gondjaim.

12.12.
kedd

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

Megnyilvánul az Úr 
dicsősége, és minden 

ember látni fogja

Isten a szeretet. Ha ezt az alaptételt elfogadod, 
végtelen gazdagság nyílik meg előtted... Ka-
rácsony felé haladva semmi mással ne törődj, 
csak azzal, hogy egyre beljebb lépj az isteni 
szeretet fölfoghatatlanul új, meglepő és gyö-
nyörűséges világába.

Ma egy kevésbé ked-
velt osztálytárssal, 
munkatárssal valami 
jót cselekszem, pl. apró 
meglepetést a táskájába 
csúsztatok.

12.13.
szerda  

Szent Lúcia

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

Akik az Úrban bíz-
nak, erejük megújul

Ne körülményeid megváltozásától várd, hogy 
terhed könnyebbé válik. Belső döntés követ-
kezménye, hogy mindannak, amit tenned kell, s 
mindannak, amit el kell viselned, örök értelme 
és célja lesz.

Ma felhívok egy rég 
látott rokont, barátot, 
érdeklődöm utána, oda-
figyelek rá.

12.14.
csütörtök 

Keresztes Szt. 
János

Iz 41,13-20; Mt 
11,11-15

Ne félj hát, magam 
vagyok a gyámolod

Különös módon a belső erőszak kifelé szelíd 
erőként nyilvánul meg. Minél nagyobb mér-
tékben adjuk meg magunkat Istennek, annál 
alkalmasabbak vagyunk az ő erejének kinyil-
vánítására.

Átgondolom mit jelent 
számomra a hitem. Ma 
tudatosan keresem a 
szépet és hálát adok 
érte.

12.15.
péntek

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

Bárcsak figyeltél vol-
na parancsaimra

A mennyek országa olyan valóság, amely 
állásfoglalásra késztet. Jézus erővel hirdeti 
meg, s erre válaszolnia kell az embernek, nem 
tettetheti magát sokáig süketnek, előbb-utóbb 
lépnie kell és nyíltan színt vallania.

Legalább pár percre 
részt veszek a temp-
lomban szentségimá-
dáson és/vagy szent-
misén.

12.16.  
szombat

Sir 48,1-4.9-11; Zs 
79; 

Mt 17,10-13 

Illés ismét eljön

A Keresztelő helyreállította a Teremtő és 
teremtmény kapcsolatát, amikor őszinte meg-
térést hirdetett... Az Úr Jézus pedig ezekbe a 
megtisztított és előkészített szívekbe hullatta 
Isten országának magvait.

Irány a természet! 
Közös családi „zarán-
doklat” egy Mária-szo-
borhoz, képhez. (pl. , 
Máriaremetére) 

http://igenaptar.osb.hu/20161203.html
http://igenaptar.osb.hu/20161203.html#Zs 146
http://igenaptar.osb.hu/20161203.html#Mt 9,35 - 10,1.6-8
http://igenaptar.osb.hu/20161205.html
http://igenaptar.osb.hu/20161205.html#Zs 84
http://igenaptar.osb.hu/20161205.html#Lk 5,17-26
http://igenaptar.osb.hu/20161205.html#Lk 5,17-26
http://igenaptar.osb.hu/20161206.html
http://igenaptar.osb.hu/20161206.html#Zs 95
http://igenaptar.osb.hu/20161206.html#Mt 18,12-14
http://igenaptar.osb.hu/20161206.html#Mt 18,12-14
http://igenaptar.osb.hu/20161207.html
http://igenaptar.osb.hu/20161207.html#Zs 102
http://igenaptar.osb.hu/20161207.html#Mt 11,28-30
http://igenaptar.osb.hu/20161207.html#Mt 11,28-30
http://igenaptar.osb.hu/20161209.html
http://igenaptar.osb.hu/20161209.html#Zs 1
http://igenaptar.osb.hu/20161209.html#Mt 11,16-19
http://igenaptar.osb.hu/20161209.html#Mt 11,16-19
http://igenaptar.osb.hu/20161210.html
http://igenaptar.osb.hu/20161210.html#Zs 79
http://igenaptar.osb.hu/20161210.html#Zs 79
http://igenaptar.osb.hu/20161210.html#Mt 17,10-13
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ADVENT 
3. vasárnap

Iz 61,1-2a. 10-11;  
1Tessz 5,16-24; Jn 

1,6-8. 19-28
 

Hirdetem az Úr ke-
gyelmét 

Ne imákat mondjunk csupán. A szüntelen 
imádság nem egyéb, mint az isteni jelenlét 
állandó tudatosítása. Ha elmerülnénk ebben a 
végtelenül édes és éltető isteni miliőben, senki 
és semmi nem tudná megzavarni lelkünk béké-
jét. Adjatok hálát mindenért! Ez a derű forrása.

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

12.18.
hétfő

Jer 23,5-8; Mt 1,18-
24 

Az Úr a mi igazsá-
gunk

Az lehet igaz ember, aki nem szab Istennek fel-
tételeket, aki annyira megbízik benne, hogy föl 
meri hatalmazni, hogy úgy cselekedjen vele, 
ahogy neki tetszik. Ha Isten ilyen emberekre 
talál, ... bőségesen megtölti kegyelemmel. Igaz 
voltukat nemcsak megbecsüli és megerősíti, 
de ki is teljesíti, mert beavatja őket Krisztus 
titkába.

Bizalommal, türe-
lemmel, figyelmes 
szeretettel fogadom a 
hozzám fordulókat.

12.19.
kedd

Bír 13,2-7.24-25a; 
Zs 70; 

 Lk 1,5-25 

Sámson felnöveke-
dett: az Úr lelke mű-
ködni kezdett benne

Foganás, áldott állapot és világra szülés – az 
anyaság misztériuma különös fényt kap ezek-
ben a napokban. Ahogy Isten meddő asszonyo-
kat áldott meg és tett termékennyé, ... úgy most 
bennünk akarja az ő életét újra elindítani: hogy 
várakozásunk és vágyakozásunk által Krisztus-
hordozókká legyünk, ... hogy cselekedeteinkkel 
a világra szüljük őt.

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

12.20.
szerda

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

Íme a szűz méhében 
fogan, és fiút szül

Isten jelei minden esetben felhívást közvetíte-
nek, döntésre szólítanak, az isteni tervben való 
szabad részvételre, együttműködésre hívnak.

Időt keresek és találok 
a csendre, hogy az Úr 
készítse bennem az 
ünnepet.

12.21.
csütörtök

Én 2,8-14 vagy Szof 
3,14-18a Zs 32 Lk 

1,39-45 

Szerelmesem hang-
ját hallom: jön már 
ugrálva a hegyeken

Az Örökkévaló, az én fölépítőm, aki örök sze-
retettel szeretett engem... Már itt áll a házam 
falánál... Nemsokára belép az én világomba... 
És tekintetével engem keres. ... Hogyan lehet 
az, hogy az keres engem, akinek senki és sem-
mi sem hiányzik a boldogságához? Hogyan 
lehet az, hogy az jön el hozzám, aki mindent 
betölt jelenlétével?

A tavalyinál  
szerényebben tervezem 
meg az ünnepi asztalt.

12.22.
péntek

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

Magasztalja lelkem 
az Urat!

Nagy dolgokat művelt a Hatalmas... Nem a 
hiányokra, a megoldatlan helyzetekre, a szen-
vedéseimre tekintek, hanem Isten nagy dolgai-
ra, amelyeket velem művelt: a keresztségben az 
isteni természetben részesített, az áldozásban 
Krisztus-hordozóvá tett, és kinyilatkoztatásával 
minden emberi értelmet meghaladó tudást tárt 
fel előttem.

Imádkozom és böjtö-
lök. Hiszem, hogy ezek 
a tettek hatással vannak 
azokra, akik keresik 
a visszatérés útját az 
Atyához.

http://igenaptar.osb.hu/20161219.html
http://igenaptar.osb.hu/20161219.html#Zs 70
http://igenaptar.osb.hu/20161219.html#Lk 1,5-25
http://igenaptar.osb.hu/20161220.html
http://igenaptar.osb.hu/20161220.html#Zs 23
http://igenaptar.osb.hu/20161220.html#Lk 1,26-38
http://igenaptar.osb.hu/20161220.html#Lk 1,26-38
http://igenaptar.osb.hu/20161221.html
http://igenaptar.osb.hu/20161221.html#Szof 3,14-18a
http://igenaptar.osb.hu/20161221.html#Szof 3,14-18a
http://igenaptar.osb.hu/20161221.html#Zs 32
http://igenaptar.osb.hu/20161221.html#Lk 1,39-45
http://igenaptar.osb.hu/20161221.html#Lk 1,39-45
http://igenaptar.osb.hu/20161222.html
http://igenaptar.osb.hu/20161222.html#1S%C3%A1m 2,1.4-8
http://igenaptar.osb.hu/20161222.html#1S%C3%A1m 2,1.4-8
http://igenaptar.osb.hu/20161222.html#Lk 1,46-56
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12.23. 
szombat

Mal 3,1-4.23-24; 
Zs 24;  

Lk 1,57-66 
Elküldöm követemet, 

egyengeti előttem 
az utat

Isten, mielőtt megítélné az embert, ember akar 
lenni, mielőtt végleg szétválasztaná a jókat a 
rosszaktól, előbb jóként, ártatlan emberként 
szenvedni akar a rosszakért és a gonoszokért, 
hogy szabadságunkat tiszteletben tartva irgal-
masságában mégis megtérésre hívja őket.

Megváltoztatom gon-
dolkodásomat: felha-
gyok azzal a gondolat-
tal, hogy tetteim nin-
csenek hatással azok 
éle tére, akik az éhségtől 
szenvednek.

ADVENT 
4. vasárnap

2Sám 7,1-5. 8b-12. 
14a. 16; Róm 16,25-

27; Lk 1,26-38

Házad és királyságod 
örökre megmarad

Igent mondani Isten terveire anélkül, hogy 
értelmünkkel teljesen belátnánk, amit kíván 
tőlünk, a látszat ellenére nem ésszerűtlen és 
nem is irreális vállalkozás, hanem olyan dön-
tés, amely egész lényünket: értelmünket, akara-
tunkat, érzelmeinket és tudattalan világunkat is 
megnyitja a végső és mindennek értelmet adó 
örök valóság, Isten fönséges titka előtt.

Imádkozzunk az 
egyedülállókért, özve-
gyekért, magányosan 
ünneplőkért: nehézsé-
geikben kapjanak hitet, 
reményt és bátorítást.  
Tehetnék még valamit 
konkrétan értük?

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

Hosszú évek óta rendszeresen 
járok szentségimádásra ilyenkor 
lelkem felfrissül, Isten szeretetét 
érzem a lelkemben. Egyszer ön-
hibámon kívül nem tudtam idő-
ben érkezni a szentségimádásra, 
ahogy telt az idő az akadályozta-
tás miatt egyre feszültebb lettem. 
Amikor fél órás késéssel megér-
keztem a kápolnába úgy éreztem 
képtelen vagyok imádkozni, ek-
kor határozottan éreztem Jézus jelenlétét. Szelíden 
azt sugallta, ne tegyek, mást csak nézzem őt az ol-
táriszentségben. Én nézzem Őt, Ő néz engem. Nem 
telt bele fél óra és teljesen megnyugodva lélekben 
feltöltődve mentem haza. ( Jacsóné Mária)

Évek óta lelkem igénye, hogy naponta részt ve-
gyek szentmisén, és az Oltáriszentséggel talál-
kozzam. Ha ez valami miatt mégsem sikerül, leg-

alább egy szentséglátogatás során 
igyekszem elé állni, hálát adni, és 
erőt kérni a folytatáshoz. Néhány 
évvel ezelőtt egy súlyos műtéten 
estem át. És mind a műtétre való 
felkészülésben, mind a lábado-
zás idején óriási ajándéknak érez-
tem, hogy az atyák segítségével 
magamhoz vehettem a betegágy-
ban is az Oltáriszentséget. Mindig 
a nap fénypontja volt, amikor Jé-

zus megérkezett, és a felépülésemben is az Ő erejét 
éreztem. Az Oltáriszentség előtt állni, térdelni, Őt 
magamhoz venni nagyon lélekemelő. Segít abban, 
hogy megálljak, hogy mint egy tükörben Őben-
ne láthassam magamat, hogy oda tudjak adni min-
dent, és fogadni tudjam Tőle mindazt, amivel meg-
ajándékoz, és segít abban, hogy Vele mindig újra 
tudjak kezdeni szeretni.(MI)

Tapasztalatok az 
Oltáriszentségről

http://igenaptar.osb.hu/20161223.html
http://igenaptar.osb.hu/20161223.html#Zs 24
http://igenaptar.osb.hu/20161223.html#Lk 1,57-66
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Sokszor versenyt futunk az idővel – nincs sem-
mire időm, mondogatjuk gyakran.

„Gyertek hozzám, akik megfáradtatok és az élet 
terhét hordozzátok, én felüdítelek titeket” – csen-
genek Jézus szavai a fülünkben. Ő gondoskodott a 
testi-lelki pihenésről, felüdülésről mikor a harma-
dik parancsot megadta. 

2020-ban szervezik Budapes-
ten az 52. Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszust és ennek 
kapcsán, sok más várossal egye-
temben, egyházközösségünkben 
is csendes Szentségimádással ké-
szülünk, melyre minden pénteken 
8-18 óra között van lehetőség. 

Az életünkben nagyon fon-
tos az ima és a munka egysége. 
„Imádkozzál és dolgozzál” a ben-
cések jelmondata. Az imában egy 
mély egységet élhetünk meg Istennel. Teréz anya a 
„te bennem és én benned” egységet élte meg szol-
gálatában, mely nagyon hatékony volt. Állandóan 
tevékenykedett, mégse esett szét lelkileg, elfáradt, 
de nem lett agyonhajszolt. Szüntelenül imádkoz-
zatok, hogy kísértésbe ne essetek, olvassuk Jézus 
tanítását. 

A szentségimádásban Jézus Krisztus jelenlétébe 
megyünk be. Rendkívül egyszerű titka van, meg-
nyitom a szívem Krisztus előtt és Ő betölt jelenlé-
tével. Isten a csend barátja. Tanulnunk kell a csen-
det, hogy meghalljuk, amit mondani akar nekünk. 
Jézus állandóan szól hozzánk, az Ige által, lelkiis-
meretünk által, találkozásokon keresztül. 

Isten teljesen kiszolgáltatott az Eucharisztiában 
és várja a mi válaszunkat: akarunk-e, mi is hoz-
zá hasonlóvá válni? Akkor lassan megtapasztal-
juk, hogy csendesen és váratlanul átölel az Isten. 
Elcsendesedés, önátadás, végtelen hála. Isten ki-
üresítette önmagát. Alázatban és az Atya iránti en-
gedelmességben megtestesült. Beszűkítette létét a 
teremtett lét sebezhető korlátai közé, mindezt irán-

tunk való szeretetből. Vagy mondhatnánk azt is, 
hogy eljött a Földre, hogy megmutassa nekünk az 
Ő országának szokásait. Ez több mint szeretetvágy. 
Ő bennünk akar élni. Ezt Pál apostol így fogalmaz-
ta meg: ”élek ugyan, de nem én, hanem Krisz-
tus él bennem”. Az Eucharisztia betölt bennünket 

„aki hozzám jön, nem éhezik töb-
bé, aki bennem hisz nem szomja-
zik meg soha”. Azok, akiket Isten 
tölt be, részesednek az Ő szeretet-
áldozatában. 

A templom egy hatalmas taber-
nákulum, ahol az élő Istennel ta-
lálkozunk. Jézus barátainak hív 
minket, nem erőszakkal, hanem 
szelíd alázattal szeretné kibontani 
bennünk a mennyei Atya képmá-
sát. Mi a Szeretet Isten képmásai 
vagyunk. Nem mi tettük magun-

kat azzá, hanem Jézus. A Szentlélek szentélyei va-
gyunk, amelyben a Szent van jelen a Szentlélek 
által. Meghívott a Barátunk és szentté akar formál-
ni. Embervoltunk teljességét akarja betölteni. El-
fogadjuk vajon ezt a barátságot? S hagyjuk, hogy 
Ő formáljon minket? Azzal, ha mi Ő elé, az Oltá-
riszentség elé helyezzük a lelkünket, esélyt adunk 
Jézusnak, hogy belépjen, s esélyt adunk magunk-
nak, hogy az Ő szent akarata szerint formálódjunk. 
Legyen ez válaszunk az Ő végtelen szeretetére! 

A csendes Szentségimádásban olyan szeretet kö-
zösség alakul ki Isten és ember között, hogy sok-
szor feleslegessé válnak a szavak. Én nézem Őt, Ő 
néz engem. Elmerülünk az Isten végtelen szerete-
tében, a lelkünk megnyugszik és feltöltődik. Jézus 
hív, Jézus vár mindnyájunkat. Jöjjetek, imádjuk Őt 
és adjunk hálát a sok kegyelemért, amivel érdem-
telenül elhalmoz minket! 

Az Istent szeretőknek minden a javukra válik.
„ Kérjetek és adnak nektek, keressetek és talál-

tok, zörgessetek és ajtót nyitnak.”
Bajkóné Ilike

A rohanástól a lélek nyugalmáig
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 Margit az angol királyi család száműzött tagjá-
nak, Eduárd hercegnek és nejének, Ágotának a lá-
nyaként született 1047. június 10-én, Magyarorszá-
gon, a mai Mecseknádasdon. A család az angol-dán 
viszályok során menekült Magyarországra, Edvárd 
herceg itt vehette nőül Ágotát, aki a magyar kirá-
lyi család rokona volt, egyes források szerint Szent 
István király leánya, de ez nem bizonyítható. A csa-
lád pár év múlva hazatérhetett, de egy újabb há-
ború és Anglia normann uralom alá kerülése miatt 
Skóciába menekültek. Skócia királya, III. Malcolm 
1069-ben feleségül vette Margit hercegnőt, aki így 
Skócia királynője lett, leánya, Matlid pedig később 
a normann származású I. Henrik angol király neje 
lett és a máig uralkodó királyi család ősanyja.

 Margit, komoly hatást gyakorolt férjére, aki ad-
dig kegyetlenségéről, véres háborúiról volt közis-
mert. Margit hatására a király elhagyta vad szoká-
sait, sőt a királyné összehívta a skót egyház zsinatát 
is, hogy megszabadítsa a skótokat a római egyhá-
zétól eltérő szokásoktól, ugyanis Skóciát a Rómá-
tól független ír egyház térítette meg évszázadokkal 
korábban. A királyné a zsinaton teológiai kérdések-
hez is hozzászólt. Akkoriban éles viták folytak ar-

ról, hogy a bűnös embernek egyáltalán szabad-e 
Krisztus Testét magához vennie. Margit azt a né-
zetet képviselte a zsinat előtt, hogy - jóllehet va-
lamennyien bűnös emberek vagyunk - ha valaki 
meggyónt, megbánta bűneit, megtette az elégtételt, 
és hittel járul a szentáldozáshoz, az a Szentírás sze-
rint nem ítéletre, hanem bűnei bocsánatára méltó.

Népe szerette és tisztelte a királynét, ezt nem-
csak az életrajzíróktól tudjuk, akik sokszor meg-
szépítették a valóságot, hanem más forrásokból is. 
Margit templomokat és kolostorokat épített, segí-
tett a nyomorgókon és a szenvedőkön.

 Halála előtt komoly tragédia érte, férje és fia el-
esett az angolok elleni csatában. Ezt a krónikák a 
következőképpen örökítették meg: ,,Amikor a ki-
rályné halálán volt, belépett hozzá a szobába egyik 
fia. Éppen a harctérről jött, a lelke súlyos bánattal 
volt teli, hiszen anyjának azt kellett volna jelente-
nie, hogy atyja és testvére a csatatéren maradtak 
holtan, és most anyját is halálán látja. Miközben 
szívét eltöltötte a keserűség, a királyné összeszed-
ve utolsó erejét, megkérdezte, mi van férjével és a 
másik fiával. A fiú, arra gondolva, hogy ha az iga-
zat mondja, azzal megöli édesanyját, csak annyit 
válaszolt, hogy jól vannak. A királynő azonban föl-
sóhajtott, és ezt mondta: Tudom-tudom, de meg-
esketlek téged a kezemben lévő keresztre, mondd 
el nekem a valóságot. Így a fiú elmondta a történ-
teket. S ekkor Margit ahelyett, hogy asszonyoknál 
szokásos jajgatásban tört volna ki, ez a keresztény 
lélek az égre emelte a szemét és két karját, majd 
az Istent dicsérte azért, hogy élete utolsó órájában 
még ilyen nagy szenvedésben lehetett része.››

 Margitot 1261-ben avatták szentté. Földi ma-
radványait a reformáció idején Spanyolországba 
menekítették, az Escorial templomában nyugszik 
férjével együtt.

Ünnepe június 10, majd 1969-től november 16.
Gáspár Zsolt

Magyar szentek és boldogok: 
Skóciai Szent Margit
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Terményáldás templomunkban

Szeptember 17-én  a 10 órakor kezdődött szentmise elején Menyhárt Sándor plébános áldotta meg a hí-
vek által megtermelt és szépen csomagolt, oltár elé helyezett terményeket.  

Több, mint tíz éve 
valaki 999 szál barack 
színű rózsát rendel 
a jánoshalmi búcsú-
ra a templomba, Ké-
rése, hogy, hogy mind 
a 999 rózsa a főoltár-
hoz, Szent Anna képé-
hez legyen föltéve.  A 
búcsú ünnepe össze-
hozza a családtagokat, 
egy asztalhoz ülteti, 
közösséggé formál-
ja. Sokakat a templom 
köré vonz. Sokat kö-
szönhetünk Szent An-
nának - mi is.

Szent Anna és a rózsák
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Az utóbbi időben igen sok pozitív hangvéte-
lű megjegyzést, észrevételt hallunk városunkban 
azoktól, akik egy kicsit is figyelemmel  kísérik a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi Cso-
portjának munkáját.  Ezt erősítik a régiós vezetők 
elismerő szavai, de így érezzük mi magunk is.

Ezek után érdemes egy 
kicsit átgondolni, minek kö-
szönhető ez az eredményes-
ség.

 Elsősorban az elmúlt 25 
év lelkes önfeláldozó mun-
kájának, kezdetben Kiss 
György, majd hosszú éveken 
keresztül Martinek Erzsé-
bet szeretetteljes és fárad-
ságos vezetői tevékenységé-
nek. Erre az örökségre épül 
a napjainkban működő mál-
tai csoport munkája.

Az elmúlt évben bekövetkezett vezetői váltás 
egy nagyon jól koordináló, a tagokat aktivizáló tu-
datos vezetői stílust hozott Kiss Györgyné szemé-
lyében.

A fent említettek hatékonyságát fokozta, hogy 
a régiós vezetés jóvoltából két fizetett munkatárs 
alkalmazására nyílt lehetőség, akik őszinte hittel, 
máltai lelkülettel, ugyanakkor az elvégzendő fel-
adatokhoz szükséges rátermettséggel végzik mun-
kájukat.

Nélkülözhetetlen a tagok aktivitása, önkéntes 
részvétele, feladatvállalása a rászorulókat segítő 
munkában.

Szinte a kezdetektől ismétlődik minden évben a 
húsvéti és karácsonyi szeretetebéd-főzés és ezzel 
együtt ajándékcsomag osztás, a ruha börzék szer-
vezése évszakonként, a magányosok, betegek láto-
gatása, a tartós élelmiszer gyűjtés a nagyobb bol-
tok előtt, az Erzsébet kenyér osztás a templomban.

Újabb tevékenységeink közé tartozik a nyári tá-
bor megszervezése gazdag színes programokkal 
olyan 26 kisgyermek számára, akiknek a családja 
ezt nem tudta volna biztosítani. Legutóbbi esemé-
nyünk a jól sikerült jótékonysági bál volt, melynek 
bevételéből szemüvegeket vásárolunk a védőnők 
és tanítók javaslata alapján azoknak a kisgyerme-
keknek akiknek szülei ezt nem tudják megvenni.

Az újabb tevékenységek sorában kell említeni 
azokat a hit élettel kapcsolatos eseményeket me-
lyeken közösen veszünk részt. Ilyenek a Szentség-
imádások, a máltai misék, a közös zarándoklat, az 
aktív bekapcsolódás az Úrnapi körmenet, a temp-
lomi terményáldás szertartásába.

Minden szerdán és pénteken délelőtt 9:00-
11:00-ig ügyeletet tartunk a plébánián ahol rendel-
kezésére állunk a segítséget kérőknek.

És végezetül, de nem utolsó sorban munkánk ha-
tékonyságát növeli az a sok jószívű, önzetlen ada-

Erősödik a MMSZ  
Jánoshalmi Csoportja

Magyarok Ke-
nyere program-
sorozat részeként 
ünnepség kere-
tében liszt ado-
mányt kaptunk az 
Agrárkamarától 
és osztottunk ki a 
rászorulóknak.
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kozó, akik meghallják szavunkat meghallgatják 
kéréseinket és megnyitják szívüket és pénztárcái-
kat lehetőségeik szerint. Így az általuk nyújtott tá-
mogatás, segítség, bárminemű felajánlás rajtunk 

keresztül eljuthat a szükséget szenvedő emberek-
hez, családokhoz.

Ebben az évben még előttünk álló nagy feladat, 
hogy minél több gyermek, felnőtt és család kará-
csonyát szépítsük meg szeretet ebéddel, ajándék-
csomagokkal.

Ennek érdekében engedjék, hogy kéréseinkkel 
bizalommal forduljunk Önökhöz és kérjük Önö-
ket hogy felajánlásaikkal bizalommal forduljanak 

hozzánk. Mindennemű  segítsé-
get, támogatást köszönettel fo-
gadunk, legyen az ajándéktárgy, 
élelmiszer, pénzösszeg, stb.

 Segítsenek, hogy minél töb-
beken segíthessünk! Ez az 
eredményesség legfőbb zálo-
ga!

 Irodánk a Szálláshely és Iro-
daház (volt diákotthon) épüle-
tének első emeletén található, 
de elérhetőek vagyunk minden 

szerdán és pénteken a plébánián is délelőtt 9-11 
óra között.

Komáromi Lajosné
MSZ Jánoshalmi Csoportjának tagja

Binszki József ezüstmiséje

Az egykori jánoshalmi, jelenleg a Baja-Belvárosi Plébánia plébánosa, november 19-én, Szent Erzsé-
bet ünnepén mutatta be ezüst miséjét templomunkban. A szentmise végén  ezüstmisés áldásban részesí-
tette az oltár szolgálatában állókat és a híveket. Isten bőséges áldása kísérje további életét és szolgálatát!
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Bajkó Ilona Bágyon (Erdély) 
1955.10.01. született. 1990-ben köl-
töztek Jánoshalmára
Tajdina József Plébános Úr kérésé-
re elvégezte a 3 éves bajai hitoktató-
képzőt 1993-96 között. Abszolválás 

után 1996-tól hitoktatóként szolgál a jánoshalmi 
egyházközségben a Hunyadi János Általános Is-
kolában.
2000 felvételt nyert a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Hittudományi Kar Főiskolai Levelező Ta-
gozatára. 
2004-be főiskolai oklevelet szerzett, mint általános 
iskolai hittanár.
2003 beiratkozott a Sapientia Szerzetesi Hittudo-
mányi Főiskolába, ahol 2005-ben diplomázott Er-
kölcs és Vallásismeret szakos hittanárként. 
1996 óta folyamatosan szolgál hittanárként. Több 
mint 10 éven keresztül szervezte a hittanos tábo-
rokat. 20 éve, hogy megalapította a Szentjánosbo-
gár-klubot gyerekeknek, ahol játékokon és egyéb 

foglalkozásokon keresztül igyekszik közösséget 
építeni. A volt hittanosai közül most már ifjúsági 
csoportokat vezetnek. 
Több mint 10 éve megszervezte az első pénteki 
egész napos csendes Szentségimádást. 
Tagja a megalakult Szent Mónika Társulatnak, 
több mint 20 éve a Magyar Máltai Szeretet Szolgá-
lat Jánoshalmi Csoportjának. 

Arnold Fülöp Pécsett született 
1960.06.05-én.
1986. júniusban fejezte be a teológi-
ai tanulmányait Győrben.
1986. jan.1-től dolgozott Decsen 
(Pécsi egyházmegye), mint lelki-

pásztori munkatárs és hitoktató.
Először Decsen, Sárpilisen, Őcsényben hitoktatott 
és felnőtteknek bibliaórát is tartott.
1987-től nyaranként liturgiai ismeretekre tanította 
a Bátaszéki Kántorképző tanulóit.
Majd 1988-tól Tolnán is tanított a szakközépisko-

A Kalocsa-Kecskemé-
ti Főegyházmegye talál-
kozóra várta a családokat 
október 14-én Kalocsá-
ra. Ezen a napon tartották 
az egyházmegye hitokta-
tóinak őszi továbbképzé-
sét is.

A program a felújított 
főszékesegyházban szent-
misével kezdődött, melyet 
Bábel Balázs érsek muta-
tott be, tíz paptársa konc-
celebrálásával.

A liturgia keretében adták át a Koszter-díjat, 
melyet Bábel Balázs érsek alapított 2004-ben 
Koszterszitz József kanonok, kiváló hittanár, író 
emlékére. A kitüntetést idén Sáfránné Jászberé-
nyi Márta bajai és Bajkó Ilona jánoshalmi hitok-
tató vehette át a főpásztortól. Plébánosaik, Fekete 

Szabolcs és Menyhárt Sándor méltatásából a jelen-
lévők is megismerhették a kitüntetettek sokrétű te-
vékenységét, áldozatos munkáját. 

Arnold Fülöp borotai katekéta Pro Schola 
Christiana pedagógiai életműdíjat vehetett át több 
évtizedes szolgálatáért.

Kitüntetések
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lában és felnőtteket a Kultúrházban a helyi plébá-
nos felkérésére!
1989-től ezen feladatai mellett Szekszárdon tanított 
a Szakmunkásképzőben, az Egészségügyi Szakkö-
zépiskolában, és a Garai Gimnáziumban is.
Kezdetektől évenként vándor- és álló táborozáso-
kat szervezett a nyári szünetben.
1991 őszén jött a Kalocsa- Kecskeméti Egyházme-
gyébe, Borotára. Itt is sikerült megszervezni a nyá-
ri táborokat, kenu táborral és biciklis táborral ki-
bővítve a gyerekek lehetőségeit. Bekapcsolódott a 
felnőttképzésbe, az egyházmegye hitoktatóképzőjén 
a biblia ismereteire tanította a hallgatókat. Az ifjú-
ság képzésén is (Hajszoló-Sükösd) szolgálhatott. A 
bajai főiskolán is tanított 1 évet biblikumot.
Ezek mellett az egyházmegyei sport- és hittanver-
senyek szervezésében is tevékenyen részt vett.
Mind az imádság, mind a sport területén is szeret-
te volna erősíteni az ifjak közösségi életét, hiszen 
az egyházban való élet közösség Istennel és ember-
társainkkal!
1998-tól a Szent Anna iskolában is tanított János-
halmán. Majd Kéleshalmán és Kunfehértón is.

Hitoktatói, hittanári munkája mellett fontos szá-
mára a lelkipásztori munkatársi szolgálat. Minden 
munkája mellett meg kell említeni, mennyire fon-
tos neki a plébánossal, lelkipásztorral való együtt-
működés, az imádságos élet. Ebben volt nagy hit-
élmény az egyházkerületben működő ÖPAK és a 
kerületben élő diakónusokkal való kapcsolat. 
Mint hitoktatási referens a tanévek kezdetén és vé-
gén szívesen fogta össze a kerület hitoktatóit, hogy 
közös imádsággal és közös megerősödéssel indul-
jon a tanév, ill. hálát adva a tanév során szerzett 
tapasztalatok, örömök vagy bánatok közös meg-
osztásával induljon a szünidő.
Szolgálatát ezzel a mondattal jellemezte:
„Mihaszna szolgák vagyunk, hisz csak kötelessé-
günket teljesítettük.”/Luk 17,10b/.

Nagy öröm az Egyházközségünk számára, 
hogy mindketten nálunk szolgálnak és a kitün-
tetésre méltónak találtattak.

Köszönjük hitoktatóink áldozatos szolgála-
tát. Isten áldása kísérje további életüket! 

Sándor atya 
plébános

Közös főzés öröme
Szeptemberben a Me-

zőgazdasági  Szakgim-
názium, Szakközépis-
kolában  (Szakiskola) 
a „Szüreti Expo” egyik 
programjaként ötödik al-
kalommal megrendezett 
”Töltött káposzta főző 
versenyen 23 versenyző 
nevezett, 25 bográcsban 
1540 db finomabbnál-fi-
nomabb töltött káposzta 
főtt. Felnőtt kategóriában 
a Szent Anna Katolikus 
Óvoda, Általános Iskola 
és Diákotthon csapata má-
sodik helyezést ért el.
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Ismerd meg Egyházmegyédet

Ismerd meg Egyházmegyédet zarándoklat ez évi útvonala: Mélykút, Tataháza, Bácsbokod, Gara, 
Nagybaracska, Dávod, melyet Sándor atya vezetésével augusztus 12-én jártunk be. Ezek a települések 
a közelünkben találhatók, többen jártunk egyikben-másikban, de egy zarándoklat keretében felkeresni 
mindegyiket felemelő élmény. Zarándoklatunkat Hercegszántón a Mária szobornál szentmisével zártuk, 
melyet Sándor atya mutatott be.
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Magyarok Nagyasszo-
nya ünnepéhez kapcsoló-
dóan országos engeszte-
lő zarándokútra indultak a 
KÉSZ helyi csoportjai ok-
tóber 7-én Máriagyűdre. 
A jánoshalmi csoport egy 
pici kitérőt tett. Útba vet-
tük a pécsi székesegyhá-
zat, és a siklósi várat. Mind 
két helyen vezető segítsé-
gével a rövid idő alatt a le-
hető legtöbbet tudhattunk 
meg ezekről a nevezetessé-
gekről.

Szűzanya népünket számtalanszor halmozta el 
jóságával, mióta szent királyunk felajánlotta neki 
országunkat. A KÉSZ országos zarándoklatához 
csatlakoztak határon túli társszervezeteink tagjai is 
a Felvidékről, Rimaszombatból, a Délvidékről és 
Kárpátaljáról, Beregszászról.

A zarándokokat Keresztes Andor helyi plébá-
nos és az esperesi kerület papjai fogadták. Az ün-
nepi szentmise főcelebránsa Osztie Zoltán plébá-
nos volt, a homíliát Makláry Ákos, a KÉSZ elnöke 
mondta. Beszédében párhuzamot húzott a ró-
mai és a görög katolikus egyház ünnepei, Magya-

rok Nagyasszonya és az Istenszülő Ol-
talmának napja között. Nem véletlen, 
amikor a keleti és a nyugati egyházban 
a két ünnep egybeesik. Szent II. János 
Pál pápát idézte, aki a keleti és a nyu-
gati egyházat egy test két fél tüdejeként 
aposztrofálta.

Úgy fogalmazott: vannak keresz-
tények, akik nincsenek elég közel az 
egyházhoz. Akik elmennek egy kegy-
helyre, eltelve annak művészetével, 
kultúrájával, a csodálatos szobrokkal, 
freskókkal, kegytárgyakkal. Azt talál-
ják csodának. A pedig csoda az Isten-

nel való találkozás.  A kereszténység felhígulását 
nyomon követhetjük Európában, ahol kiürülnek 
a templomok, A hívek nem mennek közel az Is-
tenhez, csak külsődleges a hitük. Makláry Ákos 
ugyanakkor rámutatott: vannak, akik áldozatot 
tudnak hozni a hitükért, akiknek fontos Krisztus 
evangéliuma. Ők örömmel hallgatják Isten szavát. 
A KÉSZ elnöke a legdrágább kincsnek a Krisztus-
ba vetett hitet nevezte, olyan kétezer éves vezérlő-
elvnek, amiért nem hiába vállalunk áldozatot.

Csizovszki László 
Jánoshalmi KÉSZ Csoport elnöke

KÉSZ zarándoklat
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Színorgona hangverseny
A világon is ritkaság-

számba megy, hogy a 
megszólalt orgona hangok 
színben is megjelenjenek a 
hallgatók szeme előtt. En-
nek lehettek tanúi, akik 
részt vettek a november 
4-dikei hangversenyen, 
Jánoshalmán a Szent Anna 
templomban. Az est so-
rán összegyűlt adományo-
kat Zsellér Imre ő festet-
te a jánoshalmi templom 
üvegablakait is - síremlé-
kének felújítására fordít-
ják a koncertet szervező 
Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége.

Mécsesgyújtás
November 4-én a 

Keresztény Értelmi-
ségiek Szövetségé-
nek Jánoshalmi Cso-
portja szervezésében 
mécsesgyú j t á s sa l 
emlékeztek meg az 
1956-os forradalom 
és szabadság harc 
vérbefojtásárnak 61. 
évfordulóján. Az 
utolsó forradalmi na-
pok helyi eseménye-
it Kissné Szobonya 
Csilla idézte fel, és 
emlékezett meg édes-
apja, Dr. Szobonya 
Zoltán és forradalmár 
társai szerepéről és helytállásáról. Pecsmán Viktor két verssel tette emlékezetesebbé az est hangulatát. A 
résztvevők egy-egy mécsest helyeztek el az 1956-os emlékmű talapzatánál.
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Egyházi anyakönyvi események 2017
Kereszteltek 

         Név Anyja neve
Schaffer László  Halász Erika
Horváth Zsófia Lea  Győri Szilvia
Horváth Izabella  Győri Szilvia
Keresztúri Zétény  Sarok Nikolett
Varga Ádám  Sere Csilla
Pusenszki Konrád Belián  Bor Szilvia
Székely Bence  Nagy Katalin
Székely Sára  Nagy Katalin
Kiss Hanga  Kovács Adrienn
Köles Attila  Dabis Anett
Szili Ferenc Ákos  Ecseri Fanni
Kiss Janka  Csernák Anita
Bogdán Dominik  Grizák Ildikó
Nagy Evelin  Nagy Heléna
Kolompár Richárd  Kolompár Anett
Péjó Endre  Susztek Nikoletta
Czinder Róbert  Kovács Melinda
Andris Lőrinc  Zámbó Anita
Benkő Noel  Lukács Tímea
Rózsa Csanád  Taskovics Zsuzsanna
Gál Anna Noémi  Szalai Anita
Novák Marcell  Rambala Réka
Kolompár Rikárdó Kevin  Kolompár Gyöngyi
Daróczi Olivér  Kazinczi Katalin
Giczy - Zeke Abigél  Zeke Adrienn Viktória
Nagy Dominik  Kőszegi Hajnalka 

Kárász Enikő Veronika  Márton Veronika
Harczi Napsugár Éva  Susuk Éva Beáta
Kovács László  Csámpai Anett
Szabados Eszter  Halla Anett
Agócs Adrienn  Tóth Eszter 
Faddi Violetta  Komáromi Viktória
Komáromi Áron  Király Katalin
Csámpai Albert Péter  Kolompár Henrietta
Molnár Csongor  Mondovics Ágnes
Mezei Marcell  Turcsik Anasztázia
Csesznegi Csenge  Volter Lívia
Kolompár Szkarlet Cintia  Burai Petra
Szatmári Vanda  Burszki Ibolya
Szatmári Mirjam  Burszki Ibolya
Szatmári Konstantin  Burszki Ibolya
Almási - Zoó Hermina  Almási Éva
Berkó Roland  Burszki Vivien
Kolompár Odett  Kolpmpár Éva
Horváth Vajk Vencel  Pörzsölt Lívia
Halgass Zsolt  Miklós Ildikó
Burján Levente  Buzder Ilona Teréz
Magyar Bence  Csapó Klára
Magyar Vivien  Csapó Klára
Berecz Luca  Csámpai Angéla
Berecz Árpád  Csámpai Angéla
Lógó Bianka Rita  Kátai Adél 
Lógó Blanka Klára  Kátai Adél 

Házasságot kötöttek 

Elhunytak 

Nagy Mihály és Mészáros Bettina
Barad Péter és Mikó Kata
Balasi Dániel és Blázsik Gyöngyi
Lódri Ferenc és Ragadics Zsuzsanna
Erdei András Gábor és Sere Andrea
Kovács Árpád és Malustyik Mariann

Dabis Sándor és Fazekas Erika
Hunyadi József és Somogyi Mónika
Kiss István és Támba Emese
Szabó - Mikor András és Kovács Eszter
Kovács Nimród János és Zsák Szabina

Rékasi Imre 1959 
Iván János 1928 P
Pap László 1976 Rf. 
Zemankó Mária 1938 P

Szabó Hildegard Anna 1951 
Vörös Erzsébet 1943 P
Lólé Magdolna 1944 
Kolompár Sándor 1989 Rf. 

Fekete István 1950 P
Agócs János 1934 
Kernya Julianna 1932 P
Fekete Mária Magdolna 1927 
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Gavallér Károly 1938 P
Almási Mihály 1948 
Herczeg Julianna 1923 
Vancsura László 1931 
Lakatos Ferenc 1930 
Rabb Julianna 1931 
Farkas Margit 1939 P
Nagy Mária 1940 
Csík Erzsébet 1921 
Bogdán Zoltán 1973 
Sziráczki Viktória 1928 P
Varga Attila 1950 
Rendek Imre 1938 
Szulcsán Imre Sándor 1951 
Rikkert Mihály 1948 P
Nagy Mihály 1958 P
Czimber János 1948 P
Barna Aranka Mária 1947 P
Barna Pongrác 1942 P
Szarvas Anna 1923 P
Kiss Imre 1946 P
Maláti Erzsébet 1931 
Tóth Terézia 1963 P
Horváth István 1938 
Dr. Miskolczi József 1958 
Kusztor Etelka 1919 
Fekete Vince 1938 P
Szűcs Anna 1925 
Horváth Magdollna 1933 
Rendek Teréz 1935 
Kremitzer Erzsébet 1958 
Ferenczi János Imre 1930 
Elek Franciska 1941 P
Tóth Imre 1932 P
Király Magdolna Mária 1952 
Dági Teréz 1928 
Suba József 1958 P
Dobos Magdolna 1929 
Török Franciska 1923 P
Horváth Zsuzsanna Mária 1970 
Kolompár Zoltán 1965 
Szabó Sándor 1928 
Kovács Mária 1942 
Fekete Tamás 1934 

Radvánszki Etelka 1930 
Horváth Ferenc 1932 
Nagy Attila 1969 P
Lencse András 1958 
Németh Károly János 1928 
Fülöp Erzsébet 1964 
Bozsics János 1931 
Mnk Rozália Mária 1934 
Szabó Erzsébet 1934 P
Stefánovics Sándor 1940 
Maszlag István 1927 
Csima Ágnes Mária 1965 P
Majer József 1928 P
Agócs Ilona 1925 
Kapás Ferenc 1949 
Vén Margit 1931 P
Szűcs Ferenc 1929 
Farkas Klára 1968 P
Kenderesi Mária 1927 
Nagy Mária Margit 1936 P
Mondovics Pongrác 1931 P
Híz Tibor 1976 P
Mészáros Rozália 1926 
Zámbó Erzsébet 1927 
Szili István 1936 
Szabó Etelka 1927 P
Barta Terézia 1942 
Kiss Máté 1928 
Horváth Erzsébet 1925 P
Bánfi János 1941 
Kasziba Sándor József 1940 
Híz Klára Franciska 1949 
Nagy Ferenc 1949 
Takács Lajos 1942 
Kisföldi László 1937 P
Juhász Imre 1928 
Csesznegi Márton 1934 
Pető Zoltán 1934 
Horváth Anna 1934 
Farkas Jusztina 1931 

Drengács Viktória 1915 
Szarvas Ferenc 1930 
Horváth Etelka 1925 
Czifra Ilona Irén 1940 
Horváth Ilona 1921 B.
Elek Franciska 1930 
Tóth Dezső Mihály 1942 
Farkas Ferenc 1949 P
Szabó Tibor Zoltán 1971 P
Tóth Ilona 1943 
Györgye Borbála 1962 
Ádám László 1938 
Horváth János 1949 P
Novák Matild 1929 P
Kollár János 1941 
Naszvadi Veronika 1924 
Harangozó Ilona 1951 P
Horváth István János 1936 P
Mack Ferenc 1956 
Szabó József 1922 
Horváth Janka 1929 
Malatinszki Ilona 1945 
Rokolya István 1939 P
Kolompár István 1966 
Rab László 1934 
Kovács István 1932 
Horváth Mária Franciska 1940 
Vinek Magdolna 1931 P
Török József 1923 P
Pásztor Maris 1923 P
Nagy Margit 1934 P
Kmetty Jácint 1954 B.
Juhász Máté 1941 
Vuity Mária 1930 
Nagy Terézia 1928 
Ádám Tibor István 1959 P
Király Márta 1977 
Binszki Mária Magdolna 1933 
Molnár Mária 1925 P
Zsebi Sándor 1935 
Dudás Mária 1922 P
Jekl Ferenc 1947 P
Tüske Mária 1922 
Kocsis Ilona 1951 P
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Imádságos lelküle-
tű Édesanyák vendégül 
látták Kürtösi Kriszti-
án atyát, aki a közösség 
egyházi vezetője, és Bar-
talné Veronka világi ve-
zetőt a november 14.-i 
imanapon. Róna Gábor 
atya halála után az új ve-
zetőnek most mutatko-
zott be az imaközösség. 
Pető Zoltánné helyi cso-
portvezető beszámolt a 
közösség eddigi életéről. 
Nem csak a saját gyermekeinkért, hanem minden 
gyermekért elmondjuk imakérésünket az Úrjézus 
felé. Közösségünk részt vesz az országos találko-
zókon. Az idősek napközi otthonában hetente egy 
órát vállaltunk, hogy beteg embertársaink életébe 
az imát elvisszük, és velük együtt elmondjuk. 

Nagy a feladat! – Édesanyák, nagymamák pél-
damutatással hitük gyakorlásával igyekeznek a fi-
ataloknak megmutatni a hit fontosságát. Ahhoz, 
hogy a templomaink ne kiürüljenek, hanem egy-
re többen jöjjenek, az imádság erejére nagy szük-
ség van. Krisztián atya bátorította az Édesanyákat, 
hogy tudjuk ápolni magunkban a Jézusi lelküle-
tet. Az imaóra után szentmisében méltatta az in-
gyenes szeretetet, az akaratot és, hogy mások szol-
gálatába álljunk kisebb nagyobb talentumainkkal. 
Az estébe nyúló imanap egy szerény agapéval, 
szeretetlakomával ért végett ahol kötetlen jó han-
gulatú beszélgetések közben elfogyasztottuk a fi-
nom étkeket. Megbeszéltük, hogy a május 19.-i 
találkozóra, amit Bátaszék rendez, menni fogunk. 
Mindenkit szeretettel hívunk erre az országos ta-
lálkozóra. 

Köszönjük Krisztián atyának és Veronkának, 
hogy itt járta nálunk, és kívánunk a szolgálatukra 
sok áldást és jó egészséget. 

Szűcsné Anci. 

Szent Mónika Imaközösség
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A jánoshalmi Szent Anna Katolikus Intézmény 
életében immáron 25. alkalommal nyitottuk meg 
ünnepélyes keretek között az új tanévet. Kaszás 
Eszter igazgató asszony hangsúlyozta, hogy a 
2007-ben az óvodával történt integráció miatt most 
különös okunk van ünnepelni, hiszen 10. éve va-
gyunk óvodai és iskolai feladatot ellátó többcélú 

intézmény.
Beszámolt a nyáron 

történt változásokról is. 
Intézményünk szerve-
zési igazgatóhelyettese 
Enesei Péter lett. Neve-
lőtestületünkben új kol-
légaként üdvözöljük 
Dóka Erikát, aki ma-
tematikát, és Geletei 
Enrikét, aki angolt fog 
tanítani. Kucsora Berna-
dett a jövőben pedagó-
gusként fog tevékeny-
kedni. Nagy örömünkre 
szolgál, hogy annak el-
lenére, hogy a térségben 

komoly pedagógus hiány van, óraadóink segítsé-
gével 100% -ban tudjuk biztosítani a szakos ellá-
tottságot. Régi óraadóink mellett kémiát fog oktat-
ni Nagy Béláné, magyar nyelv és irodalmat Nagy 
Andrásné, matematikát pedig Juhász Zoltánné. 
Óvodánkban Gacsal Dominika óvodapedagógus 
gondoskodik a Méhecske csoportosokról.

Életképek a Katolikus  
Iskola és Óvoda életéből

Lelki felkészülés a tanévre
Augusztus 29-én tantestületünk Kalocsára láto-

gatott, ahol a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházme-
gye által szervezett lelki-szakmai nap részesei vol-
tunk. Bábel Balázs érsek úr köszöntőjét követően 
Lukács László SchP élvezetes, személyes, életrajzi 
utalásokkal átszőtt előadását hallgattuk, Felkészí-
tés az életre az iskolában címmel. Mondandójának 
fő kérdése, hogy mitől katolikus, és mitől jó egy 
iskola. Kitért az oktatási rendszer szereplőire, taní-
tás és nevelés kérdésére. Második előadásában az 

államtól átvett katolikus iskolák helyzetéről, az ott 
dolgozókról beszélt, fő kérdésként felvetve, hogy 
minden átvett iskolában azonnal katolikus lesz-e a 
pedagógus is. 

Összegzőjében hallhattuk, hogy a hit útján for-
málódunk, hitre hittel nevelünk. Az ember nem 
magányos individuum, szeretetből születtünk, kap-
csolatokban élünk, melyeket napi szinten ápolnunk 
kell. Az emberi boldogság titka pedig az, hogy 
ajándékká teszem az életem.

Veni Sancte – Évnyitó szentmise
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Az első és második osztályosok a város határa-
in belül maradtak, a jánoshalmi skanzenbe látogat-
tak el. Odaérve hirtelen a múltban találtuk magun-
kat. Bekukucskálhattunk jurtába és gödörházba, 
majd egy törökkori udvarba, épületbe sétáltunk át. 
Végül XIX. századi telken jártunk, ahol betértünk 

a tisztaszobába, a nyári 
konyhába, sőt még az is-
tállóba is. Idegenvezető-
inknek köszönhetően sok 
új ismerettel gazdagod-
tunk őseink életéről. 

Találkoztunk a skanzen 
állat lakóival is, így man-
galicákkal, racka juhok-
kal, szürke marhákkal. A 
lovakat és a két nagyon 
barátságos kutyust még 
megsimogathattuk.

A történelmi 
séta után kipróbál-
tuk a remek játszóte-

ret is, ahol egyetlen játék sem maradhatott ki.  
Nagyon vidám, élményekben gazdag napot zár-
tunk, ami nem valósulhatott volna meg Nagy Ist-
ván és kedves felesége Nagyné Bényi Mária se-
gítsége nélkül. Hálásan köszönjük nekik, hogy 
vendéglátóink és idegenvezetőink voltak!

Szent Gellért nap
Hagyományainkhoz híven az idén is megrendezésre került a Szent Gellért nap. Ezzel ünnepeljük meg 

a katolikus iskolák védőszentjének napját. 

Jánoshalmi barangoló

Idei jelmondatunknak egy nagyon gyakorla-
tias, mindenki számára könnyen érthető idéze-
tet választottunk a szentírásból: „Amit akartok, 
hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek 
velük!”(Mt.7,12) Megfigyelhető, hogy leginkább 
úgy fordulnak felénk, ahogyan mi fordulunk má-
sok felé: valójában magunk mutatunk példát rá, ho-
gyan kell velünk bánni. A kérdés csak az, ki sze-
ret elsőként. 

Az igazgatónő beszéde után a nyolcadikos tanu-

lók az üdvözlés és a befogadás jeleként felkötöt-
ték az első osztályosok nyakkendőit. Tamás Sándor 
atya megszentelte elsőseink iskolatáskáját, hogy 
Isten áldása kísérje új tanulóink munkálkodását a 
következő nyolc évben.

Végül boldog pillanatokkal, szorgalommal, türe-
lemmel, figyelemmel teli eredményes tanévet kí-
vánva mindenkinek, igazgató asszony megnyitot-
ta az új tanévet.

Mélykúti vidámságok
Alapítványunk jóvoltából a harmadik és a ne-

gyedik évfolyamos tanulóink a Szent Gellért na-
pon vonattal Mélykútra utazhattak. Bolvári János 

plébános úr és Kalmár Bence hitoktatónk voltak 
a plébánián a vendéglátóink, akik nagy szeretettel 
vártak bennünket. János atya mesélt gyermekeink-
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Miért utazunk? Miért kelünk útra a fél országon 
át? Az utazásunk célja máshol lenni, másként meg-
élni a hétköznapokat, új ismereteket és életre szóló 
élményeket szerezni, igazán pihenni. Erre a napra 
más szabályok vannak. Szabad a selfie-fotó, köte-
lező a nasi. Ez a nap ebben a tanévben szeptember 
28-a volt, amikor a felső tagozatosok Budapest-
re utaztak szent Gellért nap alkalmából. Elláto-
gattunk a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múze-
umba, ahol bebarangolhattunk magyar vidékeket, 
megismerhettünk régi foglalkozásokat, az akkori-
ban élt emberek mindennapjait, szokásait, öltözé-

két, életkörülményeit lát-
hattuk. Minden osztály 
érdeklődésének megfe-
lelően előre választhatott 
múzeumpedagógiai fog-
lalkozást, ahol egy té-
mával részletesebben is-
merkedtek.

Kicsit olyan volt ez, 
mintha visszamentünk 
volna az időben körülbe-
lül 150 évet, és egy hét-
mérföldes csizmába be-
lebújva bejártuk volna 

Magyarország nagy tájait. Jártunk a bajai Tímár 
műhelyben és Észak – Magyarországon a summá-
sok barlanglakásaiban is. 

Böszörményi Gyula szerint, ha érdekes helyen 
jár az ember, az idő szinte megbolondul, s oly nyar-
galásba kezd, hogy mire kettőt pislantunk, már el 
is szaladt a nap.

Így voltunk ezzel mi is. Szaladt az idő, pedig 
még órákig tudtunk volna sétálgatni a skanzen te-
rületén. De célunkat elértük: JÓL ÉREZTÜK MA-
GUNKAT EGYÜTT és este fáradtan, de élmé-
nyekben gazdagon szálltunk le a vonatról.

nek Szent Gellért kalan-
dos életéről és munkás-
ságáról, majd pedig 
sok-sok játékkal telt a 
nap további része. Volt 
izgalmas számhábo-
rú, kemény focimeccs, 
trambulinozás, csúsz-
dázás, vidám éneklés és 
mókázás. A hétköznapi 
tanulást elfeledve az ön-
feledt játék, a töretlen jó-
kedv és a derű jellemezte 
kirándulásunkat. Jó volt 
így együtt lenni!  Köszönjük vendéglátóinknak, hogy fogadtak bennünket, és hogy egy ilyen szép, vidám 
napot tölthettünk el náluk!

Múltidézés Szentendrén
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2017. szeptember 
29-én, mint minden 
évben a Katolikus 
Óvoda gyermekei 
ünnepélyes keretek 
között adtak hálát a 
Mennyei Atyának az 
ősz gazdagságáért, 
megköszönve a min-
dennapi kenyeret, a 
jó időt, ami megér-
lelte a finom termé-
seket, az áldozatos 
munkát, hogy a Jó 
Isten erőt, és egészséget adott a szüleiknek, hogy 
dolgozhassanak, hogy mindezek az asztalunkra ke-
rülhessenek.

A Terményáldást megelőzte egy nagyon gazdag 
eseménydús témahét. A gyermekek által össze-
gyűjtött termésekből bábokat készítettek, befőttet 
tettek el, különböző magvakból képet ragasztottak, 
az almaszüreten az általuk szedett almából kom-
pótot főztek.

Tágra nyílt szemekkel nézték az óvodapedagó-
gusok mesejátékát, A répa című mesét, amelyre a 
Katolikus Iskola első osztályát is meghívtuk.

Táncház alkalmával vígan ropták a táncot. A ku-
korica morzsolását is kipróbálhatták kézzel, és kézi 

morzsolóval, a szőlő préselését is végig nézhették, 
megkóstolták a mustot, diót törtek, ügyességi játé-
kokat játszottak.

Az utolsó napon a Terményáldás keretében meg-
hívtuk a gyermekek hozzátartozóit, akiknek bemu-
tattuk mindazt, amit tanultunk az elmúlt hetekben, 
és megmutattuk nekik az elkészített munkáikból a 
kiállítást. Tamás Sándor káplán atya pedig megál-
dotta a terményasztalunkat. A citerás zenekar tet-
te még hangulatosabbá az ünnepünket, ezt hálásan 
köszönjük nekik. A gyermekek és szüleik részéről 
pozitív visszajelzéseket kaptunk, ami arra ösztö-
nöz minket, hogy továbbra is hasonló módon foly-
tassuk ezt a szép hagyományunkat. 

Terményáldás a Katolikus Óvodában

EGYHÁZMEGYEI HITTANOS OLIMPIA
2017. szeptember 30-án 

szombaton Kecskeméten, a Pi-
arista Gimnázium, Kollégium, 
Általános Iskola és Óvoda ren-
dezte meg az Egyházmegyei 
Hittanos Olimpia döntőjét az 
5-6. és 7-8. osztályos korcso-
portoknak a következő sport-
ágakkal: kispályás labdarúgás, 
asztalitenisz, sakk, kapitány-
labda (kidobó). Iskolánk lab-
darúgásban, asztaliteniszben és 
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A 72 óra kompromisszum nélkül egy 
szociális önkéntes akció, amelyet a há-
rom történelmi keresztény egyház idén 
tízedik alkalommal szervezett meg. 
Az akció Magyar-
ország fiatalsá-
gát hívja közös 
összefogás-
ra, hogy 
együtt te-
gyünk má-
sokért, kör-
nyezetünkért. 
Országszerte fi-
atalok kisebb-
nagyobb cso-
p o r t j a i 
h á r o m 
n a p o n , 
azaz 72 
órán keresz-
tül teljesítenek 
közhasznú fel-
adatokat. A prog-
ram elsődleges célja felhívni a tár-
sadalom figyelmét a fiatalok erejére, 
elkötelezettségére, lelkesedésére, segítő-
készségére. Másrészt, hogy a résztvevő fi-
atalok megtapasztalják, hogy együtt nagy dolgok-
ra képesek, és hogy segíteni másoknak szabadon 

nagyszerű érzés, és nagy ajándék.
Október második hétvégéjén Ta-
más Sándor atya vezetésével a 

jánoshalmi fiatalok is csatlakoz-
tak az akció-

hoz. Az ön-
k é n t e s 

m u n k a 
három 
hely-

színen 
za j lo t t . 

A közös 
reggeli után 
a csapat egy 

része a te-
m e t ő b e 

indult, 
a h o l 

elhunyt 
nővérek 

és papok 
sírhelyét tet-

ték rendbe. Né-
hány fiatal a helyi Idősek Ottho-

nában látogatta meg az ott élőket. 
Az önkéntesek harmadik csoportja 

pedig a Plébánián az udvarrendezésben 
segédkezett.

A programban részt vett: Jacsó Ibolya, Mészáros 

sakkban képviseltette magát. Kilenc város ver-
senyzőivel kellett összemérniük sporttudásukat ta-
nulóinknak. Az izgalmas mérkőzések végén a kö-
vetkező eredmények születtek:
- 5-6. osztályos fiú labdarúgás: II. hely (a csapat 

tagjai: Bozóki Barnabás, Hugyi Barnabás, Lip-
pai Gergő, Varga Bence, Vida Bálint, Ötvös Do-
minik),

- 7-8. osztályos fiú labdarúgás: II. hely (a csapat 
tagjai: Lancsárovics Martin, Papp Dávid, Szau-
ter Milán, Herczeg Tibor, Kerékgyártó Martin, 

Vass Gergő),
- 5-6. osztályos lány asztalitenisz: II. hely: Újhe-

lyi Boglárka,
- 5-6. osztályos lány asztalitenisz: III. hely: Ma-

gyar Regina,
- 5-6. osztályos sakk I. hely: Lajdi Zselyke,
- 5-6. osztályos sakk III. hely: Varga Benjámin,
- 7-8. osztályos asztalitenisz III. hely: Molnár Mi-

lán. 
Gratulálunk versenyzőinknek a szép helyezése-

kért!

72 óra kompromisszum nélkül
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Sándor, Faddi Norbert, 
Sánta József, Szabó 
Martin, Szlávik Gyu-
la, Hajnal Bálint, Hugyi 
Gábor, Kovács Martin, 
Barna Donát, Vlasics 
Erik, Nagy Barnabás, 
Szauter Milán, Kende-
resi Kíra, Pápai Gergő, 
Kis Bianka, Molnár Mi-
lán, Király Erika, Vass 
Gergő, Szász Krisztián, 
Papp Dávid.

Nagymaros ifjúsági találkozó

Nagy Bálint jezsuita atya tar-
totta a nagymarosi előadást, 
melynek témája: az imádság 
nem magányos gyakorlat. Fel-
töltő, tanulságos előadás volt, 
amit szentségimádás, ének, kö-
zösségi beszélgetés követett. A 
találkozó szentmisével zárult.



JÁ NOS HAL MI HA RAN GOK 27. ol dal2017 Advent

Dolgozatjavítás
Az alábbi dolgozatban sok hiba van, húzd alá a hibákat és írd le 

egy papírlapra, mi lenne a helyes!

Ott voltam Jézus megkeresztelkedésénél
A szüleim megtudták, hogy a Gangesz partján egy híres próféta tanít-

ja és kereszteli az embereket, ezért az egész családunk odament. A pró-
fétát Péternek hívták, és nagyon furcsa ember volt. Szamárbőrből ké-
szült a ruhája, és csak gyógynövényeket evett. Amikor mi odaértünk, 
már sokan voltak körülötte. Éppen arról beszélt, hogy ő a Messiás, ő 
vízzel keresztel. Lesz egy másik ember ő majd Szentlélekkel fog ke-
resztelni.

Egyszer csak mindenki hátrafelé fordult. Azt súgták egymásnak az 
emberek, hogy megjött Júdeából a Galileai Jézus. Tényleg megjött. 
Szép, hosszú hajú fiatalember volt, fehér ruhában. Odajött Péterhez, és 
azt mondta neki, hogy ő is meg akar keresztelkedni.”Azt már nem!” vá-
laszolta Péter. „Inkább Te keresztelj meg engem!” Egy darabig vitatkoz-
tak, aztán végül is Péter engedett. Hozott egy kancsó vizet a Gangeszből, 
leöntötte vele Jézust, és ezt mondta: „Megkeresztellek Téged az Atya, a 
Fiú és a Szentlélek nevében.” Erre egy szép galamb szállt Jézus feje fölé, 
és hallottunk egy dörgéshez hasonló hangot az égből. Azt mondta: „ ez 
az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.” Az egész nagyon szép és ün-
nepélyes volt, soha életemben nem fogom elfelejteni.

Gyermekoldal

Keressétek meg a két kép közötti öt eltérést:

Totó

1.) Mit mondott először kö-
szöntésként az angyal Má-
riának?
a)Üdvözlégy, kegyelemmel 

teljes!
b)Ne félj Mária!
c)Hívd ide a Te férjedet is!

2.) Miért ment Betlehembe 
Mária és József?
a)Ott éltek egyébként is, 

vendégségből tértek haza.
b)Az összeírás miatt.
c)Mert az angyal megparan-

csolta nekik.

3.) Kinek jelent meg álmában 
az angyal?

a)Mindenkivel ébren beszélt
b)Máriának és Erzsébetnek
c)Józsefnek és a bölcseknek
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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

Örökhűség megerősítése

Ál dott, bol dog, bé kés  
Ka rá csonyt, 

Is ten ál dá sa i ban gaz dag, 
iga zi ér té kek ben bõ vel ke dõ  

új esz ten dõt kí vá nunk 
 minden ol va sónk nak!

A hagyományokhoz híven az egyházi év utolsó vasárnapján, Krisztus Király ünnepén volt a jubiláló 
házaspárok szentmiséje. Ezen az ünnepi alkalmon erősítették meg esküvői fogadalmukat a 5, 10, 15, 25, 
40, 45, 50, és 60 éves házasságukat ünneplő párok. Menyhárt Sándor plébános úr prédikációjában meleg 
szavakkal köszöntötte őket, és családtagjaikat, s külön-külön áldásban részesültek az ünnepeltek. Min-

denki kapott ajándékot, melyről felidézheti e kedves napot. A szentmisét kö-
vetően az Egyházközség minden ünnepeltet szeretetlakomára várt a hittan-
termekbe. Gratulálunk a jubiláns házasoknak hűségükért, és köszönjük ezt a 
szép ünnepet!                                                                       Kép, szöveg B, S,
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