
A Húsvétot megelőző 40 
nap – nagyböjt szent ideje – 
a felkészülés időszaka. Hi-
tünk legnagyobb csodájá-
nak és egyben legnagyobb 
titkának méltó megünnep-
lésesére készül anyaszent-
egyházunk. Nagyböjt segít-
ség számunkra abban, hogy 
valóban át tudjuk érezni és 
élni a Húsvét valódi mondanivalóját, azt, hogy 
Jézus Krisztusnak, az Isten Fiának értünk áldo-
zott élete a biztosíték arra, hogy a hittel meg-
élt szenvedés, a krisztusi lelkülettel hordozott 
kereszt nem hiábavaló, mert abban Isten ereje 
és végtelen szeretete lesz nyilvánvalóvá. Jézus 
dicsőséges feltámadása pedig a mennyei Atya 
szeretetteljes válasza minden emberi szenve-
désre, megpróbáltatásra és kudarcra. Krisztus 
nagypéntek délutánján, a kereszt a szenvedés 
fájdalommal teli órájában az Atyához kiáltott, 
aki Húsvét hajnalán hallgatta meg Őt. 

Mi szükséges tehát –
többek között – a gyü-
mölcsöző készülethez? 
Az, hogy nagyböjt ide-
jét élve az imádság, a 
kisebb-nagyobb lemon-
dások által tudjak szem-
benézni önmagammal: 
ki is vagyok valójában?! 
Melyek életem sebei, 

nagypéntekes időszakai? Ezen felül el kell ha-
tároznom, hogy napról napra közelebb akarok 
kerülni Istenhez. Emberi gyarlóságom, gyen-
geségem ellenére is minden percben, minden 
pillanatban az övé akarok lenni! Ez az élet-
szentség és az üdvösség útja! 

Kérjük a kegyelmet, hogy egy gyümölcsö-
zően eltöltött nagyböjti szent idő segítsen min-
ket Húsvét ünnepének egyre mélyebb megélé-
sében és Isten szeretetének befogadásában.

Toldi Norbert káplán
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„Húsvét közeleg, 
 készítsd föl szívedet”
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Krisztusban Kedves Testvérek!

Minden nagyböjti időszak Jézus megkísértésé-
nek történetével kezdődik valamelyik evangélis-
ta tollából. Ebben az esztendőben Márk evangé-
liumát olvastatja Egyházunk, aki tudvalevőleg a 
legrövidebben, legtömörebben fogalmaz, de jelké-
pei a többi evangélista kiegészítésével feltárják az 
üdvösségtörténetnek olyan mélységeit, amit ha az 
idők jeleit értelmezve olvasunk, örök időszerűség-
gel szólítanak meg bennünket. Jézust megkísértet-
te a pusztában a sátán, akiről majd később Jézus 
maga mondta, hogy nem más, mint „a hazugság 
atyja” (Jn 8,44). Az az odavetett mondat a meg-
kísértés Márk szerinti elbeszélésében: „vadállatok 
között élt és angyalok szolgáltak neki” (Mk 1,13), 
visszautal a teremtéstörténetre, amikor még az em-
ber békességben volt Istennel és a teremtett világ-
gal, de a bűnbeesés után, amelyre a gonosz lélek az 
embert hazugsággal rávette, megzavarodott az em-
ber Istenhez, természethez való viszonya, amely 
mind a mai napig tart. Lelkiismeretében szembe 
került az Istennel, és elindította az embertársai el-
leni bűnfolyamot, ami Jézus perében tetőzött. A 
perben csak hazugsággal, rágalmakkal és gyűlölet-
tel lehetett halálos ítéletet hozni.

Jézus legyőzte a sátánt és visszaállította önmaga 
környezetében a paradicsomi rendet. Ő lett a máso-
dik Ádám, aki egyben megváltást hozott az ember-
nek. Ő lett az, akinek a próféták jövendölése sze-
rint „szájában nem találtatott hazugság” (Iz 53,9), 
akinek szava hatalommal teljes, és Ő a megteste-
sült Ige. Az az Ige, aki már a teremtéskor is ott volt 
és az a Szó vált láthatóvá benne, amely által Is-
ten teremtette a világot (vö. Koll,16). Éppen ezért 
az embereknek adott legnagyobb ajándékok egyike 
és az emberben talán a legcsodálatosabb, hogy be-
szélni tud, mert a beszéddel a halhatatlan lélek ké-
pességeként megfogalmazott gondolatokat ki tud-
ja fejezni. Beszéddel életeket menthetünk, életeket 
irányíthatunk, az életnek célt adhatunk, kapcsolat-
ba kerülhetünk Istennel. Az egész üdvösség tör-
ténete a beszédnek története is, „mert sokszor és 

sokféleképpen szólt Isten a próféták által, a vég-
ső időkben Fia által szólt hozzánk” (Zsid 1,1). Jé-
zus Krisztusban ez a szó: megváltó – Szó is lett, 
az ember által elrontott történelmet helyrehozta, 
evangéliuma pedig kijelölte számunkra az Istenhez 
vezető utat. Gondoljunk örökbecsű példázataira, a 
Hegyi Beszédre, benne a Nyolc Boldogság tanítá-
sára, utolsó vacsorai imájára, a föltámadás utáni 
biztatására. Szava hatalom volt, mert az ember leg-
nagyobb vereségét, a halált is megfordította: „Én 
vagyok a föltámadás és az élet” (Jn 11,25). Az Ő 
Szava” út, igazság és élet” (vö. Jn 14,6).

Ehhez képest milyenné lett az emberi szó: is-
tenkáromló, trágár, gyűlölködő, telve hazugsággal 
a közbeszédben, a politikában, de még a szellemi 
életben tevékenykedőkről is sokszor el lehet mon-
dani, hogy megnyilatkozásaik „az írástudók árulá-
sa”. Mennyi szószátyárság, üres közhely van eb-
ben a világban, pedig Jézus azt tanítja: „Minden 
fölösleges szóról számot adunk, szavaink alap-
ján mentenek föl vagy ítélnek el bennünket” (Mt 
12,36). Mi a fölöslegesen kimondott szó? Ami nem 
serkent a jóra, amiből nem épülünk hitben, szere-
tetben, amiből nem ismerjük meg az igazságot, ami 
által egymásnak nagyon súlyos kárt okozunk. Fe-
renc pápánk hivatalba lépése óta többször foglal-
kozott a pletykával, megszólással, rágalmazással, 
az adott szó meg nem tartásával, amit a legsúlyo-
sabban elítélt. A Tízparancsolatból a nyolcadik pa-
rancsolatot már az Ószövetség is alaposan földol-
gozta: a hamis tanúskodásnak, az esküszegésnek, 
a rágalmazásnak eseteit, amelyre Jézus a Hegyi 
Beszéd radikalizmusával egyszerűen csak any-
nyit mondott: „Én pedig azt mondom nektek, egy-
általán ne esküdjetek, sem az égre, mert az Isten 
trónja, sem a földre, mert az lába zsámolya, sem 
Jeruzsálemre, mert a nagy király városa. Még sa-
ját fejedre sem esküdjél, mert  egyetlen hajszála-
dat sem tudod fehérré vagy feketévé tenni. Ellen-
ben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem 
pedig nem. Ami ezen felül van, a gonosztól való. 
„ (Mt 5,3438) Korunkban a szavak által történő 

Érsek úr nagyböjti körlevele
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H a m v a z ó s z e r -
dán a templomban 
a mise után Mons. 
Menyhárt Sándor 
plébános úr  az elő-
ző évi szentelt barka 
hamuját megszen-
telte, s azzal rajzolta 
a keresztet a hívek 
homlokára, Toldi 
Norbert káplán úr-
ral. Ez a nagyböjt 
kezdetét jelző szer-
tartás. 

„...mert por vagy, és visszatérsz a porba!” Ez a 
hamvazószerdán elhangzó isteni mondat jelzi szá-
munkra, hogy teremtett mivoltunkból nem tudunk 

kilépni, ugyanakkor emlékeztet és meghív arra, 
hogy ezt ne megalázásként, hanem ajándékként fo-
gadjuk el.                                                ikor

vétkezés úgy is világméretűvé lett, hogy különbö-
ző technikai eszközökkel felelőtlenül, felelősség-
re vonás nélkül mások becsületébe gázolhatunk 
és életutakat tönkretehetünk. Nemcsak a sajtónak 
vannak ilyen bűnei, hanem az egyes embereknek 
is. Az utóbbi időkben nagy vihart kavart a liberá-
lis sajtóértelmezés, amellyel bármit, bárkit, vallá-
sos meggyőződéseket gúnyolhatnak és tönkrete-
hetnek A média olyan, mint minden eszköz: jóra és 
rosszra használható, ahogyan a késsel lehet kenye-
ret vágni, de ölni is. A médiával lehet lélekgyilkos-
ságot elkövetni és a szeretet civilizációját építeni. 
Ez az egyes emberre is vonatkozhat.

Szomorúan tapasztalom, hogy egyházközsége-
inkben vannak olyan emberek, akik másokat meg-
rágalmaznak, nevüket nem vállalva feljelentenek, 
féligazságot, hamis információkat közölnek. Ha 
rákérdezünk ezekre a vádaskodókra, honnét tudja 
ezt, és mivel bizonyítja, akkor nagyon sokszor ez a 
válasz: „Hallottam, ezt beszélik”. Pilinszky János 
írta, hogy minden nyelvromlás valódi oka a szere-
tet hiánya. Akik alaptalanul vádaskodnak, egyben 
azt is kinyilvánítják, hogy nincs bennük szeretet.

Nagyböjt kezdete van, Jézus fölhívó szava, hogy 

térjetek meg és tartsatok bűnbánatot, szóljon sze-
mélyesen nekem is, vizsgáljam meg a lelkiisme-
retemet, hogyan bánok szavaimmal, mit mondok 
másokról, mert ez egyben tanúságtevés is. Ugyan-
akkor határozzuk el, hogy vállaljuk a szó fegyel-
mét, amiről Jakab apostol tanítja: „Ha valaki nyel-
vével nem vétkezik, tökéletes ember, az képes 
egész testét is megfékezni” (vö. Jak 3,2). A val-
lásos ember meghasonlottsága az apostol szerint: 
„Nyelvünkkel áldjuk az Urat és az Atyát, és vele 
átkozzuk az embereket, akik Isten hasonlóságára 
vannak teremtve. Ugyanabból a szájból áldás és 
átok száll. Testvéreim, ennek nem szabad volna így 
lennie.” (Jak 3,911).

A húsvéti készületben bánjuk meg beszédünk-
kel elkövetett bűneinket is, tegyük napi feladattá, 
hogy vigyázunk szavainkra, és kérjük az Urat Sa-
lamon királlyal: „Adja meg nekem Isten, hogy böl-
csen beszéljek.” (Bölcs 7,15)

Kalocsa, 2015 Nagyböjtjén

Dr. Bábel Balázs
érsek

„...mert por vagy, és visszatérsz a porba!” 
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NAGYBÖJT – 2015
A MEGSZENTELT ÉLET ÉVÉBEN

Valamennyien ismerjük a gazdagságot, melyet az Istennek szentelt élet ajándéka a maga sokféle karizmá-
jával és intézményével az egyházi közösség számára jelent. Közösen adjunk hálát Istennek a szemlélődő 
és apostolkodó szerzetesrendekért és szerzetesi intézményekért, az apostoli élet közösségeiért, a világi 
intézményekért és az Istennek szentelt személyek más csoportjaiért, valamint mindazokért, akik szívük 
mélyén különlegesen átadták magukat Istennek.                                                           (Vita consecrata 2)

Olvass! Elmélkedj! Cselekedj!

február 18.
Hamvazószerda

Joel 2,12-18;  
2Kor 5,20 - 6,2;  
Mt 6,1-6.16-18

Ezért minden hivatás azt kéri, hogy lépjünk ki önma-
gunkból, hogy létünk középpontjául Krisztust és az 
evangéliumot tegyük. Akár a házas életben, akár a 
szerzetesi és papi életben felül kell múlni azokat a 
gondolkodás- és cselekvésmódokat, amelyek nin-
csenek összhangban Isten akaratával. Ez az Úr imá-
dásához és a testvérekben való szolgálatához vezet 
minket.

Részt veszek az 
első nagyböjti 
szentmisén, a 
hamvazáson 

és megtartom a 
szigorú böjtöt

február 19.
csütörtök

MTörv 30,15-20; 
Lk 9,22-25 

Az Istennek való önfelajánlás minden keresztényre 
vonatkozik, hiszen a keresztség által mindnyájan Is-
tennek vagyunk szentelve. Mindnyájan arra kaptunk 
meghívást, hogy nagylelkűen odaajándékozzuk éle-
tünket a családban, a munkahelyen, az egyház szol-
gálatában, az irgalmasság cselekedeteiben.

Megtervezem 
nagyböjti 

készületemet és 
örömmel vállalom 
a mai nap terhét

február 20. 
péntek

Iz 58,1-9a;
Mt 9,14-15

Ebben az évben különösképpen is köszönjétek meg 
az Úrnak azokat az ajándékokat, amelyeket kaptunk 
és ma is kapunk a sok megszentelt személy kariz-
májához való hűségén keresztül. Bíztatlak bennete-
ket, hogy fogjátok körbe a megszentelt személyeket, 
és örüljetek együtt velük, osztozzatok nehézségeik-
ben, működjetek együtt velük. Éreztessétek meg ve-
lük az egész keresztény nép meleg szeretetét!

Böjtölök a 
szerzetesekért, 

hogy 
hivatásukban 
hűségesen 
kövessék 

Krisztus Urunkat

február 21.
szombat

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

Nem kell félnünk: az élet minden szakaszában Is-
ten szenvedélyesen és gyakorlottan törődik művé-
vel, melyet az ő keze alkotott. Sosem hagy el minket! 
Szívén viseli rólunk alkotott tervének megvalósulá-
sát, mindazonáltal egyetértésünkkel és együttműkö-
désünkkel akarja ezt véghezvinni.

Kimondom és 
elengedem a 
félelmeimet, 

az Úrra bízom 
jövőmet

február 22.
Nagyböjt  

1. vasárnapja

Ter 9,8-15; 
1Pét 3,18-22; 
Mk 1,12-15

Készítsük elő tehát szívünket úgy, hogy az „jó föld” 
legyen: így hallgassa, így fogadja be az igét, és így 
hozzon majd gyümölcsöt. Minél inkább egyesülni tu-
dunk Jézussal az imádságon, a Szentíráson keresz-
tül, az egyházban kiszolgáltatott szentségek által és 
a testvériség által, annál nagyobb lesz bennünk az 
öröm, hogy együttműködünk Istennel az irgalom, 
az igazság, az igazságosság és a béke országának 
szolgálatában.

Pihenéssel, 
imádsággal, 
a családdal 
ünneplem  

a vasárnapot
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február 23.
hétfő

Lev 19,1-2.
11-18; 

Mt 25,31-46

Ne zárkózzatok magatokba, ne engedjétek, hogy ott-
honotok apró-cseprő teendői teljesen lekössék fi-
gyelmeteket, ne maradjatok problémáitok rabjai. 
Ezek majd megoldódnak, ha kimentek, és segítetek 
másoknak megoldani problémáikat és hirdetitek az 
örömhírt. Akkor találtok életet, ha adjátok az életet, 
akkor találtok reményt, ha adjátok a reményt, akkor 
találtok szeretetet, ha adjátok a szeretetet.

Ma különösen 
segítőkész 
leszek, és 

imádkozom a 
hitkeresőkért,  

katekumenekért

február 24.
kedd
Szent 

Mátyás
apostol

ApCsel 1,15-
17.20-26; 
Jn 15,9-17

Legyetek a kommunió emberei, bátran legyetek jelen 
ott, ahol különbözőségek és feszültségek vannak, le-
gyetek hiteles tanúi a Lélek jelenlétének. Engedjé-
tek, hogy az a szeretetkapcsolat világosítson meg 
benneteket, amely a három isteni személyt össze-
köti egymással, hiszen ez minden személyes kap-
csolat modellje.

Ma az egység 
embere leszek, 

a feszültség 
helyett a 

szeretetet viszem 
mindenhová

február 25.
szerda

Jón 3,1-10; 
Lk 11,29-32

Engedjük-e és milyen mértékben, hogy az evangéli-
um megszólítson minket? Az evangélium követelmé-
nyekkel áll elénk, és azt akarja, hogy radikálisan és 
őszintén éljük meg. Nem elég olvasgatni, nem elég 
elmélkedni róla. Jézus azt kéri, hogy éljük, valósítsuk 
meg az ő szavait.

Olvasom 
az evangéliumot, 

és engedem, 
hogy 

megszólítson

február 26.
csütörtök

Eszt 4,17n.p-r.
aa-bb.gg-hh; 
Mt 7,7-12

A Vele való találkozás öröme, az ő hívásának az örö-
me arra indít minket, hogy ne zárkózzunk be ma-
gunkba, hanem nyíljunk meg. Ez az öröm visz az 
egyház szolgálatára. Az igazi öröm ragályos, és se-
gít előre haladni.

Ma mindenki 
felé örömöt és 
reményt akarok 

sugározni

február 27.
péntek

Ez 18,21-28 
Mt 5,20-26

Az Úrhoz való tartozás lehetővé teszi, hogy külön-
leges módon tegyenek tanúságot Isten országának 
evangéliumáról. Mivel egészen Istennek vannak 
szentelve, teljesen átadják magukat testvéreik szol-
gálatának, hogy elvigyék Krisztus világosságát oda, 
ahol legsűrűbb a sötétség, és reményt árasszanak 
az elkeseredett emberek szívébe.

Böjtölök egy 
konkrét szerzetes 
testvérért, hogy 

hivatásában 
hűséges 
maradjon

február 28.
szombat

Mtörv 26,16-19; 
Mt 5,43-48

A szentek és a lelki élet mesterei azt mondják ne-
künk, hogy a hitelességben való növekedéshez na-
gyon hasznos, sőt elengedhetetlen a mindenna-
pi lelkiismeretvizsgálat. Mi történik a lelkemben? 
Így legyél nyitott az Úrral, aztán a gyóntatóval, a 
lelkiatyával. 

Lelkiismeret 
vizsgálatot tartok, 

felkészülök 
szentgyóná- 

somra

március 1.
Nagyböjt  

2. vasárnapja

Ter 22,1-2.9a.
10-13.15-18;

Róm 8,31b-34; 
Mk 9,1-9

Az egyháznak és a világnak szüksége van az Is-
ten szeretetéről és irgalmáról szóló tanúságtételre. 
A szerzetesek és szerzetesnők arról tesznek tanúsá-
got, hogy Isten jó és irgalmas. Ezért hálásan becsül-
jük meg a megszentelt élet tapasztalatait és ismerjük 
meg egyre mélyebben a különféle karizmákat, lelki-
ségeket.

Ma igyekszem 
jobban 

megismerni 
egy (számomra 
kevésbé ismert) 
szerzetesrend  

 lelkiségét

március 2.
hétfő

Dán 9,4b-10; 
Lk 6,36-38

Az egyház értékét alapvetően az evangélium meg-
élése és hitünk tanúságtétele adja. Az egyház fel-
adata, hogy jelenvalóvá tegye a társadalomban Isten 
országának kovászát, mindenekelőtt a testvéri sze-
retetről, a szolidaritásról és az osztozásról szóló ta-
núságtételével.

Támogatok egy 
rászorulót
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március 3.
kedd

Iz 1,10.16-20; 
Mt 23,1-12

Egy olyan társadalomban, amely hivalkodóan az 
eredményesség kultuszát ápolja, egészségmániás 
és a siker a mindene, emellett pedig elnyomja a sze-
gényeket és kirekeszti a „lúzereket”, életünk által mi 
tanúságot tudunk tenni a Szentírás szavainak igaz-
ságáról: „Amikor gyengének bizonyulok, akkor va-
gyok erős”

Ma nem akarok 
mindenben 

„győzni”

március 4.
szerda

Jer 18,18-20; 
Mt 20,17-28

Ezért mindannyian arra vagyunk meghívva, hogy 
szívünkben Krisztust imádjuk, hogy megérintsen 
bennünket az ige magvában lévő kegyelem, amely-
nek növekednie kell bennünk és a felebarát konkrét 
szolgálatává kell válnia.

Betérek  
egy templomba,  
15 perc csendes  

Szentségi- 
mádásra

március 5.
csütörtök

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

Egy olyan társadalomban, amelyben összetűzések 
vannak, az egymástól eltérő kultúrák nehezen férnek 
meg egymás mellett, a gyengébbeket elnyomják, 
igazságtalanság és egyenlőtlenség uralkodik, ne-
künk egy konkrét közösségmodellt kell felkínálnunk, 
mégpedig azáltal, hogy elismerjük minden személy 
méltóságát és lehetővé tesszük, hogy testvéri kap-
csolatokat ápoljunk egymással.

Ma erősítem 
környezetemben 

a bizalmat, a 
testvéri 

kapcsolatokat

március 6.
péntek

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

Mt 21,33-43
.45-46

Időnként – miként Illéssel és Jónással megesett – 
elfoghat minket a kísértés, hogy elmeneküljünk, fel-
hagyjunk a prófétai megbízatással, mert túlságosan 
is megerőltető, mert belefáradtunk és csalódottak 
vagyunk. A próféta azonban sosincs egyedül! Jere-
miáshoz hasonlóan az Úr minket is biztosít: „Ne félj, 
mert veled vagyok!”

Böjtölök azokért 
a szerzetesekért, 

papokért, 
akik meginogtak 

hivatásukban

március 7.
szombat

Mik 7,14-
15.18-20; 

Lk 15,1-3.11-32

 „Atyám, vétkeztem, ezt tettem, azt tettem…” – 
mondjatok el mindent. És az Úr átölel, megcsókol! 
„Menj, és többé ne vétkezz!” És ha visszatérsz, ak-
kor újra ugyanezt mondja.

Imádkozom, 
hogy hitemben 

hűséges 
maradhassak

március 8.
Nagyböjt  

3. vasárnapja

Kiv 20,1-17; 
1Kor 1,22-25; 

Jn 2,13-25

A szívekbe vetett jó magot, Isten igéjét a gonosz 
gyakran elrabolja, mert a szorongatás, a világi gon-
dok s a csalóka gazdagság elfojtják a tanítást. A ne-
hézségek elbátortalaníthatnak minket, és arra indít-
hatnak, hogy magunkba zárkózzunk. Az igazi öröm 
abban a hitben és megtapasztalásban áll, hogy ő, 
az Úr, hűséges, vele előre tudunk haladni és ki tud-
juk tárni szívünket nagy eszmék, nagy dolgok előtt.

Ma imádkozom 
 a jegyesekért és  
a házasságban 

élőkért, 
hogy Isten 

szeretetének jelei 
legyenek  

a világban

március 9.
hétfő

2 Kir 5,1-15a; 
Lk 4,24-30

Egyszer hallottam egy megszentelt személyről, egy 
nővérről, hogy megígérte az Úrnak, soha nem mond 
rosszat senkiről. Ez egy nagyon szép út az életszent-
séghez. Az, hogy nem mondunk rosszat másokról.

Ma mindenkiről 
csak jót mondok

március 10.
kedd

Dán 3,25.
34-43; 

Mt 18,21-35

Bocsássatok meg egymásnak, viseljétek el egymást! 
A sátán mindent felhasznál, hogy megosszon benne-
teket. Ha valaki azt mondja: „Nem akarok megszólni 
senkit, de…”, ezzel már el is kezdődött a közösség 
megosztása. Ez sehová sem visz, csak megoszt, el-
választ. Ápoljátok a szeretetet egymás között, élje-
tek családiasan.

Nem hagyom, 
hogy a gonosz 

megossza  
környezetemet,
közösségeimet
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március 11.
szerda

Mtörv 4,1.5-9; 
Mt 5,17-19

Alázattal, ugyanakkor a Szeretet-Istenre való nagy 
ráhagyatkozással valljuk meg és az Úr irgalmas sze-
retetének megtapasztalásaként éljük meg törékeny-
ségünket.

Megteszek 
valamit, amit már 
régóta halogatok

március 12.
csütörtök

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

Mondjátok el mindig az igazságot a gyóntatónak. Ez 
az áttetszőség jót tesz, mert alázatossá tesz mind-
nyájunkat. Mondjátok el anélkül, hogy bármit is eltit-
kolnátok, szépítés nélkül, mert Jézussal beszéltek a 
gyóntató személyében, és Jézus tudja az igazságot. 
Csak ő az, aki mindig megbocsát.

Egészen 
őszintén 

szembenézek 
bűneimmel  

és Istenre bízom 
magam

március 13.
péntek

Oz 14,2-10; 
Mk 12,28b-34

A megszentelt személyek Isten jelei az élet különbö-
ző területein, élesztők, melyek egy igazságosabb és 
testvériesebb társadalom növekedését szolgálják, 
és a kicsinyekkel és a szegényekkel való osztozás 
prófétai tanúságtevői. Így értve és élve a megszen-
telt élet Isten ajándéka, Isten ajándéka az egyház-
nak, Isten ajándéka az ő népének.

Böjtölök 
a magyar 

szerzetesekért, 
bárhol élnek 
a világban

március 14.
szombat

Oz 6,1-6; 
Lk 18,9-14 

Assisi Szent Ferenc mondta: „Hirdessétek mindig az 
evangéliumot, és ha szükséges, akkor szavakkal is.” 
Mit akar ez jelenteni? Az evangéliumot az életünk hi-
telességével, koherenciájával kell hirdetni.

Megvizsgálom 
életemet: 
mennyire 

hitelesek tetteim  
és szavaim?

március 15.
Nagyböjt  

4. vasárnapja
Nemzeti ünnep

2Krón 36, 
14-16.19-23; 

Ef 2,4-10; 
Jn 3,14-21

Ne engedjetek a számok és a hatékonyság kísér-
tésének, még kevésbé annak, hogy saját erőtökre 
hagyatkozzatok. Fürkésszétek életetek távlatait vir-
rasztó éberséggel. Folytassuk és mindig az Úrba ve-
tett bizalommal kezdjük újra utunkat!

Megkeresem 
hol, mit kell 

újrakezdenem az 
Úrral?

március 16.
hétfő

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

Áldom az Urat, amiért a megszentelt élet éve éppen 
egybeesik a családról szó szinódussal. A család és 
a megszentelt élet mindenkit gazdagító és minden-
kinek kegyelmet közvetítő hivatások, az emberi kap-
csolatok építésének humanizáló terei, az evangeli-
zálás helyei, ahol igazán segíthetjük egymást.

Imádkozom 
a családokért,  

a gyermekekért,  
a fiatalokért  

és az idősekért

március 17.
kedd

Ez 47,1-9.12; 
Jn 5,1-16

Tőlünk, akik már nem vagyunk olyan fiatalok, ne ta-
nuljátok meg azt a sportot, amelyet mi, öregek gyak-
ran űzünk, a panaszkodás sportját. Legyetek inkább 
pozitívak!

Ma nem 
panaszkodom

március 18.
szerda

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

Legyetek vidámak! Mutassátok meg mindenkinek, 
hogy Krisztus követése és evangéliumának tettekre 
váltása boldogsággal tölti el szíveteket. Fertőzzétek 
meg ezzel az örömmel a hozzátok közeledőket, és 
akkor sokan fogják kérdezni tőletek örömetek okát, 
és felébred bennük a vágy, hogy osztozzanak ragyo-
gó és lelkesítő evangéliumi kalandotokban.

Ma örömmel  
„fertőzöm meg” 

a környezetemet

március 19.
csütörtök

Szent József,  
Szűz Mária  

jegyese

2Sám 7,4-5a. 
12-14a.16; 

Róm 4,13.16-
18.22; 

Mt 1,16.18-21.24a

Legyetek bátrak! Aki érzi, hogy az Úr szereti őt, az 
teljesen belé tudja vetni bizalmát. A benneteket kí-
sérő Szentlélek erejével menjetek el a világ útjaira 
és mutassátok meg az evangélium megújító erejét, 
amely ha tettekre váltják, ma is csodákat visz vég-
be, és az ember minden kérdésére választ tud adni.

Szentmisére 
megyek, 

szentáldozáshoz 
járulok, 

imádkozom az 
édesapákért
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március 20.
péntek

Bölcs 2,1a.12-22;  
Jn 7,1-2.10.25-30

Minden megszentelt személy ajándék Isten úton lévő 
népe számára. Nagy szükség van jelenlétük minden 
formájára, amelyek megerősítik és megújítják az el-
kötelezettséget az evangélium hirdetése, a keresz-
tény nevelés, a szükséget szenvedők megsegítése 
és a szemlélődő ima mellett, a fiatalok, a családok, 
az igazságosság és a béke szolgálata mellett.

Böjtölök, hogy 
szerzetesi 

közösségeink 
az evangélium 

hiteles tanúi 
legyenek a 

magyar egyház 
javára

március 21.
szombat

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

Egymás megszólása, a pletyka, az irigység, a félté-
kenység, a veszekedés mind olyan magatartásfor-
ma, amely nem kaphat helyt házainkban. A szeretet 
előttünk megnyíló útja valósággal végtelen, ha elfo-
gadjuk és befogadjuk egymást, figyeljünk egymás-
ra, megosztjuk anyagi és lelki javainkat, gyakoroljuk 
a testvéri figyelmeztetést, különleges tisztelettel bá-
nunk a leggyengébbekkel…

Ma kerülöm 
a pletykát,

nem halogatom 
szentgyónásom

március 22.
Nagyböjt  

5. vasárnapja

Jer 31,31-34; 
Zsid 5,7-9; 

Jn 12,20-33

Arra szeretnélek bátorítani, hogy lépjetek ki maga-
tokból. Két kijárat van: az egyik a Jézussal való talál-
kozás felé, a transzcendencia felé, a másik pedig a 
másokkal való találkozás felé, hogy nekik Jézust hir-
dessük. És ennek a kettőnek együtt kell lennie.

Ma imádkozom  
az üldözött  

keresztényekért

március 23. 
hétfő 

Dán 13,1-9. 
15-17. 

19-30.33-62;
Jn 8,12-20

Az egyház nem prozelitizmussal [térítéssel], ha-
nem vonzással növekszik. Életeteknek kell beszél-
nie, olyan életet kell élnetek, amelyen átsugárzik az 
evangélium megélésének öröme és Krisztus követé-
sének szépsége!

Ma úgy élek, 
hogy Krisztushoz 

vonzzam az 
embereket

március 24.
kedd

Szám 21,4-9; 
Jn 8,21-30

Nem kell félnünk attól, hogy korlátaink vannak, mert 
az Úr ismeri ezeket a korlátokat – hanem nagylelkű-
en hagynunk kell, hogy ő cselekedjen bennünk.

Az Úrra bízom 
korlátaimat

március 25.
szerda

Gyümölcsoltó 
Boldog-asszony

Iz 7,10-14;8,10 
Zsid 10,4-10; 
Lk 1,26-38

Mária, Jézus anyja és a mi édesanyánk, elismét-
li nekünk is: „Tegyetek meg mindent, amit mond!”. 
Jót fog tenni mindnyájatoknak, ha bizalommal jártok 
egy olyan közösségi úton, amely a legjobb energi-
ákat tudja felszabadítani bennetek és körülöttetek.

Imádkozom az 
édesanyákért, 
nagymamákért

március 26.
csütörtök

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

Most azokhoz fordulok, akik saját hivatásuk megér-
téséhez készségesen szeretnék meghallani Krisztus 
hangját, amely ma újra szól az egyházban. Arra hív-
lak titeket, hogy hallgassátok és kövessétek Jézust, 
hagyjátok, hogy szavai – melyek „lélek és élet” – át-
formálják bensőtöket.

Imádkozom 
a hivatásukat 
keresőkért, 
hogy bátran 

válaszoljanak az 
Úrnak

március 27.
péntek

Jer 20,10-13; 
Jn 10,31-42

A hivatás egy gyümölcs, amely olyan földön érlelő-
dik, amelyet az egymás szolgálatában kifejeződő 
szeretet művel meg. Egyetlen hivatás sem önmagá-
tól születik, és nem is önmagáért él. A hivatás Isten 
szívéből ered, és a hű nép jó földjében, a testvéri 
szeretetben hajt ki.

Böjtölök új 
szerzetesi és 

papi hivatások 
születéséért

március 28.
szombat

Ez 37,21-28; 
Jn 11,45-57

Minket, keresztényeket az Úr nem kicsiny dolgokra 
választott ki, menjetek mindig tovább a nagy dolgok 
felé. Nagy eszmékre tegyétek fel életeteket!

Milyen nagy 
dolog felé hív 

az Úr  
életemben?
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március 29.
Virágvasárnap

Iz 50,4-7; 
Fil 2,6-11; 

Mk 14,1-15,47

Közöttünk ne legyenek szomorú arcok, örömtelen és 
elégedetlen emberek. Mindenki máshoz hasonlóan 
nekünk is vannak nehézségeink, ránk tör a lélek sö-
tét éjszakája, csalódás tölt el, betegség dönt ágyba, 
korunk előrehaladtával erőink is megfogyatkoznak. 
Éppen ekkor kellene rátalálnunk a „tökéletes boldog-
ságra”, meg kellene tanulnunk felismerni Krisztus ar-
cát, aki mindenben hasonlóvá lett hozzánk, és aki 
irántunk való szeretetből nem utasította el a kereszt 
szenvedését.

Ma igyekszem 
felismerni Krisztus 
arcát mindenben, 

imádkozom  
a betegekért, 
szenvedőkért,  
haldoklókért

március 30.
Nagyhétfő

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

Az igazi öröm nem a dolgokból, nem birtoklásból 
születik. A találkozásból, a másokkal való kapcso-
latból születik, abból az élményből, hogy elfogadott-
nak, megértettnek, szeretettnek érezzük magunkat, 
és mi magunk is elfogadunk, megértünk, szeretünk 
másokat.

Ma különösen 
igyekszem 
elfogadni, 
megérteni, 

szeretni a másikat

március 31.
Nagykedd

Iz 49,1-6; 
Jn 13,21-33.

36-38

Amikor Isten hív, azt mondja nekünk: „Fontos vagy 
nekem, szeretlek és számítok rád!” Jézus mindnyá-
junknak ezt mondja. Ebből születik az öröm! Annak 
a pillanatnak az öröme ez, amikor Jézus rám nézett.

Őszintén 
kimondom: Fontos 

vagy nekem! 
Köszönöm!

április 1.
Nagyszerda

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

„Fontos vagy nekem!” Ezt hallani és megérteni a mi 
örömünk titka: az, hogy tudjuk, Isten szeret minket, 
hogy számára nem számok, hanem személyek va-
gyunk, és hogy tudjuk, ő az, aki minket hív.

Megköszönöm 
Istennek, hogy 

fontos vagyok neki

április 2.
Nagycsütörtök

Kiv 12,1-8. 11-14; 
1Kor 11,23-26;  
Jn 13,1-15

Legyetek közösségi emberek! Mély személyes kö-
zösségben Istennel fáradhatatlanul építsétek a test-
vériséget, mindenekelőtt a kölcsönös szeretet evan-
géliumi törvényét megtartva magatok között, azután 
pedig mindenkivel. Mutassátok meg, hogy az egye-
temes testvériség nem utópia, hanem magának Jé-
zusnak az álma az egész emberiségről.

Mit tehetek ma  
az egységért,  
a közösségért, 
egyházamért?

április 3.
Nagypéntek

Iz 52,13-53,12; 
Zsid 4,14-16. 

5,7-9; 
Jn 18,1-19,42

Ferenc az élő Jézust szemlélte, akinek nyitva van a 
szeme, nyílt sebeiből pedig vér folyik. Nektek is ezt 
kell szemlélnetek: a valóságot. Jézus Krisztus való-
ságát. Nem elvont gondolatokat, melyek szárazzá 
teszik a szívet. Szemlélődésetek Jézus sebeire irá-
nyuljon! Magával vitte az égbe e sebeket, és ma is 
megvannak.

A mai szigorú 
böjtöt  

a ferences család 
minden tagjáért  

ajánlom fel

április 4.
Nagyszombat

Jézus Krisztus a sírban nyugodott.
De a harmadik napon feltámadt, alleluja, alleluja!

Meglátogatom 
a templomot, a 
Szentsírt, és 
imádkozom 

szeretteimért

Az elmélkedésekben Ferenc pápa gondolatait 
olvashatjuk.
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„Robi atya” áldoztat

Novemberben, egyik szombat este, Székesfehér-
várról autóztam hazafelé, amikor megcsörrent a te-
lefonom. Sándor atya volt az. Mindenféle körítés 
nélkül előadta, hogy szeretné, ha másnap a tízes 
misén segítenék az áldoztatásban. Először értetle-
nül hallgattam szavait: hiszen én csak egy egysze-
rű testnevelő tanár vagyok, nem is vagyok tagja az 
egyházközségi képviselő testületnek, és csak úgy 
pörögtek le előttem a különféle indokok, amik, úgy 
éreztem, azt a választ erősítették volna bennem, 
hogy ne vállaljam el. De közben eszembe jutott az 
apostolok kiválasztásának a története a Bibliából: 
Jézus az egyszerű halászokat hívta meg maga mel-
lé a szolgálatra, és ők mindent hátra hagyva, szó 
nélkül követték őt. Ezt végiggondolva én is rábó-

lintottam a felkérésre. Jánoshalmán ez nem újdon-
ság. Nagypapám, Komáromi Ferenc és  Ádám Béla 
bácsi már gyerekkoromban is áldoztattak a szent-
miséken. Őket is mindig nagy tisztelettel néztem, 
hogy ekkora „kiváltságot” kaptak, hiszen belül a 
legtöbb ember, szerintem, azt gondolja vagy érzi, 
hogy az Úr Jézus „testét”, az ostyát csak felszentelt 
pap szolgáltathatja ki. Belül, a lelkemben ezt mind 
tisztáztam magammal, és Sándor atya bátorító sza-
vaival a mai napig szívesen állok ki a hívek elé az 
áldozás alkalmával. Az, hogy a baráti kör, a tanít-
ványok, ismerősök is először milyen furcsán rea-
gáltak az új „beosztásomra”, mutatja az, hogy hét-
főnként többször viccesen jegyezték meg: „Robi 
atya” áldoztatott a misén. Ez soha nem zavart, mert 
mindezt szívből, lélekkel teszem.

Komáromi Róbert

A magyar püspö-
ki kar már évtize-
dekkel ezelőtt en-
gedélyezte, hogy 
világiak is segíthes-
senek a papság li-
turgikus-lelkipász-
tori feladatainak 
ellátásában. Ezek 
egyszerű esetben az 
áldoztatásban való 
segítséget jelentik, 
ami kiegészülhet a 
betegek áldoztatá-
sával. Egyházköz-
ségünkben Gyetvai 
Józsefet, Haug Andrást, Kiss Györgyöt, Komáromi Róbertet és Malustyik Bélát bízta 
meg az Érseki Hatóság, hogy segítsenek a szentmiséken az áldoztatásban. Ezen felül töb-
ben segítenek az otthonukból kimozdulni nem tudó betegek áldoztatásában is, hiszen szá-
mukra ez a módja maradt a Oltáriszentséggel való találkozásnak. Különösen fontos ez 
olyan hívek számára, akik korábban naponta szentmisére járók voltak. 

Kinek mit jelent az áldoztatás, annak érzékeltetésére álljon itt két tanúságtétel.

Liturgikus segítők
Áldoztatók egyközségünkben
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A fogadott fiú segítsége

Azt tapasztalom, hogy Mons. Menyhárt Sándor 
atya kezdeményezésére egyre több  beteghez vi-
lági segítők révén jut el a szentségi Jézus. Szeret-
ném az olvasókkal megosztani az én történetemet, 
melyben úgy gondolom kimondatlanul is ott van, 
hogy mit jelent számomra az áldoztatásban ily mó-
don való segítés.

Béla bácsit napi szentmisére járó embernek is-
mertem meg, több évtizeddel ezelőtt, mikor szom-
szédságába költöztünk. Személyes jó kapcsola-
tunk a „fogadott családtag” szintjére emelkedett 
már a kezdetekkor. A hozzánk mérten idős házas-
pár sokat segített, úgy fizikailag, mind lelkileg, fia-
tal családomnak, boldogult nejemnek, s majd meg-
özvegyülésemkor nekem is.  Aztán teltek múltak 
az évek, az idős házaspár hölgy tagja megbetege-
dett, ápolásra szorult. Példaértékű módon látta el 
a család Veronka nénit, s ebben oroszlánrésze volt 
a férjnek is. Közben Béla bácsi maga is lebetege-
dett, 87 éves korában eltört a lába, combnyaktörést 
szenvedett. Ebből felépült, de már mozgása nem 
volt a régi. Ezután a betegápolás mellett „csak” a 
vasárnapi szentmisékre jutott el. 2010. november 
végén elvesztette feleségét, pont annak a napnak 
a délutánján, amikor a 65. házassági évfordulójuk 

alkalmából a jubilánsoknak kijáró emléklappal tért 
haza a délelőtti szentmiséről. 

Béla bácsi özvegysége első napjaitól kezdve nap 
mint nap közösen kezdtünk járni szentmisére. Az 
elején, az egyik alkalommal, hazafelé tartva meg is 
jegyezte: „nem gondoltam volna, hogy öt év után 
még eljutok a reggeli misére”. Ettől kezdve még 
négy évig, szinte minden nap elvittem a szentmi-
sére. Sokszor emlegette, hogy mennyi és mekkora 
segítséget kap tőlem. Számomra természetes volt, 
hogy most rajtam a segítségnyújtás sora, mert anno 
én is sokat kaptam tőle, tőlük. 

Béla bácsi 2014 adventjének első hetében azon-
ban kénytelen volt feladni a templomba járást fáj-
dalmai miatt. Azóta is nagyon hiányzik számára a 
szentmisére járás. Sándor atya kezdeményezésére 
ezt a hiányérzetet nagy örömmel igyekszem eny-
híteni azzal, hogy eljuttatom hozzá az Oltáriszent-
séget. Látom, hogy mennyire fontos ez számára. 
Naponta közösen imádkozunk, ahogy ilyenkor azt 
kell, mielőtt magához veszi a szentségi Jézust. A 
közelmúltban is megjegyezte, hogy milyen meg-
nyugvást jelent számára, hogy naponta áldozhat. 
Adja Isten, hogy még sokáig tudjon legalább így 
áldozni Béla bácsi, aki annak idején maga is világi 
segítőként áldoztatta a híveket. 

Blázsik Sándor

Az új ministránsaink már 
néhány hónapja rendsze-
resen készültek arra, hogy 
az oltár körül szolgálók kö-
zösségének tagjai legyenek. 
A Szent Anna templomban 
december 17-én a délelőt-
ti szentmisén a  képen látha-
tó Zámbó Zorka és Abonyi 
Adrienn öltötte magára ün-
nepélyesen a megáldott mi-
nistráns ruhát. A következő 
vasárnap Nagy Judit és  Torma István öltözött be. Imádkozzunk értük, hogy fogadalmukhoz híven to-
vábbra is szeretettel szolgáljanak Istennek, és kitartóan járjanak szentmisére, minden helyen példát mu-
tassanak, illetve hűségesek legyenek vállalt feladataikhoz!

Ministráns beöltözés



JÁ NOS HAL MI HA RAN GOK12. ol dal 2015. Nagyböjt

A Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat Jánoshalmi Csoportja hálás kö-
szönetet mond mindenkinek, aki az 
elmúlt év folyamán bármivel, tartós 
élelmiszerrel vagy más tárgyi, anya-
gi adománnyal, munkával, csomag-
készítéssel, ünnepi ebéd hordással, 
raktárrendezéssel, beteglátogatással, 
idővel, imával, vagy bármi mással 
segítette munkánkat. Mindez lehető-
vé tette, hogy mi is minél többet se-
gíthessünk másoknak. Köszönet érte!

A 2014. év az országos Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat szempontjából megalakulásának 25. 
évfordulója volt. Ezért országosan és más csopor-
toknál és a mi csoportunknál is több ünnepi ren-
dezvény és hálaadó szentmise is volt. Istennek le-
gyen hála minden évért és eredményért! 

Az ünnepi alkalmakon kívül a jó Isten kegyel-
me, az önkéntesek és a segítők munkája és ado-

mányai a következő eredményeket tette lehetővé 
az elmúlt évben. Lehetőségünk volt folyamatosan 
használt ruhaneművel és más használati tárgyak-
kal ellátni a rászorultakat. Tartós élelmiszerrel és 
gyógyszerkiváltással is elég gyakran tudtunk se-
gíteni a nehezen élő családoknak. Többször tartot-
tunk ingyenes ruhabörzét. 

Húsvétkor és karácsonykor ebben az évben is – 

mint több mint 20 éve már – 60-70 fő részére ün-
nepi ebédet főztünk, és vittük ki a házakhoz se-
gítőkkel, magányos öregek, betegek és rászoruló 
családok részére. Az ebédhez egy kisebb kalácsos 
élelmiszercsomag is tartozott. Karácsony előtt 135 
családnak tudtunk tartós élelmiszerekből összeál-
lított csomagot juttatni, főleg gyermekeket nevelő 
hátrányos helyzetű családoknak.

Visszatérő, szép rendezvényünk minden évben 
a Szent Erzsébet kenyér osztása, és a 
jótékonysági gyűjtés is. Az elmúlt év-
ben fontos volt a hálaadáson kívül a 
meghalt máltai tagokért bemutatott 
szentmise is. 

Az egyéni adományok és támoga-
tások mellett köszönjük az Önkor-
mányzatnak a polcokat a raktárhoz és 
a burgonyát a karácsonyi ebédes cso-
magokhoz, az Egyházközségnek pe-
dig az anyagi támogatást és minden 
egyéni adományozónak és segítőnek 

az adományokat és a munkát. 
Isten áldjon meg minden segítőt és kérjük, hogy 

ha lehetőségük van rá, számíthassunk erre máskor 
is! Köszönet mindenkinek!

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Jánoshalmi Csoportja nevében 

Martinek Erzsébet máltai csop. vez.

Máltai munkák 2014-ben
Köszönet a segítőknek!
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A kápolnában sokan jöttek el a háromna-
pos lelkigyakorlatra, melyet december 8-9-
10-én tartott Szécsényi Attila kiskunhala-
si káplán. A három nap során arra keresett 
igazolást, hogy az ember teremtettségétől 
fogva jó. Mint hangsúlyozta, rossz hallani, 
amikor gyerekre, de időnként felnőttek ön-
magukra is azt mondják, hogy rossz voltam. 
Rossz az, amit tesz, amit gondol, amit elmu-
laszt, és ami történik vele fizikailag. Belül-
ről az ember Isten jóságát raktározza magá-
ban. 

Majd hozzátette, XII. Pius pápát idézve, hogy a 
világnak az legnagyobb baja, hogy azt hiszi magá-
ról, hogy nincsen baja. Vannak közöttünk olyanok 
is, akik komfortosan érzik magukat a bűneikben. 
Fel sem tűnnek nekik saját hibáik, gyöngeségeik. 

Majd arról elmélkedett, hogy a szeretet hiányzik 
nagyon sok ember életéből, és  példákkal igazolta, 
hogy ez a szeretetlenség mihez vezet. 

Karácsony titka éppen ebben rejlik, hogy kéz-
zel foghatóvá teszi a szeretet, mikor Isten önma-
gával ajándékozza meg az emberiséget. De nem 
elég, hogy mi megkapjuk ezt az ajándékot, hanem 
az teszi teljessé, hogy tovább tudjuk adni ezt má-
sok számára is. Nagyon fontos, hogy ne csak ön-
magunkért, hanem másokért is tudjunk imádkozni - 
hangsúlyozta Szécsényi Attila                  b.s. 

A szervezők jótékonysági céllal szeretetebédre hívták december 14-én a jánoshalmiakat a Szent Anna 
templom elé. A menü paprikás krumpli volt kolbásszal. Egy adagért 300 forintot kellett fizetni. A befolyt 
összeggel a rászorulók karácsonyi ebédjét támogatták az ötletgazdák. A bevétel segítségével így több em-
ber számára jutott meleg étel az ünnep előestéjén, melyet a plébánia konyháján főztek, és a szorgos segí-
tők juttattak el az érintettekhez a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi Csoportja szervezésében.

Máltaisok segítése

Ünnepre készítő lelkigyakorlat
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Egy régi gond oldódott 
meg azzal, hogy Mons. 
Menyhárt Sándor plébá-
nos úr kezdeményezésé-
re elkészült a Szent Anna 
templom padjainak fűtése. 
Így a híveknek nem kell a 
templomban fagyoskodni 
a téli nagy hideg idején a 
szentmisék és más egyhá-
zi alkalmak során. Tovább 
folyik a gyűjtés a fűtéssze-
relés költségeinek fede-
zésére. A plébános úr arról is tájékoztatott, hogy 
aki szeretne adakozni, az továbbra is megteheti a 
szentmisék alatt a templom közepén lévő persely-

be helyezett pénzzel, vagy az irodában nyitvatartá-
si időben: hétfőtől péntekig délelőtt, valamit szer-
dán és pénteken délután is.

Elkészült a padok fűtése

Karácsonyi hangverseny

A templomban advent utolsó vasárnapján egy magas színvonalú Karácsonyi Hangverseny részesei le-
hettek az érdeklődők. A Szent Anna Iskola kis és felnőtt kóristái, muzsikusai léptek fel elsőként. Őket kö-
vette a Hunyadi iskolások rendhagyó betlehemes játéka, mely jól érzékeltette, hogy mit tenne a ma embe-
re, ha szállást kérne tőle a Szent Család. A  Lajtha Művészeti Iskola szólistái is megmutatták tehetségüket, 
csakúgy, mint Juhászné Zelei Judit és Kovács Andrea zongoraművészek. A Mithras Kórus a tőle megszo-
kott nívót hozta, de a koronát a közös éneklés tette fel. Mons. Menyhárt Sándor plébános egy kis ajándék-
kal is megköszönte a résztvevőknek ezt a szép estét. Mi is köszönjük valamennyi résztvevőnek és szerve-
zőnek! Isten áldása legyen munkájukon!
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„Mária által Jézus-
hoz!” – tartja őseink 
mondása. II. János Pált, 
a szent pápát úgy is-
mertük, mint aki életre 
váltója volt az Egyház 
számára ennek a mon-
dásnak. 

Számára a Máriához 
való gyermeki ragasz-
kodás nem amolyan ér-
zelgősséggel vegyített 
vallásos gesztus volt, 
hanem valóságos, gyer-
meki bizalmon alapuló 
tiszta kapcsolat. Máriában azt az édesanyát tisztel-
te és szerette, aki valóban Krisztushoz vezeti Őt.

A címerében lévő kereszt és alatta a Mária mo-
nogram, melyek egy kék alapú pajzson találhatók, 
jelzik azt, hogy Ő egy egész életre Máriára, az égi 
édesanyára bízza magát. Életének minden szenve-

dését, megpróbáltatását, küzdelmét.
Töltsön el minket is igazi gyermeki  bizalom Jé-

zus Krisztus és mindnyájunk égi édesanyja iránt!
(KÉSZ előadás ihlette szösszenetek, Szent II. Já-

nos Pál lelkiségéről)
Toldi Norbert káplán

KÉSZ előadások

A Keresztény Értelmi-
ségiek Szövetsége hívásá-
ra sokan ott voltak  Mons. 
Menyhárt Sándor plébános 
úr „Házasság az egyház-
jogban” című előadásán. 
A kápolnában december 
4-én megtartott rendezvé-
nyen elhangzottakról ké-
sőbbi lapszámunkban tájé-
koztatjuk azon olvasóinkat 
is, aki nem tudtak ott len-
ni. Köszönjük a színvona-
las előadást! 

„Házasság az egyházjogban”

Totus Tuus-Egészen a Tiéd!
( Szent II. János Pál lelkisége)
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2015 január 17-én Jánoshalmán a hittantermek-
ben gyűlt össze több mint 50 fiatal az esperes kerü-
letből. Ezt az önszerveződést Jánoshalmáról Sán-
dor és Norbi atyák, Mélykútról János és István 
atyák, valamint több civil szervezet is támogatta. 

A találkozó célja, hogy megoldást találjanak az 

ifjúság összefogására. Ismerve az ifjúság mai sö-
tét helyzetét a kezdeményezés egy fénysugárként 
jelenne meg az ifjúság körében. A kezdeményezés 
egy egymásra épülő programsorozat. Az első talál-
kozón megszülettek az alapgondolatok, az ifjúság 
önszerveződésének folyamata. 2013-ban megala-
kult Jánoshalmi Kistérségi Ifjúsági Tanács 
(KIT) alapot biztosított az építkezésnek. 
Újra választották a KIT koordinátora-
it mely 1+12 tagból ál és májusig megha-
tározásra került a programterv. A találko-
zót egy játékos ismerkedő est követett. A 
programsorozat második állomása február 
7-én Mélykút volt, ahol a találkozó szent-
misével kezdődött, melyet egy előadás kö-

vetett János atya révén a betegek világ-
napja címmel, fotósorozat bemutatása 
kíséretében. Ezt követte a Művelődé-
si Házban egy fergeteges farsangi ren-
dezvény, melyen több mint 120 fiatal 
vett részt. A kulturális estet számos ve-
télkedő tarkította (jelmezverseny, tánc 
verseny, stb.).

A programsorozat részét képezi a 
játszóház beindítása Ilike néni irányí-

tásával, a nagyobb korosztály részére a Szent János 
Bogár Klub kezdte el működését. A következő es-
peres kerületi találkozó március 7-én Jánoshalmán 
lesz. A találkozó témája „Önismeret”, ezt követi 

április 11-én Mélykúton egy sportnap. Májusban 
pedig 22-23-án Pálosszentkúton részvétel az egy-
házmegyei ifjúsági találkozón. A programok hát-
térmunkáját a Jánoshalmi Kistérségi Ifjúsági Egye-
sület (KIE) megújított szervezette vállalta fel.

Bajkó Károly

Az ifjúság összefog
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A Szent József Kör még Rónaszéki Gábor atya 
kezdeményezésére és segítségével alakult meg 
2008 elején. Annak apropóján indult el a gondol-
kodás a kör megalakításáról, hogy az egyházköz-
ség és a plébánia életében sokszor csak az asz-
szonyok szerepelnek a hitélet és az imádságok 
színpadán. A férfiak inkább munkával és jelenlé-
tükkel mozdítják előre az egyházközséget. Egy kö-
zös munka után beszélgettünk róla, hogy jó vol-
na akár havonta is összeülni, és közösségben lenni 
csak férfiaknak. Az első alkalommal mindenki be-
leegyezett, hogy azt az imát, mely összeköti a kö-
zösség tagjait napi rendszerességgel (amennyiben 
lehetősége engedi) elimádkozza. Az első időkben 
is éreztük, hogy szükség van a közösségnek lel-
ki táplálékra, így a „régi” magyar szentek életével 
kezdtünk jobban megismerkedni, és tőlük tanulni. 
Fontosnak tartottuk már a kezdetekben is, hogy is-
merjük meg minél jobban egymást, melyeket ta-
pasztalataink szerint a névnapok közös megünnep-
lésével lehet egyik legjobban megtenni. Emellett a 
közösen végzett fizikai munka sem volt a Kör tag-
jainak ellenére. Az első évben már a kecskési te-
metőben, a Plébánián és a templomban is végez-
tünk szolgálatot munkával. Néhány év elteltével 
már az Úrnapi körmenet alkalmával a körünk is azt 
a megtiszteltetést kapta, hogy készítsen egy oltárt. 
Ennek a tagok nagyon örültek, s azóta is lelkesen 
készülődnek a díszítésre.

Manapság újra előkerült a Magyar szentek éle-
tének tanulmányozása a havi összejöveteleken. De 
most időben közelebb élt szentektől illetve boldo-
goktól próbálunk tanulni, az ő életükből valamit 
belehelyezni a sajátunkba. Márton Áron, Mind-
szenty József, Scheffler János, Dr. Bognánffy Szi-
lárd és többen is a határon belüli és kívüli szentéle-
tű papok és püspökök kerültek sorra.

Emellett a sok felsorolt tevékenység mellett a 
napi imánkban előtérbe kerül gyermekeink, fele-
ségeink, családtagjaink lelki gyarapodása, és hogy 

tudjunk mi is Istennek tetsző élettel példát mutat-
ni másoknak.

Ezzel a lelkülettel sok szeretettel hívunk min-
den, az egyházközségért és családjáért tenni és 
imádkozni akaró édesapát, nagypapát, hogy kö-
zösen tudjunk hálát adni Istennek, és szolgálni az 
egyházközséget. Alkalmainkat minden hónap első 
keddjén 18 órától tartjuk.

Varga Ferenc

A Szent József Kör  
múltja és jelene Jánoshalmán

"A nagyböjtben találjunk konkrét utakat közöm-
bösségünk legyőzésére."

„Komolyan kell vennünk az Úr üzenetét. Nem 
furcsa dolgokról beszél, ez nem egy marslakó be-
széde! Az ember képes arra, hogy nagyon sok jót 
tegyen!”

Ferenc pápa
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Szabó Gábor vagyok. 1978. 
június 20-án születtem Felső-
szentivánon. Édesapám hegesz-
tő kovácsként, édesanyám pe-
dig mérlegkezelőként dolgozott 
Felsőszentivánon. Már gyer-
mekkorom óta vallásos neve-
lésben részesültem. Mindig szí-
vesen vettem részt az egyházi 
szertartásokon. Az egyházi zene 
iránti szeretetem felső tagoza-
tos koromban kezdett kialakul-
ni. Középiskolás tanulmányaim 
befejezése után Bajaszentistvá-
non kezdtem tanult szakmámban 
dolgozni bolti eladóként. 

2002–2009 között végez-
tem el Baján a Kalocsa-Kecs-
keméti Egyházmegye Kántor-
Karvezető tanfolyamát Leányfalusi Vilmos atya 
kezei alatt.

2005 és 2015 között kántori teendőimet Felső-

szentivánon láttam el. A 
nagyobb egyházi ünnepe-
ket a két szomszédos falu 
kántorával, Szőke Barba-
rával és Faller Balázzsal 
együttműködve próbáltuk 
szebbé és színvonalasab-
bá tenni mindhárom köz-
ségben.

Jánoshalmán 2015. ja-
nuár 1-jén orgonáltam első 
ünnepi misémet, Mons. 
Menyhárt Sándor plébános 
atya felkérésére, aki 2014 
decemberében keresett fel 
kántor – irodista állásaján-
lattal.

Bízva abban, hogy kán-
tori szolgálatomat ered-

ményesen el tudom látni, és előre is köszönöm a 
jánoshalmi hívek türelmét és együttműködését. 
Nagyon sok tisztelettel köszöntök mindenkit.

Köszönet a 
munkájáért
Fonyódi Tivadar volt kán-

torunk január elsejével új 
munkahelyen kezdte az évet. 
Ezúton is köszönjük több-
éves munkáját, mellyel se-
gítette az egyházközségünk 
adminisztrációját és kánto-
ri szolgálatával szebbé tette 
ünnepeinket és szertatásain-
kat. Új munkahelyén és csa-
ládja körében is kísérje Isten 
áldása. Ehhez kívánunk neki 
jó egészséget és hosszú bol-
dog életet!

Kántorváltás

Köszöntjük új kántorunkat!
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Ökomenikus imahét bibliai alapve-
tése Jézusnak  samariai asszonyhoz in-
tézett kérése volt: Adj innom!

Jánoshalmán az imahét alkalmai so-
rán a katolikus kápolnában január 20-
án igét hirdetett Milánkovics Dáni-
el baptista lelkész, január 21-én pedig  
Tóth Árpád református lelkész. Január 
22-én Mons. Menyhárt Sándor plébá-
nos a baptista imaházban. hirdette az 
igét.

Az alkalmak kezdetén az egyházak helyi 
képviselői egyszerre öntöttek vizet egy tálba, 
illusztrálva ezzel, hogy akár ezt  a folyadékot, 
úgy a keresztények egységét sem lehet szétvá-
lasztani. 

Az egyházak helyi vezetői gyűjtést szervez-
tek a hajléktalanok számára, az így összegyűlt 
65 ezer forintot Mons. Menyhárt Sándor plé-
bános úr adta át Komáromi Bettinek, a Pelikán 
Kft. munkatársának

b. s.

Ezekben a napok-
ban volt Tajdina atya 
születésének (1937. 
február 7.) és halálá-
nak (2009. január 26.) 
évfordulója. Ezzel a 
visszatekintéssel lelki 
üdvösségéért imádko-
zunk és emlékezünk 
Rá.

Azt a régi bölcses-
séget, hogy a múlt is-
merete nélkül nincs jövő, a tavalyi nyolcadiko-
sok jól ismerték, hiszen az ÉRTÉKMENTŐ Városi 
Csapatverseny keretében a város életéhez kapcso-

lódó jeles személy be-
mutatásánál a katolikus 
iskola megálmodóját, lét-
rehozóját, Tajdina József 
plébános urat választot-
ták. A három kiváló diák 
által készített anyag se-
gítségével idézem fel éle-
tét, munkásságát.

Tajdina atya most len-
ne 78 éves, még itt le-
hetne közöttünk, ha a 

gyilkos kór néhány hónap alatt nem végez vele. 
Mennyire örülne nektek, hogy ilyen sokan tanul-
tok a Szent Anna iskolában!

Emlékezés Tajdina atyára

Imahét a Krisztus-hívők egységéért
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47 évi papi szolgálatából 14 évet töltött János-
halmán, 4 évet káplánként, 10 évet plébánosként. 
Elsődleges feladatának a lelki építést tartotta, de 
ehhez a feltételeket is igyekezett biztosítani. Káp-
lánként a 70-es évek második felében megismerte 
a hitoktatás mostoha körülményeit. Akkor a hittan 
órák a templomban az ún. üvegtermekben és a sek-
restyében voltak, s hiába működtek hősugárzók, 
a nagy légteret nem bírták felfűteni. A téli hideg-
ben a hittanosok száma fokozatosan csökkent. Plé-
bánosként elhatározta, hogy építkezéssel változtat 
ezen az áldatlan helyzeten.

Svédországba utazott, hogy az építkezéshez öt-
leteket gyűjtsön. Az ott szerzett tapasztalatok alap-
ján terveztette meg a plébánia területére az egy-
másba nyitható tantermeket a kápolnával, amit 
egyéb közösségi célokra is lehet használni. Felada-
tai bővüléséhez segítőket hívott, ezért épült meg 
a zárda. Tajdina atya sokszor elmesélte, hogy az 
építkezés megkezdésekor 100 ezer forintja volt az 
egyházközségnek, de a mély hite, a sok ima, a rá-
hagyatkozás átsegítették a nehézségeken. A Jóisten 
meghallgatta, és sokszor az utolsó pillanatban, de 
valahonnan mindig érkezett adomány, így ki tudta 
fizetni a számlákat. Ezért adta a kápolnának az Is-
teni Gondviselés nevet.

Alig fejeződött be az építkezés, elkezdte az 
igen rossz állapotban lévő templomtető cseréjét. 
Magyarországon akkor még nem lehetett korsze-
rű tetőfedő anyagot kapni, Bécsbe kellett mennie, 
hogy a szükséges lindab lemezeket megvásárol-
ja. A templom belsejében a sok beázástól több he-
lyen erősen hullott a vakolat. Megszervezte a teljes 
belső restaurálást, de a megvalósítást már utódjá-
ra hagyta.

1990-ben a megváltozott társadalmi környeze-
tünknek köszönhetően új lehetőségek nyíltak az 
egyház számára.

Tajdina atya a fiatalok nevelése mellett sokat tö-
rődött a szegényekkel, a rászorulókkal. 1991-ben 
elsők között csatlakozott önkénteseivel az akkor 
szerveződő Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz. 

A felnőttek evangelizációjának segítésére meg-
alapította a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 
Jánoshalmi Csoportját.

A törvényi lehetőségeket kihasználva 1991-ben 
az V. számú önkormányzati tagóvodát keresztény 

szellemiségűvé tette, 1995-ben szorgalmazta egy-
házi fenntartásba vételét.

Munkásságára az 1993-ban induló Szent Anna 
Katolikus Általános Iskola létrehozása tette fel a 
koronát. Életrajzából tudjuk, hogy felszentelése 
előtt tanítói diplomát szerzett, a nevelés és oktatás 
fontos szerepet töltött be egész életében. Minden 
vágya az volt, hogy olyan iskolát hozzon létre, ahol 
a gyermekek az evangélium szellemében, szeretet-
ben, családias légkörben nevelődhetnek, tanulhat-
nak. Ahogy a szülők óvják, féltik, segítik gyerme-
küket, Tajdina atya is így viszonyult az iskolához. 
Sok időt töltött az épület falai között. Minden reg-
gel együtt kezdte a napot a diákokkal, csak ő tar-
totta a reggeli áhitatot. A hittant minden osztályban 
ő tanította. Segítette az ügyeletes nevelő munkáját, 
szünetekben bárki megkereshette problémájával. 
A szabadidős programokon is a gyerekekkel tar-
tott. Részt vett a kirándulásokon, a nyári táborok-
ban. Meszesen még csak napközben csatlakozott 
a táborozókhoz, Abádszalókra, Vörsre már sátorral 
érkezett. A lelki foglalkozásokért volt felelős, de 
részt vett minden programon: túrázott, együtt lu-
bickolt a gyerekekkel a Balatonban, a Tisza-tóban, 
a tábortűznél gitárral kísérte az énekeket. Még azt 
is megengedte, hogy a reggeli szemlén az ő sátrá-
ban is pontozhatják a rendet.

A hívő ember tudja, hogy tetteiért majd a Jóisten 
előtt kell számot adnia. Tajdina atya munkásságára 
azonban már életében is felfigyeltek.

Az egyház áldozatos lelkipásztori tevékenységé-
ért „pápai káplán” és „címzetes garábi apát” címet 
adományozott részére.

Jánoshalma Város Önkormányzata az ifjúság 
vallási, erkölcsi neveléséért, karitatív munkájáért, 
a város fejlesztésében kifejtett aktív munkájáért 
„Jánoshalmáért” kitűntetéssel és „Jánoshalma Vá-
ros Díszpolgára” címmel jutalmazta.

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke pél-
damutató munkásságáért Bács-Kiskun Megye cí-
merével díszített aranygyűrűvel tüntette ki.

Tajdina atya négy tanévet töltött az iskolában. 
Ez idő alatt olyan alapokat rakott le, hogy az intéz-
mény ma is szilárdan áll, évről évre több diák tanul 
benne, a tanulmányi átlagok egyre magasabbak, a 
versenyeken való megmérettetések eredményesek.                                     
Kiss Györgyné
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1946-ban született Já-
noshalmán. Középiskolá-
it Kiskunhalason és Sze-
geden végezte. 1971-ben a 
Budapesti Műszaki Egye-
tem Építészmérnöki Karán 
a középülettervezési tan-
széken diplomázott. 

Építész pályáját János-
halmán kivitelezőként 
kezdte, majd Szegeden 
folytatta tervező vállala-
toknál. 

Több lakóépületet és 
egyházi épületet is terve-
zett, így többek között az 
egyedi fafaragású oltár-
nak, a tabernákulumnak 
és feszületnek otthont adó 
1992-ben el készült Isteni Gondviselés Kápolnát. A 
közismert nevén „Zárda Kápolna” tervezését min-
den ellenszolgáltatás nélkül végezte el. Nagy sze-
retettel tette ezt, örült, hogy szülővárosának átad-
hatta tudását.

Az Isteni Gondviselés kápolna méltán vált a vá-
ros nívós kulturális örökségének részévé, úgy a je-
len, mint az utókor számára. 

Jelentősebb megvalósult épületei között tart-
ják nyílván városi a jánoshalmi Dr. Fenyvesi Máté 
Sportcsarnokot is, de számos lakóépület is őrzi 
keze munkáját, többek között a település Széche-
nyi utcájában is. 

Építész munkásságáért az ÉVM és a Művelődé-
si Minisztérium Kiváló Munkáért kitüntetésben ré-
szesítette. 1998-tól 2006-ig, nyugdíjba vonulásáig 
tanított a Szegeden Vedres István Építőipari Szak-
középiskolában. 

Középiskolai évei alatt kedves tanára, Szili Tö-
rök Dezső szegedi festőművész műtermében akva-
rellfestést és alakrajzot tanult, Masznyik Iván fes-
tőművész irányításával rajz stúdiumokat végzett, 
Kákonyi mesternél mintázást, Nemcsics profesz-

szornál színdinamikai és 
tér-sík kompozíciós tanul-
mányokat végzett. Az el-
múlt évtizedekben több 
egyéni és csoportos ki-
állításon vett részt Ma-
gyarországon (többek kö-
zött Szegeden, Szentesen, 
Kiskunhalason, Füzes-
gyarmaton, Piliscsabán, 
Alsóörsön) és külföldön 
(Olaszország, Ausztria, 
Svédország, Norvégia) is. 
Jánoshalmán is több alka-
lommal volt kiállítása.

Somoskövi Sándor ön-
zetlenségét és szerénysé-
gét bizonyítja, hogy (töb-
bek között, egy alsóörsi 

tárlat megnyitóján a polgármester beszéde után 
szót kért és a vendégek örömére és elképedésére 
felajánlotta a kiállítás teljes anyagát a helyi terü-
letfejlesztési alapítvány számára). A hálálkodó kö-
szönetekre Sík Sándor szavaival válaszolt: „Kö-
szöntéssel ne kényeztessenek: az ember fia teszi, 
amit tehet.”

„Kiemelkedő közéleti tevékenységéért, önzet-
lenségéért, az Isteni Gondviselés Kápolna ellen-
tételezés nélküli megtervezéséért” 2010-ben a 
település Önkormányzata Jánoshalma Város Kul-
túrájáért kitüntető címet adományozta az építész 
grafikusnak. 

Ebben az évben a Magyar Kultúra Napja alkal-
mából január 21-én Szegeden városi díszünnep-
ségen Kölcsey-éremmel ismereték el a Tisza-par-
ti város kulturális életének gazdagításáért végzett 
munkáját.

Somoskövi Sándor 2015. február 7-én adta visz-
sza teremtőjének lelkét. Emlékét kegyelettel meg-
őrizzük, nyugodjék békében!

Somoskövi Sándor égi születésnapjára
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Feladatok jócselekedetekre 
1. szolgálatkészség az emberek felé
2. étkezésnél nem válogatok
3. nem bírálgatok senkit és semmit
4. igyekszem mindig jókedvű lenni
5. örömet szerzek szüleimnek
6. ahol lehet, segítek
7. semmiért nem panaszkodom
8. nem feleselek, nem vágok vissza szavaimmal
9. igyekszem mindig derűs lenni, akkor is ha bá-

nat ér
10. szívből imádkozom, reggel és este
11. kötelességemet örömmel teljesítem
12. nem beszélek mások hibáiról, de a jót elmon-

dom róla
13. mindent azonnal a helyére teszek
14. imádkozom ellenségeimért
15. napi hibáimat megbeszélem az Úr Jézussal
16. apostolkodom szóval, tettel, imáimmal
17. azt is megteszem, ami nehezemre esik
18. fő hibáim ellen küzdök
19. mindenkihez kedves leszek
20. naponta igyekszem olyat tenni, aminek Jézus 

örül
21. imádkozom azokért a meghaltakért, akikért 

senki sem imádkozik

22. minden reggel meghívom Jézust a napomba
23. minden este megköszönöm Jézusnak jótette-

it, amit velem tett
24. este bocsánatot kérek Jézustól a magam és má-

sok bűneiért
25. naponta gondolkodom Jézus keresztútjának 

egy-egy állomásáról
26. Cirenei Simonként segítek másoknak
27. Veronikaként enyhítem mások szenvedését
28. naponta olvasok a hittanos dolgaimból
29. gyakran gondolok napközben is a mennyei 

Atyára
30. megbocsátok, és helyrehozom azt amit más el-

rontott
31. naponta imádkozom egy-egy osztálytársamért
32. első szóra szót fogadok szüleimnek, nevelő-

imnek
33. figyelem, kinek miben segíthetek
34. rendet rakok naponta, holmimra vigyázok
35. szorgalmasan tanulok
36. pénteki bűnbánati napon vállalok valami le-

mondást (csoki, TV, stb)
37. időben lefekszem, Jézusra figyelek és gondo-

lok
38. törődöm a testvéremmel, osztálytársammal
39. nem tartok haragot, kibékülök 
40. bánom bűneimet és igyekszem megjavulni

Kedves Gyerekek!
Ez az oldal teljesen a tiétek, mely egyben tanulságos és szórakoztató! 

Ezúttal kérjük felnőtt olvasóinkat is, csatlakozzanak ehhez a játékhoz.

Jézus színező
Színezzétek ki a balodali ábrát a 

jelmagyaíraázat szerinti színekkel
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A megszentelt élet éve

Nagyböjti  jócselekedet  színező

„A szeretet nem abban nyílvánul meg, hogy az emberben nagy 
érzelmek támadnak, hanem, hogy errő lemond  és szenved 
kedveséért, Istenért.”

(Keresztes Szent János)
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Szent Miklós püspök látogatása
December 5-én az 

óvodások és az isko-
lások nagy örömére 
ellátogatott hozzánk 
Szent Miklós püspök. 
A gyermekek versek-
kel és énekekkel kö-
szöntötték, majd nagy 
izgalommal hallgatták 
dicséreteit, tanácsait 
és intelmeit. Lelkesen 
bontogatták az ajándé-
kokat, miután a Miku-
lás, megígérve, hogy 
egy év múlva is eljön, 
elköszönt tőlünk. 

Gyermek lelki nap
December 13-án 

az iskolában lelki 
nappal is segítettük 
a ráhangolódást Jé-
zus születésének ün-
nepére. A lelki gon-
dozást Sándor atya, 
Norbert atya, Ber-
ki József kiskunhala-
si káplán atya és Kő-
hegyi Dániel testvér 
nyújtották a gyerme-
kek számára. A napot 
szentmisével zártuk, 
amelyen az iskola 
közössége együtt vett 
részt.

Életképek a Katolikus Iskolából 
és Óvodából 
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Karácsonyi gyertyagyújtás a 
 Szent Anna Katolikus Óvodában

Óvodánkban min-
den évben, december 
utolsó napjaiban kö-
zös karácsonyi gyer-
tyagyújtást tartunk. Az 
adventi koszorún lévő 
gyertyák meggyújtá-
sa mellett iskolánk fu-
rulyásai jöttek el óvo-
dánkba, és karácsonyi 
dallamokkal segítettek 
ráhangolódni a közel-
gő ünnepre. A Méhecs-
ke csoportos gyerme-
kek betlehemes játékot 
tanultak meg, melybe 
minden csoport bekap-
csolódott egy-egy verssel, énekkel. Az ünnepséget Sándor atya négy gyertyáról szóló meséje zárta.

Karácsonyi ünnepség
Hagyománya -

inkhoz híven az 
utolsó tanítási na-
pon családias han-
gulatban tartottuk 
meg az iskola ka-
rácsonyi ünnepsé-
gét az Imre Zoltán 
Művelődési Köz-
pontban. A mű-
sorban helyet ka-
pott vers, jelenet, 
hangszeres játék és 
ének is. A szerep-
lő gyermekek sze-
retettel adták át, a 
többiek pedig szí-
vesen fogadták ezt 
az „ajándékot”. Befejezésül Horváthné Sörös Anita igazgatónő és Menyhárt Sándor plébános atya osz-
totta meg karácsonyi gondolatait az iskola közösségével, egyúttal jó tanácsokat is adtak a téli szünetre.
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Napkeleti Bölcsek Érkezése 
Vízkereszt ünnepén in-

tézményünk apraja-nagy-
ja, óvodások és iskolá-
sok, közösen vettünk részt 
a délelőtti szentmisén, 
amelynek végén mindnyá-
junk meglepetésére meg-
érkeztek közénk a három 
királyok is. Gáspár, Meny-
hért és Boldizsár, akik a 
kis Jézusnak aranyat, töm-
jént és mirhát vittek, az 
óvodai csoportoknak, az 
iskolai osztályoknak kü-
lönféle ajándékokkal ked-
veskedtek. A gyermekek 
boldogan vették át az új 
játékokat.

Völgyesiné Marancsik Tünde
Fontos számomra, hogy a gyermekek reggelenként félelmek nélkül érkezzenek az 

iskolába, valamint a tanulás során sok játékkal, érdekes feladatokkal találkozzanak. A 
gyermekek fejlődését elképzelhetetlennek tartom a szülőkkel való közös munkálko-
dás, együtt gondolkodás nélkül. Szeretettel várom a leendő elsősöket, hogy együtt fe-
dezzük fel az iskola és a tanulás izgalmas világát.

Haugné Szatmári Lívia 
Hiszem, hogy a tanári kompetenciáim folyamatos fejlesztésével elérhető, hogy 

egy olyan iskolai környezetet teremtsünk a tanulóknak, ahol hasznosnak érzik az 
időt, fejlődik értelmük, érzelmük, szociális és erkölcsi fejlődésen mennek keresz-
tül. Közösségi kapcsolatokat alakítanak ki, ismerik és tiszteletben tartják az alap-
vető emberi és társadalmi értékeket. Kialakul bennük az egész életen át tartó tanu-
lás képessége.

Pusenszkiné Papp Beatrix:. 
Célom a különböző személyiségű diákokat mindig a jó irányba terelni, felfedezni 

adottságaikat, s kihozni belőlük a legtöbbet. Teszem mindezt nagy szeretettel és oda-
adással.

Leendő elsős tanítóink
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Egyházi anyakönyvi események 2014
Farkas Olivér József (a.n.: Kolompár Emese)
Dobos Odett (a.n.: Derűs Csilla)
Kolompár Dániel (a.n.: Kolompár Fruzsina)
Kolompár Natália (a.n.: Kolompár Csilla)
Kiss Áron (a.n.: Ignácz Adrienn)
Frick Janka (a.n.: Ádám Adrienn)
Kun Amira Klarissza (a.n.: Zsuska Annamária)
Varga Ákos (a.n.: Kovács Krisztina)
Nagy Róza (a.n.: Agócs Andrea)
Ivanics Izabella Franciska (a.n.: Simon Judit)
Horváth Rikárdó Róbert
Bükk Gergő (a.n.: Szűcs Bernadett)
Bükk Bianka (a.n.: Szűcs Bernadett)
Gombkötő Dorina (a.n.: Toka Henriett)
Gombkötő Gréta (a.n.: Toka Henriett)
Kovács Regina (a.n.: Gömzsik Bernadett)
Magyar Bálint (a.n.: Csapó Klára)
Mák Dániel (a.n.: Nagy Anita)
Zsikla Zorán (a.n.: Anhoffer Kitti Noémi)
Zsikla Zoé (a.n.: Anhoffer Kitti Noémi)
Mester Norman (a.n.: Varga Zsuzsanna)
Kolompár Sanel Hanna (a.n.: Kolompár Anna)
Ördög Valéria (a.n.: Mackó Ildikó)
Ruskó Ádám (a.n.: Rendek Kinga)
Szalcsán Mirella (a.n.: Kőrös Melinda)
Rostás Noémi Zsófia (a.n.: Kurucz Nikoletta)
Csizmadia Zsolt Dávid (a.n.: Kurucz Mária)
Blahó Zénó (a.n.: Koszorús Gabriella)
Blahó Csenge (a.n.: Koszorús Gabriella)
Nagy Kristóf (a.n.: Kutor Veronika)
Bánfi Orsolya (a.n.: Sódar Szilvia)
Bánfi Ádám (a.n.: Sódar Szilvia)
Sarga Hédi (a.n.: Nagy Veronika)
Sarga Blanka (a.n.: Nagy Veronika)
Simokovics Adrienn (a.n.: Karip Szilvia)
Hanus Armand (a.n.: Ádám Gabriella)
Batánovics István (a.n.: Batánovics Istvánné)
Huszti Benedek (a.n.: Poós Anikó)
Kolompár Emília Evelin (a.n.: Mezei Anita)
Kisföldi Zsolt Kevin (a.n.: Szabó Lilla)
Kisföldi Anasztázia (a.n.: Szabó Lilla)
Kiss Endre Félix (a.n.: Baics Ágnes)
Dági Viola (a.n.: Vándor Réka)

Házasságot kötöttek

Ádám Krisztián és Orcsik Mónika
Kovács Ákos és Czeller Adrienn
Kókai Bernadett és Kling Róbert
Pusenszki Norbert és Simon Petra
Balázs Péter és Kiss Mária
Molnár Péter és Sörfőző Vivien
Nyári Sándor és Kutyifa Réka
Gál Zoltán és Szalai Anita
Szabó László Imre és Bozár Mónika
Poós István és Toka Andrea
Csányi Mátyás és Veszelovszki Nóra
Csizovszki Balázs és Szabó Mikor Kitti
Madarász Attila és Kökény Ágnes
Elekes Zoltán és Vén Gabriella

Somogyi Viktória (a.n.: Bokor Gabriella)
Kolompár Dorina Noémi (a.n.: Kolompár Brigitta)
Sörfőző Vivien (a.n.: Rutka Mária)
Kolompár Sándor (a.n.: Rostás Ibolya)
Kolompár Richárd (a.n.: Burai Tünde)
Kolompár Tamás (a.n.: Burai Tünde)
Tegzes Míra (a.n.: Kovács Éva)
Kotró Marcell (a.n.: Szente Mariann)
Szabó Vivien (a.n.: Tettinger Adrienn)
Szabó Lizett (a.n.: Tettinger Adrienn)
Szabó Zétény (a.n.: Papp Edit)
Kishonti Toni (a.n.: Lin Xue)
Kishonti Lina (a.n.: Lin Xue)
Kiss Botond (a.n.: Szvétek Edit)
Gyuris Jázmin (a.n.: Schmél Mónika)
Szili Dzsesszika Mirjam (a.n.: Szabó Alexandra)
Nagy Dominik Benedek (a.n.: Csámpai Teréz)
Szeitz Zalán (a.n.: Metzinger Barbara)
Frick Kornél (a.n.: Halász Timea)
Ragadics Liliána (a.n.: Frick Adrienn)
Molnár Erik Róbert (a.n.: Csizmadia Helga)
Vida Keve Gyula (a.n.: Csík Terézia)
Dobos Luca (a.n.: Dobos Mária)
Papp Sarolta (a.n.: Pécsi Renáta)
Zlatics Izabel (a.n.: Taskovics Ágnes)
Novák Olivér (a.n.: Kurucz Katalin)
Simity Janka (a.n.: Szuhanek Réka)

Kereszteltek
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1. Étkezésünk: a falánkok, habzsolók – egye-
nek kevesebbet: a kisétkűek, finnyáskodók, 
egészségüket elhanyagolók egyenek többet, 
rendszeresebben, tudatosabban óva testük 
épségét.

2. Életrendünk: a reggelente lustálkodók kel-
jenek öt perccel korábban; akik mindig el-
késnek legyenek ott mindenütt pontosan; a 
rendszertelenül élők – tervezzék meg napja-
ikat, tartsanak rendet időbeosztásukban.

3. Szenvedélyeink: a dohányosok – szívjanak 
kevesebbet; az alkoholt, édességet stb. ked-
velők – mérsékeljék az italt, a nyalánkságok; 
a gyorshajtók – közlekedjenek szabályosan: 
a sokat beszélők – néha hallgassanak el, s fi-
gyeljenek oda másokra; a hallgatagon, mo-
gorván félrehúzódók – kedvesen szólítsanak 
meg másokat.

4. Érzelmeink: a robbanékony természetűek 
– fékezzék haragjukat; a türelmetlenek – ta-
nuljanak várakozni; a kesergésre hajlamosak 
– próbálják humorral és derűvel szemlélni az 
életet, magukat és másokat.

5. Mások: a megszólást, pletykát kedvelők: jót 
vagy semmit másokról; az önzők és mások 
kárára ügyeskedők – legalább néhányszor 

naponta legyenek elő-
zékenyek másokkal; 
az úrhatnám, paran-
csolgató természetűek 
– engedjék érvénye-
sülni a többiek szem-
pontjait, kívánságát.
6. Munkánk: a fe-
lületességre vagy lus-
taságra hajlamosak 

– végezzék el a munkájukat idejében, ala-
posan. A megbízhatatlanok, feledékenyek – 
most minden ígéretüket teljesítsék pontosan. 
A közös munkákból magukat kihúzók – ön-
ként vállaljanak nagyobb részt a közös fel-
adatokból. 

7. Kapcsolataink: az elrontott munkahelyi 
kapcsolatokból – legalább egyet próbáljunk 
rendezni. A szűkebb és tágabb családon be-
lül – legyünk kedvesek és figyelmesek ah-
hoz, akit mostanában elhanyagoltunk, vagy 
akivel összefeszültünk: írjunk meg néhány 
régóta halogatott levelet.

8. Imádságos életünk: hetente legalább egy 
csöndes órát szánjunk elmélkedésre, imád-
ságos együttlétre Istennel. Esténként gondo-
sabban, kitűzött sajátos szempontjaink sze-
rint, lelkiismeretvizsgálatban gondoljuk át 
a napot. Hetente egyszer hétköznap is igye-
kezzünk elmenni szentmisére.

9. Egyházunk: akiknek van rendszeres felada-
tuk, felelősségük, megbízatásuk egyházköz-
ségükben, közösségükben – végezzék kü-
lönös odaadással, gonddal, a jobbulás és 
jobbítás szándékával. Akiket csak vasárnapi 
szentmise kapcsol az egyházhoz – keresse-
nek legalább egy alkalmat, amikor egyház-
községükért, másokért tesznek is valamit, 
legalább néhány órát áldozzanak erre a mun-
kára.

10. A felsorolást mindegyikünk egyéni-
leg folytathatja tovább, saját adottságaihoz, 
lehetőségeihez, hibáihoz igazodva. Használ-
ható ötleteket szívesen fogadunk, s akár köz-
zé is teszünk. Válaszukat várjuk „BŰNBÁ-
NAT” jeligére a plébániára.

JÁNOSHALMI

HA RAN GOK
A Szent An na Egy ház köz ség 
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Fe le lős ki adó: 
Menyhárt Sándor plébános

Szerkeszti a Szerkesztő Bizottság
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Blá zsik Sán dor
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Nyomda: 
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Meg je le nik:  
Évente három alaklommal

Tíz ötlet a böjtölésre

A nagyböjt kezdetén kérjük az Úrtól azt a kegyelmet, hogy se-
gítségével mindig a jó utat válasszuk, és ne engedjük, hogy a kí-
sértések elcsábítsanak és rossz útra vigyenek bennünket.”

Ferenc pápa
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