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Krisztus született értünk
Krisztus született értünk, jöjjetek, imádjuk!
Hozzád jövünk ezen az ünnepi napon,
Betlehem édes Gyermeke,
aki megszületvén elrejtetted istenségedet,
hogy osztozz a mi törékeny
emberi természetünkben.
A hit világánál felismerünk téged
mint igaz Istent, aki megtestesült értünk.
Te vagy az ember egyetlen Megváltója!
Jászolod előtt, ahol erőtlenül fekszel,
szűnjön meg a túláradó erőszak
minden formája, amely oly sok
elmondhatatlan szenvedés oka;
aludjon ki a széthúzás számos tüze,
amelyek azzal a veszéllyel fenyegetnek,
hogy nyílt összetűzésekké fajulnak el;
erősödjék meg a békés megoldások
keresésére irányuló akarat,
amelyek tiszteletben tartják a népek
s az emberek jogos törekvéseit. Ámen.
II. János Pál pápa

Az ünnep hangulata
vagy a hangulat ünnepe?
„Bántja lelkem a nagy város durva zaja, de jó volna ünnepelni odahaza.” - írja Ady Endre egyik szép karácsonyi versében. Milyen sok ember szívét érinti meg ez a szó, otthon, odahaza. Különösen, aki családjától, szeretteitől távol ünnepel, akinek hiányzik az régi otthon meleg légköre, a
régi hangulatok, illatok és ízek. Mindenekelőtt azokra a magányos emberekre gondolok, akiknek ez hiányzik,
akik nosztalgikusan emlékeznek vis�sza a régi karácsonyokra, amikor családjuk vette őket körül, amikor a karácsonyhoz hozzátartozott az otthoni fenyőfa illata és az éjféli szentmise,
mindaz, amit együtt karácsonyi hangulatnak nevezünk.
Az ember életkorának előre
haladtával a karácsonyhoz való viszonyunk is változik. Egyre inkább a lényegre akarunk figyelni, arra hogy Karácsonykor a világ Üdvözítője születik
meg, aki elhozza nekünk az istengyermekség örömét. Van, akit talán még
zavar is a sok külsőség, és arra gondol,
vajon a megtestesülés misztériumának
csodálatos igazságát nem nyomja-e el
az idilli kép ígézete, mindaz az érzelem, amellyel kultúránk körülfonja karácsony szent ünnepét? Nem áll fenn a
veszély, hogy annyira túlteng az ünnep
hangulata, hogy végül a hangulat ünnepe lesz a karácsonyból?
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Fiatal pap koromban advent vége felé
gyakran hallottam, amint egy idősebb
barátom kicsit morcosan azt dörmögte az orra alatt, hogy no, már megint
karácsony van. Ezzel egyrészt az évek
múlása miatt panaszkodott, másrészt kifejezésre juttatta azt a véleményét, hogy a karácsony nem igazán az
ő ünnepe. Számára túl sok volt benne a
„líra“, az érzelgősség, a hangulat. Mintha egy meglett férfiemberhez nem illenének az ilyen dolgok. Sajnáltam őt,
hogy nem tudta elfogadni a karácsonyt
olyannak, amilyenné az Egyház, keresztény őseink és népi kultúránk alakította a századok során. A külsőségekkel csak akkor van baj, ha magukra maradnak, díszletté válnak, ha kihal mögülük a hit és az élet. Az a jó, ha
arról a szeretetről árulkodnak, amel�lyel az ünnepet körülvesszük és várjuk. Ahogy a monstrancia és a kehely is
azért van nemes anyagból, mert a legfontosabbnak, a legértékesebbnek készül, azt fogadja be: Krisztus testét és
vérét. Művészi szépségű templomaink,
vagy a világ számos képtárában található Madonna-képek: mind az Isten iránti szeretetről tanúskodnak. Nem mintha Istennek lenne szüksége a szépségre, vagy arra, hogy neki bármit felajánljunk. Nekünk van szükségünk rá.
Mint ahogy nem mindig azért adunk,
mert a megajándékozottnak van szük-

sége az ajándékra. Nekünk van szükségünk arra, hogy megajándékozzuk szeretteinket, barátainkat és a rászorulókat. Ilyenkor különösen megtapasztaljuk, hogy jobb adni, mint kapni.
Legyünk bátrak, ahelyett, hogy azt
várnánk, hogy mások szeressenek bennünket, mi próbáljuk megtenni az első
lépést. Csodálatos tapasztalat, hogy
amikor jót teszünk, amikor képesek vagyunk másokat szeretetből meghallgatni, akkor ez a szeretet átmelegíti a szívünket és közel érezzük magunkhoz az
Istent!
Ady viszont éppen élete legnyomorultabb helyzetében tapasztalta meg
ezt, ahogy erről az Úr érkezése c. versében vall: „Mikor elhagytak, Mikor a
lelkem roskadozva vittem, Csöndesen és
váratlanul Átölelt az Isten.“

Hány olyan testvérünk van, aki az
öregség vagy betegség keresztjét hordozva érzi meg Isten szeretetét. Amikor a karácsonyi kisdedre gondolunk,
eszünkbe jut, hogy Isten azért lett emberré, hogy megmutassa nekünk az emberi élet szépségét. Az a Gyermek pedig
a jászolban, az Isten Fia, a szenvedésekben és a halálban is példa és erőforrás
minden benne hívő embernek.
Az ünnep hangulata, a szépség, a
csend, a hóesés, vagy akár a betegség keresztje - bármi - képes lehet arra, hogy
Istenre hangoljon minket. Minden azon
múlik, hogy milyen lelkület él bennünk!
Ezekkel a gondolatokkal kívánom, hogy
minden Kedves Olvasó megérezze Isten
közelségét Karácsony szent ünnepén!
Dr. Ternyák Csaba
egri érsek
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Karácsony
„Ne féljetek! Mert nagy örömet adok tudtul nektek és majd
az egész népnek. Ma megszületett
a Megváltótok, Krisztus, az Úr,
Dávid városában.” (Lk 2,10-11)
A pásztorok gyorsan útra keltek és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisdedet. Elindultak, mert nem
féltek, elindultak, mert várták
a megváltót, elindultak, mert
hittek. Vajon ma elindulnánk,
vagy el mernénk indulni félelem nélkül?
Eltelt több mint 2000 év és
újra félünk. Legalábbis a világnak az a része, amely már-már
azt hitte ő a világ ura. Beton falakkal veszik körbe a karácsonyi vásárokat, álig felfegyverzett katonák vizsgálják át a katedrálisokba belépő embereket, sőt Európa
legostobább részén már a karácsony szót
is száműzték, mert félnek valamitől. Félnek, mert abban, amiben hittek nem létezik. Évtizedekig hitte az emberiség egy része, hogy a pénz, a hatalom, az emberi ösztönök korlátlan szabadon engedése, az évszázados erkölcsi normák szétzúzása szabaddá tesz. Nem kellenek szabályok, nem
kellenek férfiak és nők, nem kell család,
nem kell Isten és nem kell Megváltó. Száműzték életükből a keresztény jelképeket, sőt
megtiltják annak használatát, miközben
ugyanott emberek ezrei borulnak térdre
Kelet felé fordulva. Európa gőgösebb része
elindult a „külső sötétségbe”.
De mára Európa betonfalak mögé zár4

kózik. Európai nagyvárosokban a járókelők hasra vetik magukat, ha kidurran egy
gyermek kezében a léggömb. Mert félnek
mindentől, de legfőképp maguktól.
Elfelejtették azt az éjszakát Dávid városában. Pedig ha tudnák, hogy a Megváltó érettük is született. Nem pompában,
nem gazdagságban, hanem egy eldugott
kicsiny istállóban. Mert az ember a maga
egyszerűségében a legnagyszerűbb. Isten mindannyiunkért küldte el Fiát, azért,
hogy ne féljünk. A félelem helyett a szeretet
jött közénk. Az a szeretet, amely képes önmagát feláldozni érettünk. Azokért is, akik
még gyűlölködnek, akik gúnyolják, és akik
el akarják pusztítani. De a szeretet min-

dent legyőz, a leggyilkosabb fegyver
is csődöt mond az igaz szeretet előtt.
Lehet, hogy ezért félnek a karácsonytól? Mert ha újra csak a betlehemi csillag ragyogna az égen, melyet mindenki követhet, a gonosz végleg legyőzetik. Béke lesz és szeretet. A karácsonyt
ne a fekete péntek előzze meg, hanem
a várakozás ideje, gyertyagyújtás. Egymás felé kellene fordulni, nem pedig
rohanni az akciós lim-lomért. Olyan
jó lenne, nem áttaposni a másikon,
hanem felsegíteni, nem drága, csillogó
holmit adni egymásnak, hanem magunkat. Mint ahogy a betlehemi kisded.
A pásztorok elindultak azon az éjszakán. De most sem késő még indulni. Hisz a karácsony titka mindig
itt van velünk. A Kisded kitárja karját
és vár mindannyiunkat. Különösen az
adventi várakozás idején álljunk meg
egy pillanatra és nézzünk fel az égre.
Mindenki meg fogja találni a betlehemi csillagot, amely útba igazítja. Oda,
ahol a béke, a szeretet és a megnyugvás
várja. Adja az Isten, hogy mi is, az emberiség is elinduljon végre a Megváltó
felé. Együtt, valamennyien, nemre, fajra tekintet nélkül énekeljük az angyalok seregeivel együtt:
Dicsőség a magasságban Istennek
és békesség a földön a jóakaratú
embereknek!
De ránk férne, valamennyiünkre!
Istentől Áldott, Békés Karácsonyt
és Egészségben teljes Új Esztendőt
kívánok Mindenkinek!

Sík Sándor

A NAPKELETI
BÖLCSEK
Ama csillag után.
A holdsugaras hideg éjszakán
Mint egy fehérlő, csendes álom,
Úgy vonult el a komoly karaván.
És elől ment a három.
A sziklás föld mogorván és kopáron
Feküdt el lábaik alatt.
Méltóságos sora a száz tevének
A harmaton halkan haladt.
És mintha fehér árnyak lengenének,
Úgy vonult végig a fehér sereg
A völgyön, ahol nem nőttek virágok,
S a városon, ahol az emberek
Nem virrasztottak és nem énekeltek.
S ahol nem látta őket senkisem.
És így suhant el csendesen
Életre éledt vágya Napkeletnek
Az ezredéves éjszakán.
Ama csillag után.

Dr. Fekete Zoltán
polgármester
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Adventi készület
Sokféle várakozás van. Az ideges várakozás, amikor pont a mi pénztárunknál nem halad a sor, amikor már úgyis késésben vagyunk. Aztán van a feszült várakozás, amikor egy vizsga vagy
vizsgálat eredménye késik, amitől a jövőnk függ tőle. És természetesen van
az örömteli várakozás, mint amikor a
nagyszülők lesik a kisunokák érkezését,
akiket már régen nem láttak. De minden várakozásban van egy feszültség,
egy „még nem”, hogy el tudjon jönni az
„igen”. A kettő között pedig idő, ami segít tudatosítani, hogy mi is történik.
November végén egyik napról a másikra az üzletek kirakatai, az utcák díszítése karácsonyivá lesz. Felkerülnek a
lámpák, megjelennek a dekorált karácsonyfák és elkezd szólni a karácsonyi
zene. Egymást érik a karácsonyi rendezvények: beköszönt az év legpörgősebb
időszaka. Mindez természetesen nagyon szép és fontos, de paradox módon
nem kiterjeszti, hanem megnehezíti a
valódi ünneplést.
Mert észrevétlenül eltűnik a várakozás, a felkészülés, az advent időszaka.
Nincs idő, hogy a hiányt észrevegyük,
rövidre záródik bennünk a feszültség
és a megérkezés nem hoz beteljesülést. Várakozás nélkül az ünnep váratlanul – holnap már karácsony van? –,
pontosabban nyomtalanul múlik el. Pedig a várakozásnak is van egy lelkisége: „Szemem eped ígéreted után; mikor vigasztalsz meg?” (Zsoltár 119,82).
Lehet, hogy 80 %-ban előre meg tud6

juk mondani, hogy mi fog történni velünk decemberben, de talán a maradék
20% az, ami kizökkenthet és mélyebbre tud vinni. „Nyitottan várakozni egy hihetetlenül radikális életfelfogás. Hasonlóképpen bízni abban, hogy valami olyan
fog történni velünk, ami messze meghaladja az elképzeléseinket. Az is, hogy feladjuk a jövőnk meghatározását és hagyjuk, hogy Isten határozza meg az életünket, bízva abban, hogy Isten az Ő szeretete szerint formál bennünket és nem a félelmeink szerint.” (Henri Nouwen). A várakozás nagyon is aktív dolog, mert a
jelen pillanatban és a valóságban kell
tudnunk megmaradni, érezni a vágyakozást és felfedezni, hogy valami fontos
dolog hiányzik az életünkből. Ami hiányzik, az a legfontosabb, akitől az életünk és szeretteink élete is függ. Ezért az
adventben az összes emberi várakozásunk benne van.
Természetesen karácsony el fog jönni. De ahhoz, hogy a Megváltó érkezzen
meg hozzánk, nem elég csupán a minket körülvevő kavalkádhoz szentelt vizet adni.
Varga Pál káplán

A szentek köztünk élnek (5)
Ágnes nővérről szeretnék pár sor írni. Jászberényben
ismertem
meg őt, onnan származott. Olykor jött sírokat
látogatni. Egyszer megvárt az egyik szentmise
után és rám bízta magát.
Legyek én, aki majd eltemetteti, közölte, hogy
az én nevemet fogja
megadni. Egyszóval rokonává, mondjuk így fiává fogadott, ott és akkor, teljesen érdemtelenül, ismeretlenül.
Azután, ahogy történni szokott, a pábeszéd
indul két személy között. Egyre inkább feltárult előttem az ő szerzetesnői lelkülete. Betegeket ápolt, 20 évig Svájcban tette ezt. Emiatt a
mi viszonyinkhoz képest jó nyugdíjjal rendelkezett, amit ő rendszeresen szét is osztogatott. Én is kaptam belőle
bőségesen. De ami ennél is nagyobb, betekintést engedett az ő gyémánttisztaságú szívébe.
Gyakran mondta: „a
Királynak titkait hívem őrzöm”, de ezeket

a tapasztalatokat - soha
ki nem adott, másoknak meg nem mutatott
- verseiben leírta. Át is
adott nekem két nagy
telegépelt dossziét, amit
annak
rendje-módja szerint el is vesztettem költözködésem során. De pár verse azért
megmaradt. Majd idézek belőle.

amikor egyszer a közeli templomba sietett, egy
fiatal kerekpáros elütötte, amúgy is törékeny
testét összezúzta. Ebből
már nem épült fel. Teste egyre inkább áttetsző lett, szeme már nem
állt meg földi alakzatokon, hanem az eljövendőt kémlelte.

Egymásnak
terhére
nem voltunk. A nővér
Budapesten, egy idősek
otthonában élt. Időnként meglátogattuk egymást. Szervezte a szentmiséket, ott a magánalapítványú otthonban, ő
volt a lelke minden nagy
ünnepségnek, ahol verseiből szavalt. Mígnem,

„Ó, ha az én vágyam
mind valóra válna,/ Kis
ibolya lennék az erdők
magányában,/ Nem láthatná senki szerény ruházatom,/ De Isten felé
szállna varázsló illatom.

S jöjjön a versrészlet:

„Ó, ha az én vágyam
mind valóra válna,/ Rózsabokor lennék a kertnek zugában,/ Minden
bársony szirmon harmatcsepp ragyogna,/ És
a szívem mélyén a szeretet dalolna.
Lám, lám, ilyen egy
igaz szerzetesi lelkület.
Így ő is a névtelen szentek sorába emeltetik általam.
Dr. Medvegy János
plébános
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Szent László Emlékév
Szent László egyházközségünk és egyben Mezőkövesd város védőszentje. A 2017 es esztendő
alkalmat nyújtott nekünk, hogy benső barátságot kössünk a
nagy királlyal.
Amiket
rögtön
megjegyeztünk róla, s
álmunkból felébredve
is tudunk, a következők:
termetileg és lelkileg is kiemelkedett az átlagból, a Krisztusi hit egészen a sajátja volt, nem volt
bosszúálló (emberileg oka lehetett volna rá, hisz nagyapját megvakíttatták),
nem volt nagyravágyó (a koronát nem
tette a fejére, csak mindig a közelében
vitték), igazi lovagot ismerhettünk meg
benne, aki a gyengék, a nők védelmezője, nem beszélve a hős harcosról, a csodatévőről, a gyógyítóról.
Az ő alakját szem előtt tartva, fűztük
mintegy csokorba, és helyeztük lába elé,
mindazt a programot, amit ebben az
évben az egyházközség eltervezett. Legyen az történelmi, művészeti előadás,
legyen az kórustalálkozó (melyet az Érsek atya személyes jelenlétével is megtisztelt), legyen az templom búcsúnapja (mely alkalomra helyeztük ki a feliratot: Szent László városunk védőszentje,
és erre rímelt a szentélyben elhelyezett
két Takács alkotás, a könyörög érettünk
felirattal), nem beszélve a Szent László
fája ültetéséről (melyet szimbolikusan
8

az egykori Ferencz József fája
helyére ültettünk), nem feledkezünk el arról a sok
rajzról, melyek a királyt ábrázolták (de
micsoda fantasztikus
lovakkal), a vetélkedőről, a zarándokútról nem feledkezve el
a katolikus középiskola díjnyertes alkotásairól sem. Na, ez a hos�szúra nyúló mondat is jelzi, hogy történtek események,
melyeknek célja a szent király teljesebb megismerés volt.
Az események mögött emberek sokasága húzódik meg, akik mindezt szervezték, akik ebben részt vettek. Jól eső
érzéssel mondok mindenkinek köszönetet ezért, nevek említése nélkül.
S még egyszer: a nagy király személyisége fontos számunkra ma is, amikor a kereszténység háttérbe szorítását szenvedjük, amikor az újpogányság egyre mélyebb gyökereket ver családjainkban, társadalmunkban, akkor,
amikor felmerül a kérdés van e joga egy
nemzetnek önvédelemre, akkor amikor a világból a nemesi lelkület, a lovagiasság szelleme kihalóban van? A válaszunk egy határozott igen. Mert ha
ezek az erények eltűnnek, akkor nemcsak a kereszténység, hanem a magyarság (Európa is!) végveszélybe kerül.
Dr. Medvegy János
plébános

Akikre büszkék lehetünk!
Advent második vasárnapján
sok gyerek neve elhangzott templomunkban. Ők a Szent László Emlékév díjazottjai. Munkájukban sokan gyönyörködtek a kiállított paravánokon. Különböző technikával készítettek rajzokat, üveget festettek, szobrászkodtak, történelmi tudásukról kaptunk bizonyságot. Valamennyiüknek gratulálunk
és bár véget ér az Emlékév, folytassák ezt a szép tevékenységet! Kü-

„Győzelem”
Gyenes Luca (11 éves)

Mezőkövesdi Művészeti Iskola

lön köszönet a felkészítő pedagógusoknak, akik segítségére óriási
szükség van. A Művészeti Iskola diákjai az év során több pályázaton
is sikeresen szerepeltek országos
megmérettetéseken. Kollégáim elmondták, hogy lehetetlen a heti
egy órában biztosított rajzórán pályázatokra készülni.
Fogadják szeretettel a szebbnél
szebb munkákat!
(Szerkesztő)

„Szent László harcba indul”
Varga Gréta Petra (11 éves)
Mezőkövesdi Művészeti Iskola

9

Emléklapot kapott
a Művészeti Iskola
18 tanulója.
Felkészítő tanáruk:
Murányiné Klucsik Judit

„Szent királyunk” Sebe Réka (12 éves) Mezőkövesdi Művészeti Iskola

„Segít az angyal” Márkus Lili (8 éves) Mezőkövesdi Művészeti Iskola

Illés Evelin,
Barta Luca,
Hajdu Vivien,
Demeter Tünde,
Bánhegyi Emese Kincső,
Cséke Alexandra,
Csirmaz Kata,
Lukács Dorina,
Erdei Zsanett,
Kriston Kristóf,
Kriston Júlia,
Lukács Villő Dóra,
Kiss Anna Katerina,
Kaló Kristóf,
Poczik Vivienn,
Mizser Bálint,
Lukács Zsombor,
Gáspár Dóra.

Emléklap
részére

A Szent László Emlékévben
végzett munkádért.

Mezőkövesd
2017. december 10.

„László a magyarokkal” Csirmaz Laura (9 éves)
Mezőkövesdi Művészeti Iskola
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Dr. Medvegy János
plébános

„Isteni gondviselés”
Tamási Máté (11 éves)
Mezőkövesdi Művészeti Iskola

„Szent László hermája”
Markó Réka (14 éves)
Mezőkövesdi Művészeti Iskola

„Szent László koronája”

„Szent László király”
Szabó Szonja Szófia (8 éves)
Mezőkövesdi Művészeti Iskola

Árvai Lilianna (9 éves)
Mezőkövesdi Művészeti Iskola
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Emléklapot kapott 16
fő, ők a Szent István
Katolikus Iskola tanulói.
Felkészítő tanáraik:
Nyesténé Gáspár
Mariann, Lanszkiné
Donkó Márta
„Megnyílt a hegy” Lestár Adél (6. oszt.) Bükkzsérci Általános Iskola

Aranyosi Léna,
Patai Dóra,
Dobos Gergely,
Kollár Dominik,
Aranyosi Adrienn,
Jacsó Lilla,
Hegedűs Anna Judit,
Dohány Tímea,
Ferenczi Sára,
Kőrösi Anna,
Berta Lili,
Farkas Máté,

„Gyí paripám” Loj Tímea (13 éves) Mezőkövesdi Művészeti Iskola

Gáspár Laura,
Vadászi Fruzsina Réka,
Fazekas Csilla,
Csörgő Csilla.

Könyvjutalmat és
oklevelet kapott
Pethe Ákos, aki az Ars
Sacra rendezvényen
Szent Lászlót alakította.
„Csatában” Gáspár Dóra (11 éves) Mezőkövesdi Művészeti Iskola
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„A Tordai hasadék keletkezése” Németh Csenge (12 éves)
Mezőkövesdi Művészeti Iskola

„Indulás a csatába”
Gál Panna (9 éves)
Mezőkövesdi Művészeti Iskola

„László király termetes alakja”
Dudás Kinga
Mezőkövesd, Szent István Kat. Isk.
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„Itt a nyilam”
Lukács Zsombor
(11 éves)
Mezőkövesdi
Művészeti Iskola

„Megnyílt a hegy”
Kriston Kira
(11 éves)
Mezőkövesdi
Művészeti Iskola

„Nem félünk az
ellenségtől”
Csuhai Magor
(6 éves)
Mezőkövesdi
Művészeti Iskola
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„Győznünk kell”
Czufor Dorka
(7 éves)
Mezőkövesdi
Művészeti Iskola

Oklevelet és könyvet kapott a Szent
István Katolikus Iskolából 5 tanuló
és a Művészeti Iskola 20 tanulója:
Firkola Zsófia, Gáspár Júlia, Csörgő
Csilla Lilla, Pataki Dóra, Dudás Kinga.
Murányiné Klucsik Judit tanítványai:
Loj Tímea,
Szabó Szonja Szófia, Márkus Lili, Gál
Panna, Csuhai Magor, Czufor Dorka,
Gáspár Dóra, Varga Gréta Petra, Sebe
Réka, Lukács Zsombor, Markó Réka,
Gyenes Luca, Kriston Kira, Lestár Adél,
Loj Tünde.

Tóthné Gáspár Mária tanítványai:
Nelson Emese Erika,
Németh Csenge, Csirmaz Laura,
Árvai Liliann, Tamási Máté.
Könyvjutalomban részesültek a
„Babakórus” tagjai, akik énekükkel
Szent László királyt dicsőítették
lelkesen, teljes átéléssel!
Felkészítő tanáruk:
Mozerné Horga Stefánia
Bollók Máté, Bollók Róza, Pető Máté
Zsombor, Kovács Kamilla, Cseh
Gréta, Ferenc Anna, Ferenc Hunor.

A történelem nem maradhatott ki
a Szent László Emlékév programjai
sorából.
21 gyerek nevezett be a versenybe,
és bizonyították, mi mindent
tudnak Nagyjainkról, akiknek
nevét intézményeink is viselik:
Szent László, Szent István,
Szent Imre.
Felkészítő tanáraik: Juhász Jánosné,
Vavszeg Mária, Fridél Frigyesné,
Kovács-Zelei Csilla

Fotó: Kovács Mátyás

Reméljük sikerül ügyesen megoldani minden feladatot
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Teljesítményük alapján
Emléklapot kaptak:
Varga Gréta Petra
Varga Judit
Koncz Tamás
(Szent Imre Iskola)

Veres Dominika
Munkácsi Tímea
Markó Dóra
(Széchenyi István Katolikus
Szakképző Iskola)

Oklevelet érdemeltek:
Fehér Noémi
Sipeki László
Kis Levente
(Szent István Katolikus Iskola)

A díjazottak
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Fotó: Kovács Mátyás

Munkában a versenyzők

Fotó: Kovács Mátyás

Hajdu Barbara
Barra-Kádár Kunigunda
Nagy Marcella
(Szent László Gimnázium)

Lukács Zsombor
Pál Leonetta
Murányi Dániel
(Szent Imre Általános Iskola)

A legjobbak jutalmában
(oklevél, könyv)
részesültek:
Barta Laura
Dobos Gergely
Kriston Kornél Csaba
(Szent István Katolikus
Iskola)

Tóth Renáta Katalin
Biáth Luca Sarolta
Dargai Lizett

Minden kedves
olvasónknak áldott,
szeretetben gazdag
karácsonyt, és boldog,
békés újesztendőt
kívánunk!

(Szent László Gimnázium)
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Búcsúzunk!
Kedves Jóska! Ez a kép sokunk
emlékezetében megmarad
Rólad. Beszédes kép! Gyakran láttunk Téged így, ezen
a helyen. Szinte még a
hangodat is hallani véljük, ahogyan a könyörgéseket olvastad nekünk. Különleges, utánozhatatlan orgánumod
sajnos már sosem lesz
hallható.
Árulkodik a kép a mindig egyenes testtartásodról.
Átéléssel, ünnepélyesen közelítettél a Szentélyhez mindig,
megadva a legnagyobb tiszteletet a jó Istennek ezzel is. Szentáldozás után öröm,
megnyugvás sugárzott Rólad, ahogyan
elfoglaltad helyedet a padsorokban.
A fénykép pedáns, igényes külsőt is
mutat. Így láttunk Téged a szentmiséken
minden egyes alkalommal.
Elevenen élnek még bennünk ezen tulajdonságaid, hiszen nem is olyan régen
még köztünk voltál.
Több ciklusban voltál az Egyháztanács
tagja. Templomunkban szeretettel fogadtad az idegen látogatókat, akiknek
büszkén mutattad be Takács István freskóit, beszéltél a matyó hagyományokról.
Nagyon sokan ismertek, szerettek,
tiszteltek lakóhelyünkön. Megdöbbentünk a szomorú hír hallatán: MŰVÉSZ elment.
Erős akaratú, szívós ember voltál,
többször leküzdötted a betegségeket,
és mentél tovább, tovább.
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Nemrég töltötted be a 72. életévedet, és most menni kellett!
A végső búcsúra nagyon
sokan eljöttek, hogy virágokkal, egy-egy főhajtással köszönjenek el Tőled.
Hiányozni fogsz a családnak, a barátoknak, ismerősöknek, hiányozni
fogsz a Szent László Egyházközségben.
Búcsúzóul a „Világ legszebb imái” közül választottam Helen Keller imáját. Ismerve Téged, ezeket a sorokat
bizony mondhatnánk a Te földi életed hitvallásának is:
„Hiszem, hogy az életet azért kaptuk,
hogy növekedjünk szeretetben.
Hiszem Istenem, hogy bennem vagy,
miként a nap a fényben,
és az illat a virágban.
Fény a sötétben!
Hang az én csöndemben!
Hiszem az örök életet.
Hiszem, hogy ott enyémek lesznek
azok az értékek,
melyeket most nélkülözök,
és hogy odaát csodaszép
otthonom lesz, tele színekkel,
zenével, a virágok hajladozásával,
és a szeretteim arcával.”
Kedves Művész! Áldjon meg a jó Isten,
legyen nyugodt, békés pihenésed!
A Szent László Egyházközség
képviselőtestülete nevében:
Gánóczy Zoltánné

Tárjátok ki szíveteket!

Igazán segíteni csak szeretetből-szeretettel lehet!

Visszatekintés a Mezőkövesdi Karitász Csoport 2017. évi munkájára.
Milyen jó érezni, hogy van
módunk segíteni. Milyen jó
érezni a szívünkben az adakozás örömét. Nekünk csak
az öröm marad, az önzetlenül szerető ember öröme, a
másikat önkéntesen segítő
ember boldogsága. Isten az
önzetlen adakozót megajándékozza a lélek és a szív békéjével, örömével. Azzal az
érzéssel, amit semmiért el
nem cserélnénk. A másikra
figyelő ember mindig talál
alkalmat a jót észrevenni, jót
tenni, és megtanul más örömének örülni. Merjünk jót
tenni, az utolsó szelet kenyerünk felét is odaadni a rászorulónak. Az önzetlen, nagylelkű jótettek öröme töltse be
egész életünket!
Ezen gondolatok jegyében
kezdtünk ez év folyamán további rászoruló családokat
felkutatni, segítséget nyújtani. Sajnos egyre többen szorulnak segítségre.
Az idősek látogatásáról,
lélekben való támogatásról
sem feledkezünk meg. Nemcsak kenyérrel él az emberelvisszük Krisztus szeretetét!
A kórházban levőket is meglátogatjuk, szükség szerint
kérésükre papot hívunk.
Tavasszal a Központi
Karitász jóvoltából „öngon-

Az Erzsébet kenyér megáldása

Fotó: Kovács Mátyás

doskodó” vetőmag program
keretében néhány családnak tudtunk biztosítani vetőmagot.
A nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtésből és a hozzá vásárolt élelmiszerekből közel
száz rászoruló családnak adtunk élelmiszer csomagot.
Ruhaosztást is szerveztünk, mivel az évszakváltáskor nagy kereslet van rá.
A beérkező adományokból bútorral és műszaki cikkekkel segítettük a rászoruló
családokat.
Az egyházközség életében
is folyamatosan jelen vagyunk. A húsvét megünneplésében, az egyházközségi
szentségimádásnál, a Szent
László búcsú lebonyolításában aktívan részt vettünk.
Az iskola megkezdése előtt

Erzsébet utalványt osztottunk, melynek egy részét a
Központi Karitásztól kaptuk, mi további utalványokat vásároltunk, így 40 családnak tudtunk segíteni az
iskolakezdésben.
Nagyon
megörültek, meglepetésként
érte őket. Jót tenni jó! Ezzel
is enyhítettük kiadásaik költségeit, az iskolakezdés igen
nagy terhet ró a családokra, főleg a nagycsaládosokra. Kiegészítettük a segítséget ruhaosztással, az ősz beköszöntésével megnövekedtek az igények a családoknál.
Ruhaosztás igen gyakran
van, - hála az adakozóknak
- ki tudjuk elégíteni a kéréseket. A Borsodivánkai Szociális Otthonba is juttatunk ruhaadományt.
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Pénzadománnyal 4 rászoruló családot tudtunk segíteni ebben az évben. Súlyos
betegséggel küzdőknek Béres cseppet adtunk.
A sok munka mellett szükségünk van lelki töltekezésre is, mert csak így tudjuk jól végezni munkánkat. Az idén Esztergomba és
Máriaremetére zarándokoltunk, ami igen jól sikerült.
Novemberben Szent Erzsébetre, a szolgáló szeretet védőszentjére emlékezve
500 db megszentelt kenyércipót osztottunk ki a szentmisék után. A 11 órai szentmise
felajánlása a karitász csoport
meghalt és élő tagjaiért volt.
Karácsonyra készülve tartós élelmiszer gyűjtést szervezünk két Coop áruházban,
az engedélyükkel.” Tárjátok
ki szíveteket”. Ez igen fontos. 260 db. szeretetcsomag
készítését tervezzük, a gyűjtést kiegészítjük, vásárolunk
hozzá szaloncukrot és tartós élelmiszert. Ezzel szeretnénk a nehéz helyzetben
élők mindennapjait segíteni, szebbé varázsolni a karácsonyt, legyen mit az asztalra tenni, legyen mit tenni
a fa alá. Igyekszünk elvinni
hozzájuk Krisztus szeretetét. Mert szeretet nélkül csak
pengő érc vagyunk, mit sem
használ a másiknak. Önzetlen szeretet nélkül nem lehet
adni. Csak teljes szívből, há-
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lát nem várva érte, kerülni a
kicsinyességet és imádkozni
azokért, akiket Isten elénk
küldött és szeretetünkre bízott. Szeretetet és gondoskodást viszünk a nélkülözők
életébe. Mi már megtapasztaltuk, ezt nem lehet felcserélni semmivel.
Szegények mindig lesznek
veletek- mondta Jézus. Ennek oka a szeretetlenség- az
önzés. Ennek ellensúlyozására nagyon oda kell figyelni. Lehet másként élni. Az
adományok mellé, a kenyér
mellé el kell vinni ami láthatatlan, amit kézzel nem lehet
megfogni- ez a szeretet. Jézus mondta, ne olyan eledelért fáradozzatok, ami megromlik, hanem olyanért,
ami megmarad az örök életre. Nem arra fognak emlékezni, hogy mit adtunk, hanem hogyan adtuk oda a rászorulóknak. Az élet kenyerét kell odaadni az élelmiszerben, a ruhában.
A városi adventi gyertyagyújtásnál csatlakozunk az
Egymillió csillag a szegényekért mozgalomhoz. Csillagot rakunk ki mécsesekből
és meggyújtjuk. Az adományozók szintén kapnak gyertyát és meggyújthatják azokat szeretteikre gondolva.
Hálásan köszönünk mindennemű felajánlást, mely a
karitász csoportnak szól. Isten áldása kísérje életüket!

Isten adjon nekünk nagylelkű szívet, örömmel adakozó kezet, mások felé megnyíló nagy lelket, hogy tudjunk segíteni az ínségben
szenvedőknek!
Árvainé Barczi Ágnes
karitász csop. vez.

Laboda Kálmán
BIZTATÓ
a korábban dús-lombú
zöld fa
hullajtja
levelét
mögüle feltűnik
az ónos szürke
ég
mint a
valóság: szürke
sugallja:
nincs remény
de te ne hagyd,
hogy becsapjon
mert amögött
ott van tovább
a gyönyörű titkokkal
teli
Ég!

Kedves Háziasszonyok!
A karácsonyi halászlé receptekkel elfogytak a Tihanyi Apátságból
kapott ajánlatok. Reméljük, egyiket-másikat kipróbálták és ízlett!
(Szerkesztő)

Receptek

a Tihanyi Bencés Apátságból
Halászlé alap
és harcsapaprikás

Halleves (Petyeg)

www.tihanyiapatsag.hu www.facebook.com/T.Apatsag
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… az Ember az, ki helyét becsültté teszi
Húsz esztendeje ismerem. Egyházközségünkben
kezdte papi hivatása gyakorlását. A nálunk töltött
négy esztendő alatt sok-sok
mindent tett.
Az általam vezetett iskolában – ami akkoriban városunk legnépesebb intézménye volt – hitoktatói feladatot kapott Plébánosától. Rövid idő elteltével arra
figyeltem fel, hogy a reá bízott osztályokban mindenki hittanos lett. Kíváncsivá
tett, vajon hogyan érte ezt
el? A válaszra nem kellett
sokáig várnom. Úgy adódott, hogy az első hittanos
táborába is többen jelentkeztek a vártnál, az addig
megszokottnál, ezért Plébánosa egy pedagógus segítségét kérte tőlem. Kollégáimnak hiába ajánlottam az egy hetes tábort
Parádon, nem jelentkezett
senki.
Mentve az iskolám jó hírét, így lettem én a segítő,
és bizony, volt mit tanulnom a fiatal Táborvezetőtől!
Gondosan megtervezett,
gazdag, színes program
minden napra, ahol mindenki jól érezte magát, ahol
mindenkire szükség volt,
ahol mindenkinek volt sikerélménye.
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Sok-sok játék, daltanulás,
kézműves programok, fafaragás, rajzolás, gyurmázás,
séta, kirándulás, készülődés
az esti tábortűzhöz, ahol
minden este egy-egy bibliai és mesejelenetet adtunk
elő kiscsoportokban.
Mintha színházban lettünk volna! Ott, a tábori körülmények között teremtettük elő a jelmezeket, kellékeket. Bizony, leleményességre, kreativitásra, jó ötletekre volt szükség! Visszaemlékszem, hogy mennyi
jó gondolatot fogalmaztak
meg a gyerekek.
Mindezek mellett nap,
mint nap jutott ideje meghitt, egyéni beszélgetések-

re gyerekkel, felnőttel egyaránt.
A tábori szentmisék a
gyerekek bevonásával zajlottak. Minden fiú ministrálni akart, kérdések-feleletek,
ők olvastak fel, közös ima a
Szentélyben nagy kört alakítva, kézfogással, énekek
gitárkísérettel.
Ez nagyon mélyen megérintett engem. Az első
tábori szentmise után,
ami egy gyönyörű kis
templomocskában
volt
Parádóhután, azt gondoltam: De jó lenne sok ilyen fiatal pedagógus az iskolákba, és hogy én a következő nyáron is szívesen segítenék!
Minden-minden a gyerekekért történt: a programok, az étkeztetés, a testi és
lelki nyugalom biztosítása.
Sosem felejtem el az
egyik napot, amikor a gyerekek döntöttek arról, mi
legyen aznap gulyásleves
után ebédre? Palacsinta! Palacsinta! Annyira egyhangú
volt a kívánság, hogy nem
is próbálkozhattam mást
ajánlani. (Ezen a napon a
szakácsnénik felmentést
kaptak az ebédfőzés alól.)
Azonnal számoltam, és
rögvest ode lett a nyugalmam! Vannak ugyanis bi-

zonyos ételek, mint a palacsinta, meg a gombóc is,
amit nagyon szeretek enni,
de készíteni nem igazán. 50
fő, lehet, hogy 100 palacsinta kevés! Mi lesz velem, ha
ez a feladat rám vár?
Szerencsémre, pár perces
csend után a mi Táborvezetőnk kötényt kötött, nagy
mennyiségű
alapanyagot kevert-kavart, a tűzhely mellé állt, és két sütővel dolgozott. Szálltak a levegőbe a gyönyörűre sült
palacsinták, és mind vissza
is talált a serpenyőbe. Ámulatba ejtett ez a jelenet! Délben lett is nagy öröm, no
meg igen jó étvágy! Volt repeta is bőven.
Itt beszélgettünk először a városunkban élő sérült gyerekek helyzetéről.
Nem vártunk sokáig. Hazajövet Parádról meglátogattuk ezeket a családokat.
Egy hónap múlva megalakult a „Simogató Kéz”
Plébániánkon, és most a
20. évünkbe léptünk. Olyan
erős, szilárd alapokat kaptunk, hogy - a Diósgyőrbe
szóló dispositió miatt bár
nagyon
szomorkodtunk
-, közösségünk életképes
maradt.
Hivatásszeretet, önzetlenség, óriási szorgalom és
kitartás, folyamatos igény
az önképzésre jellemzik Őt,
és ezek a tulajdonságok a

két évtized alatt csak egyre
és egyre erősödnek.
Az első 50 fős tábor a második évre megsokszorozódott. Már nyaranta 300
gyerkőcöt táboroztattunk.
Sem előtte, sem azóta nincs
erre példa Nem volt kön�nyű, sokat kellett ezért tenni, de sikerült! És megérte! Hiszen sok olyan gyerek jöhetett velünk, akik
nehéz körülményeik miatt
egyébként nem gondolhattak volna nyári táborra. Bejártuk velük az országot. Nem voltak luxuskörülmények, de a tartalom felejthetetlenné tette a tábori napokat. Alvás tanteremben, matracokon, 30-an,
40-en. Még most is hallom
az akkor 7 éves elsős tanítványok vidám reggeli ébresztőjét Sopronban, amikor kora reggel körülöttem
bukfenceztek.
Felnőttekké lettek azóta
ezek a gyerekek, de még
most is emlegetik találkozásaink alkalmával, hogy milyen csodás volt!
Jegyesek csoportja, házasok közössége, cursillio,
gyógyult szenvedélybetegek, idősek, fogyatékkal
élők, lelkigyakorlatok, tréningek,
cigánygyerekek
csoportja, később felújítási
munkák szervezése, beszerzések,- fáradhatatlanul évről-évre.

Mezőkövesd – Diósgyőr – Gyöngyös – Leányfalu – Karcag. A Simogató
Kéz mindegyik állomáshelyén megfordult már nyaranta többször, és Ő mindig kedvesen, szeretettel
fogad. Ilyenkor felidéződnek a régi emlékek, és sosem jövünk haza üres kézzel, mindig kapunk útravalót, lelki erőt, ami segít tovább menni.
A Leányfaluban végzett
szorgos, eredményekben
gazdag munkálkodásáért
„Érseki tanácsos” címet kapott.
Ez évben, október 23-án
kiemelkedő tevékenysége
elismeréseként Miniszteri Dicsérő Oklevelet vett át.
Nagyon örülünk és szeretettel gratulálunk! Kérjük a
jó Isten áldását további életére, munkájára.
Húsz esztendeje ismerem. Habitusa, töretlen, céltudatos munkája, emberszeretete, megingathatatlan hite, az egyre szaporodó feladatok, kihívások alázattal történő elfogadása,
kiváló szervező képessége eszembe juttatja azt az
igen fontos, örök igazságot,
miszerint:
„Nem a hely tiszteli meg
az embert, hanem az EMBER az, ki helyét becsültté teszi.”
Gánóczy Zoltánné
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Hírforgácsok
• November 19-én Árpád
házi Szent Erzsébet napján városunk Karitász tagjai egyenruhájukba öltözve több padsort is megtöltöttek a szentmisén. Értük
imádkoztunk. Megható
volt látni, hogy mindan�nyian áldoztak, ők olvastak, mondták a könyörgéseiket, és beszámoltak az
igen tartalmas, gazdag tevékenységükről. Köszönjük áldozatos munkájukat!
• A Nyugdíjas Pedagógusok közösségében dr.

Medvegy János plébános
úr beszélt az adventi időszak teendőiről, fontosságáról.
• November 27-én történelmi ismereteiről adott
számot 21 tanuló. A verseny a Szent László Emlékév egyik jelentős programja volt.
• A gyerekek nagy örömmel fogadták a Mikulástól
kapott finomságokat.
• December 10-én, advent
második vasárnapján sok

•

•

•

•

•

•

Takács István - Templomba menők

Kiadja: Szent László Egyházközség
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gyerek kapta meg a Szent
László Emlékévben végzett munkájáért járó elismerést, jutalmat. Köszönjük felkészítő tanáraik munkáját is!
Szentmiséken történt az
elsőáldozók és bérmálkozók bemutatása, meghitt,
ünnepélyes formában.
Több helyen folytatják a
régi szép hagyományt:
várják és befogadják a
szállást kereső szent családot.
Lélekemelőek voltak a
hajnali szentmisék. Erőt,
békességet adtak a napi
munkavégzéshez.
Az adventi lelki gyakorlatot Panyi atya, városunk szülötte tartotta.
Az ünnepi szentmisék a
hagyományoknak megfelelően zajlanak.
December 31-én este a
hálaadó szentmisén történik a 2017-es esztendő
értékelése, a Szent László
Emlékév lezárása.
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