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Kányádi Sándor

Új esztendő
Új esztendő, új esztendő,
nem tud rólad a nagy erdő,
sem a hó alatt a határ,
sem a határ fölött szálló
árva madár.

Csak a hold, az elmerengő,
csak a nap, az alvajáró,
jelezték, hogy újra megjő
éjfélkor az esedékes
új esztendő.

Új esztendő, új esztendő,
nem volt a nyakadban csengő,
nesztelenül érkeztél meg,
lábad nyomát nem érezték
az ösvények.

Csak mi vártunk illendően,
vidám kedvvel, ünneplőben,
csak a népek várnak téged,
háromszázhatvanöt napi
reménységnek.

Újesztendő elején
Éjszaka a plébánia
kertjéből, gyakran felnézek az égre. Kémlelem a némán szikrázó
csillagokat, érzékelem
a világ eseményeit, bőrömön tapasztalom az
mindennapi élet sok
megoldatlanságát,
s
rám tör egy szörnyű
érzés. Mi értelme ennek az egésznek?
Szerencsére közel a
templom. S ilyenkor
odafutok a szentély falához, és megérintem.
Igen, a fal mögött rejtőző Urat. Bénult lelkemet ilyenkor eltölti
gyógyító ereje. S átvál-

tozik minden. A távoli
csillagok Isten szeretetének hirdetői lesznek.
A világ sok eseménye
érdektelenné
válik,
mert Ő tud parancsolni a szélnek, a háborgó tengernek. Lecsendesíti a lelkem hullámverését, kezét nyújtja,
s kapaszkodom belé.
Elviselem, hogy némi
megrovás van tekintetében. Hallom is hangját: te kicsinyhitű, miért kételkedtél?
Amikor
visszalépek szobám melegébe (amelyért nem tudok elég hálás lenni!),

mégis inkább a szeretet melegét érzem.
Amely érzésben minden megoldódik. S
már érdektelen, hogy
milyen a világ, hogy
mennyi értelmetlenség uralja, meg a mindennapi gyötrődéseim.
Meg hogy meg kell
halni. Eltörpül minden.
Kedves Olvasó! Látod! Ezt szeretném kívánni, csak így kurtánfurcsán, az újesztendő
elején, hogy a hit mindent átváltoztató csodájában élj. Mert az
Úr nincs messze tőled.
Ott van szívedben. Ott
van veled a munkában,
a családi élet vonatkozásaiban, a világ folyamataiban. Csak érintkezz vele. S mi mást
ajánlhatnék, minthogy
a leghitelesebb módon
tedd ezt, a szentáldozásban.
Dr. Medvegy János
plébános
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Vízkereszt Ünnepe
A mögöttünk álló Karácsonyi időszak a három nagy ünnepkör egyike
és a Húsvéti ünnepkörrel valamint
az Évközi idővel teszi ki az un. Liturgikus Évet. Eme rövid írásomban a
Karácsonyi ünnepkör második legnagyobb ünnepével, a Vízkereszttel
szeretnék foglalkozni. Lássuk tehát.
Amikor egy ünnepet boncolgatunk érdemes minden egyes kis
részletének utánajárni, mert ez
nagyban elősegíti az ünnep megértését. Nézzük meg először tehát magát a vízkereszt szót. Nem csupán a
magyar nyelvben találkozunk ezzel a
szóval, hanem a velünk szomszédos
szláv nyelvekben is hasonlóan hívják (Водохреща). Bár a teológiai magyarázatuk az ortodoxoknak eltér attól, amit a katolikus egyház tanít. Nálunk ugyanis ez inkább Urunk Megkeresztelkedése, mint Megjelenése.
A liturgikus megfelelője Vízkereszt
ünnepének Urunk Megjelenése.
A szó a görög nyelvből ered
επιφάνεια (epiphaneia), amelynek
jelentése „megjelenés” és a φάινω
„megjelenni, feltűnni” igéből származik. Látszik, hogy az eredeti elnevezés ugyanazt juttatja kifejezésre,
mint az ünnep hivatalos magyar elnevezése. A magyar Vízkereszt elnevezés valószínű az ilyenkor szokásos
víz megszenteléséből ered, de nem
ez az ünnep igazi mondanivalója.

A Szentírás tanúsága szerint bölcsek jöttek, hogy hódoljanak az Úr
előtt. Hangsúlyoznám – sehol sincs
megemlítve hányan voltak. A számuk csupán következtetés. Az ajándékok számából következtetünk
erre: arany, tömjén és mirha. Természetesen ezek jelképes ajándékok, és
teológiai mondanivalójuk van: arany
a Királynak jár, tömjén – az Istenhez
felszálló imádás, mert Krisztus az
Örök Főpap, mirha – Krisztus temetésére utal, ami be is következik. A
látogatás célja azonban nem csupán
az ajándékozás volt. Szintén a Szentírás tanúsága szerint előbb hódoltak
és imádták az Úrat, utána adták át az
ajándékokat.
A népi hagyomány és a művészet tehát három bölcsről beszél. Ha
megfigyeljük a napkeleti bölcsek ábrázolását a művészetekben, láthatjuk, hogy különféle bőr színnel ábrázolják őket. Nem véletlen ez: a három bölcs minden nemzetet (nációt) képvisel. Ezen az ünnepen Urunk
megjelent mindenki előtt, mindenki
számára nyilvánvalóvá vált ennek a
„kis gyermeknek” a kiléte.
Vannak nemzetek, ahol ezen a napon ajándékozzák meg egymást az
emberek, nem pedig Karácsonykor,
ahogyan azt mi magyarok is szoktuk tenni. Olaszország és Spanyolország ezek közé tartozik, hiszen itt
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elsősorban Vízkeresztkor ajándékoznak. Mind két ajándékozási szokásnak egyébként megvan a jogosultsága. Karácsonykor Jézus megszületett, a Mennyei Atya szeretete vált nyilvánvalóvá számunkra, és
mi is viszonozni akarjuk ezt embertársainknak. Vízkeresztkor a Megváltó minden nemzet számára megjelent, megajándékozta őket önmaga ismeretével, a három bölcs pedig
megajándékozta a „Kisgyermeket”.
Személyes élményem közé tartozik ezzel az ünneppel kapcsolatban, hogy Kárpátalja azon részén,
ahol élek Kiskarácsonynak hívják az
ünnepet. Majdnem úgy ünnepeltük meg, mint a Karácsonyt – ünnepi
asztalnál. Karácsonykor a gyerekek

jártak kántálni és előadni Jézus születésének történetét. Ezen az estén
pedig a felnőtt férfiak. Mindig nagy
élmény volt ez számomra. Hála Istennek ez a hagyomány mind a mai
napig él otthon.
A házszentelések is ilyenkor kezdődtek nálunk. Nagy hagyománya
van ennek otthon. Minden katolikus
ember szinte kötelességének tartja,
hogy megszenteltesse a házát. Annak idején ministránsként én is jártam az atyával ilyen alkalmakkor. A
kiemelt feladat az ajtófélfára való
írás volt 20+C+M+B+17 „Christus
Mansionem Benedicat” („Krisztus
áldja meg e házat”).
Versler Sándor
káplán

20 + C+M+B + 17
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A szeretet szentsége

(Szentmise jubiláló házaspárokért)

Dr. Medvegy János plébános úr
megáldja az Ünnepelteket

Póta Anna és Demeter István
1956. április 28.

Szorgos készülődés előzte meg az ünnepi szentmisét. A lelkes szervezők 14 házaspárt kerestek meg, akik házasságkötésük 25, 50., 60. évfordulójához érkeztek. A
meghívottakból három pár járult az Oltár
elé, hogy megerősítsék egykori fogadalmukat.
Kísérje további útjukat a jó Isten áldása!
/Szerkesztő/

Jacsó Erzsébet és Takács István
1966. november 5.

Pap Tibor és Székely Mónika
1991. augusztus 24.

A mi negyedszázadunk
1991. augusztus 24én fogadtunk örök hűséget egymásnak a mezőkövesdi Szent László Templomban. Megfogadtuk, hogy jóban-rosszban kitartunk
egymás mellett, és ez így
is történt.
Megtisztelő volt számunkra, hogy január
8-ra meghívást kaptunk

a jubiláló házaspárok
szentmiséjére. A szentmisét Dr. Medvegy János plébános atya celebrálta. Nagyon megható
volt. Hálát adtunk a Jóistennek az elmúlt 25
évért, és a két szép gyermekünkért, akikkel megajándékozott minket. Ezután a hittanteremben fogadtak bennünket, ahol

először meghallgattuk
a Szent Család Énekkar
műsorát, majd egy kötetlen beszélgetésben folytatódott az este.
Hálás szívvel mondunk köszönetet Plébános Atyának és a Szervezőknek, ezért a felejthetetlen szép estéért.
A Pap házaspár
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Nagy dolog a családban, amikor a gyerek új életet kezd, megnősül, férjhez megy. Minden szülő azt szeretné, ha jól sikerülne a párválasztás, és egy életre szólna a kimondott IGEN. Zeleiné Kartnik
Judit édesanya versben fogalmazta meg kívánságait lánya házasságkötése alkalmából.
/Szerkesztő/

Kartnik Judit

Neked adom
(Anitámnak, egy közös út kezdetén)
Neked, csak Neked adom a tavaszt –
érezd a friss szellő zamatát,
halld a pattanó rügyek zsongását
ahogy dalra fakad minden ág,
virággal borítva a határt.
Neked, csak Neked adom a tavaszt –
eső áztatta föld illatával,
boltíves szivárvány kapujával
s lelkedben újjászületvén a élet
Társad mellett kísérjen kéz a kézben.

Neked, csak neked adom a tavaszt –
az ébredő Nap aranyló fényét,
a természet színpadán adta
madarak hajnali koncertjét,
az elvetett búza reményét,
s a törekvő holnap ígéretét.
Neked, csak neked adom a tavaszt –
cserebogár zümmögő táncát,
pásztortüzek lobogó lángját,
a Telihold nyújtott ragyogását
méz illatú, részeg éjszakáját.

Neked, csak neked adom a tavaszt –
ezernyi apró rejtekével
mert írva vagyon könyvetek lapján:
az új kikelet hajnalán
együtt léptek, egy életen át!
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HIT - REMÉNY - SZERETET
A Karácsonyt megelőző hét három estéjén
adventi lelkigyakorlat
volt templomunkban. A
meghívott lelkigyakorlatos atyák Balázs József kisebbségi lelkész,
aki 2016. augusztusa
óta Mezőszemerén teljesít szolgálatot, illetve
Baranyák Béla tiszafüredi plébános atya.
Az esték témái voltak:
a három Isteni Erény: a
Hit, a Remény és a Szeretet. Van -e elég erős
hitünk? Ha Jézus most
újra eljönne, találna-e
hitet a Földön? Mert valahogy úgy működünk,
hogy imádkozunk, kérünk, hálát adunk, bűnbocsánatot kérünk, eljárunk szentmisére, de
amikor nagyobb baj ér,
bizony könnyen megtorpanunk. Hol van az
Isten, miért nem siet a
segítségemre? - tes�szük fel magunkban
a kérdést sokszor. Bízunk-e eléggé Istenben, elhisszük-e, hogy
a legjobbat akarja nekünk, akkor is, ha ép-

pen abban a helyzetben
nem úgy érezzük? Balázs atya kis történettel szemléltette a hit lényegét: A büszke ateista, aki senkiben és semmiben nem hisz, a szakadék szélén kétségbeesetten kapaszkodva kéri az Istent: - Ha
vagy, szabadíts ki, és
akkor hinni fogok! Az
Úr szavára, miszerint
bízzál bennem, engedd
el a faágat, segítek! -,
nem mer ráhagyatkozni, és persze beleesik
a szakadékba... Sokan
mondják, a hit magánügy. Ezek a nagyon liberális
gondolkodású emberek hangoztatják, nem kell az Isten
az iskolákba, se a parlamentbe, de még Európából is ki kell űzni.
A hit gyengülésének
következményeit sajnos tapasztaljuk ebben
a forrongó világban.
Csak az az érthetetlen,
hogy ez az istentagadó hangos többség kéri
számon Istenen a sok
borzalmat, szegénysé-

get, gyűlölködést, mindent, ami rossz. MILYEN ALAPON? Az
atya e témával kapcsolatban
megemlítette,
hogy Mezőkövesd az
Egyházmegyében kiemelt helyet foglal el, a
kispapok kitüntetésnek
veszik, ha ide helyezik
őket. Hogy rászolgáljunk a bizalomra, kérjük a Jóistent, erősítse hitünket, hogy megőrizzük és átadjuk az
utánunk jövő generációnak a matyó elődeinktől ránk hagyott katolikus hitet. A szeretet. Az
atya a Szeretet kapcsán
Mária istenanyaságát,
teljes önátadását állította elénk példának. Máriát, aki tudott Igen-t
mondani az Úrban való
teljes bizalommal, aki
minden fájdalmas megpróbáltatások közepette is úgy tudta szeretni
Szent Fiát, ahogy csak
az édesanyák tudnak
szeretni. Az anyák szívét ki lehet tépni (képletesen), de az a szív
akkor is, utolsó lehe7

letig is a gyermekért
dobog. Szép történetet mondott erről is Balázs atya. Égi Édesanyánk a mi bajainkat
is átérzi, ezért forduljunk bizalommal hozzá. Sajnos a szeretet
szó mára nagyon elkoptatottá vált, helyébe divattá vált az „imádom” szó. „Imádom a
kiskutyát, a palacsintát, a celebet,.....mindent imádok..”Pedig az
IMÁDAT csak és kizárólagosan az Istent illeti
meg. Ezt egy Istenfélő,
Istenszerető embernek
nem nehéz betartania.
Van hová fejlődnünk a
szeretet gyakorlásában
is. „Aki nem szereti
embertársát, akit ismer,
hogy tudná szeretni Istent, akit nem látott?
„Bizony sokszor elmegyünk egymás mellett
anélkül, hogy köszönnénk egymásnak. Az,
hogy nevén szólítsuk,
rámosolyogjunk, netán megkérdezzük, jól
van-e, már luxusnak
számít. Rohanunk, de
hova, miért? Csak akkor döbbenünk rá, ha
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valakit, rokont, ismerőst, szomszédot hirtelen elveszítünk, hogy
az elmaradt kézfogást,
beszélgetést már soha
nem tudjuk bepótolni...
Próbáljunk hát meg
szívből szeretni, elfogadni a másik embert
olyannak,
amilyen,
meglátni mindenkiben
a jót. Hiszen a szeretet
nem fogy el soha, minél többet adunk belőle, annál több marad a
szívünkben. A harmadik estén Balázs József

atya háláját fejezte ki,
hogy sokan megtiszteltük Őket jelenlétünkkel és áldott, szent Karácsonyi ünnepeket kívánt. A hallgatóság és
az Egyházközség nevében Tóth Imre világi elnök köszönte meg
az értékes, lélektől-lélekig ható szép adventi gondolatokat, amelyek érvényesek az új
esztendő minden napjára is.
Pap Józsefné

Tóth Imre zárszavai
Dicsértessék a Jézus
Krisztus!
A Szent László Egyházközség képviselőtestülete és a hívek nevében tisztelettel köszönöm meg Balázs József
és Baranyák Béla Főtisztelendő atyáknak, hogy
eljöttek hozzánk. Évről-évre nagyon várjuk
ezt a három adventi estét, amikor a harangszó
lelkigyakorlatra hív bennünket. Rohanó világunkban jól esik elcsendesedni,
megpihenni, együtt imádkozni,
énekelni, lelki segítséget, megerősítést, biztatást kapni, amit a három esti szentbeszédekben a Hit-, Remény- és
Szeretet jegyében meg
is kaptunk
Mindannyian várjuk
a Karácsonyt, a Kis Jézus születését. Szeretnénk Őt befogadni szívünkbe, otthonunkba,
hiszen egyedül Ő az ,
aki velünk van életünk
minden pillanatában.
Aki átsegít, figyel ránk a
bajokban, erőt ad küz-

delmeinkben, önzetlenül szeret. Az adventi
időszakban nyitott szívvel és nagyobb szeretettel fordulunk rászoruló embertársaink felé.
Az esztendőnek azonban még 11 hónapja
van. Juhász Gyula, költő így írt a „Karácsony
felé” c. versében: „A Kis
Jézuska itt van a közelben, Legyünk hát jobbak, s Higgyünk rendületlen, S ne csak így decemberben.”
Megköszönjük az adventi gondolatokat, ta-

nításokat. A magam és
Képviselő társaim nevében kívánok Főtisztelendő Atyáknak és mindenkinek áldott, kegyelmekben gazdag Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt!
Tóth Imre
képviselő, világi elnök

Egy nagyon kedves
karácsonyi ajándék

„Mamikának karácsonyra 2016”
Kaszáné Margitka nagy örömmel fogadta 8 éves unokája,
Lizike ajándékát
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Az elmúlt esztendő második fele
igen gazdag volt programokban.
Olyannyira gazdag, hogy nem is tudtunk mindegyikről hírt adni az előző
Sziklaforrásban. Azt gondolom, a kellemes, jó dolgokról utólag is szívesen

olvasunk. A katolikus széchenyisek
az idén is valami hasonlót szeretnének, a felnőtt híveknek pedig most is
lesz a tavalyihoz hasonló szép zarándokút.
/Szerkesztő/

Katolikus hittantábor Egerben
Lelkeket erősítő programok

„A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert
a maga idejében aratunk
majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg
időnk van, tegyünk jót
mindenkivel, leginkább
pedig azokkal, akik testvéreink a hitben.” Pál levele a
galatákhoz 6, 9-10
Az Egri Főegyházmegyétől az idei tanévben a
Széchenyi István Katolikus Középiskola támogatást kapott a diákok hitéletének növelésére. Iskolánk vezetésével közösen
arra az elhatározásra jutottunk, hogy a 9. osztályos tanulóinknak szervezünk lelki napot Egerben.
Három csoportba osztottuk a közel 160 diákot és
két-két napra szerveztünk
nekik programot. Volt
filmvetítés, reggeli szentmise, érdekes előadást
hallhattak a keresztség
szentségéről. Voltunk az
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Egri Várban, az Érseki Palotában. Azt hiszem bátran fogalmazhatok úgy,
hogy kemény feladat volt
ez az első „szárnypróbálgatás”. Az utazás az idegen helyen eltöltött esték, embert próbáló volt.
Az biztos, hogy diákok és
mi pedagógusok is sokat tanulhattunk ezekből
az együtt töltött napokból. Örömmel töltött el,
hogy minden csoporttal
úgy jöttünk haza, hogy a
gyerekek
megkérdezték, miért nem maradhattunk még? Igen, nos ezért
megérte a sok fáradtság
a szervezéssel járó munka. Úgy gondolom, hogy
ezekre az élményekre a
későbbiek során, felnőtt
korukban szívesen gondolnak majd vissza. Remélem jövőre is lesz lehetőségünk hasonló program szervezésére.
*

Iskolánk 9. B és 9. E osztályos tanulói 2016. szeptember 19-20-án kétnapos hittantáborban vettek részt Egerben. A tábort Szabóné Varga Ágnes tanárnő szervezte,
a gyerekeket Bágyi Tamás hitoktató, Gáspárné
Nyitra Éva és Balázsné
Gulyás Erzsébet osztályfőnökök kísérték el.
A kirándulás hétfőn
reggel 9.00 órakor kezdődött; ekkor indultunk
busszal úti célunkhoz,
Egerbe, a Szent János
vendégházba. Elfoglaltuk a szállásunkat, majd
az épület előadótermében közösen megtekintettük az Ezer szó c. filmet.
Ezt követte az ebéd. Ebéd
után
megismerhettük
Eger történelmi nevezetességeit. Az egri várban
idegenvezető segítségével meglátogattuk a gótikus Püspöki Palota föld-

szintjén található Hősök
termében Dobó István
síremlékének vörös márvány fedőlapját és a hat
kőszobrot, amelyek a vár
védőit szimbolizálják. A
Hősök terme után az egri
vár történetének állandó kiállítását néztük meg,
majd a kazamatákat.
A vár után az Egri Bazilikába mentünk, ahol idegenvezető segítségével
alaposan szemügyre vehettük a bazilika korinthoszi oszlopcsarnokát,
és a Takács István festette kupolafreskóját. Lehetőségünk nyílt az altemplomba bemenni, amely
az építtető Pyrker érsek

szívét őrzi. A diákok lehetőséget kaptak az egy kőtömbből kifaragott építészeti remekmű suttogó
hangot felerősítő hatásának kipróbálására.
Kevés szabadidő eltöltése után megvacsoráztunk, majd a vacsorát követően a szállásunk előadótermében iskolalelkészünk, Versler Sándor atya
tartott a keresztségről előadást.
Kedden reggel korán
keltünk; a reggelt a 7 órás
Szentmisével kezdtük. Ezután reggeliztünk, majd
átmentünk a szomszédos
Érseki Palotába. Itt ismét
idegenvezető ismertet-

te a látnivalókat. Látnivaló akadt bőven, a barokk
díszkerttől az egri püspökök és érsekek arcképcsarnokán át a jégverem
használatát bemutató kiállításig.
Ebéd után szállásunkat
elhagyva hazafelé indultunk.
A kétnapos kirándulás
során nem csupán a látnivalókat ismertük meg,
hanem lehetőséget kaptunk egymás megismerésére is. Köszönetünket fejezzük ki iskolánk
vezetésének, az Egri Főegyházmegyének, valamint a kétnapos programban részt vevő és
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segítő
pedagógusoknak. Isten áldása további munkájukra!
Balázsné
Gulyás Erzsébet
9.e osztályfőnöke
*
„Ha karodba nem zárhatsz gyerekeket, zárd őket
a szívedbe!” (Clara Hale)
Az Egri Főegyházmegye hitéleti támogatását fel-és kihasználva 54
diákunk kelt útra ismét,
hogy két napon keresztül egymás társaságát élvezve felejthetetlen pillanatokat éljenek át. Ezúttal iskolánk 9/F., és 9/H.
osztályai voltak abban a
szerencsés helyzetben,
hogy megismerkedhettek Eger történelmi, valamint egyházi látnivalóival. A tábor megszervezésében oroszlánrészt vállalt Szabóné Varga Ágnes
hitoktató, a gyermekeket
e sorok írója, Tóth Gabriella, Hüvelyes László osztályfőnökök és Hajdu László
szaktanár kísérte el a hevesi megyeszékhelyre.
A szőlő és a bor városába szeptember 26-án,
hétfőn reggel 9 órakor indultunk el. A Szent János
vendégházban elfoglaltuk
szobáinkat, majd némi pihenőt követően az Ezer
szó című filmet néztük
12

meg közösen. Az ízletes és
kiadós ebéd után az Egri
Vár felé vettük az irányt. A
2014-től Nemzeti Emlékhelyként, a törökök felett
aratott győzelem kultuszhelyeként számon tartott
épületegyüttesben rengeteg érdekes látnivalóban volt része gyermekeinknek. A hősök termében szakszerű idegenvezetés mellett megtekintettük az 1552-es várvédelmet irányító várkapitány,
Dobó István márvány síremlékének fedőlapját. Az
állandó kiállítások bemutatták nekünk a vár történetét, föld alatti erődrendszerét, a börtönmúzeumban pedig a korabeli büntetési módokkal, ezek eszközeivel ismerkedtünk. A
vacsora előtt és mintegy a
napi programok lezárásaként intézményünk iskolalelkésze, Versler Sándor
atya tartott előadást a keresztség szentségéről.
Másnap korán keltünk,
hiszen az Egri Bazilikában szentmisén vettünk
részt, melyet Czibere Zsolt
atya celebrált. Lelkileg feltöltődve, reggelinket elfogyasztva az Érseki Palotába sétáltunk át, ahol két
csoportra osztva gyönyörködtünk a palota együttes látnivalóiban. Az érse-

ki magánkápolna, az ún.
madaras terem, a szebbnél
szebb termek látványa remélhetőleg mély nyomokat hagyott tanulóinkban.
Az ebédet követően diákjaink rendet raktak szobáikban, majd hazaindultunk. Köszönetemet fejezem ki az Egri Főegyházmegyének, iskolánk vezetésének, valamint a programokon részt vevő és segítő pedagógusoknak. Isten áldása további munkájukra!
Bágyi Tamás
hitoktató
*
2016. október 3-án közel 50 diákkal keltünk útra
Egerbe – iskolánk 9. A és
9. D osztályos tanulóival
–, hogy a hittantábor keretei között lelki felfrissülést
kaphassunk. Nagyon tartalmas két napot tölthettünk el egymás társaságában, emellett sok új érdekességgel ismerkedhettünk meg. Szálláshelyünkön, a Szent János vendégházban megtekintettük az Ezer szó című filmet,
amely szerintem mindenki számára elgondolkodtató volt. Sajnálatunkra az
időjárás nem tette lehetővé, hogy megtekinthessük
az Egri Várat. Este Versler
Sándor atya előadását

hallgattuk meg a keresztség szentségéről. Másnap
az Egri Bazilikában szentmisén vettünk részt, valamint idegenvezető segítségével alaposan megismerhettük a gyönyörű Érseki Palotát.
Köszönetünket fejezzük
ki az Egri Főegyházmegyének, iskolánk vezetőségének, Szabóné Varga Ágnes
hitoktatónak, Bágyi Tamás
hitoktatónak, Kozma Róbert segítő pedagógusnak. Isten áldása további
munkájukra!
Pruskóczki Gáborné
9. A osztályfőnöke
*
A kilencedik osztályosok hitéleti tábora mellet,
az idén is nyert pályázatot iskolánk, melyet hittan

táborozásra fordítottunk.
A tavalyi évhez hasonlóan Egerbe vittük a gyerekeket feltöltődni, lelkiekben megújulni. Szállásunk
a Szent János házban volt,
ahol az ellátás kifogástalan volt és nagy szeretettel fogadtak bennünket.
Próbáltunk sokszínű programmal készülni a fiataloknak. Voltunk az Egri várban, az Érseki Palotában,
Szemfényvesztő kiállításon, ahol beleláthattunk
a vakok és gyengén látók
mindennapjaiba. Voltunk
a Demjéni fürdőben sétáltunk a Dobó téren és a
Szépasszonyvölgyben. Közösen vettünk részt a kedd
esti szentmisén, felemelő
volt, ahogy Szabó József
Béla atya homíliájában

megszólította fiataljainkat. Az Egri Bazilika orgonájáról Urbán Péter karnagy úr tartott igen színes
és érdekes előadást A közös élmények, az együtt
töltött napok felejthetetlenek voltak. Bátran mondhatom, hogy fantasztikus volt ez a három nap.
A közös programok a pizzázás, a gyerekeknek igazi élményt nyújtottak kiszakadva kicsit a monoton mindennapokból. A
sok nevetés a jókedv ös�szekovácsolta a kis csapatot. Igazi feltöltődés volt
mindnyájunk számára.
Ismételten megköszönöm a lehetőséget, hogy
fiataljainkkal tölthettük
ezt a pár napot, nagyon
bízom benne, hogy felejt13

hetetlen élményekkel lettek gazdagabbak.
Nagyon köszönöm a segítők Gubáné Ináncsi Andrea tanárnő és Bágyi Tamás hitoktató munkáját, külön köszönöm mind
azoknak, akik időt és fáradtságot nem sajnálva
segítettek a táborok megszervezésében és lebonyolításában.
Isten bőséges áldása kísérje életüket, további
munkájukat!
október 12.-én hétfőn
reggel elindultunk Egerbe
az első napon felsétáltunk
az Egri Várba, megnéztük
a kazamatákat, a Hősök
termét és gyönyörködtünk Eger panorámájában.
Késő délután elmentünk a
Demjéni fürdőbe, igazi élmény volt.
A második napon az Érseki palotába mentünk,
ahol bemutatták nekünk
14

többek között a püspöki könyvtárat, dolgozó
szobát és a madaras szobát. Megnéztük a püspök
ruháját és a misézéshez
szükséges kellékeket, tárgyakat. Szebbnél szebbek
voltak csillogtak, fényesen
ragyogtak. Szerdán megnéztük a Bazilika orgonáját és Urbán Péter karnagy
úr előadását hallgathattuk
meg.
Kada Nikolett
12. a osztály
*
Számomra a legjobb élmény az Érseki Palotában
volt. nagyon érdekes régi
tárgyakat láthattunk. A
szemfényvesztő kiállítás is
hatalmas élmény volt számomra, az alatt a kis idő
alatt átértékeltem a vakok
és gyengén látókról kialakult gondolataimat, más
szemmel láttam az életüket. A szállás nagyon

jó volt, remélem jövőre is
lesz majd lehetőségem
részt venni hasonló remek
táborban.
Kovács Dániel
10. b osztály
*
A legkellemesebb élmény a keddi látogatásunk az Egri Beatles múzeumban. Az ott található relikviák értéke felbecsülhetetlen, mégis a legmaradandóbb emlék a
20 perces”próbakör” egy
olyan gitárral, mint amilyenen John Lennon játszott
a ’60-as években.
Számomra nagy élmény
volt még az Érseki Palota
megtekintése , mely betekintést adott az egyházi
méltóságok életébe.
Hadobás Dávid
10. b osztály
Szabóné Varga Ágnes
hitoktató

Nyáron ellátogattunk Tiszadobra, a felújított
Andrássy kastélyba. Felkeltette érdeklődésünket a grófi család, ezért pár hónap múlva folytattuk utunkat szlovák területen
/Szerkesztő/

A tiszadobi vadászkastély

A Felvidéken jártunk
2016. október 22-én Gánóczy Zoltánné
szervezésében felvidéki kiránduláson
vehettünk részt. Szomorkás, borús reggelen indultunk el 48-an, de mindnyájan
nagy várakozással tekintettünk az út elé.
Úticélként Betlér, Krasznahorkaváralja
és Rozsnyó szerepelt. A buszon csoportvezetőnk, Gánóczyné Marika és miskolci idegenvezetőnk részletesen meséltek
arról, milyen látnivalók várnak ránk a
nap folyamán.

lád hiteles leszármazása Andrássy Mártontól ered, aki a királytól 1569-ben adományba kapta Csíkszentkirályt (innen a
csíkszentkirályi előnév). A későbbiekben Márton fia, Péter tulajdonába került Krasznahorka vára (innen ered a
krasznahorkai előnév). A Rákóczi-szabadságharc idején a család két részre
szakadt, de mindkét ág grófi címet kapott érdemeik elismeréséül.

Mivel a történelmi Magyarország, a
Felvidék egyik csodaszép tájegységére, az Andrássyak egykori birtokaira készülődtünk, Marika történelmi kitekintést tett az Andrássy családra. E család
egyike azon magyar grófi családoknak,
amely évszázadokon keresztül jelentős
szerepet játszott országunk történelmében. Híres családtagjaik között találunk
kuruc tábornokokat, honvéd őrnagyot,
huszárezredest, számos politikust, diplomatát, miniszterelnököt és püspököt
is. Többen közülük bejárták a nagyvilágot, szenvedélyes műgyűjtők, műpártolók voltak.
De honnan is ered a nevük? A család
régi székely család, mely a hagyomány
szerint Andorás, a honfoglaló magyarok
egyik vezérének a leszármazottja. A csa-

Gróf Andrássy Dénes és felesége
Hablavecz Franciska színésznő nyughelye
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S miközben hallgattuk
az Andrássy család történetét, csodáltuk az őszi tájat és a sűrű felhőbe burkolózott hegyvonulatokat.
Közel kétórás utazás után
megérkeztünk a Rozsnyó
közelében fekvő betléri
Andrássy-kastélyba. E vadászkastélyt a francia többszintes várkastélyok mintájára formálták.
Amint beléptünk a kastélyparkba, rögtön elvarázsolt bennünket a látvány: a
négy saroktornyú reneszánsz kastély mesebelinek tűnt az előtte elterülő franciakerttel és szökőkúttal. A kastély gazdag
bútor-, festmény-, fegyver-, porcelán- és
üveggyűjteménye révén betekinthetünk
az Andrássyak egykori lakáskultúrájába
és életébe az 1700-as évektől kezdve a
II. világháború végéig. Ámulatba ejtő a
bejárati csarnok fakazettás mennyezete,
a mívesen faragott lépcsőkorlátok, a díszes üvegablakok, a festmények, vadásztrófeák. Szinte hihetetlen, hogy a berendezés túlélte a zivataros történelmi időket! A kastély képtára, zene- és vadászszalonja is mérhetetlen gazdagságról
és kifinomult ízlésvilágról árulkodik. A
kastély leghíresebb látványossága a barokk könyvtár a maga 20000 kötetével. A
több nyelven íródott művek zöme a 1519. századból származik. Az Andrássyak
nagyon szerettek utazni, külföldi útjaikról sok érdekes bútort hoztak haza. A télikertben a vadászataikon ejtett egzotikus állatok kiállítását is megtekintettük.
Utána kellemes sétát tettünk a kastélyt övező angolparkban. Azt mondják,
16

Krasznahorka büszke vára

ez Szlovákia legnagyobb történelmi botanikus kertje. A kastélyparkot szökőkutak, szobrok, romantikus kerti pavilonok
és vízesés ékesítik. Csodáltuk a 35 méter magasba szökő simafenyőket, az 500
éves tiszafát, a vadgesztenyefákat, juharokat, kőriseket – az egész park a falevelek színes kavalkádjában tündökölt.
Ezután indultunk Krasznahorkaváralja
felé. A távolban láttuk Krasznahorka várát, melyet még mindig nem sikerült látogathatóvá tenni a 2012-es tűzvész óta.
A krasznahorkai vár az Andrássy család ősi temetkezési helye, néhány kivétellel minden családtagjuk itt nyugszik. Andrássy Dénes azonban szakított a hagyományokkal: szeretett hitvese,
Hablavecz Franciska és a maga számára
Krasznahorkaváralján építtetett egy csodaszép kupolás mauzóleumot 1903-ban.
A mauzóleum látványa tiszteletet parancsoló, a szecessziós művészet remekműve. Belépve szembeötlő a két hatalmas fehér márványszarkofág, amelyekben a grófi pár nyugszik. Az egész belső
tér pompázatos márványlemezekkel van
beborítva! A legszebb márványdarabo-

kat szállították ide a világ minden részéről, hogy elérjék a finom fény- és színharmóniát: fekete svájci márvány, görögországi fehér, vörös foltos olasz, rózsaszínű magyar, erdélyi sárga, sötétszürke német, világos mexikói, tuniszi
vörös márvány. A kupolát és az oltárt
aranyozott mozaikkockák borítják. Az
oltárképet márványmozaikokból rakták
ki. A látványt nem lehet szavakkal leírni.
A mauzóleum megtekintése után elfogyasztottunk egy hamisítatlan szlovák ebédet (sertéssült édeskáposztával
és knédlivel) a Vas Gróf Étteremben. Az
időjárás kegyes volt hozzánk, a hegyekre ráülő felhőtakaró feloszlott, s ragyogó napsütésben utaztunk Rozsnyó felé. E
kisváros több mint 700 éves bányászváros. Négyzet alakú főtere a legnagyobb
középkori tér Szlovákiában. Kirándulásunk utolsó állomásaként a főtér nevezetes épületeit tekintettük meg. Itt látható a Diák-templom, melynek tűztornya
a toronyórával a város szimbóluma lett.

Előtte áll Andrássy Franciska grófné, az
özvegyek és árvák jóságos szívű támogatójának a szobra. Itt van a városháza
empire stílusú 200 éves épülete, a ferencesek temploma és kolostora, az evangélikus templom, valamint a püspöki palota, ami eredetileg a jezsuiták székházának épült. Rozsnyó római katolikus püspöki székhely, a püspökséget Mária Terézia alapította. A tér legrégibb épülete a
14. század elejéről származó, a Szűz Mária Mennybevétele tiszteletére szentelt
székesegyház. Érdekességként említem,
hogy 2003-ban II. János Pál pápa itt tartott misét csaknem 100 000 ember előtt!
Az esti órákban indultunk hazafelé,
gyönyörködtünk a lemenő nap sugaraiban, melyek varázslatossá tették a tájat.
Köszönettel tartozunk Marikának a kiváló szervezésért és az élménygazdag kirándulásért.
Tóthné Farkas Edit
a Szent István katolikus iskola tanára

A betléri vadászkastély
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Régen és most…
Januárban minden diák megkapta az értékelést félévi munkájáról. Akik
szép eredményt értek el, szüleiket is megajándékozták ezzel. Akik gyengébben teljesítettek, bizony bele kell húzni! Néhány szöveges bejegyzés az Ellenőrző könyvből tanulságos lehet! Szlovák Sándor tanár úr még most is őrzi az
egykori beírásokat. Íme: /Szerkesztő/
1. Tantestületi kérés:
Értesítjük a Kedves Szülőket, már másodszor fordult elő, hogy gyermekük nem
hozott fát a fűtéshez. Kérem figyelmeztessék fiukat a kérésünk teljesítésére.
1945. december 10.
Kapuvári Károly tanító
***
2. Tájékoztató egy felelősségre vonásról:
Sándort tíz körmössel büntettem, mert
segített társainak a számtandolgozat
példáit megoldani.
1946. március 5.
Tardy Edit tanítónő
***
3. Értesítés igazgatói figyelmeztetésről:
Sokunk megdöbbenésére közlöm, hogy
fiuk összefirkálta a Csehszlovákiába hívó
áttelepülés plakátját. Az úttörővé avatáskor tett esküjének súlyos megsértése miatt igazgatói figyelmeztetésben részesítettem.
1947. október 15.
Starcz Lajos igazgató
***
4. Bácsi Imréné tanárnőnek írott válasz:
Nem tartjuk valószínűnek, hogy Sándor
Istentisztelet helyett futballozik, mert nekünk minden szertartásról részletesen és
hihetően beszámol.
1948. április 18
Szlovák Istvánné
18

5. Tájékoztatás tanári büntetésről:
Sándor a szünetben egyik lány osztálytársával kézen fogva sétált az udvaron. Kihívó viselkedésével az iskola több tanulójának jó érzését megsértette. Figyelmeztetésben részesítettem.
1951. május 3.
Dancs Irén tanárnő
***
6. Osztályfőnöki tájékoztató hiányzásom
elutasításáról: Tisztelt Szülő! Nem tudom
igazolt hiányzásként elfogadni, hogy tegnap fia segített pálinkát főzni.
1951. november 15.
Meskó György osztályfőnök
***
7. Szaktanári értesítés a „hanyag” munkavégzésről: Gyermekük előbb a gumipitypang földön végzett felületes munkát, majd
a gyapotszedéskor nem teljesítette a normát. A feladatának nagyfokú elmulasztásáért megrovásban részesítettem.
1951. december 2.
Mendelényi Sándor tanár
***
8. Apám közlése elhatározásáról:
Tisztelt Igazgató Úr! Köszönöm a Sándornak adott jutalmat (oklevelet, érdemérmet,
jutalomüdülést). Szíves tudomásul vételére
közlöm, hogy fiam Csillebércre nem mehet,
mert ott kommunistákat nevelnek.
1952. június 12.
Szlovák István

2017 januárjában ezeket a bejegyzéseket
olvastam Ellenőrzőkönyvekből
- Óra alatt eszik, nem figyel.
- Sokszor durva, verekszik.
- Letegezte tanárát.
- Gyakran nincs házi feladata.
- Trágár szavakat használ, káromkodik.
- Elkésett az első óráról.
- Társát zavarja a tanítási órán,
stb.

Nem csak az Ellenőrzőkönyvi bejegyzésekben
tapasztalhatunk változást, erről szeretnék röviden írni:
Decemberben úgy
adódott, hogy a reggeli órákban mentem
vásárolni. Gyerekek
özönlöttek be a boltba a tanítás megkezdése előtt, hosszan sorakoztak a pénztárnál.
Sokuk kosarában volt
energiaital több dobozzal is, valamilyen
édesség, chips. Első
alkalommal azt hittem,
ez véletlen, azonban a
többi reggelen is ezt
tapasztaltam. Elgon-

dolkodtam ezen. Gyerekkoromban tanítás
előtt sosem mentünk
a boltba, minden nap
vittünk otthonról tízórait. Igaz, legtöbbször
zsíros kenyeret, vagy
ami éppen akadt, de
nagyon jól esett valamelyik tízpercben amit
édesanyánk bekészített az iskolatáskánkba. Sosem panaszkodtunk, hogy unalmas.
Előfizethettünk az iskolában kiflire is, amit

mindig frissen, ropogósan hoztak. Ez szinte ünnepszámba ment!
Biztos vagyok abban,
hogy a szülők sem az
említett káros dolgokra adják a zsebpénzt és
elérkezik majd a gyerekek életében is az az
időszak, amikor rájönnek, hogy ez nem helyes, mert óriási kárt
okozhat a fiatal szervezetükben.
Gánóczy Zoltánné
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A Takács Klubban...
Pár évvel ezelőtt Plébániánkon ismertük meg
Placid atyát. A Takács
Klub vendége volt, már
túl a 90-en. Lenyűgözte
a hallgatóságot előadásmódja, élettörténete.
Tanácsait jó helyre
raktároztam, és bizony
elő-elő kell venni, mert
segít. Mik is ezek?
- Ne panaszkodjunk,
mert a panaszkodás, a
siránkozás legyengít!
Szükség van az erőnkre másutt!
- A legnehezebb időkben is vannak kis örömök. Vegyük észre ezeket!
- Adott pillanatban
tudjuk
megmutatni,
hogy kik vagyunk,hogy
különbek azoknál, akik
bántanak!
- Életünkben fontos
a kapaszkodó. Akinek
van hova kapaszkod-

ni, könnyebben viseli
a megpróbáltatásokat,
nehézségeket.
Nemrégiben több felől
értesültünk arról, hogy
Placid atya befejezte földi életét. Nyugodjon békében! Köszönjük jó tanácsait!
A Takács Klubban vendégünk volt még dr. Antall József egykori miniszterelnökünk felesége, Csáky Pál Pozsonyból, Jókai Anna írónő,
Törőcsik Mari színművésznő, Dunai Tamás
színművész, dr. Seregély

István érsek úr, dr. Dávid Katalin művészettörténész.
A klubnapokon megtelt a nagy hittanterem.
Milyen jó visszaemlékezni valamennyiükre!
Hiszen a személyes találkozás más, mint a televízió képernyőjén vagy
színpadi szerepben látni valakit. Kérdések hangozhattak el, amire mindig megkaptuk a választ.
A Takács István Klub
vendégeit a teljesség igénye nélkül soroltam.
Évek múltak el azóta,
mégis szívesen emlékszünk ezekre a színvonalas délutánokra.
Köszönjük dr. Novák
István jászberényi plébános úrnak, hogy szervezte, gondozója volt e nemes vállalkozásnak mezőkövesdi éveiben.
Gánóczy Zoltánné

Törőcsik Mari

Dunai Tamás

Jókai Anna
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Olofsson Placid atya

MEZŐKÖVESD
SZIHALOM
MEZŐSZEMERE
CSINCSE

MEZŐKÖVESD
SZIHALOM
MEZŐSZEMERE
CSINCSE

MEZŐKÖVESD
SZIHALOM
MEZŐSZEMERE
CSINCSE

128
16
14
1

összes

56
7
4
3

összes
28
2
1
1

Nő

77
11
10
1

Nő

20
3
1
-

1 év felett

96
93
92
70

Legidősebb

STATISZTIKÁJA

32
4
3
3

1 év alatt

Összes
25
2
2
-

Vegyes
4
-

4
-

Felnőtt

16 nap
36
35
-

Legfiatalabb

Valláskülönbség
4
-

2016. ÉV HÁZASSÁGKÖTÉSEK STATISZTIKÁJA

51
5
4
-

Ffi

2016. ÉV HALÁLOZÁSI

28
5
3
2

Ffi

2016 . ÉV KERESZTELTEK STATISZTIKÁJA

+3
+1
-

Eltérés az előző évtől

+8
-11
-4
-3

Eltérés az előző
évtől

-8
+2
-3
-1

Eltérés az előző
évtől

A 2016-os év statisztikája
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Igazán segíteni csak szeretetből,
szeretettel lehet
Visszatekintés a Mezőkövesdi Karitász Csoport 2016 évi munkájára
A karitász tevékenységének egyik mottója is ez, hiszen segíteni csak így lehet, teljes
szívből, hálát nem várva érte, kerülni a kicsinyességet és imádkozni azokért, akiket Isten
elénk küldött és szeretetünkre bízott. Ezen elv
alapján, az év folyamán
megpróbáltunk városunkban további családokat felkutatni, akiknek segítséget nyújthatunk és növelni a listánkat, mivel tudjuk, egyre
többen szorulnak támogatásra.

Az idősek látogatásáról, lélekben való támogatásról sem feledkezünk
meg. Nemcsak kenyérrel él az ember- elvisszük
Krisztus szeretetét. A kórházban levőket is meglátogatjuk, és szükség szerint - kérésükre papot is
hívunk.
Tavasszal a Központi
Karitász jóvoltából 4 kisgyermekes családnak tudtuk biztosítani a fél éves
pelenkaszükségletét.
A nagyböjti tartós élelmiszergyűjtésből és
a
hozzá vásárolt élelmiszerből 152 csomagot ké-

Szorgos kezek készítik a csomagokat
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szítettünk és osztottunk ki
a rászorulók között. Ruhaosztást is szerveztünk,
mivel nagy szükség és kereslet van rá. A beérkező
adományokból bútort és
műszaki cikket is osztottunk a nehéz sorsú családoknak.
Az egyházközség életében is jelen vagyunk.
A Húsvét megünneplésében és az egyházközségi szentségimádásnál, a
Szent László búcsú lebonyolításában is részt veszünk.
Az iskola megkezdése előtt 16 családnak osztottunk Erzsébet utalványt, melyet a Központi Karitásztól kaptunk. Mi
további 15 családnak juttattunk utalványt, melynek nagyon örültek. Meglepetésként érte őket. Ezzel is enyhítettük a kiadásaikat, mivel a beiskolázás a nagycsaládosoknál igen nagy terhet
ró a családokra. Az iskolakezdéshez többszöri ruhaosztás volt, mivel
az ősz beköszöntésével

megnövekedetek az igények a családoknál, a nehéz helyzetben levőknél.
Novemberben Szent Erzsébetre, a szolgáló szeretet védőszentjére emlékezve 500 db megszentelt kenyércipót osztottunk ki a
misék után. Nagyon örültek a figyelmességnek.
Az Egri főegyházmegye Karitász központból 2
nehéz sorban lévő családnak tudtunk szenes kályhát adni, melyet ezúton is
köszönjük, köszönik szépen. Egy további kályhafelajánlás is volt, melyet eljuttattunk egy addig fűteni nem tudó családnak. Kétszer segít, aki
gyorsan segít. Nagy öröm
volt számunkra, számukra, hogy a tél beálltával
biztonságosan fűthettek
és melegedhettek.
Karácsonyra
készülve ruhaosztás volt, Igen
szép számmal jelentek
meg, mivel itt a tél…
A Coop áruház engedélyével tartós élelmiszert
gyűjtöttünk és kiegészítve az általunk vásároltakkal, közel 285 családnak
készítettünk csomagot.
Ezzel is szerettük volna
szebbé varázsolni a karácsonyt, legyen mit az

Finom a Szent Erzsébet cipó

asztalra tenni, legyen mit
tenni a fa alá. Igyekszünk
elvinni hozzájuk a szeretetet. Mert szeretet nélkül
csak pengő érc vagyunk,
mit sem használ a másiknak. Jót tenni jó. Mi már
megtapasztaltuk, ezt nem
lehet felcserélni semmivel.
Szegények mindig lesznek veletek- mondta a Jézus. Ennek oka a szeretetlenség az önzőség. Ennek
ellensúlyozására nagyon
oda kell figyelni. Lehet
másként élni. Az adományok mellé, a kenyér
mellé el kell vinni azt,
ami láthatatlan, kézzel
nem lehet megfogni: ez
a szeretet. Jézus mondta, ne olyan eledelért fáradozzatok, ami megrom-

lik, hanem olyanért, ami
megmarad az örök életre. Nem arra fognak emlékezni, hogy mit adtunk,
hanem hogy hogyan adtuk oda a rászorulóknak.
Az élet kenyerét kell odaadni az élelmiszerben, a
ruhában.
Az ádventi gyertyagyújtásnál csatlakoztunk
az Egymillió csillag a
szegényekért mozgalomhoz. Csillagot raktunk és
meggyújtjuk, Az adományozók szintén kaptak
gyertyát és meggyújthatták azokat.
A további munkánkra
Isten áldását kérjük, hogy
még tudjunk segíteni az
ínségben szenvedőknek!
Árvainé Barczi Ágnes
karitász csop. vez.

Fotók: http://szentlaszlo-mezokovesd.hu
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Hírforgácsok
• 2017. január 1-jén kezdetét vették, köszönjük
a Szent Lászte az SZENT LÁSZLÓ EMLÉKló kórus szerepÉV. Egyházközségünk képviselő
lését, Karnagy Úr
testülete méltóképpen, minden korgyönyörű orgonamuzsikáját.
osztályt szeretne bevonni a megemlékezésekbe. Erről részletesen • Köszönet a Szervező házaspároka szentmisék után hallanak majd a
nak (Tóth Imre és Marika, Árvai Takedves Hívek.
más és Piroska), akik sokat fáradoznak évről évre a jubiláns házaspárok
• Köszönjük Versler Sándor káplán
köszöntése megszervezéséért.
atyának Plébániánk logójának elkészítését, amelyen szerepel temp- • A Betegek Világnapján többen rélomunk, Szent László király névszesültek a betegek kenetében.
adónk, hogy katolikusok vagyunk • Jegyeskurzus indul azoknak a réés matyó emberek. Mostantól ezt
szére, akik ebben az évben kívánláthatjuk a Sziklaforrás hátoldalán.
nak házasságot kötni.

• Nagy ünnepünk, a karácsony elő- • Hitoktatóink nagy gonddal segítik a
készületi munkáiban sokan vettek
leendő első áldozók felkészülését.
részt. Köszönet mindnyájuknak!
• Folytatódnak a Biblia-kör összejöGáspár Józsefnek a gyönyörű karávetelei.
csonyfáért, Dobos Istvánnak, hogy
sok-sok gyereknek szerzett örömet • Képviselőtestületünk elfogadta az
éves költségvetés tervezetet. Ez évbetlehemi istálló állataival. Szabóné
ben tovább épül a temető kerítése és
Varga Ágnesnek és a szereplő gyetemplomunk színes ablaküvegei is
rekeknek köszönjük a szép műsort,
szerepelnek a megvalósítandó felamellyel a nyugdíjas pedagóguadatok között.
sok közösségét is megörvendeztet-

Minden kedves Olvasónknak kívánunk békés,
boldog új esztendőt, jó egészséget, sikerekben,
eredményekben gazdag munkát!
Kiadja: Szent László Egyházközség
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Szerkeszti: Gánóczy Zoltánné

