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Áldott ünnepeket!
Szeretettel köszöntöm az Orosházi Katolikus Tudósító olvasóit!
Már szűk öt hónapja vagyok a városban,
úgy gondolom, az olvasók legtöbbjével már
találkoztam, de az újságunk hasábjain most
találkozunk először. Ezért úgy illik, hogy röviden bemutatkozzam:
Iványi László vagyok, Endrődön születtem, itt jártam általános iskolába, majd
Gyomán érettségiztem.
Ezután Szegeden végeztem a teológiát,
és Dr. Udvardy József püspök úr itt szentelt
pappá 1980-ban.
Szolgálati helyeim: káplán voltam
Ásotthalmon és Debrecenben, majd plébános Hosszúpályiban.
A rendszerváltás hajnalán, 1989-ben
kerültem haza szülőfalumba, mely akkorára egyesült Gyomával, és lett Gyomaendrőd város. Huszonhárom évig szolgáltam
az otthoniakat, 16 évig kijártam Hunyára,
ezután még három évet ott töltöttem.
Tevékenységemből csak néhányat emelnék ki: Lelkipásztori szolgálataim mellett felújíttattam a létavértesi kápolnát, a
hosszúpályi templom belsejét, az endrődi
templomot kívülről. És talán az eddigi legnagyobb művem a gyomaendrődi Szent
Gellért Katolikus Általános Iskola felépítése
és elindítása 1994-95 között. Újabb feladat,
újabb kihívás: 1999-ben tűzvész következtében leégett a hunyai templom újjáépítése,
mely 2000-ben el is készült. 2004-ben felépült a hunyai új plébánia is.
A gyomaendrődi önkormányzatnál az
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális és Esélyegyenlőségi Bizottság tagjaként is munkálkodtam 2010-ig. Tagja voltam a Békés
Megyei Szociális Közalapítvány kuratóriumának annak megszűnéséig (2010.)
A Városunk c. keresztény nemzeti szellemű gyomaendrődi újságnak alapítója,
munkatársa, 2007-től főszerkesztő.2004.
október 23-án Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrődért Emlékpla-

kett kitüntetésben részesített. 2006. március 27-től tb. kanonok. 2008-ban Hunya
községért kitüntető címet kaptam.
2000-2013-ig nyári szabadságom idején
elláttam a görögországi Nafplio lelkipásztori szolgálatát, különös hangsúlyt helyezve a
lengyel nyelvű hívekre.
2015. augusztus 3-tól lettem orosházi
plébános és kerületi esperes.
Sokan kérdik, hogyan érzem magam
Orosházán. Én mindenütt jól éreztem magam, itt is. De nem ez a fontos, hanem az,
hogy a hívek hogy érzik magukat az én

szolgálatommal.
Ezalatt a szűk öt hónap alatt sok jó embert megismertem, örömmel kezdek minden
napot.
Urunk, Jézus Krisztus születését ünnepeljük. Az Irgalmasság szent évét meghirdető Ferenc pápa „Az irgalmasság arca”
bullájában azt írja, hogy „Jézus Krisztus az
Atya irgalmasságának az arca. Úgy tűnik, ez
a szó jól összefoglalja a keresztény hit misztériumát, Az Atya irgalmassága a názáreti
Jézusban vált elevenné, láthatóvá, őbenne
érte el csúcsúpontját. Az Atya, a végtelenül
irgalmas Isten. (Ef 2,4)”
Kívánom Olvasóinknak, hogy a karácsonyi Kis Jézusban felismerjék a minket
szerető Atya irgalmát. Ezekkel a gondolatokkal kívánok áldott karácsonyt mindenkinek: a rám bízott katolikusoknak, az
evangélikus és református testvéreknek és
lelkipásztoraiknak, a többi felekezetnek,
városunk vezetőinek, önkormányzatának,
és minden lakójának.
Kérem az Irgalmas Isten áldását az új
évben minden jó kezdeményezésre és minden emberre!
Iványi László
esperes, plébános,
tb. kanonok
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A megszentelt élet
Puskely Mária Kordia S.S.N.D. nővér szerint a szerzetesek azok
a megszentelt életállapotú férfiak és nők, akik meghatározott szabályok szerint a hármas evangéliumi tanításra (tisztaság, szegénység, engedelmesség) tett fogadalom alapján rendezik be életüket,
Isten iránti szeretetüket imával és embertársaikban Krisztust szolgálva fejezik ki. (Szent Benedek: Imádkozzál és dolgozzál.)
A hivatásra való meghívás célja nem az életszentség könnyű
elérése, hanem
- dolgozni Isten Országáért
- az Egyház tökéletesítéséért kötelezik el magukat
- lelki dinamizmussal, lendülettel kell tevékenykedniük
- a szűkebb ösvényen kell haladniuk
- a legfőbb törvényük, „Szeress teljes szívedből!”
- a három evangéliumi tanács – melyben legtöbbet vét az ember – megélésének példája Mária és Krisztus, Őket kell követni.
- megtartásához sajátos alkalmasság, karizma szükséges. Ez Isten ajándéka, nem az egyén akarata (de az is kell!)
- a szerzetesi élet Isten ingyenes ajándékára adott „teljes és feltétlen” válasz (VI. Pál pápa). Ez Isten választása, fogadalomban lemondani minden akadályról, testvérek közösségének
választása; teljes önfelajánlás Istennek.
- a szerzetesi élet Istennel, Jézussal és a Szentlélekkel való eleven kapcsolat – tehát Szentháromság központú. Isten szeretete teszi őket szerzetessé, Őt akarják viszontszeretni. Ha nem
ezt az Isten-élményt táplálja magában, akkor a szíve üresen
marad és kísértést kap másban vigasztalódni
- három isteni esemény gyakorlásával működik jól életünk; hit
(ki vezeti?), remény (kire irányulnak vágyaik?), szeretet (ki
tölti be szívüket?)
II. János Pál pápa három dolgot jelölt ki a tökéletesedésük útjára:
1. Ima – párbeszéd Istennel, mely alapja és végső célja a földi
haza építésének.
2. Tanúságtétel – Istenre központosított életünkkel.
3. Tanuk is legyenek – úgy éljenek, ahogy élniük kell! Csak akkor igazán szerzetes valaki, ha szemlélődik és tevékenykedik
is.

Miről kell tanúságot tenniük?
1. Isten abszolút elsőségéről
2. az Egyházban élő Krisztusról
3. az állandóan működő Szentlélekről
4. Isten Országáról, mely köztünk van
5. az egyházról, mely nem test- és vér- szerinti család, hanem
amelyet a hit - remény - szeretet tart össze
6. A „Kereszt” és a „Halál” termékenységéről
Ferenc pápa, aki maga is szerzetes (jezsuita), egészen új színt
adott a szigorú életnek, „ahol megszentelt személyek vannak, ott
mindig öröm van…”
Olyan prófétai tehetségeknek kell lenniük, akik felébresztik a
világot. A mindennapi munkájuk mellett megélik a hűséget, számot adnak a bennük élő örömről.
Nincs életszentség szomorúságban – vallja a Szentatya.
Cél: - merjenek evangéliumi döntéseket hozni
- megújulási törekvéseik legyenek gyümölcsözőek
- legyenek termékenyek az örvendezésben.
A hivatás – Ferenc pápa szerint – válasz egy szeretetteljes hívásra. Jézus Krisztus ilyenkor beenged bennünket az Ő nyugalmába,
új életet kínál, melynek lényege az örömhír megjelenítése.
„Háromidejű” emberré válnak – feladatuk:
- múlt ígérete
- jelen szemlélete
- jövő útjainak megjelölése.
El kell vinni az emberekhez Isten ölelését, gyengédségét és társul kell szegődni mellé!
A Tihanyi Apátságban arany miséjére készülő atya így nyilatkozott : „… meg kell becsülni az életet! Mi nem mondunk le a világról, hanem más életformát vállalunk, a teremtett világ rendjének
elfogadását, pillanatnyi érdekeink helyett. A béke a rendezettségből
és az Égre tekintés nyugalmából van a lelkünkben és a szerzetes
közösségben is.”
Formanné Nagy Emília

A n g y a l o k

k a r a
Angyalok
kara címmel adventi kóruskoncert volt templomunkban
az
ExperiDance
Production énekzenei tagozata a
Moltopera közreműködésével
december 3-án.
Csodálatos élmény volt.
A koncertről
képek láthatók, és
egy zeneszám meghallgatható a plébánia honlapján:
www.oroshaziplebania.hu
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Az isteni gondolkodás, időszámítás, másként működik, mint a bennünket körülvevő
természet naptári ritmusa, Jóllehet ez is a
Teremtő alkotása, a Föld Nap körüli mozgásának, valamint tengely ferdeségének következménye, a meteorológiai kutatások alapján.
A megfogalmazások nyelvezete is más,
mégis azonos és szimbolikusan ugyanazt a
mondanivalót fedi: az évszakokét körülöttünk, valamint szívünkben, bensőnkben történő változásokat.
Nézzük végig az évszakokat, mindegyik
megtalálható a lelkünkben.
Télen: fagyos, hideg, hófödte a táj, zúzmarásak a faágak, jeges szél borzolja a levegőt.
A víz is a szabadban kemény fagytól koppan.
Áthat bennünket a dermesztő, ködös szürkeség. Leheletünk is fehér párává válik. Állatok
alszanak, növények vegetálnak.
Ránézésre ez a kép az átmeneti halál, az
alvás állapota. Alvó téli lelkünk is ilyen lehet,
hűvös, kemény, mozdulatlan?
Fázunk tőle, mert hűt. Szinte fáj a vastag
jégpáncélnak ütközés, a közömbösség fátyolán átható tekintet is.
Mire vágyik a hidegtől reszkető? Melegre,
de hogyan? Öltözzünk fel!
De mit vegyünk magunkra, mit tegyünk,
hogy átmelegedjünk?

Évszakváltás
Mi tud jeget olvasztani? A Napsugár.
Lelkünk napsugara az Úr Jézus, aki így
üzen nekünk, „Serkenj fel, aki aluszol, támadj
fel a halálból és felragyog tenéked a Krisztus.”
(Ef.5:14)
Az Úr Jézusnak speciális, egyénre szabott
eszköztára van a lélek melegítéséhez: énekzene- orgona- hang, művészeti alkotások,
harangzúgás, egy érdeklődő „hogy érzed magad” (válaszvárással!), egy mosoly, érintés és
még sok más, ami szeretetből fakad és kezd
olvadni a fagyos lélek, ahogyan a jég vízzé, folyékonnyá és megtörténik Megváltónk által a
csoda, megérkezik lelkünkbe a Tavasz.
Tavasz: ahogyan a természetben a rügyfakadás, a tavaszi harmat, a virágillat, szívünkben is a mennyei zene lelki szólamára megmozdul a dermedt alázat. Simogató
kegyelem-szellő segítségével kőszívünkből
megbocsájtó, elfogadó, szeretet-fogékony
hússzív alakulhat.
Éltető tavaszi eső öntözi a földet. Frissül,
újul „feltámadt” életünk is, következik a Nyár.
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Nyár: a gyümölcs-érlelő szakasz. Ízletes,
vitamindús növényekkel táplálkozhatunk,
színes, lédús gyümölcsöket kóstolhatunk.
Lelkünkben a szeretet lángja érleli sajátos
gyümölcseit a jézusi világosság és napsütés
erejével.
„Én vagyok a szőlő, ti a szőlővessző… aki
énbennem marad, én pedig őbenne, az terem
gyümölcsöt” (Ján. 15:5)
Ősz: az érett, bőséges (?) termés betakarításának, csűrbe gyűjtésének, a szüretnek időszaka. Istenünk, adj nékünk bőséges aratást
kertjeinkben és lelkünkben egyaránt.
Kérjük a Szent Lélek gyümölcseit a Gal.
5:22-ben írottak alapján, belátásod, bölcsességed szerint!
„Frontátvonulások” is előfordulhatnak,
bármely évszakban?!
Az ovis-iskolás szentmisén a gyermekek
így énekeltek:
Azt akarja Jézus, legyünk napsugár
Világítsunk annak, ki a fényre vár
Mondjuk el sok szívnek, öröm hol fakad
Jézus adja nékünk, Ő a drága Nap!
Dr. Bertók Éva

Egymillió csillag...
A szeretet, amelyből keresztény mivoltunk fakadt, legyen magatartásunk és erőforrásunk a másokkal való érintkezésben. Szeretetben fogantatva, tovább kell adnunk a szeretetet azáltal, hogy
testvéreinket szeretjük.
Ez a mi esetünkben azt jelenti: a valódi és nagy szeretet elnéző.
Tudjon hát minden ember élni a mi hosszan-tűrésünkből.
Senkinek sem szabad szenvednie vagy meghalnia türelmetlenségünk, ell e n s z e nv ü n k
következtében!
A szeretet
nem
ismeri
az erőszakos,
bíráskodó ítéletet, hanem
szüntelenül áld
és megbocsát.
A
szeretet mindenkit
eltűr és elvisel olyannak,
amilyen.
(E.
Legler)
(Dr. Cserháti József püspök, „Minden
nap együtt az
Úrral” c. könyvéből)

Uram, Te azt akartad, hogy egyházad élő kövekből, belőlünk
épüljön föl.
Te mindannyiunknak kijelölted benne a helyét.
Tudom-e igazán, hogy Te nekem is, mint az Egyház kicsiny, de
pótolhatatlan tagjának, hívatást és feladatot adtál imában, áldozatban, szeretetben, mindennapi életemben, melynek teljesítése vagy
elhanyagolása az egész Egyházra kihat? Nem vagyok-e kényelmes,
a felelősséget nem hárítom-e át másokra? Uram, őszintén bánom
mindazt, amivel vétettem. Kegyelmeddel a jövőben jobban akarok
dolgozni azon, hogy Te megdicsőüljél titokzatos Testedben. Ámen.
(Kézen-fogva c. imakönyvből)

Ezen gondolatok lejegyzésével kívánok mindenkinek áldott Karácsonyt és békés boldog új esztendőt:
Románné Séhorcz Magdolna
karitász vezető
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Tiszavirág tábor
2015. július 24.-29. Vác
„Ő már tudta, mit fog tenni.” (Jn 6,6)

Idén a varázslatos Vác vendégszeretetét
élvezhette a Tiszavirág tábor 39 résztvevője.
Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Szent
József Kollégiuma adott nekünk otthont
erre a hat közösen eltöltött, élménydús
napra.
Ismét összegyűlt ez a vidám, lelkes, élettel és értékkel teli társaság, hogy tartalmasan
együtt tölthessék nyaruk egy hetét, közelebb kerüljenek fogyatékkal élő, különleges
barátaikhoz és megerősödjenek hitükben.
Ezeket a célokat szolgálták közös programjaink: gyönyörű és egyedi pólóink készültek el saját kezűleg; meglátogattuk a vácrátóti arborétumot; az Álomvölgy tanyán

lovagoltunk, kecskét fejtünk és még
kézműveskedtünk
is; találkoztunk a
helyi Hit és Fény közösséggel és kisvasúttal barangoltuk
be Vácot. Vendégül
láttuk több régi barátunkat; ünnepeltünk születésnapot;
reggelente közösen
tornáztunk; esténként diafilmeket vetítettünk; sokat éne-

Szabi és Paffy traktoroznak

keltünk és játszottunk. Lelkesen készültünk
várva-várt szentmisénkre – dalokat tanultunk, megjelenítettük az evangéliumot –,
amit idén nagy örömünkre Pálfai Zoltán
atya mutatott be. Padlóképes foglalkozásaink megerősítettek minket a tudatban,
hogy Isten szívében van mindenkinek hely,
sőt hogy ebben a világban is van helyünk
és küldetésünk. Minden napunkat igényesen előkészített, közösen alakított imával
zártunk.
Hálásak vagyunk Istennek, hogy vágyat
ültetett a sérült fiatalok szívébe a részvételre, hogy küldött odaadó, alázatos, önkéntes
segítőket, hogy küldött felénk segítőkészséggel és nyitottsággal forduló embereket,
hogy segítette minden lépésünk az elsőtől
az utolsóig, hogy Ő már előre tudta, mit fog
idén nekünk ajándékozni.
Köszönjük szépen a hívek adományait,
támogatását, bátorítását, imáit!
Majoros Zsuzsanna
hittantanár

ROR ATE DE C OELI...
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Mese a legfényesebben ragyogó csillagról
Réges-régen az égen rengetek csillag
volt. Sokan próbálkoztak vele, hogy megszámolják, de senkinek sem sikerült. A
csillagok azonban nem csak sokan voltak,
hanem sokfélék is voltak: voltak köztük
büszke, fényesen ragyogó csillagok, akik
azt hitték ők a legszebbek; voltak köztük szerény, halovány csillagok; voltak
tömzsik és nyúlánkok, nagyok és kicsik.
Képzeljétek el, hogy az égen hatalmas rendetlenség volt: egy csillag se tudta a nagy
összevisszaságban, hogy hol a helye és mi
a feladata. Voltak közöttük, akik ebben a
nagy kavalkádban nem is látták a többi
csillagot, valakit meg annyira elvakított
saját fénye, hogy még csak a szomszédjait
se látta. És így a sötétben, egyedül minden
csillag félt egy kicsit.
Azonban egy nap csoda történt. Olyasmi csoda volt ez, mint amikor valaki képessé válik rá, hogy állatokkal beszéljen
vagy mikor a cipók rózsává változnak,
de mégis különbözött tőlük. Ez egy egyedülálló, minden képzeletet felülmúló csoda volt, amit később sok-sok más csoda
követett. És tudjátok mi volt ez a csoda?
Az égen, megjelent egy mindenkinél fényesebben ragyogó csillag. De még nem
is ez volt a csoda, hanem az, ahogy ez a
nem mindennapi csillag megváltoztatta
a többi csillagot. Az öntelt csillag, észrevette, hogy még ő sem tökéletes és hogy
megtisztelje a mindenség közepén ragyogó csillagot kicsit ő kevésbé villogott.
A halovány kiscsillag a ragyogó csillag
fényében megfürödve valahogy sokkal

szebbnek látta magát és bátran világított.
Minden csillag a mindenki másnál fényesebben ragyogó csillag köré rendeződött,
aki bevilágította az egész égboltot. Kis
közösségekké rendeződtek és nevet adtak maguknak: Aranyhajú csillagcsoport,
Angyalok útja csillagcsoport, Szépasszony
legyezője csillagcsoport, Virrasztó csillagcsoport, Paradicsom kertje csillagcsoport,
Gombolyító csillagcsoport, Mennyország
ablaka csillagcsoport, Álomhozó csillagcsoport, Göncölszekér csillagcsoport és
még sokan mások. Voltak, akik egészen
közel kerültek a mindig középen ragyogó
csillaghoz, ők nem féltek többé, de voltak
sajnos olyanok is, akik kicsit távolabb vetődtek tőle. Amikor a pompásan ragyogó
csillag azokra tekintett, akik közel voltak
hozzá, akkor nagyon elégedett volt, amikor azokra – mert persze őket is látta ám
– akik távolabb kerültek tőle, akkor kicsit
elszomorodott, de fogta a jobb nyúlványát
és megtörölgette vele a bal nyúlványát,
hogy kifényesítse, és még messzebbre tudjon eljutni a fénye.
Aztán egyszer,
amikor már minden
hozzá tartozó csillagot számba vett a
mindennél fényesebben ragyogó csillag – mert ő persze
nem csak a számukat tudta, de még a
nevüket is egyesével
– úgy gondolta vett

ROR ATE...

egy pillantást a földre is. Koncentrált és
pontosan megnézte mi van alatta. És tudjátok mit látott? Ki se találnátok! Egy istállót. És az istállóban három bocit, két barit
és egy csacsit. Aztán észrevett még valami furcsát: ebben az istállóban emberek
is aludtak. Gondolta is magában: Nahát,
ilyet se látni minden nap! Egy édesanya
és egy édesapa feküdtek ott, kimerülten,
mint akik mögött hosszú út áll. Aztán
még egyszer megdörzsölgette a szemét,
mert mintha lett volna még ott egy apróság. És valóban a jászolban, ami szalmával
volt kibélelve, ott szendergett egy kisbaba.
És tudjátok mi volt érdekes? Hogy bár ez
a baba első ránézésre nem volt más, mint
a többi, de fényesség volt körülötte, mintha csak ő is csillag lenne, csak éppen a
földön. A mindenség közepén ragyogó, a
többi csillagnak fényt és reményt adó csillag, mintha csak magát látta volna.
Majoros Zsuzsanna
hittantanár

Adventben szerdánkánt RORATE hajnali misén vettünk részt, reggel
6-kor.
Szentmise után agapé volt a templomi hittanteremben. Minden agapét
az előző heti gyertyagyújtó csoport készített, és látta vendégül a híveket. Az
elsőt a Jézus Szíve Család imaközössége, a másodikat a hitoktatók, katolikus
iskola és óvoda pedagógusai, óvónői, a harmadikat a Mária Légió, a negyediket a Karitász csoport. Szép volt, jó volt az adventi várakozásunk.
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OKIK hírek

Karácsonyi jókívánság

Karácsony

Az ünnep örömét kívánom
Minden jót tenéked
Az ünnep nyugalmát kívánom
Zárd békén az évet
Az ünnep reményét kívánom
Az vidítsa lelked
Hívő szívet, hogy új napod
Boldogan köszöntsed.

Éjkék a menny,
Száz csillag ég.
Szerény a bölcső
És halk a rét
Az ajtó nyitva,
A messzi hegy
Ormán bárány –
S pásztorsereg.
Ily csendes éjen,
Ily világra
Jött egykor Jézus,
A Fény Ura.

Az eltelt két hónap alatt sok minden történt közösségünkben.
Szeptember 12-én az öblösüveggyári vezetőség kérésére egy
nyugdíjas találkozón adtunk vidám műsort a diákokkal. Ugyanezen a napon este Dr. Dani Győző és családja tartott képekkel
illusztrált élménybeszámolót Lourdes-i zarándokútjukról. Felnőtt
klubosaink Ujfalussy István festőművész előadását hallgathatták
meg. Stílszerűen ezen a délutánon adta ajándékba az OKIK klubnak Belankáné Margitka az Égő csipkebokor című képet.
(Ismeretlen szerző)
Októberi Felnőtt klubunkon Varga Ferenc tanár mesélt Oroszországról, szép képekkel kísérve elbeszélését. A fiatalok összejövetelén Verasztó Antal költő, író, helytörténész és felesége Balogh
Örse ismertetett meg bennünket a régi Orosházával, majd Antali
(I.Mary)
Zoltán táncháza következett, aki minden korosztályt táncra bírt.
Ezt a szombatot hosszú szünet követte; csak a hétköznapi korrepetálásokat tartottuk meg. A klubházi konyhát és spájzot fel kellett újítani: hetekig mesterek dolgoztak nálunk. Sok munkával járt
a ki- és bepakolás, takarítás; a diákok segítsége nélkül nem tudtuk
volna elvégezni. Anyagi támogatást is kaptunk a felújításra a FIDESZ elnökségtől és Orosháza Város Önkormányzatától, valamint
nagyon sok magánembertől: Isten áldja meg valamennyiüket!
November 14-én a felnőtt klubosok budapesti kirándulásán
találkoztunk Misi atyával. Miután megmutatta új munkahelyét,
vele együtt mentünk a KOGART galériába, ahol Kovács Gábor,
klubházunk tulajdonosa ebéddel várt valamennyiünket. Ezután ő
maga kalauzolt bennünket végig a galéria szép termein. TárlatveÁldás
zetése nagy élményt nyújtott.
November 19-én a szépen megújult klubházban felnőtt kluboKrisztusnak most nincs más teste e földön, csak a te tested;
saink Árpád-házi Szent Erzsébetről hallhattak előadást egy látvácsak a te kezed végezheti el az Ő munkáját,
nyos dokumentumfilm kíséretében.
csak a te lábad viheti Őt körbe a világon,
November 21-én az ifjúsági klub vendége volt a Credo együtcsak a te szemeden át áradhat együttérzése
tes, majd Hegyesi Tibor diszkó zenéjére táncolhattak a fiatalok.
erre a meggyötört világra.
November 28-án elkezdődtek az adventi ökumenikus gyertyaKrisztusnak most nincs más teste a földön, csak a te tested,
gyújtások. Elsőként Nikodém Noémi, baptista gyülekezetvezető
(Avilai Szent Teréz)
tartott áhítatot, majd Szigethy Szilárd evangélikus iskolalelkész.
A harmadik gyertyát Iványi László római katolikus plébános
A fentiek megjelentek: June Cottner: Karácsonyi Áldás c. könyvégyújtotta meg, december 19-ére pedig Szalkay Róbert református ben - Gold Book, Debrecen
lelkipásztort várjuk.
A szokásos karácsonyi adománygyűjtés a nagyszalontai árvaház javára ismét sikeres volt az orosházi vállalatok, magánemberek, oktatási intézmények adományainak köszönhetően. Az isKöszönetet mondok minazoknak, akik az év folyamán
kolák közül legtöbb ajándékot hoztak az Eötvös József katolikus
egyházközségünket segítették és támogatták:
iskola diákjai, pedig más karitatív gyűjtésben is aktívan részt vet- imával
tek.
- munkával (képviselő testület, alkalmazottak, önkéntesek,
Klubunk most már naponta nyitva tart, mivel a korrepetáláhitoktatók, pedagógusok, óvónők)
sok mellett sok diák jön közösségi szolgálatra, süteményt sütni a
- anyagilag (Önkormányzat, egyházközségi fenntartás,
hajléktalanoknak, dolgozni a rendezvényeken. Négy helyen muadományok)
tattuk be a klubosok karácsonyi műsorát (OKIK Felnőtt klub és a
Külön köszönöm mindazok jóságát, akik segítették az
város szociális intézményei). Mindenütt nagy szeretettel fogadtak
egyházközség karitatív tevékenységét:
bennünket.
- természetbeni adományok
Készülünk a december 30-i évbúcsúztatóra, amelyre minden
- templomi és egyéb helyeken gyűjtések a rászorulóknak
korosztályt szívesen várunk.
Isten fizessen meg mindenkinek a jóságáért. Boldog új évet!
Bánkiné dr. Borbély Mária
Iványi László
esperesplébános,
tb. kanonok

KÖSZÖNET

1%

KÖSZÖNET A TÁMOGATÁSÉRT!
Orosháza Katolikus Templomért Alapítvány
18372922-1-04
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Gyomaendrődi bibliatörténeti játékos vetélkedő
Az orosházi Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda
fontosnak tartja a kapcsolattartást a Szeged-Csanádi Egyházmegye
által fenntartott római katolikus iskolákkal, óvodákkal, valamint az
orosházi egyházi fenntartású oktatási-nevelési intézményekkel.
Meghívást kaptunk a gyomaendrődi Szent Gellért Katolikus
Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium bibliatörténeti játékos
vetélkedőjére, 2015. november 27-én 14 órai kezdettel. Természetesen örömmel fogadtuk a meghívást. Nyolc alsó tagozatos gyermekkel vettünk részt ezen a programon, 2 elsős, 2 másodikos, 2
harmadikos, 2 negyedikes tanulóval. Előzetesen nyolc rajzzal pályáztunk „Halak a Bibliában” címmel készítettünk illusztrációt, különböző technikákkal, 3 rajzzal értünk el helyezést. A pályázatra 64
rajz érkezett, amelyek nagyon változatosak voltak. Többek között:
a csodálatos halfogás, átkelés a Vörös-tengeren, Teremtés ötödik
napja, Jónás története, a csodálatos kenyérszaporítás, Példabeszéd
a hálóról című rajzok fordultak elő. A játékos vetélkedőn központi
téma volt Jónás története, melyben a próféta engedetlensége, imádsága, ninivei prédikálása, vitája Istennel egyaránt kifejtésre kerültek
a feladatok során. Az eseményeket ábrák segítségével, kronológia
sorrendbe helyezték a tanulók. A gyermekek számára kombinált
tevékenységek voltak, mert nemcsak a szellemi, hanem a mozgásos
feladatok is megrendezésre kerültek. Sport megmérettetés keretében sorversenyekkel egybekötött labdajátékok voltak. Az ügyességi
verseny segítségével a gyermekek örömteli versengéssel végezték el
a feladatsort.
Dimákné Zsoldi Katalin

Rorate gondolatok
A város csendben várja a harangszót
Üres utcák néptelen terek sokasága
Csak a templom hívja az érkezőket
Holdat váltja Nap szomszéd ébredése
Ablakmozaikon átlép az auróra szürkeség
Misevégre váltja a reggeli tompa fény
Világosság jöjj! Felénk közelíts most
Több mint kétezer év távlatából.
Dimákné Zsoldi Katalin

Luca napján
Luca napján búzát vetünk
Élő kenyér lesz itt nekünk
Mögötte áll Betlehemünk
Szent családra figyelhetünk.
Luca napja nagyon rövid
Jer’ téli idő cifra néphit
Neved is csak fényt áhít
A Nap mégsem világít.
Karácsonyig tizenkét nap
Minden nap már egy hónap
Időjárás előképe az Újévre
Következtess az időre.
Széked készült sok-sok fából
Vaj’ ki tudja mely’ fajtákból
Utókor biz’ ám kíváncsi rád
Kevés példány maradt miránk.
Dimákné Zsoldi Katalin

Elsőáldozás

Az egyházi év utolsó
vasárnapján, Krisztus
Király ünnepén, november 22-én elsőáldozás volt templomunkban.
Nagy öröm volt a
gyerekek számára először találkozni Krisztus
Testével az Oltáriszentségben.
A szentmise után a
hittanteremben kis agapén vettek részt az elsőáldozók.
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Az Irgalmasság évének
megnyitása és Szeplőtelen
Fogantatás tiszteletére
Most életre kelnek a szavak:
„Mint virágzó szőlőtő édes illatot árasztok:
Virágomból pompás dús gyümölcs terem.
Anyja vagyok a szép szeretetnek,
az istenfélelemnek, a hitnek és a szent reménynek.
Bennem megtaláljátok bőségesen az igaz életet és a helyes felfogás kegyelmét.
Nálam reménységet nyertek az életre és minden erényre.
Jöjjetek hozzám, akik utánam vágyakoztok, és teljetek el gyümölcseimmel.
A gondolat, mely velem foglalkozik édes, mint a méz:
Annak boldogsága, aki magáénak mondhat, édesebb a
lépesméznél.
Emlékezik majd rám minden nemzedék.
Aki egyszer megízlelt, annál inkább kíván.
Aki merített belőlem, mindjobban szomjazik utánam.
Aki hallgat rám, megt nem szégyenül.
Aki akaratom szerint cselekszik, a bűntől megmenekül:
Aki bölcsességem fényét másokkal megismerteti, elnyeri az örök
életet.” (Sir 24,17-23)

Isten édes Anyja, te ismered az
összes gyanúsítgatást, vádaskodást és kihívást, amelyeket ma el
kell viselniök az Isten gyermekeinek. Oly sok hang van ma, amely
fellé ellenünk, hogy eltérítsen a
jó útról. A tagadás szelleme nem
szűnik meg oly gondolatok sugallásától, amelyek megszakítanák
az Istennel, mennyei Atyánkkal
való kapcsolatunkat. A békebontó azon mesterkedik, hogy elvonjon bennünket testvéreink közösségétől is, hogy így ellentétet szíthasson.

Kiadja: Jézus Szíve Plébánia
5900 Orosháza, Deák Ferenc u. 18.
www.oroshaziplebania.hu
Felelős kiadó:
Iványi László tb. kanonok,
esperes, plébános
Szerkesztő:
Mészáros Géza
Tördelés:
Iványi László
Nyomtatás:
MMD TEAM

Neked, édes Istenanya, anyja az
irgalmasságnak,
megvan hozzá a
hatalmad, hogy a
kígyó fejét széttiporjad. Légy te az
én oltalmazóm,
és vezess Fiadhoz,
Jézushoz. Üdvözöllek Mária, a
Szentháromság
m e gd i c s őü l é s é t
szolgáló Szeplőtelen fogantatásodban. Amen.

KARÁCSONYI MISEREND
Orosháza
december 24. csütörtök

17.00:

december 24. csütörtök

00:00:

december 25. péntek
december 26. szombat

10:00:
10.00:

december 27. vasárnap

10.00:

december 31. csütörtök
2016. január 1. péntek

17.00:
10.00:

Karácsony vigíliája
– magányosok miséje
Éjféli mise
– Urunk születése
Karácsony ünnepi mise
Karácsony másnapja
– Szent István vértanú
Szent Család Vasárnapja
– házaspárok megáldása,
és Szent János-napi
borszentelés
Év végi hálaadás
Újévi ünnepi mise

Szentetornya
december 25. péntek
2016. január 1. péntek

8.00:
8.00:

Karácsony ünnepi mise
Újévi ünnepi mise

