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Azokban a napokban történt, hogy Augustus császár rendeletet
adott ki, hogy az egész földkerekséget írják össze. Ez az első összeírás
Quirinius, Szíria helytartója alatt volt. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják.
József is fölment Galilea Názáret nevű városából Júdeába, Dávid
városába, Betlehembe, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt.
Ott-tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson.
Pásztorok tanyáztak a vidéken kint a szabad ég alatt, és éjnek
idején őrizték nyájukat. Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala,
és beragyogta őket az Úr dicsősége. Nagyon megijedtek. De az angyal
így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek
és az lesz majd az egész népnek.
Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában. Ez lesz a jel: Találtok egy jászolba fektettett, bepólyált gyermeket.”
Hirtelen mennyei seregek sokasága vette körül az angyalt, és dicsőítette az Istent ezekkel a szavakkal:
„Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakarat embereinek!”
Lk 2,1-14
Nem különös, hogy keresztény hitünk legnagyobb igazságait
többször éjszakának idején, a sötétség fátyla alatt ünnepeljük? Ezt
tesszük a mai éjféli szentmisében is. Megemlékezünk keresztény

hitünk egyik legalapvetőbb hitigazságáról: Isten úgy szerette a világot, hogy a Názáreti Jézus személyében emberré lett és megosztotta
velünk isteni életét.
Az Úr érkezése csendben és homályban történt, éjszakának idején. Erről tanúskodik a mai szentmise evangéliuma. Isten érkezését
nem jelezte fényesen kivilágított pályaudvar, sem fényárban úszó
repülőtér. Eljövetelekor nem tolongtak körülötte a szenzációéhes
újságírók, sem a rádió- vagy tv-riporterek. folytatás a 3. oldalon
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Megújult a szentetornyai templom
2016. december 18. Advent 4. vasárnapja. Hideg, borongós, zúzmarás decemberi nap. Mégis vidáman, és ünnepi hangon
kondulnak meg a szentetornyai templom
harangjai Dr. Kiss-Rigó László püspök érkezésekor. Ünnepre érkezett egyházmegyénk
főpásztora. Eljött, hogy megáldja a megújult
szentetornyai templom belsejét. Rég nem látott módon megtelt templomunk az ünnepi
szentmisére. E szavakkal köszöntöttem a
püspök urat:
Nagy örömmel és szeretettel köszöntöm
Szentetornyán.
Dupla öröm a mai nap számunkra: Évtizedek óta nem járt püspök nálunk, ma
eljött az a nap, amikor körünkben köszönthetjük egyházmegyénk főpásztorát. A másik nagy örömünk, hogy templomunk belseje megújult. Augusztus 1-től napjainkig
tartottak a munkálatok.
A következő munkákat végeztük el:
- Tető javítása, sekrestye tetőjének teljes felújítása
- Ereszcsatornák, lefolyók, vízelvezetők
felújítása, ill. kiképzése
- Ablakok, ajtók cseréje, mert a régi elkorhadt
- Mivel a templom nemcsak felülről
ázott, hanem a talaj felől is, szükséges
volt a teljes szigetelés. Megtörtént a
templom falának teljes átfűrészelése
és szigetelése.
- Régi salétromos vakolat leverése, újravakolás
- A munka közben derült ki, hogy indokolt a régi burkolat teljes felszedése, egy földréteg kihordása, teljes
betonozás, szigetelés, új burkolat készítés
- Ezek után már adott a helyzet, hogy
ki is kell festeni.
- A templom régi szobrai is nagyon
megkoptak, sérültek voltak. Ezeket is
fel kellett újítani.
Mindezek a munkák a következő vállalkozók jóvoltából készültek el. Szeretettel
köszöntöm őket, és köszönöm kiváló munkájukat.
- Rajki János kőműves. A munkák
oroszlánrészét ő végezte és szervezte.
Nemcsak az én véleményem, hanem
az egyházmegyei főépítész és műszaki
ellenőr véleménye is, hogy pontos és
kiváló, első osztályú munkát végeztek.
- Ugyancsak ezt lehet elmondani Czirok János orosházi festő vállalkozó
és csapata munkájáról. Ők is szép és
alapos munkát végeztek. Mindegyiküknek nagyon köszönöm, azt is,
hogy az itt-ott adódó plusz munkát
is vállalták, hogy valóban szép legyen

templomunk.
- Köszönöm Ökvös András festőművész és felesége munkáját. Ők a templom ütött-kopott, sérült, megcsúnyult
szobrainak felújítását vállalták. Mindannyian láthatjuk, hogy szép munkát
végeztek. A művész úrnak épp most
van egy kiállítása az orosházi Petőfi
Művelődési Központban. Egyházi
tárgyú képeket is fest, munkái több
templomban is látható.
- Köszönöm az egyházmegye főépítészének, German Gézának, és az építési ellenőrnek, Busa Imrének is a munkáját. Mindkettőjük hozzáállásából
éreztem, hogy számukra a szentetornyai templom nemcsak egy munka
a sok közül, nemcsak egy építészeti
műtárgy, hanem Isten háza.
- Köszönöm Pityuk Andrian kántor
úr és felesége, Andi munkáját. Ők a
templom kipakolásában, majd visszapakolásában és takarításában vállaltak oroszlánrészt.

lalkozó megelőlegezte ezt az összeget
nekünk addig, míg az Önkormányzat
a jövő évi költségvetésből kifizeti az
1.564.000 Ft-ot. Köszönjük!
- A templom belsejének befejezéséhez,
a festéshez végképp nem volt forrásunk. Kérésemre a Püspök úr segített
meg minket 2.150.000 Ft-tal. Nagyon
köszönjük!
- Szeretném még megemlíteni a következőt. Amikor az orosházi templomot újították fel, akkor elvitték innen
azt az örökmécsest, amit az itteniek
ősei adakozásából vásároltak. Tudom,
ezt sokan nagyon fájlalták. Visszakerült az örökmécs. Orosházára pedig
Dr. Domonkos István egyházközségi elnök úr és családja finanszírozott
egy új örökmécsest, melyet november
végén Częstochowában vásároltam
meg. Isten fizesse meg jóságukat!
- Végül, de szeretném megemlíteni
még a helyi hívek anyagi támogatását
is. Köszönjük!

És most lássuk, miből is valósult meg
mindez.

Köszönöm mindazok jelenlétét, akik e
szép ünnepen eljöttek velünk örülni, és hálát adni Istennek.

- Pályázatot adtam be az Emberi Erőforrások Minisztériumához. 4 millió
Ft-ot kaptunk. Jóval többet igényeltem, de ennyit kapunk. Ennek is örülünk, köszönjük.
- Orosháza Önkormányzata minden
évben 3 millió Ft-tal támogatja egyházközségünket. Ezt a támogatást is a
szentetornyai templomra fordítottuk.
- Új burkolatra már nem tellett. Polgármester úrhoz folyamodtam segítségért. Megígérte, a jövő évi költségvetésből tud segíteni. Burkolólapot
viszont most kellett megvenni és lerakni. Ezért Rajki János kőműves vál-

- Köszönöm Püspök Úrnak, hogy megtisztelt minket, és eljött megáldani
templomunkat.
- Köszönöm Dávid Zoltán Polgármester úrnak, hogy elött közénk, köszönöm segítségét.
- Köszönöm Antal László szentetornyai önkormányzati képviselőnek,
hogy megtisztelt bennünket. Minden
szentetornyai ügyet szívügyének érez.
- Köszöntöm Németh Béla evangélikus egyházközségi felügyelőt, önkormányzati képviselő (korábbi
polgármester) úrnak jelenlétét, aki a

-

testvéregyházakat képviseli.
Köszöntöm az orosházi egyházközségi elnök, Dr. Domonkos
István és Selmeczi László gondnok urakat.
Köszöntöm a szentetornyai és orosházi híveket.
Köszöntöm az orosházi Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda ovisait, óvodapedagógusait, gyerekeit, egyházközségünk hitoktatóit.
Köszöntöm mindazokat, akik ma eljöttek hozzánk, hogy közösen adjunk hálát Istennek a munka sikeréért, az adományozókért, és a munkákat végzőkért.
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Kegyelemtelejes Karácsonyt!
folytatás az 1. oldalról
Isten feltűnés nélkül érkezett Betlehembe. A nyüzsgő tömeg a betlehemi forgataga tudomást sem szerzett róla. Csak az egyszerű emberek vették észre a halkan érkező jövevényben a várva-várt Fennvalót. Sötétedéskor érkezett Betlehembe. Ismeretlenül és feltűnés
nélkül. Ki ismerhette fel? ,,A világba jött, a világban volt, általa lett
a világ, mégsem ismerte föl a világ. A tulajdonába jött, de övéi nem
fogadták be’’ (Jn 1, 10--11).

Németh Béla evangélikus egyházközségi felügyelő köszöntője
után elkezdődött az ünnepi szentmise.
Jézust egykor nem fogadták be Betlehemben és azóta sem foSzentmise után mindenkinek jól esett a helyi hívek forró teája,
gadják
sokfelé.
friss pogácsája, meleg szeretete.
Ismerjük:
karácsonyfa, feszületek eltávolítása – és nem is a volt
Iványi László
kommunista
országokban,
hanem nyugaton!
tb. kanonok, esperesplébános
Ma lefoglalnak a karácsonyi előkészületek. A nagy ajándékozás
közepette észre sem vesszük azt, akit ünneplünk: Isten legnagyobb
ajándékát, Jézus Krisztust. 2000 év óta fenyeget a veszély, hogy kényelmesen bezárkózunk andalító világunkba és észre sem vesszük,
amikor az Úr elhalad közöttünk. Utcáinkon jár, de nem ismerjük!
Csodálkozhatunk, ha többen vallják és cselekedeteikkel tanúsítják,
hogy nincs Isten és semmiféle számonkérő Hatalom? Sokan nem
tapasztalták még meg Isten irgalmát, jóságát és szeretetét. Nem találkoztak vele. Hogyan is láthatnák meg életük értelmét? Minek is
hinnének a jövőben?

Ünnepi szentmise

Ilyen volt

És ilyen lett...

Isten éjjel jár, és ez azt jelenti, hogy könnyen átaludjuk érkezését. Egykor a júdeai pusztában csak kevesen ébredtek fel halálos
álmukból. Aludtak, amikor kihirdették: ,,Ma megszületett Megváltótok, Krisztus, az Úr’’ (Lk 2, 11).
Isten Fia ma utcáinkon és tereinken jár. Közöttünk. De éppúgy
húzódozunk Tőle, mint egykor a betlehemiek a szálláskereső Isten
előtt. Nem bízunk meg benne, és félünk tőle.
Isten ezen az éjszakán újra szívünk kapuja elé áll, kopogtat és
bebocsátásért esdekel. Szállást keres. De nem egy órára… hanem
egész életünkben! Nem egy órára akarja, hogy keresztények legyenünk, hanem egész életünkön át! Vajon készek vagyunk őt befogadni? Megváltónkat és Istenünket? Jelenléte szívünkben vajon
nem alakíthatná át életünk néhány sötét zugát, emberi tehetetlenségünket és árvaságunkat? Nem fordíthatná jobbra sorsunkat?
Karácsony azt jelenti, hogy Isten a mi csodálatos Tanácsadónk
és Erősségünk, biztos jövőnk és menedékünk, akire mindig ráhagyatkozhatunk. Ráhagyatkozhatunk a gazdasági nehézségekben és
kilátástalanságban, a bajban és a vészben. Mit érnek ragyogó gazdasági terveink, a mélyenszántó reformok és intézkedések, ha nem
vagyunk képesek befogadni Istent és nem tárjuk ki előtte szívünk
kapuját? Izajás arra figyelmeztet, hogy csak Istennel fordulhat jobbra sorsunk: ,,Csak az Úrban van üdvösség és erő’’ (Iz 45, 24). És ez
igaz a mára is! Ennek a népnek csak akkor lesz jobb sorsa és jövője,
ha az önpusztító nihilizmusból visszatér az Isten útjára, visszatér
Jézus Krisztushoz! Ha megkereszteltetik gyermekeiket a szülők,
ha érték lesz a család, és a kapcsolatokat a házasság szentségével
szentelik meg… ha az elhunyt keresztényeket hozzájuk illő emberi módon, keresztényi módon temetünk el.. ha ismét megtelnek
templomaink…
Isten Betlehemi Csillaga száműzte az éj sötétjét, új kezdetet, új
fellendülést hozott. Tervei szerint van jövő. Isten a mai éjszakán is
körüljár a világ forgatagában. Kopogtat és szállást keres az emberi
szívekben. Nem egy órára, az éjféli mise idejére, hanem egy életre!
A ti szívetekben is, kedves orosháziak!
Iványi László
tb. kanonok, esperesplébános
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A sokatmondó Csend
A világ manapság egy hangos, békétlen
nagy zaj-tömeg, lármából-lármába megyünk. Reggeli ébredésünk az ébresztőóra
riasztása, majd a hírek hallgatása - reggelizés közben- értesülünk hol, mikor, mi
robbant föl, ütközött össze. Kint az utcán
felbőgetett autók, motorok robognak, mentőautók szirénáznak. A járdán sietve, szembejön valaki, aki mintha magában beszélne, pedig csak a mobiltelefonjába kiabál…
A levegőben repülőgép, helikopter búgása
hallik. Fokozza a feszültséget, ha közben az
ég sötét fellegeiből mennydörgés, villámlás
kíséretében kitör egy vihar, orkánszerű szél
zúgásával.
Munkahelyen, ügyintézéskor is jelzőcsengők, automaták szólnak, kattognak.
Alig várjuk, hogy hazaérjünk, ahol első
mozdulatunk - mégis! - a rádió, TV, CD,
számítógép bekapcsolása, netán hangosítva?
Vonaton, villamoson, autóbuszon is ritka a némán ülő utazó.
A zaj a modern világ olyan tényezője,
amely ha bizonyos szint fölé emelkedik,
képletesen „zajszennyezésről” beszélünk.
Ez messzemenően befolyásolhatja egészségünket.
Zajos munkahely, hangos zene - hangfalerősítéssel - a modern technika eszközeivel okozhat komoly zajártalmat, netán
halláscsökkenést.
A zaj ellentett párja a csend, amely állapot, befogadóképesség, mélység s ennek
vonzatai. Így lehet Isten közelébe jutni
- belső szobánkban - és meghallani azt a
hangot, amely gyakran a lelkiismeretünk.
A csend gazdagság, a lélek fényűzése, az igazán igaz ember igénye a belső én
szintézise, ahol így alakul ki a béke, rend és
harmónia. Akkor fedezhetjük fel szükségét,
amikor mérkőznünk kell a zajjal. Ebben a
küzdelemben lehet személyes döntésünk,
hozzáállásunk is. A csend tehát lehet küzdelem eredménye. Szent Pál is ezt kéri Timóteustól második levelében: „végezzetek
imát, esedezést és hálaadást minden emberért, hogy békés, nyugodt életet élhessetek
szentségben és tisztességben”
Amit keresünk életünk folyamán, valamilyen megoldást vagy magyarázatot, az
gyakran a dolgok mögött, a csendben rejlik.
A csend láthatatlanul is látható, hallhatatlanul is hallható. Ebben az állapotban
találkozhatunk Isten finom üzenetével, aki
maga a Szeretet, de ehhez megbékélést kellene teremteni a szívünkben, amely a saját
emberi erőnkből nehezen vagy nem is sikerül.
A csend t i t o k. Minden embernek

megvan a maga titka, amely lehet belső
erőforrás. E nélkül szinte lehetetlen élni a
mai világban.
A csendnek méltósága van, rang és
rangsor nélkül ezért időálló. Nem múlik el
az évszázadokkal. Olyan, mint az igazság,
jóság, szeretet…. egyik sem ember alkotása, mind-mind Isten ajándéka.
Gondolkodjunk el néhány jelzőjén. Lehet bájos, kedves, nyugodt, hatékony, termékeny, segítőkész, beszédes, titokzatos,
ünnepélyes, szomorú, örökös (a nagyothallóknál), zizegő, várakozó, feszült, színes,
suttogó, bágyasztó, dermesztő, zavartalan,
frissítő, külső, belső, áldott, szent, azaz sokféle. Mérhetetlen és elemezhetetlen.
Soha ilyen nagy ínsége még nem volt a
csendnek életünkben, mint századunk hajnalán. Csendhiányos kor ez !!!
A belső világ lehet paralelje a külső békés, vagy a zajok okozta, feszültségteremtő
ingereknek, erőknek.
A halkan beszélő csend olyan, mint a
zenében a szívhez szóló PIANÓ.
A lelki vihar fokozatai is hasonlóak
lehetnek a természetéhez. Van öröm-zaj,
amelyről a pszichológus tapasztalata, megfigyelése a következő:
1. Ha valaki ordítva, kiabálva örül, kimegy belőle a lelki energia, kimerül, lemerül, mint az akkumulátor, összeomlik
fáradtan.
2. Ha a másik mosolyogva, csendben
örül, a lelke feltöltődik boldogság energiával - az agyban tud boldogság hormon
termelődni -, örömkönnyes érzés ez, megtisztít, felröpít Istenhez hálaadással, „mert
minden jó onnan Felülről származik”.

Lármában nem tud Isten megszólítani,
a zaj elvonja - talán önmagunk felé – figyelmünket.
Hogyan mondja Teréz anya? „Nézzétek a természetet, ahogy a fák, virágok, a fű
csendben növekszik, ahogyan a nap, a hold,
a csillagok mozognak az égen.”
A mag is csendben nő, a fenyő is csendben sudarasodik. Maga a természet mutat
rá a csend építő hatalmára.
A japán babér (laurea japonica) nem
bírja a lármát, még a hangos beszédet, nevetést sem, ágai a hanggal ellenkező irányba hajolnak, mint viharban a fák.
Érdekes, hogy az igazi csend nem teljesen néma, hanem számtalan hangszűrődésből összeállt, létrejött, h a n g – t ó n u s.
Szent csend a templom csendje, az alkonyi harangszó, a szent mise orgonahangja, a
halleluja - mint egy énekkari kíséret - tölti
be a lelket.
Ha feldúltan megyünk be a templom csendjébe imádkozni, utána feltöltött
csend-lélekkel jövünk ki a világ hamis hősiességével, szerencséjével, bölcselkedésével, és igaztalan, felszínes szépségével teli
vad világába.
Hogyan cselekedett az Úr Jézus a viharos tengeren hánykódó, rettegő apostolok
megnyugtatására? Először megkérdezte:
„Mit féltek kicsinyhitűek? Azután fölkelt,
parancsolt a szélvésznek, a tengernek és
nagy csendesség támadt.” (Mt 8:26)
Könyörülj rajtunk is Urunk lelki viharainkban, és kérünk, adj csendességet, nyugalmat, békét!
Dr. Bertók Éva
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Az OKIK Klub hírei
Június óta nem adtunk hírt munkánkról. A nyár mozgalmasan telt. Főzőtáborunkba ezúttal kevesebben jöttek,
viszont évadzáró klubunk most is nagy
élmény volt. főként a Zenebarát - Felebarátok szép koncertjének köszönhetően.
Azután következtek a német nyelvi
táborok, amelyek az idén is népszerűek
voltak; ismét volt német anyanyelvű a
diákok között. Az időutazó játéktábornak hatalmas sikere volt: hol ufók, hol
indiánok, hol kalózok vették birtokba a
klubházat és udvarát.
Etika táborunk – július elején – a
kétegyházi kastélyban volt: köszönet a
vendéglátóknak a sok figyelmességért
és segítségért. Választott témánk: Feladatod van!
Megismerve, hogy a jelentősebb
bibliai személyek hogyan valósították
meg a számunkra Isten által elrendelt
feladatot, szembenéztünk saját kötelességeinkkel és kijelölt helyünkkel. Az élménydús tábori hét alatt jó közösséggé
kovácsolódott a kis csapat. Táborzáró
ünnepségünkre eljött Máté János eleki
plébános úr, aki mint mondta. a vasárnapi szentmisén figyelt fel a fegyelmezett, kedves fiatalokra. Augusztusban
közösségünk régi tagja, Lakatos Tibor
Tiszakécskéről hozott táborozókat, akik
néhány napig az OKIK klub vendégszeretetét élvezték.
Ezután hamarosan következtek az
évadnyitók. A felnőtteknél és a fiataloknál is rekord létszámmal vettek részt
vendégeink. Augusztus 27-én Körmöczi
Zoltán diákzenekarának koncertje után
dr. Tandari-Kovács Mariann pszichológus (a szegedi Gál Ferenc Főiskoláról)
és Iványi László atya tartottak előadást
a szorongás feloldásának módjairól. A
közel 63 vendég a soknak tűnő vacsorát
lelkesen elfogyasztotta.
Felnőtt klubunk évadnyitóján, a grill
parti előtt, Iványi László plébános úr számolt be görögországi útjáról, ahol nyári
egyházi szolgálaton volt. A csodálatos
vetített képek közel hozták a gyönyörű
tájak hangulatát; köszönjük ezt a szép
délutánt! Itt is rekord létszám volt, harmincnál többen jöttünk össze.

Szeptemberben a felnőtteknél dr.
Szemenyei Gabriella orvos tartott igen
érdekes előadást: „Egészség és táplálkozás a bibliai időkben” címmel, november
20-i klubunk témája pedig a „megbocsájtás” lesz, amelyet Nikodém Noémi
baptista gyülekezetvezető vállalt el.
Az ifjúsági klub szeptemberi öszszejövetelén Telekné Furák Mónika, a
békés megyei rendőr főkapitányság
bűnmegelőzési osztály vezetője beszélt
a fiataloknak a bűnmegelőzés kollektív
felelősségéről. Előadása után az orosházi evangélikus diákzenekar lélekemelő
műsora következett.

Októberben Kammerer Tibor csorvási plébános az angyalok szerepét és jelentőségét világította meg a népes ifjúsági gyülekezet előtt. Majd Török Kata és
Pintér Tamás szemléletes és színes beszámolóját hallgathattuk meg a szegedi
Szent Imre kollégium életéről. Vacsora
után Nagy Bea és Lukácsné Lengyel
Katalin tanárnők fergeteges hangulatú
csoportjátékokat szerveztek. A zenei aláfestést Marosi Viktornak köszönjük.
Isten kegyelméből szeretetteljes és
vidám órákat tölthettünk együtt. Reméljük a folytatáson is az Ő áldása lesz.
Bánkiné Borbély Mária
klubvezető
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Köszönet
A Mária Légió Csoport a hét minden csütörtökén segít elmondani papokért a Serra kérő – imát.

ber 14-én lépett be a ferences rendbe, ekkor kapta szerzetesi
névként Isten szolgája Juniper ferences testvér után a Juniper
nevet. Tanulmányait kiválóan végezte el, filozófiai doktorátust
szerzett. Ezután filozófiát oktatott a Lullian Egyetemen, Palma
de Mallorcán.

Serra – ima papokért
Istenünk, a bűnösök halálát Te nem kívánod, hanem új életre
való megtérésre visszavárod. Égi Atyánk, Szűz Mária, add, hogy
szent Fiad meghívottai bátrak legyenek. Adj nekik jósággal, önzetlenséggel és alázattal telt szívet.
Te élj bennük !
Jézus - örök Főpapunk – add, hogy rád találjanak és mint papok szolgálhassanak.
Szent Junipero Serra atyánknak és minden szentnek közbenjárására add, hogy egyre növekedjék számuk Krisztus munkatársainak és készek legyenek feláldozni önmagukat a lelkekért, amíg
élnek.
Krisztus a mi Urunk által.
Amen

1749-ben elöljárói engedélyével misszionárius lett. Először
Mexikóban dolgozott, majd amikor 1767-ben a jezsuitákat elküldték Spanyol Birodalomból, őt küldték északra, hogy vegye
át a volt jezsuita missziókat Kaliforniában. Alsó-Kaliforniában
(Baja California) alapított missziós telepet, majd kilenc másik
missziót az akkori Felső-Kalifornia (Alta California) területén,
San Diegótól San Franciscóig, melyek abban az időben Új-Spanyolország Las Californias nevű részéhez tartoztak. San Diegót,
Kalifornia első települését Junípero Serra és ferences rendtársai
alapították 1769-ben. Fontosnak tartotta az őslakosok misszionálását. Több missziós utat tartott, olyan területeken is, melyek
addig felfedezetlenek voltak.
Jelmondatához egész életében hűséges volt:
„Csak előre, mindig előre, sohasem hátra!”
1776. szeptember 17-én megalapította San Francisco váro-

A Mária Légió Csoport és a Serra tagok kitartó hűséggel és
tisztelettel imádkozták a rózsafüzér – imát.
Volt olyan nap, amikor nem volt orgona kiséret az énekhez.
A csoport csodálatos imahanggal énekelte a „Hozsanna” 264.
számú énekét.
Nagyon szép volt ez az összetartozás!

Emlékezés
2011 évben tavasszal, szentmise alkalmával az olasz Serra
szervezet képviselői adtak át egy olasz nyelvű oklevelet a működésre. Maronyák Ibolya elnökként vette át, sajnos már régen
megtért Teremtőjéhez. Ő alapította igen sok taggal csoportunkat, a püspökség területén Szegeden működik központunk –
Serra Magyarország 162.számú körzetként.
Jelenleg igen kevés aktív tagja van a közösségnek. Meg kell
említeni, hogy sokan meghaltak.
Faragó Magdolna
Serra elnök
Krisztushoz vezette a bennszülötteket
Szent Miguel Jose Junipero
Serra
ferences szerzetes, misszionárius, San Francisco alapítója
Élete
Miquel Josep Serra i Ferrer
1713-ban született a Spanyolországhoz tartozó Mallorcán, szegény családban. 1730. novem-

sát.
Nem messze a várostól, Monterey-ben halt meg 1784. augusztus 28-án.

Tevékenységével kapcsolatosan felmerült viták
Juniper Serra bizonyos szempontból szimbolikus alakká
vált. Jelképezi a ferences missziót, a katolikus egyház kezdeteit Kaliforniában, az őslakosok és a spanyol gyarmatosítók
viszonyát. Emiatt az 1980-as években a boldoggá avatásával
kapcsolatosan ellenvélemények is megfogalmazódtak. A fő
ellenvetés szerint Serra kanonizálása egyúttal az egész amerikai missziós rendszer elismerését jelenti annak minden árnyoldalával egyetemben.
Ellenérvként felhozható, hogy maga az őslakosok kiirtása
Juniper halála után száz évvel történt, valamint, hogy a kor
gyakorlatának megfelelően művelte a hittérítést, azzal, hogy
az őslakosokhoz való hozzáállása alapvetően atyáskodó volt.
Ahogyan az Európából jött hittérítők mind, ő is gyermekként
tekintett a bennszülött amerikaiakra, akiket segíteni, gondozni, tanítani, és olykor büntetni kell.

Kanonizációja
Juniper Serra tisztelete hamar elterjedt Kaliforniában, s ez
a tisztelet fenn is maradt a mai napig. Szobra a washingtoni
Kapitóliumban is áll.
Boldoggá avatása viszont csak 1988-ban történt meg, II.
János Pál pápa által.
Ferenc pápa Egyesült államokbeli lelkipásztori útján Washington D.C.-ben 2015. szeptember 23-án avatta szentté.
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Angelus Silesius:

Karácsonyi párversek
Október 6-ával megkezdődött a használt ruha
osztás - a rászorulóknak, felekezettől függetlenül
- minden héten csütörtökön 14 - 17 óra között.
Ugyan ekkor adományok átvétele is lehetséges.
Elmondhatjuk, hogy a kezdeti nehézségek
után igen szép számban jönnek az érdeklődők, s
majdnem mindannyian találnak megfelelő darabot.
A felajánlások is folyamatosan érkeznek. Több
alkalommal megtörtént, hogy szállítási probléma
is felmerült a mennyiség miatt. Ez nagyon jó, mert ebből látható,
hogy van még segítő szándékú hittestvérünk.
Az egymillió gyertya akció a szegényekért, is sikeresen lezajlott
- minden nap délután 14-16 óra között a templomunk előtt.
Majdnem 100 000 Ft gyűlt össze, melyből a „Karácsonyi” segélycsomagok kiegészítő részét lehet beszereznünk. Még kell említeni, hogy a Szt. Rita oltárhoz tett adományok is megközelítik a
100 kg-ot.
Ezeket a csomagokat a templomi karácsonyi ünnepség után
kapják még a rászorulók.
Ezúton szeretnénk megköszönni minden hittestvérünknek
azt a sok segítséget, amit tevékenységünkhöz adott és áldott Karácsonyt és boldog Új Évet kívánunk! Isten kísérje minden lépésüket!

Emberré lett az Úr, szalmán kapott helyet
Hogy széna-szalma én már soha ne legyek.
Alázat s gyermeki lélek mily szent dolog!
Kik látták az Urat elsőnek? Pásztorok.
Mért mondod, hogy a Nagy kicsinnyé nem lehet,
S a porszem képtelen felfogni az eget?
Nézd a Szűz Gyermekét! S a szűk jászolt tekintsed:
Benne a föld s az ég és száz világ pihent meg.
Bizony a szíved is kicsi jászol ha lenne,
Újra jönne az Úr s gyermekként megszületne.
Ha Krisztus százszor is születne Betlehemben,
Elvesznél, hogyha nem jönne el a szívedben.
Fordította: Csanád Béla

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az idén is támogatták
egyházközségünket az egyházfenntartói járulék (régi nevén egyházi adó) megfizetésével vagy egyéb adományokkal.
Irodai befizetés mellett templomból elvihető csekkeken, ill.
banki átutalással is lehet támogatni egyházközségünket. Számlaszámunk: OTP Bank O. h: 11733041-20022882

Magyar Katolikus Rádió Orosházán és környékén - FM sáv 88,6 MHz

A Magyar Katolikus Rádió sajtótájékoztatója
Orosházán a z Alföld Gyöngye Hotel konferencia
termében október 19-én. A Képen balról jobbra:
Dr. Kiss Rigó László püspök, Szikora József főszerkesztő, Dr. Radetzky András vezérigazgató helyettes.

Szokolay Bálint Madrigálkórus karácsonyi koncertje templomunkban
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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

Aztán meg, milyen sárgák a fülei. Na, akár
a halotté.
Uram Isten! Csak nem lett vele valami?
Harag ide, harag oda – a rothadt szilva
is lepottyanik egyszer a fáról – csendben
odamegy Mátéhoz, és kicsit borzongva
megérinti a vállát.
– Hallod-e, te! Máté!
Máté felhorkan:
– Hö?! Mi? – és néz Illésre, mint a csodára.
– Te vagy az, Illés?
– Én hát. Hát mondok megnézlek, mert
olyanformán ültél, hogy …
És nézi egymást a két öreg.
A templomban meleg csend, a kőszentek elmosolyodnak.
– Kicsit megszédültem – hazudja Máté. De áhítattal. Mert tele
van a szíve. Szereti most Illést így közel látni. Már elmúlott.
– Há no! Hál Istennek, akko menjünk.
És egymás mellett kicsoszognak a templomból.
Mi volt ez, Szentatyám? – néz fel egy pufók kis angyal Szent
Péterre, ahogy az ajtó becsukódott. Olyan meleg lett a szívem egyszerre.
Két ember kibékült – mondja a főszent. És melegen sóhajt.
– Hjaj! Csoda! – suttogja a kis angyal.
– Hát bizony. A mai világban …
– És most mit csinálnak?
– Nézz utánuk, fiam.
A két öreg közben Illés háza elé ér. Az utca üres, a kémények
lágy selymet füstölnek a reggelnek, s a kertekben puhán békét álmodnak a fák.
– Gyere be, Máté, rég voltál nálunk – mondja Illés. Lángost sütött a lányom…
A kis angyal kérdőn néz a főszentre:
– Mi az a „lángos”, Szentatyám?
A toronyban ekkor hetet ütött az óra. S e földi hangtól megmerevedtek újra a szobrok, de a mosolygás mintha ott maradt volna
az arcukon
Fekete István

A gyerekek adventi koszorúinak megáldása a plébánián

Olyanok ilyenkor a csillagok, mint az álmos gyerek szeme. Kicsit hunyorognak. És
még nem tudják: sírásra vagy nevetésre nyíljanak-e, avagy aludjanak tovább. Hát, csak
pislognak. Enyhe az idő, a szél csak a kerítések mellett lézeng, ámbár elég hűvösen.
Az ablakok néhol nézik már a hajnalt, néhol
nem, és a csizmák nem kopognak a gyalogjárón, inkább csak cuppognak.
Néhol egy halk szó, néhol az se. Néhol
csak árnyak járnak. Néhol kis lámpások imbolyognak és mutatják, hova kell lépni. Ámbár hiszen sár van mindenütt. Az ég még
sötét. A tegnap gondja, mintha még aludna,
a mai még nem ébredt fel. S a falu csak tiszta
önmagát viszi a hajnali misére. Ajtó nem csattanik, kiáltás nincs.
A külső mozgás bekúszik a templomba s megnyugszik. Suttog
egy kicsit, vár, s amikor már a gyertyák lángja is meggyúlik a várakozástól, felkiált az időtlen vágy: „Harmatozzatok égi Magasok!”
Mise végére egészen bemelegedett a templom, szinte otthonos
lett. Legalább is így érezte ezt Baka Máté az alszegből, de így érezte ezt Hosszú Illés is ugyanonnan. Ámbár, ha tudták volna, hogy
most egy véleményen vannak, aligha érezték volna, nagy harag volt
ugyanis a két öreg között. Kitartó, régi harag. Formája sem volt már,
nem is emlékeztek, ló volt-e az oka vagy asszony, mindenesetre ragaszkodtak hozzá, mint beteg szilva a fához.
És most bóbiskolva várják, hogy kiürüljön a templom. Az ajtóban még mozgás, hát csak ülnek tovább, sőt Illés a lábát is kinyújtja,
mert úgy kényelmesebb. Illés nem szereti a tolongást. De egyébként
is ráér. Félszemmel odapislant Mátéra, hogy alszik-e már, mozdul-e
már, de Máté nem mozdul. Amilyen kutya, konok ember volt világéletében, azt várja – gondolja Illés – hogy én menjek előbb. De
abból nem eszel! Pedig már a gyertyát is eloltotta a dékán. Azaz a
harangozó, szóval a sekrestyés. Azután: csend.
Illés gondol erre, gondol arra, állát behúzza a meleg nyakravalóba és a szeme szép lassan lecsukódik.
– Nem! – ijed meg. – ezt igazán nem szabad – s Mátéra néz, aki
úgy látszik elaludt.
Hö-hö-hö. Ez hát a híres? – mosolyodik el magában. Pedig három évvel fiatalabb. Nem nagy idő, az igaz, de mégis csak fiatalabb.

