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Békesség a földön...
gyala, 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
Köszönet
Köszönöm Uram,
a reggeli ébredést,
az álom-nélküli éjt,
s a mai nap-tervezést.
Te megadtad nekem,
hogy túléljem bánatom,
így segítesz élni
minden egyes napon.
Köszönöm, én Uram,
a napfény csillogásán
érzett örömöm,
s a jó barátok hangját,
amely telefonon átjön,
a levelekben leírt
jókívánságokat,
melyek olyanok, mint

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 an-

az őszi, elhervadt,
fáról hulló levél:
van benne szorongás,
de van benne remény,
annak tudata, hogy
érdemes volt élnünk,
gyermekünkben él tovább
minden szép sejtésünk.
És, ha valamikor
- kifakult levélként elhagyom e földet,
akkor is, tudom,
- Te, Uram hű emlékezetekben
megőrzöl engemet.
Gyulai Klári
/2018/

Gyertyák
Csak lila gyertyákat
égetek Ádventben.
Bennük égjenek bűneim,
miket életemben
sorban elkövettem.
Hiszékenység, naivitás,
mulasztás és restség,
ez mind-mind én vagyok.
Feloldozást ezek alól
talán nem is kaphatok.
A negyedik gyertya lángja
tudom, felér magasra.
Kérem, vigye bűneimet
jó Istenem elé,
s mit életem megérdemel,
Uram nekem azt adja.
Gyulai Klári
/2016 /
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„Készítsétek az Úr útját,
egyengessétek ösvényeit!” /Mk 1, 3/
2018. december 8.
szombat, a második
gyertyagyújtás napja
Katolikus
templomunkban. Ezen az
estén a hitoktatók és
a hittanos gyermekek
álltak égő gyertyával
kezükben az adventi
koszorú mellé, hogy
ünnepváró gondolataikkal fellobbantsák
a második gyertyát:
Megnyugtató gondolat, hogy hamarosan
érkezik Valaki, aki végleg elűzi a sötétséget, és fényességet ajándékoz a világnak. Ebben az ünnepi időszakban különösen nagy
szükségünk van nyugalomra, csendre, hogy szívünket méltón felkészítve fogadhassuk Őt, aki hív és vár minket, hogy nekünk ajándékozhassa önmagát, és ezáltal megújuljon életünk Őbenne.
László atya beszédében hangsúlyozta, milyen fontos a mai
evangélium felszólítása: „Készítsétek az Úr útját!”. Életünk minden
szakadékát és gödrét fel kell töltenünk, hogy egyenes úttá váljon
köztünk és embertársaink, köztünk és Istenünk között. Juhász
Gyula is bíztat bennünket Karácsony felé című versével:
„Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.”
A szentmisén részt vett maga a Mikulás is, aki messziről érkezett, hogy meglátogassa a gyermekeket, és örömet szerezzen nekik
azzal, hogy megajándékozza őket, éppen úgy, ahogyan Szent Miklós püspök is tette:
„Ajándékos kedves Szentünk
példaképpen járt előttünk.
Emlékére adnak nékem
Sok jót, amit kíván szívem.”
Nagyné Arany Brigitta
hitoktató

Adventi koszorúkészítés
2018. december 1-jén szombaton 15 órakor adventi
koszorúkészítésre gyűlhettünk össze plébániánkon. A
programra nagy lelkesedéssel érkeztek a hittanos gyermekek, kisebbek és nagyobbak egyaránt: 28 résztvevőt
számolhattunk össze az asztaloknál. A regisztrációt követően László atya köszöntő gondolatai nyitották meg
kézműves délutánunkat, ahol ki-ki édesanyjával, vagy
barátnőjével válogathatott a szebbnél szebb gyertyák,
díszek, kiegészítők közül. A szorgos munkát jó hangulat – a kedves szülők gondoskodásának hála – ﬁnom
enni, innivalók valamint barátságos beszélgetés kísérte.
A gyermekek képzelete szárnyalt, fantáziájuk kifogyhatatlannak bizonyult, így egy-másfél óra múlva 25 darab
szebbnél szebb, szemet gyönyörködtető koszorút számolhattunk és csodálhattunk meg a munkaasztalokon.
Rendezvényünk végén László atya szívünkre helyezett
néhány szép gondolatot, és jókívánságot a közelgő adventi várakozás idejére, és megáldotta a koszorúkat. A
gyermekek sugárzó arcokkal távoztak a program végén,
és mi abban a biztos tudattal búcsúztunk, hogy a gyertyagyújtáskor felelevenednek majd bennük a mai alkalom szép pillanatai, emlékei.
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Temperamentumok
(folytatás az előző számból)

A melankolikus ember
Egészen más, mint mi bohókás, vagy goromba emberünk. Az
EKG- görbéje lassan megy, mindjobban lefelé, és soha nem ér a felszínre. Törékeny alkat, finom felépítés, lesütött szem, amely zárkózottságra utal, arca bánatos, elmélkedést mutat.
Magába forduló, elmélyedő típus. Nem hallja, mit mondanak
neki, annyira elmerül saját gondolataiban. A gyakorlati életben
rettentően ügyetlen. Mindez nagyszerűen látható Rodin szobrán,
a Gondolkodón. Elmélyülten ül, mozdulatlanul, befelé viszont roppant feszült.
Az ilyen ember szinte arra van ítélve, hogy magát eméssze, másokat pedig gyötörjön. Szerencsétlen fél a magánytól, a csendtől,
mégis pontosan azt keresi. Akkor kezdi elemezni a létet, saját életét.
Semmi örömet nem lát. De minden rosszat, keserítőt megkeres magában és másokban. Sötét, szomorú lelke megtelik önemésztéssel,
önváddal. Vádol mindenkit a kínjaiért. Előbb-utóbb tele lesz Istennel szemben is zúgolódással. Elmegy egészen az istentagadásig:
„Ha lenne valaki az égben, nem engedné, hogy ennyit szenvedjen.”
Az ő igazi világa a jövő. Előszed minden rosszabbnál rosszabb
lehetőséget, ami csak történhet egy emberrel. Végeredményben
teljesen kétségbeesik. Jön a búskomorság. Tépelődés az öngyilkossággal. Végül ez a borzasztó dolog a rögeszméjévé válik. Nem
pillanatnyi elmezavarban követi el, hanem teljesen következetesen,
megfontoltan.
Kellemetlen, visszahúzódó. Hozzátartozói életét tökéletesen
kikészíti az állandó panaszkodással, elégedetlenségével, siránkozásával. Amikor övéi nem bírják tovább, elhúzódnak tőle. Ez még
sötétebb lelkűvé teszi.
A szenvedő Jób panaszai jutnak eszünkbe, míg végül az Úristen
elhallgattatja: Maradjon csendben, Istenre kell bízni magát.

Isten az ő részére is tartalmas, szép életet tervelt ki. Ehelyett terméketlen életet él.
Megdöbbenve olvassuk, amikor az Úr Jézus azt mondja: dobjátok ki ezt a mihaszna szolgát.
Ő a flegma.

Az érett ember ismertetőjegyei
Önzetlenség. Mindenki szereti önmagát. De akit csak saját énje,
saját java érdekel, az közelebb áll az állati, mint az emberi létezés
szintjéhez. Az érettség jele: nem magamért, hanem másokért élek.
Az Úr Jézus is csak értünk élt és halt!
Bensőséges szeretet. Az érett lelkiségű ember vigyáz arra, hogy
ne legyen a másik terhére. Tudja, hogy mindenki szenved, küzd.
Vigyáz arra, hogy a másik szabadságát ne tépázza meg. Van bénító
és gúzsba kötő szeretet is!
Érzelmi biztonság. Az igazi ember elfogadja önmagát. Tudja,
hogy életében sikertelenség sikertelenséget követ, kudarc kudarcot.
Azt is tudja, hogy mindenkinek változik az érzelmi világa. Saját
magán is tapasztalnia kell: hol így, hol úgy érzi magát. Mindezt hősiesen elviseli.
Önismeret. Ez a legnehezebb tudomány. Tisztában kell lenni
képességeinkkel, jellemükkel, múltukkal, bűneinkkel, erényeinkkel, azzal, hogy mennyi boldogságot, avagy szenvedést okoztunk a
világnak. Ha valaki úgy gondolja, hogy mindenki tévedésben van
jellemét illetően, azt alig cáfolhatjuk. Rá kell hagyni. A jó Isten ismer minket. Bárcsak ismerném magamat.
Elhivatottság. Az igazi ember pontosan tudja, hogy mi az élet
célja. Azt is tudja, mi az ő végrehajtandó, lényeges feladata ezen a
világon. Itt minden attól függ, hogy számára mi a fontos, mi az igazi
érték? Ez lehet a tudás, a pénz, a hatalom, a szépség, a szeretet, és
végül valami az életben, ami a legértékesebb, ami átfog mindent,
A flegmatikus ember
ami tapasztalatunk határán belül, s azon túl esik.
Ez alapvetően a legutálatosabb embertípus. Ha elképzeljük az
A mi Istenünket keresni, hozzá eljutni, maga a boldogság.
EKG-vonalát, olyan, mintha a szív megállna. Csak egy szimpla,
(MéG)
egyenes vonalból áll. Arca ernyedt, közönyös. Barázdái inkább elhájasodást mutatnak, semmint az érzelmek nyomait. Szeme semmitSzemélyi változások
mondó. Járása ténfergés. Beszéde tartalom nélküli locsogás. Ilyen
egyházközségünk életében
Petőfi magyar nemese. „Munkátlanság csak az élet, / Van életem,
mert henyélek. / A paraszté a dolog, / Én magyar nemes vagyok!”
Románné Séhorcz Magdolna karitászvezető lemondott
Ha az ember városba kerül, az aluljárókban, szórakozóhelyeken
tisztségéről,
mivel elköltöznek Orosházáról. A karitász vezesűrűn találkozik velük. Borzalmas a szerelésük, a járásuk, ahogyan
tést
Baranyainé
Murvay Sára vette át. Ugyancsak ő vette át
zsebre dugott kézzel lófrálnak. Minden szavuk csúnya, ízléstelen
Magdika
helyét
az
egyházközségi képviselő-testületben is.
disznóság. Mondandójukban mindig visszatér: Nem érdekel. TulajMagdikának
köszönjük
a fáradhatatlan, és lelkes munkáját.
donképpen nehéz is a magatartásukról írni, mert a semmiről lehetetlen sokat beszélni.
A szentetornyai plébániára költözött Pisák Attila hitoktaFő bűnük a lustaság. Dolgozni, fáradni, küzdeni, művelni mató,
aki
a környékbeli falvakban és nálunk is hitoktat, vállalta a
gát(?) – azt nem! De így nem lehet bírni az életet. Jön az unalom.
templom
karbantartását, igeliturgiákat tart. Az orosházi egyÁm ezt sem lehet kibírni: jön a szeretkezés, az eszem-iszom, a káházközségi
képviselő-testületben ő képviseli a szentetornyabítószer. Mindehhez sok pénz kell. Mivel nem keres, lopni, rabolni
iakat.
kell. Ez logikus.
Szerencsétlent semmi sem érdekli, nem izgatja. Meghalhat anyja,
Zsoldi Lajos hitoktató a Püspökségtől áldoztatói engeapja. Őt ez meg nem hatja. Milliárdok éheznek, ő maga is rengeteg
délyt
kapott, így segít a szentmiséken áldoztatni.
szenvedést okoz másoknak az életével. Nem fontos. Hitetlenségének
is ez az oka. Neki fárasztó bármilyen világnézetet követni. Isten,
Mindannyiuk életére, tevékenységére Isten áldását kérjük
ima, templom leírva az életéből. Ez az unalmas közöny - szörnyű
és
kívánjuk!
bűn.

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

A Szeged-Csanádi Egyházmegye a 2018-19-es tanévben is
meghirdette a Szent Gellért Alkotó-és Rajzpályázatot, amelyre az
Eötvös József Katolikus Általános Iskolából is több gyermek jelentkezett. A pályázat kitűzött célja, hogy a hittanosok – tehetségük és
képzeletük segítségével – megjelenítsék a magyar szentek életét,
ezáltal is hangsúlyt fektetve, példát adva keresztény értékeinkre. A
tanulók szívesen fogadták a megmérettetés lehetőségét, lelkesedéssel és örömmel láttak munkához. A megadott témához igazodva,
szabadon választott technikával készítették el alkotásaikat: „Jelenetek egy kiválasztott szent életéből” címmel.
A zsűri Katolikus iskolánk öt tanulójának pályamunkáját kiemelten értékelte és egy Szegeden eltöltött élménynappal jutalmazta. Iskolánkat Györgyi Lara (3.a) képviselte a november 23-án megrendezett alkalmon, amelynek részeként lehetőség nyílt a Szegedi
Dóm és a Püspöki Székház megtekintésére, majd a program végén
– a díjkiosztót követően – a készülődő Adventi vásáron is részt vehettek a meghívottak.
Iskolánk díjazottjai: Györgyi Lara (3.a); Balogh Zsófi (4.b); Fahur Roland Levente (4.b); Papp Laura (4.b); Ficzere Alexa Zoé (6.a)
Büszkén és nagy szeretettel gratulálok hittanos diákjaim szép
teljesítményéhez, és sok sikert kívánok jövőbeni megmérettetéseikhez is!
Nagyné Arany Brigitta
hitoktató
A Szent Gellért Alkotó- és Rajzpályázat III. helyezettje lett a Székács József Evangélikus Iskola 9/6-os katolikus csapata az
Influencerszentek, a Boldog Romzsa Tódor nevű blogjukkal.
Nyereményük egy szegedi bowlingozás, amelyet az osztályukkal
tölthetnek el. Gratulálunk nekik!
Kép: Elsőáldozás templomunkban 2018. november 18-án

Mottó: „Millió apró tükörben láthatod magadat,
Hísz olyannak látod a világot, amilyen Te vagy!”
Hamvas Béla
Kedves Látogató!
Az Orosházi Képzőművészeti Csoport tagjaiként, szeretettel invitáljuk Önt/Önöket kiállításunk megtekintésére.
Magunkról annyit, hogy valamennyien Pribék Endre művész tanár
tanítványai voltunk. Az ő szellemi hagyatékát visszük tovább. Sajnos
ebben az évben elveszítettük Őt, mostmár megpihenve, fentről nézheti
alkotói munkánkat. Emlékét megőrizzük örökre a szívünkben és tisztelettel ápoljuk, amit ránk hagyott örökségként.
A mostani kiállításunk témája a természet, amelyben benne rejlik az
Isten. A Teremtő létét próbáljuk kézzel foghatóvá tenni a szemlélő számára. Ez a világ olyan atmoszférát teremt az emberben, amely hegyeket
mozgat meg és amely lelki szabadságot ad. Számunkra ez a világ még
ismeretlen, de kutatjuk létét, lételemét, végső soron: a világmindenség
Urát.
Hamvas Béla fogalmazta meg nagyon szépen a Babérliget című
könyvében, a Madarak énekéről elmélkedve a fülemüle szívszorító dalát, amikor a kismadár a túlvilágra „kéredzkedik”. Megható ez a pillanat,
harsányan szól, valójában a menyországba kéri bebocsáttatását
Végül azzal zárja sorait: „Milyen jó lenne Istent ilyen közelről és bizalmasan ismerni, mint ez a kis madár.”
Minden alkotás a szépségről és a harmóniáról szól, amelyben Isten
„szépsége” tükröződik vissza. Mi ezt a bennünk élő „csodát” szeretnénk
másoknak is átadni.
Ezen szemlélettel állítottuk össze kiállításunk anyagát, amelyben
megtalálható a természeti tájak ábrázolása mellett a csendélet is. Gazdagítottuk a látnivalót még azzal, hogy a kerámia, az égetett fa, a papír, a
varrási-hímzési technikával készült munkák is helyet kaptak a tárlaton.
Az élettelen, anyagi tárgyakkal készült munkákat az „örök” életet kifejező szimbólumokkal próbáltuk láttatni, amelyben felsejlik az
ÖRÖKKÉVALÓSÁG.
Isten szeret minket, az örök életre hívott meg.
Reméljük sikerül ezt az üzenetet továbbítani és a szemlélő számára
is befogadhatóvá tenni.
Kérjük osszák meg velünk véleményüket, amelyet az itt kihelyezett
Vendégkönyvünkbe írhatnak be.
Szép lelki feltöltődést kívánunk!
az ALKOTÓK
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A lelket gazdagító képzőművészet
A Petőfi Művelődési Központban, ebben az évben, november 15én került megnyitásra, ünnepélyes
keretek között, az „Orosházi Nyolcak” kiállítása.
Bajnai István kanonok, battonyai plébános atya hozzáértően,
kedvességgel áthatottan köszöntötte - majd mutatta be - az alkotókat,
valamint a jelenlévő érdeklődőket.
Bevezetőjének a mondanivalóját egy mondatának idézete fejezi
ki: „Kiadni magunkból az Isten
által belénk oltott tehetséget és ezzel jó irányba befolyásolni a világ
szüntelen alakulását, változását.”
A kiállítás anyaga sokrétű: a
természet tájai, csendéletek, kerá-

Így van az írásnak, a szónak lélekformáló ereje.
A csendes szemlélődés is gazdagító, sőt gyakran beszélőbb, mint
maga a csend.
A szépben, a jóban is a mélység,
a bensőség a döntő. Egyedi érzéseket vált ki, amely néha - vagy gyakran(?) - megfogalmazhatatlan.
A megszólító művészet tud kiemelni a hétköznapok monoton
szürkeségéből, s érzékelteti szemünkkel, fülünkkel, szívünkkel a
felemelő jót, amely meg is szólít!
Egy vers, egy festmény, egy kézműves munka, értékes-rejtett kincs,
gyönyör, csoda, feltöltődés.
Közösségépítő lelki gyümölcse

mia, égetett fa, papír, varrási- hímzési technikával készült munkák.
Lehet gyönyörködni a forma és a
színek harmóniájában.
A bevezetés zenei alátámasztása, Beethoven VII. szimfóniájának
kiemelten dallamos részlete is már
felemelő, léleksimogató volt. Dallama sodró, pompás, szenvedélyessége elragadó, de finom pianóival csitító, nyugtató volt. Röpített a zene
lágy angyalszárnyán, melyre nehéz,
vagy nem is lehet megfelelő jelzőt
találni.
Csak érezni lehetett, hogy
emelkedik az érzelemvilágunk,
gazdagodik a lelkünk.
Hamvas Béla író-költő két művének részlete is valóságos csodaként volt megélhető.
Mindkettő tartalma, mondanivalója felkeltette azt az egyébként
nyugvó lelki régiót, amelyet érdemes felszínre hozni.
Miért is?
Többek között azért, mert mindenkiben, legalább is sok emberben, félelmet szül az elmúlás gondolata. A félelem és a hit egymás
ellenségei!
A fülemüle című esszéjében a
költő segíti legyőzni a félelmet, ezáltal erősíti hitünket az Öröklétben.
Erre tanít a csodálatos kis fülemüle
áldott énekének mondanivalója.
Érdemes elolvasni többször is,
s érezzük, már el is múlt a félelem.

is lehet a képzőművészeti – zene,
irodalom, festmények, valamint
egyéb művészeti alkotások – hatásának.
Néhány elvontnak tűnő mondat, gondolat, amely tettekbe torkollik, Istennek tetsző, mert a tettben ott van az egész ember. Ezért
van úgy alkotva a testhez kapcsolt
eszmélés, hogy képességeiben, tulajdonságaiban a cselekvést szolgálja.
A tettben lényeges a kivitel,
melynek megalkotója a kéz, ennek
pedig a lélek fürdőjében kell állnia.
Így megtermeli az isteni áramokat,
melyek a léleknek dolgoznak és
megszólaltatják benne a Hangokat,
felvillantják a Fényeket. Ezekből
emelkedik, gyarapodik a lélek erőtere. Ez tetszik, s ez kedves az Úrnak.
Az erkölcsi emelkedéshez kell a
gondolat, kell az akarat, de a tettek
mérnek meg mindenkit. Az Úr Jézust is ez érdekli: hogyan kell élni!
A Teremtő Istentől kapott ajándékokat megosztani, megmutatni,
átadni mindenkinek, aki befogadó
rá: ez a feladat.
A hitben élő, hitre törekvő embereknek ez az élet értelme.
Jó lenne összegyűlni az „Isten
tenyerén ébredtem” című vers szerint. És körbe nézve rácsodálkozni
az Általa teremtett világra!
Dr. Bertók Éva
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OKIK Klub hírei
Tavaszi programjaink a tervek szerint alakultak. Márciusban Farkas Károly mentőtiszt
tartott igen szuggesztív előadást az alkohol, drogok és más
szerek romboló hatásáról. Áprilisban a KOGART művészettörténészét hallgathattuk meg,
aki előadását sok szép eredeti és
vetített képpel illusztrálta. Húsvéti és Anyák napi műsorunkat
négy helyen mutathattuk be.
Húsvétra gyűjtöttünk élelmiszert Nagyszalontára, amit Karácsony előtt is megtettünk.
A keresztény klub igyekszik bekapcsolódni az egyházmegyei
kezdeményezésekbe.
Tavasszal a Tesz-Vesz-Tavasz
mozgalomban, szeptemberben
pedig a Szent Gellért napon vettünk részt. A nyár a táborokról
szólt: összesen öt tábort hirdettünk meg. A német táborok és
a játéktábor szervezését Benséné Bánki-Horváth Klára nyelvtanár vállalta, a hagyományos
főző- és etika tábort a klubvezetőség.
Főzőtábort 2001 óta szervezünk. Kezdetben a létszám 8-10
volt, amely fokozatosan gyarapodott. 2010-ben alapítottuk az
„Arany Fakanál” díjat. Mostani
táborunk az eddigi legsikeresebb volt 32 fővel.
A főzés-sütés előre összeállított terv szerint haladt. A fiatalok tudomásul vették a kötelező
higiéniai szabályok betartását:
hajháló, kötény, kézmosás stb.
Közben megtanulták az élelmiszerek biztonságos tárolását,
az esztétikus tálalás és terítés
szabályait. A tábor folyamán
két igen érdekes és hasznos
előadást is hallhattak a fiatalok.
Héjjasné Szitás Ágnes a hagyományos és korszerű kertkultúra
összehangolásáról, a régen elfeledett, természetes eredetű ételek hasznosságáról beszélt. Másik előadónk, Harangozó Imre
néprajzkutató, aki a Békés megyére jellemző ételekről beszélt
sok humorral, érdekességgel,
kiemelve a messze földön híres
kenyeret és a kolbászt.
Az ételbemutatóval és kóstolással egybekötött záróestre
50-nél többen jöttek el.
Folytatódott a program a

haladó némettáborral, 12 lelkes
diákkal, akik a játékokban már
ügyesen használták és gyarapították nyelvtudásukat.
A következő hét a 7-8 éves
kezdő nyelvtanulóknak nyújtott
tartalmas időtöltést. Az idén
ez a tábor egésznapos volt. Így
jutott idő minden nap könnyen
érthető német mesevideókat
nézni. Mindkét tábornak volt
németül anyanyelvi szinten beszélő résztvevője. A haladóknál
Hellenthal Mary, akinek édesapja német, illetve az 5 éves Kovács Izabella, aki Németországban jár óvodába.
Ezután került megrendezésre az időutazó tábor. Első
nap Mátyás király udvarába érkeztünk. A legnagyobb sikert a
lovagi torna aratta, de tetszett a
gyerekeknek a reneszánsz tánc
és a középkori ügyességi játékok
is. Jártunk még a Tell Vilmos
korabeli Svájcban, Nagy Péter cár Oroszországában, és az
ókori Egyiptomban. Az utolsó
napon a jövőbe utaztunk, ezúttal 22 évvel előre. Pl. sótartóval
„jósoltuk meg”, kiből mi lesz.
Etika táborunk alapvető
célkitűzés múltunk és hagyományaink megismerése, az elődök iránti tisztelet felébresztése.
Ennek megfelelően választottuk
ki a tábor helyszínét: Peregpusztán, ahol egy felújított múzeum-iskolában laktunk. Napi
foglalkozásainkon párhuzamot
vontunk a Bibliából ismert személyek hagyománytiszteletével,
az ősatyák (Ábrahám, Izsák,
Jákob) iránti misztikus rajongással. Fénytúránkon ebből a
témából kapták a kérdéseket,
amelyeket minden csoport
nagyszerűen megoldott. Szálláshelyünk a határ közelében
volt, így könnyen átmehettünk
előbb Aradra, ahol megkoszorúztuk az 1849-es mártírok emlékhelyét. Tornyán, a magyar
tájházban igazi rokkán fonalat
fontak, szövőszéken szőttek,
lángost gyúrtak, amelyet a fiúk
sütőlapáttal raktak a kemencébe. A tábor idején tanyát és
állatfarmot is látogattunk: a városi fiatalok csodálták ezt a régi
életformát. Nagy élmény volt a
mezőhegyesi fogathajtó verseny

megtekintése. Bajnai István battonyai kanonok plébános mutatta be a tábori szentmisét a fiatalok aktív közreműködésével.
Augusztusban Muszka Kálmán kalauzolt el bennünket
Gellértegyházára, amely felért
egy fantasztikus történelem
órával. Szeptemberben Verrasztó Lajos nyelvtanár mutatkozott be japán, angol és amerikai
kísérőivel. Külön örömünkre
Iványi László atya lengyel vendégeket is hozott a klubestre.
Így ezen a napon magyar, angol,
japán, orosz és lengyel nyelven
felváltva folyt a társalgás.
Októberben fő szponzorunk, Kovács Gábor bankár
közreműködésével Péreli Zsuzsa Kossuth díjas képzőművész
gyönyörű alkotásait ismerhettük meg. Novemberben a Credo együttes járt nálunk, ők már
„haza” jönnek az OKIK klubba.
A szép koncertet szívhez szóló
tanúságtételeikkel tették még
emlékezetesebbé.
Felnőttklubunkon is igen

érdekes emberekkel ismerkedhettünk meg, nagyszerű előadásokat hallhattunk, kirándultunk
Kardoskútra és Szabadkígyósra.
Előadóink: Csizmadia Ferencné
életének 90 évéről, Révész Rita
Finnországról, a nagyszénási
citerazenekar, Csányiné Kádár
Tünde az orosházi olvasókörökről, diákszereplők közreműködésével.
Decemberben
minden
szombaton ökumenikus adventi
gyertyagyújtást tartunk. Ekkor
mutatjuk be ismét több helyen
karácsonyi műsorunkat, majd
december 30-án évbúcsúztatóval zárjuk a 2018-as évet.
Gazdag programunkat Isten áldása kísérte egész évben.
Ő gondoskodik szponzorokról
is, hogy fenn tudjuk tartani a
klubházat. A hála szavai ehhez
szegényesek. Legyen áldott az
Ő neve!
Bánkiné dr. Borbély Mária
klubvezető
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Az Eucharisztia az Egyház életének forrása
Egyházmegyei eucharisztikus lelkinap Orosházán
A második előkészületi évre meghirdetett mottó jegyében szerveztek egyházmegyei lelkinapot október 20-án a Békés megyei
Orosházán. Az eseménynek a város Jézus Szíve-temploma adott
otthont, melynek szomszédságában áll az egyetlen olyan kültéri
emlékmű, melyet az 1938-as kettős szentévben állítottak.
A lelkinap programja a világosság rózsafüzérének közös elimádkozásával kezdődött, az imádságot a domonkos nővérek és a szeged-csanádi papnövendékek vezették.
Ezt követően Serfőző Levente egyházmegyei referens beszélt az
1938-ban szervezett eucharisztikus szentév országos és szeged-csanádi egyházmegyei eseményeiről, majd bemutatta a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus célját, tervezett eseményeit és
az erre irányuló egyházmegyei programokat.
A nap főelőadója Hatházi Róbert, a kecskeméti Szent Család-plébánia plébánosa volt, aki előadásban kiemelte: az Eucharisztiában Isten a maga egyszerűségében vár bennünket, egészen
közel jön hozzánk és találkozásra hív önmagával. Gyakran beszélünk nagypéntek Jézusáról, a haldokló Jézusról, de kevésbé látszik
rajtunk az élő Krisztus, az a mély és személyes tapasztalat, hogy Ő
az életünk része.
A nap folyamán tartott szentségimádást Pálfai Zoltán makói
plébános vezette, majd a lelkinapot Kovács Zoltán kisteleki káplán
újmiséje zárta. Az egész program alatt lehetőség volt gyónásra a jelen lévő atyáknak köszönhetően.
Fotó: Csányi Helga Marinetta
Magyar Kurír

Lengyelországi zarándoklat

A Credo-együttes

A nagyszénási citerazenekar

Augusztus 21-23 között a plébánia szervezésében és a Makrovilág Utazási Iroda segítségével zarándokúton voltunk Lengyelországban.
Csodálatos helyeken jártunk: megérkezésünkkor egyből lementünk a wieliczkai sóbányába. Voltunk Wadowicében, II. János Pál
pápa szülővárosában, ahol megtekintettük azt a templomot, ahol
őt megkeresztelték. Tovább utaztunk Częstochowaba, a Fekete
Madonna kegyhelyére. Itt a kegyoltárnál volt szentmisénk, melyet
Iványi László plébános és a velünk zarándokló Roszel Norbert tótkomlósi plébános úr tartott.
Voltunk Krakkóban, a híres Mária templomban, sétáltunk a
fő téren. Voltunk az Isteni Irgalmasság bazilikájában, Łagiewnikiben. Itt felkerestük Szent
Fausztina nővér sírját,
valamint a bazilika alatt
a magyar kápolnát. Azután átmentünk a közelben lévő Szent II. János
Pál pápa központba,
ahol a szent pápa első
sírkövénél
tartottunk
szentmisét.
Szálláshelyünk
a
Krakkóhoz közel, a hegyekben lévő Kalwaria
Zebrzydowska ferences
kolostor zarándokszállásán volt.
Kissé megfáradtan,
de élményekben gazdagon tértünk haza.
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Felújítások
Orosháza város Képviselő-testületének
3.000.000 Ft támogatásával az alábbi dolgokat valósítottuk meg:
• Felújítottuk a templom bejáratát:
lépcső, felfagyott beton helyett burkolólapot kapott a bejárat, a bejárat
fölött a leszakadt mennyezet kijavításra került, és a rész újra lett festve
• Az oldalsó rész bejárata fölött a tető
megnagyobbításra került, mivel az
eső nagyon áztatta az ajtót
• Az urnatemető résznél a bejárat
diszburkolatot kapott
• Az urnatemető folyosója és a közösségi terem ki lett festve, mivel
korábban szétfagyott a fűtés csöve,
és elázott a fal
• Templomon belül statikai süllyedés miatt megrepedt falat három
helyen kijavítottuk (ehhez komoly
állványzatot kellett készíteni)
• Az oldalsó rész tetőzete több helyen beázott, ez kijavításra került
Közösségünk nevében köszönetet mondok a támogatásért a Képviselő-testületnek.
Két évvel ezelőtt megújítottuk a szentetornyai templom belsőjét. Az idén pedig az Emberi Erőforrás Minisztériumától
nyert pályázaton megújult a szentetornyai
templom külsője is: vakolatjavítás, teljes
külső festés, új villámhárítók, toronysüveg
javítás és festés, ablakok javítása, a hátsó
düledező kerítés újjáépítése, drótkerítés
bontása.
Köszönetet mondunk a kiváló munkáért Rajki János és Czirok János vállalkozóknak és munkatársaiknak.
Most már csak egy dolog van hátra:
Újuljunk meg lélekben is! Szentetornya
népe! Térjetek vissza Istenhez!
Iványi László
tb. kanonok,
esperesplébános

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

Orosházi Karitász Csoport hírei

házközösségünk és TerA „használt ruha átadó” – mely minden munkanap csütörtökön, a régi csi József adományából a
plébánián, ebben az időszakban is rendszeresen működött. Mindez mellett „Szent Erzsébet rózsái és
megtartottuk a Karitász központi pályázatára kapott, valamint a mi egy- morzsái” meleg ételosztást, mintegy 57 rászoruló család számára. Több
család volt, akik 6–8
adagot kapott – a nagy
családlétszám miatt. Az
igen ízletes, csülökkel és
kolbásszal feljavított, valódi babgulyást Tercsi József és csapata készítette,
és ők is porciózták ki.
A már hagyományos
karácsonyi, ünnepi csomag osztását az idén is
megszerveztük, a templomunk előtt – advent
délutánonkénti – adományozó és a rászorultakért gyertyagyújtó akcióval, s a Szent Rita oltárnál
letett adományokból.

