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2019. Húsvét

A Missziós kereszt Orosházán

Március 19-én, kedden 16 óra körül érkezett Orosházára Battonyáról a Missziós kereszt.
A 17 órai szentmisén fogadtuk. A helyi hívek mellett eljöttek
a csorvási és gerendási hívek is, plébánosukkal, Kammerer Tibor
atyával, akivel együtt miséztünk.
Március 20-án egész napos programot szerveztünk a Kereszt
előtt.
Reggel 8 órakor jöttek a volt bérmálkozóink a Székács József
evangélikus iskolából, és a többi katolikus tanuló is.
Ismertettem nekik a kereszt jelentését és az Eucharisztikus
Kongresszus jelentését, jelentőségét. Ezután imádkoztak, énekeltek.
Az orgonakíséretet is egy egyik diák vállalta.
9 órától az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda
alsótagozatos diákjai jöttek el pedagógusaikkal.
Nekik is beszéltem az eucharisztikus kongresszus jelentéséről
és a keresztről. Ezután imát mondtuk, majd padról-padra, sorban
elvonultak a kereszt előtt, ahol megálltak, fejet hajtottak és visszatértek a helyükre.
folytatás a 2-3. oldalon

„A győzelem
elnyelte a halált.
Halál, hol a te
győzelmed? Halál,
hol a te fullánkod?” 1Kor 15,5455
Ezekkel
az
örömteli szavakkal köszöntjük
Kedves Olvasóinkat
Krisztus
feltámadásának
fényes ünnepén.
Áldott húsvétot!
A szerkesztők
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A Missziós kereszt Orosházán
folytatás a címlapról
10 órától az ovisok, fél 11-től a Vadvirág csoport volt, akiknek
Zsoldi Lajos hitoktató tartott ismertetőt és lelki programot.
11 órától a katolikus iskola felsőtagozatos diákjai és pedagógusai jöttek. Hasonló program volt, mint az alsósoknak. Az egyik diák
külön imát mondott.
12-13 óra között a Mária Légió tartott imaórát.
13-14 óra között a helyi karitász csoport imádkozott.
14-15 óra között a Jézus Szíve család vezette az imaóráját.
15-16 óra között a plébános vezetett szentségimádást.
16-17 óra között a Jézus Szíve Plébánia képviselő-testülete keresztutat végzett, az imákat egymás között elosztva végezték.
17 órakor volt az espereskerület miséje. Az ünnepi misét Kondé Lajos helynök úr vezette, az espereskerület papjai (Iványi László
esperes, Bajnai István battonyai, Kalaman János kevermesi, Orbán
Sándor mezőkovácsházi, Blás Sándor kunágotai, Blősz Attila csanádapácai plébánosok, valamint Roszel Norbert tótkomlósi plébániai
kormányzó, a Mezőhegyesi plébániát ellátó Kasuba Róbert pitvarosi plébános, valamint két szomszéd: Kammerer Tibor csorvási és
Perlaki György nagyszénási plébánosok) koncelebráltak.
A szentmisén a helyiek mellett az espereskerületből és a szomszédos plébániákról is jöttek autókkal a hívek.
Az egésznapos programon nemcsak a beosztott imacsoportok
és diákok vettek részt, hanem mások is be-betértek a templomba
imádkozni.
Meghívtam a helyi városi TV-t is, rögzítettek jeleneteket a
szentmiséről és a napi programból. Interjút is készítettek velem,
megjelent egy cikk a helyi városi újságban.
Március 21-én, csütörtökön reggel a 8 órai szentmisén búcsúztunk a kereszttől, 9 órakor indult tovább Hódmezővásárhelyre.
Nagy öröm volt számunkra a kereszt jelenléte. Volt, aki meg is
fogalmazta, hogy erőt adott ennyi szent és boldog jelenlétében lenni, valamint a Szent Kereszt ereklye. Valami megfoghatatlan kisugárzása volt.
Már most megéreztük a kongresszus jelmondatának valóságát:
„Minden forrásom belőled fakad.” (Zsolt 87,7)
Orosháza, 2019. március 25.
Iványi László
esperesplébános

A Missziós keresztről
Ozsvári Csaba ötvösművész (1963-2009) alkotása, a Miszsziós kereszt a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós szimbóluma. Az esztergomi bazilikában álló tölgyfa kereszt
2007-ben készült, három méter húsz centi magas, bronz borításokkal díszített. A keresztet a 2007-es Budapesti Városmiszszió alkalmával állították fel először, majd az esztergomi bazilika
északi kereszthajójában nyert végleges elhelyezést.
Növényi ornamentikája a magyar honfoglalás kori ötvösség motívumait idézi. Díszítőelemei alapján historizáló mű;
leveles-indás mintázatában az ősi magyar életfamotívum jelenik meg, a páva szimbólum megjelenítésével pedig ókeresztény
stílusjegyeket is visel. De a kereszt nemcsak egy - a történelmi
múltunk stílusvilágát magán hordozó - egyedi ötvösmunka,
hanem ereklyetartó is. Középpontjában, ezüst tokban Szent Kereszt-ereklye van elhelyezve, melyet a leveles díszek fordulata-

iban magyar, ill. magyar vonatkozású szentek ereklyéi vesznek
körbe: Szent Adalbert - Boldog Salkaházi Sára - Boldog Batthyány-Strattmann László - Szent Gellért - Szent Imre - Szent
István király - Szent László király - Szent Margit - Szent Erzsébet
- Kassai vértanúk - Boldog IV. Károly király - Szent Hedvig Zoborhegyi Szent Zoerard-András - Zoborhegyi Szent Benedek
- Szent Márton - Boldog Gizella - Boldog Apor Vilmos - Boldog
Romzsa Tódor - Boldog Meszlényi Zoltán - Becket Szent Tamás - Boldog Brenner János - Boldog Drinai Vértanúk - Boldog
Gojdics Pál Péter - Boldog Hopkó Bazil - Boldog Scheffler János
- Boldog Anton Durcovici - Boldog IX. Ince pápa.
Ferenc pápa Rómában a magyar püspökök „ad limina apostolorum” látogatása alkalmával 2017 novemberében megáldotta
a 2020-ban Budapesten megrendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) Missziós keresztjét.

A Missziós kereszt alkotója:
Ozsvári Csaba 1963-ban született Budapesten. 1982-től 1987-ig
a Magyar Iparművészeti Főiskola ötvös tanszékének hallgatója, diplomamunkája a csempeszkopácsi templom bronzkapuja volt. Főiskolai tanulmányai befejeztével az egyházművészet területén kezdett
dolgozni, maradandót alkotva a liturgikus és szakrális művészetben. Munkáját hivatásként élte meg: alkotásaival akarta közelebb
segíteni az embert Istenhez.
1993-1995 között a Váci Egyházmegye megrendelésére készített liturgikus ötvöstárgyakat, majd 1996-ban Paskai László bíboros
számára misekönyvet. 1997-ben tíz év munkáiból Officium címmel
rendezett kiállítást a Budavári Mátyás-templomban.
Apor Vilmos boldoggáavatása alkalmából (1997) domborművet készített II. János Pál pápának, az alkotás címe: Vir Dolorum.
Joseph Ratzinger bíboros egyik püspöki mellkeresztje is Ozsvári Csaba alkotása 1998-ból. Ugyanebben az évben részt vett a
Mai egyházművészet kiállításon a Római Magyar Akadémián. A
következő évben Karl Joseph Rauber apostoli nuncius rendelt tőle
liturgikus tárgyakat.
Legismertebb művei közé tartozik az a domborművekkel díszített misekönyv, a magyar egyház hivatalos ajándéka, amelyet II.
János Pál pápa magyarországi látogatása alkalmából alkotott. A misekönyvet jelenleg Ferenc pápa is használja. Ugyancsak sokan láthatták a budapesti városmisszió során a Szent István-bazilika előtt
felállított mintegy három méter magas keresztjét, illetve a felújított
máriapócsi kegykép alakjait is az ő koronái (glóriái) díszítik.
A magyar főpásztorok 2008-as ad limina látogatásuk alkalmával
egy Ozsvári-kelyhet ajándékoztak a Szentatyának. XVI. Benedek
pápát személyesen is köszönthette 2009. április 1-jén, az általános
kihallgatás keretében, és átadhatott neki - a magyarországi Schönstatt Mozgalom tagjai nevében - egy általa készített feszületet, amelyen az egyházat jelképezve a Szűzanya is látható.
Az ötvösművész, a magyar egyházművészet kiemelkedő alakja
családja és barátai körében 2009. július 9-én Óbudaváron váratlanul elhunyt.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) posztumusz
Pro Ecclesia Hungariae díjat adományozott Ozsvári Csaba ötvösművésznek. A kitüntetéssel a testület Ozsvári Csaba az egyházművészet területén maradandót jelentő liturgikus és szakrális művészi
alkotásait, valamint küldetésként megélt munkásságát kívánja elismerni.
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A Székács József evangélikus iskola diákjai

Az Eötvös József katolikus iskola diákjai

Mária légió

Keresztút a képviselő-testület vezetésével

A karitász csoport

Szentmise Kondé Lajos helynök vezetésével
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Igazán segíteni csak szeretetből, szeretettel lehet
Hazánkban a szegénygondozás mindig a világegyház szellemével haladt. Az egyházi szeretetszolgálati formákat összefogó,
szervezett karitász kialakulását
először Prohászka Ottokár sürgette a XX. század elején. 1914ben meg is alakul Rott Nándor,
későbbi veszprémi megyéspüspök
vezetésével Katolikus Karitász néven egy nagyszabású segélyakció,
amely elsősorban a hadbavonultakat és családjaikat támogatta.
A Magyar Karitászt 1991. június 14-én néven jegyezte be a
Fővárosi Bíróság egyházi jogi személyként. A szervezet újjáalakulásával egy időben bekapcsolódott
a nemzetközi karitász hálózatba
és a világ 166 országát összekapcsoló Caritas Internationalis tagja lett.
2015. februárjában az akkori plébános dr. Laurinyecz Mihály
– Misi atya – kezdeményezésére szerveződött újjá a Katolikus Karitasz Csoport Orosházán 8 fővel. A korábbi vezetője, Mészárosné
Hegede Éva halála után évekig nem működött csoport Plébániánkon.
Karitasz csoportunk minden évben nagyböjt idején és adventkor tartós élelmiszercsomagokat oszt szét a rászoruló családoknak,
melyek a katolikus hívek adományaiból állítunk össze. Ilyen alkalmakkor általában 40-50 családnak tudjuk egy kis időre megkönynyíteni a sorsát. Ezen kívül még az év folyamán sok projektünk van,
amivel segíteni tudjuk a rászoruló családok helyzetét. Ilyenek pl.
a lakhatási támogatások, beiskolázási támogatás. Pár éve kezdtük
meg a nagy sikert aratott nyári tábort, mely nagy népszerűségnek
örvend a gyerekek körében. Itt napi háromszori érkezést biztosítunk. Ez a táborunk általában az iskolaév végeztével kezdődik és
egy hétig tart a plébánia épületében reggel 8-tól délután 16 óráig.
Itt alsó-tagozatos gyermekeknek próbáljuk a szünet első hetét tartalmassá tenni. Önkénteseink minden napra, kész tervekkel várják
a gyermekeket. Ellátogattunk a helyi Múzeumba, kisvonattal mentünk ki Gyopárosfürdőre, a Máltai játszótéren is sűrűn megfordulunk, és a fagyizás is része a heti programoknak. És mivel nem csak
a test frissen tartását, de a szellemi táplálékot is fontosnak tartottuk,
ezért délelőttönként filmvetítéssel, játékos bibliai ismeretekkel gazdagítjuk az iskolában megtanultakat.
Heti rendszerességgel tartunk ruhaosztást a régi plébánia épületében csütörtök délutánonként.
Tavalyi évben először szerveztük meg a „Szent Erzsébet rózsái-morzsái” c. programunkat. 150 adag babgulyást és házi hájas
kiflit osztottunk ki Szt. Erzsébet, a karitász védőszentjének napján
a templom melletti hittanteremben. Ezt a sikeres és szép alkalmat
szeretnénk hagyománnyá tenni.
Segítségünket felekezeti hovatartozás nélkül minden rászoruló
embernek felajánljuk.
A fenti programjainkat nem tudtuk volna megvalósítani a hívek
nagylelkű támogatása, a Szeged-Csanád Egyházmegyei Karitasz, az
Önkénteseink, és plébánosunk segítsége nélkül. Továbbra is szeretnénk folytatni segítő munkánkat, melyhez kérjük az orosházi lakosok, és vállalkozók segítségét.
Ruha-adományokat csütörtökön délutánonként a régi plébánia
épületében Széchényi tér 1.szám alatt várjuk.
A húsvét Jézus Krisztus feltámadásának és vele az emberiség
megváltásának, a kereszténység legnagyobb ünnepe, hitünk igazi
titka.
Kívánok mindenkinek az orosházi karitasz csoport nevében áldott húsvéti ünnepeket.
Baranyainé Murvay Sára
karitasz csoport vezetője

A személyiség alakulása

(…folytatás az előző számokban megjelentek után)
Mire való az öregség?
Számolni kell azzal, hogy a társadalomban az öregek száma növekszik. 1900 körül az átlagos életkor 40 év volt, ma pedig, a szakemberek szerint 70 év. Tehát az öregemberek gondja, mint saját
magukra, mind a társadalomra egyre jobban ránehezül.
A nagycsaládban még három generáció élt együtt. Ez mára
megszűnt. Az idős emberek gondozását az államra, szeretetintézményekre próbálják áthárítani. Ez számos oknál fogva majdnem
megoldhatatlan. Az öregember számára is teher a kiszolgáltatottság, az új környezet, a betegség, a magány és az ezernyi más baj, ami
ezzel a korral jár; szinte elviselhetetlen. Rossz hallani, hogy a gondok megoldását sokan az eutanáziában, a kegyes halálban látják, a
társadalom is, meg az öregek is.
Az utóbbi évek kutatásai azt mutatják, hogy az idős emberek
legtöbbje korántsem elgyengült, vagy tehetetlen; kiváló képességekkel és elhivatottsággal rendelkeznek. A megértés, az okfejtés, az
ítéletalkotás képessége tovább fejlődik, ahogyan az élettapasztalat
tárháza mind gazdagabb lesz. A tragédia azáltal következhet be,
hogy megvonjuk tőlük a további fejlődés, összesség lehetőségét. A
társadalom nagy veszteséget okoz önmagának, ha az öregeket leírja.
Az állam és általában az életerős réteg fokmérője, vizsgája: hogyan bánik az öregekkel, akik kiszolgáltatottak, tehetetlenek. Jaj
azoknak, akik visszaélnek a felettük gyakorolt hatalommal. Már a
régi rómaiak is tudták, hogy tisztelni kell az ősz hajat.
Sok öreg szeretne már meghalni, a további földi életet, a sok
kellemetlenséget értelmetlennek tartja.
Pedig ez a legértékesebb idő, ilyenkor érik meg igazán az ember.
Már felülről néz mindent.
A hamis értékeken tud nevetni.
Elszakad a földtől, égi vágyak töltik be a lelkét. Az ezzel járó
szenvedés, pedig nagyszerű alkalom arra, hogy bűneit levezekelje,
megtisztuljon, mint arany a tűzben.
A humorról
Az érett ember tulajdonsága: az önismeret és az igazi vallásosság. Ezek teszik nemcsak elviselhetővé, hanem boldoggá is életünket. A lelki folyamatok jó része ismeretlen, de az tény, hogy akik
ismerik magukat, és van hitük, azok vidámak, humorosak.
Nézzük csak, mi a humorérzék?
Arra való képesség, hogy nevessünk azokon a dolgokon, amelyeket szeretünk (önmagunkat és mindazt, ami hozzánk tartozik),
és amelyeket továbbra is szeretni akarunk. Aki tökéletes arányérzékkel ítéli meg saját jellemvonásait, alkatát, dédelgetett értékeit, az
képes rá, hogy bizonyos összefüggésekben azok benső ellentétét,
képességeit felismerje. A serdülő például nagyon megszenvedi fogyatékosságát, ha például kövér, vagy szeplős. Az érett, önismerettel bíró ember jól érzi magát benne, sőt jókat nevet rajta.
Mindenkiben és minden eseményben van valami, ami szeretettel szemlélve mókára, humorra ad okot. Vigyázni kell erre: szeretjük és tovább is szeretni akarjuk.
Ezért félni kell attól a fajta vicctől, komikumtól, amely nem más,
mint az ellenfél becsmérlése, és agresszív késztetést is rejt magában.
Az igazán vallásos, egészségesen hívő ember jellemzője a kiegyensúlyozott öröm, vidámság, humor.
A jó Istenben vetett mélységes hit, az a bizonyosság, hogy van
Gondviselés, és hogy minden javára válik annak, aki az Urat szereti, valamint az a biztos meggyőződés, hogy vár ránk halálunk után
az örök élet, ahol kárpótlást nyerünk minden kínunkért – optimizmust, kiegyensúlyozott lelkületet, sőt humort hoz életünkbe.
Ezért mondják: Szomorú egy szent az, aki szomorú szent.
A szentek nagy része szerfölött vidám volt. Jézus tanítása is
Evangélium, azaz örömhír
MéG.
(G. W. Allport: A személyiség alakulása
c. könyv felhasználásával)
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AZ ÁTEREDŐ ŐSBŰN
Kezdetben teremté Isten a világot,
A Földgolyót, rajta ősszüleinket Évát és Ádámot.
Megfoghatatlan vagy Urunk, nem érinthetünk,
Ám tudjuk, érezzük, hogy Te vagy az erőnk.
Az Édenben az emberpár léte a csodás ős-élet…
A kert közepén a tudás talány-fája érett,
Olyan ez, mint egy álomszép mese.
Ám van égig hatoló mondanivalója, üzenete…
Ahogyan a tudás fájának gyümölcse érett,
Egyre kívánatosabban hívta, vonzotta őket.
Illata finom szellőfuvallattal borzolt,
Mint tavaszi virág szakításra vonzott.
A Teremtő szigorún tiltotta s így mondotta:
A fának gyümölcsét egyik se kóstolja,
„Abból ne egyetek, ne is illessétek,
hogy meg ne haljatok, örökké éljetek!”
Ám a Sátán kígyó alakjában, az asszonyt unszolta,
Bizony nem haltok meg, fülükbe suttogta:
„Bölcs leszel, ha eszed és nem maradsz buta,
Szakítsd a gyümölcsöt, edd s Ádám is kóstolja!”
Mialatt ezt tették, észre sem vették a titkot,
Mely megtapodta lelküket, a tiszta virágot.
Csapdába csalta az orv támadó démon őket,
Mígnem Urunk számon kérte, mezítelenségüket és hollétüket.
Látván a változást a Teremtő oly haragra gerjedt,
Hogy megtisztítá tőlük az Édenkertet,
Átokkal sújtotta az embert s a földet melyen él.
E büntetés ÁTERED ránk is s mindmáig megítél.
Mi is Ádám áteredő ősbűnével születünk:
Döbbenjünk rá erre, óvjuk meg gyermekünk.
Ismerjük fel az Irgalmat, mellyel segíthetünk,
Ártatlan gyermek-lelkeket hogyan is menthetünk.
Jézus szeret, mert meghalt értünk,
Áteredő ősbűn ne terhelje lelkünk.
Hadd legyünk így megszentelve,
Szeretetben átölelve, irgalmának örök kertje.
Urunk kopogtatja szívünknek ajtaját,
Kegyelmes Ő, figyelmeztet, üzen és jelt ád.
Hiába olvassuk naponta a Bibliát,
Ha nem fogadja be lelkünk az Ő hozzánk szólását.
Isten maga a Szeretet,
Adott nekünk drága kincset, kisgyermeket.
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Fénylő – ajándék cseppekből álló – keresztvizet,
Mely a kenettel felruházott pap áldásával,
Lelki hófehérre mossa, védelmezi,
Áldja az ősbűnnel született kisdedet.
A néhány hetes Kisjézust is szülei
Felvitték bemutatni az Úrnak
a zsinagógába, Jeruzsálembe…
Lehet, ez a gyermekkeresztség
Ószövetségi előképe?
Elgondolkodásra:
Mai Ádám (az apa) hol vagy?
Kérdezi ma is a Jóisten…
Üres a szíved?
Üres a lelked?
Elfeledted már az Édenkertet?
Dr. Bertók Éva

Tesz-Vesz Tavasz 2019
Katolikus Iskolánk apraja és nagyja nagy örömmel és izgalommal gyűlt össze 2019. március 19-én kedden délben az aulában. A
Szeged-Csanádi Egyházmegye ebben a tanévben is meghirdette a
Tesz-Vesz Tavasz programot, amely a korábbi évekhez hasonlóan
idén is lelkes fogadtatásban részesült intézményünkben.
A köszöntő/ösztönző gondolatok után minden diák elfoglalta
a helyét, hogy osztályfőnöke vezetésével teljesítse a rá bízott feladatot. A lehetőségek igen változatosnak bizonyultak: volt olyan
csoport, aki iskolánk külső szépítésén fáradozott, a virágágyások,
kertek rendbetételét tűzte ki célul, más osztályok az osztálytermeik,
szekrényeik és a folyosók rendbetételét, dekorálását választották (a
3.b osztályban még a tábla is Tesz-Vesz hangulatot öltött), a hittanos fiatalok pedig a plébániai udvar munkálatait vállalták magukra.
Tanítványainkkal minden évben szánunk időt arra, hogy – a
Tesz-Vesz Tavasz kapcsán – rácsodálkozzunk a teremtett világ
szépségeire. Sokat beszélgetünk, énekelünk, felolvasunk a Szentírásból, közösen gondolkodunk, hálatelt szívvel együtt imádkozunk.
Ebben a tanévben a 6.a osztályos gyermekekkel – hagyományteremtő szándékkal – saját készítésű noteszt szerkesztettünk tartalmas óráink lenyomataként, amely „tesz-veszes” rajzaikat, imáikat,
idézeteiket összefűzve osztálytermüket díszíti, emlékeztetve őket
arra, milyen jó Istenünk szépen megteremtett világában hasznosan
tevékenykedni szeretetből másokért.
Nagyné Arany Brigitta hitoktató

Magyar Katolikus Rádió Orosházán és környékén - FM sáv 88,6 MHz
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O K I K K lub h í r e i
Az eddig eltelt néhány hónapban közösségünk rendezvényeit évi programtervünknek
megfelelően szerveztük. Január 12-i filmklubunkon megható történetet láttunk egy kerekes székes párról.
Január 24-én Iványi László kanonok plébános tartott szép képekkel illusztrált érdekes
előadást a lengyelországi zarándokutakról.
Két nap múlva, 26-án, szombaton az évek
óta hagyományos máltai esten vehettek részt
fiataljaink. Frankó Attila bemutatta a máltai játszóterek történetét, és képet adott a jelenlegi
létesítményekről. Ezek után a szokásos vidám
játék következett.
Örömmel üdvözöltük új tagként Paulik Ferenc amatőr alkotót, akit a fiatalok szeretettel
fogadtak. Ekkor szentelte fel ismételten klubházunkat Iványi László plébános úr.
Február 21-én volt felnőtt klubosaink farsangja, amelyet még vidámabbá tett Kovács
Viktor szívhez szóló gitárkoncertje.
Az OKIK ifjúsági farsang február 23-án volt.
A sokszínű jelmezes felvonulás előtt Frank Viktória 11. osztályos diák tartott színvonalas előadást a dél-amerikai karneváli szokásokról, majd
a Vranka Viktor által előkészített filmet nézhettük meg a riói karneválról. Február 26-án hatodikos diákcsapatunkkal részt vettünk a városi
Biblia ismereti versenyen.
Március 23-i klubunkon a vadászat volt a
témánk. Előadónk Zsigmond Balázs Hódmezővásárhelyről érkezett. Érdekfeszítő és teljes
képet adó előadását szívesen hallgattuk. Külön
értéket jelent, hogy ezt a vitatott és sokak által
megkérdőjelezett tevékenységet tudományos
és keresztény szempontból is elemezte.
Felnőtt klubunkon, március 28-án Bajnai
István kanonok, művészettörténész, battonyai
plébános tartott előadást a derűs lélekkel viselhető böjtről. Kiemelte, hogy a nagyböjt nem
a koplalást, önsanyargatást jelenti, hanem azt,
hogy szeretettel és hálával forduljunk Isten felé.
A korábbi évek szokásának megfelelően
idén is részt vettünk a TESZ-VESZ-TAVASZ és a
Te szedd mozgalomban.

2019/1
Húsvéti műsorunk próbái és az ajándékkészítés mellett gyűlnek a gyerekek által alkotott sütemények a hajléktalanoknak,
rendezzük az adományokat, amelyeket a város iskoláinak meghirdetett gyűjtésre hoznak a klubházba. Úgy tűnik, ezen a húsvéton rekord mennyiségű tartós élelmiszert és könyvet vihetünk
a nagyszalontai gyermekotthonba. Isten áldása legyen mindazokon, akiknek a szívében felébredt a segítő szándék!
Április 27-ére a volt orosházi gimnazistát, Faragó András színművészt várjuk vendégelőadóként az OKIK klubba.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, remélve, hogy további munkánkat, rendezvényeinket is az Úr áldása fogja kísérni.
Bánkiné dr. Borbély Mária
klubvezető

2 x 1%

KÖSZÖNET
A TÁMOGATÁSÉRT!

Magyar Katolikus Egyház
technikai száma: 0011
Orosháza Katolikus Templomért Alapítvány:
18372922-1-04
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Ünnepeink és hitünk
Kellenek nekünk szent ünnepeink?
Egy idő óta gondolkodom ezen a kérdésen.
És azért kell rajta gondolkodni, pro-contra érveket felsorakoztatnom, mert hihetetlen sebességgel változik körülöttünk a
világ, ömlik ránk az internetanyag, rég nem sejtett titkokra derült fény az elmúlt 80 évben a legkülönbözőbb területeken. Alig,
vagy nem is tudjuk követni.
Eluralkodtak a Földön a gépek, készülőben vannak az ember
helyettesítésére(?) szánt robotok, a mindent tudók, az „okosok”
s mire felébredünk, régi ütemű álmunkból, eltűnnek környezetünkből a csodás titkok, a képzeletünkben létrejött mesés történetek, a felettünk milliárd csillaggal remegő égbolt.
Mindent tudnunk kell?
Ezt akarjuk?
Persze, elkerülhetetlen a mindentudás, ott a Google, az
okosnak becézett gépek…
De mégis.
Ha felnézünk a hegyre, vagy egyszerűen a város fölé, ahol
érdekes, rejtélyes alakká válnak a felhők, vagy a fények, melyeket
a lemenő Nap lövele ki az égre, s elképzeljük, hogy…
Mit is?
A „nem-okos” világban beindult a képzeletünk, elgondoltuk, hogy ott valaki lakik, nekünk üzen, küldünk hozzá egy kis
kérést és hisszük, hogy teljesíti.
És eszembe jutnak gyerekkorom csodái:
a karácsonyi égbolt figyelése Apával, az ablaknál, míg Anya
az angyallal versenyezve készíti a meglepetést.
Vagy a kalács-illatú húsvétok idején, amikor igen jól tudtuk,
hogy a nyuszik festik a csodás égbolton nekünk a tojásokat…
Ünnep reggelén, pedig lelkesen indultunk kis kosárkával a
kezünkben összegyűjteni a tojásokat, amiket ahhoz az általunk
előző nap szépen kialakított fészekben, melyekhez a füvet is magunk szedtük. Mamánk unszolására még a kertbe is kimentünk,
hátha sietős nyuszink elejtett nekünk valamit. Mindig találtunk
további finomságokat.
És hittük, hogy igen, láttuk a karácsonyi égbolton a fenyőfát
hozó angyalt, és tudtuk, hogy igenis, létezik a Mikulás, aki számon tartja jóságainkat, és tudtuk, hogy a nyuszi sem csapott be
még soha senkit.
Jó volt ez?
A válasz: igen, nagyon jó.
Az amerikai sziklás hegyek aljában érezhetett ilyet az indián,
mikor felnézett a hófödte és itt-ott felhőbe vesző csúcsokra, s
pipálni látta az ormokat.
Odaképzelte a mindent látó, erős szellemeket. Morzsolt valamit s erőt merített belőle. Hitt!
Kellenek hát az ünnepek csodái?
Igen, nagyon kellenek! Ebben a keményen kopó, darthweder-es filmektől, történetektől kongó világban, kellenek, kellenének a szép emberi történetek, nagyszülői mesevilág, amitől
élhetőbb lenne minden.
A hit abban, hogy van egy csodás szem, mely mindent lát,
mely segíti életünket, vigyázza lépteinket.
A csoda pedig összefér a valósággal!
Egy-egy nagyjelentőségű felfedezés maga a csoda. És hányszor kell égből kért támogatás életünk nehéz, vagy reményteljes
pillanataihoz, a műtétet végző orvosoknak erő, hatalmas munkájukhoz.
A hit a siker kulcsa!
Még átgondolhatjuk egyéni feladataikat otthon, az iskolában, a társadalom egyéb területein.
A gyermekek jövője érdekében. Lelki békéjükért.
Hitünkért!
„A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.” (Zsid.11.1.)
Pomázi Klára
(műv. név: Gyulai Klári)
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Az „emlékmű”

Orosházán, a Jézus Szíve tiszteletére épült katolikus templom kertjében
1938-ban, Szent István halálának 900.
évfordulója, valamint az Eucharisztikus
Világkongresszus alkalmából állították
fel a kompozíciót.
A templomot Széchenyi Miklós püspök építtette 1922-ben, Siegel Albin és
Szőts Imre tervei alapján, modernizált
román stílusban.

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

A Széchenyi tér – melyen a templom
áll - a püspökről lett elnevezve.
A Pietà 6 méter hosszú, hármas lépcsőfokon elhelyezett műkő talapzaton
áll.

A bal oldali dombormű Szent Istvánt,
a jobb oldali a Szeretet Köteléke Közösség jelképét ábrázolja.
A felújítást külön márványtábla jelzi,
az emlékmű jobb oldalán.

A háttérben 6 méter magas kereszt
látható. A kereszt alatt Szűz Mária egy
sziklán ül, és a halott Jézus teste is a sziklára nehezedik, Mária csak fiának felső
testét tartja ölében.

Ez különlegesség, mivel a Világkongresszus egyetlen, egyedi és maradandó
emléke.
MéG
(fotók: internetről)

