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„Senki sem gyújt világot, hogy eltakarja, vagy
a véka alá rejtse. Inkább a tartóra teszi,
hogy aki csak belép, lássa világát.”

Lukács 11,33

Február 2.
Urunk bemutatása
Életünkkel Krisztust kell bemutatnunk
és annyira megjelenítenünk,
hogy aki csak találkozik velünk,
akaratlanul is megérezze közelségét.

Urunk bemutatásának ünneplése a IV. századtól
kezdve általános volt. A nyugati liturgiában Szûz
Mária tisztulásának, és a fénynek ünnepe lett.
A görög liturgia a találkozás ünnepének nevezi,
mert ekkor találkozott Krisztus az emberiséggel
Simeon és Anna prófétaasszony személyében.
A római katolikus vallás GYERTYASZENTELÔ
BOLDOGASSZONY néven ünnepli ezt a napot.
Azért szenteljük meg az emberi természetünket
jelképezô gyertyákat, hogy az isteni Fény
kiáradjon és eltöltsön bennünket is. József
és Mária ez alkalommal mutatta be áldozatként
a két gerlicét vagy galambfiókát.
Ekkor szentelték az Úrnak az elsôszülött fiút.
Jézus bemutatása a jeruzsálemi templomban
elôírt vallásos cselekmény volt. Az elsôszülött
fiúgyermeket Istennek szentelték a szülôk.
A szentmise a gyertyák megszentelésével
kezdôdik, majd a gyertyás körmenet következik.

Te vagy a Fény a szívemben Jézus, add, hogy ne szólhasson bennem a sötét!
#

„Az új 12. apostol”
Szent Mátyás apostol személyének említésekor nem mehetünk el figyelem nélkül Júdás apostol személye mellett.
A Szentírás leírása szerint az áruló apostol élete szomorú véget ért. Az önmagával való szembesüléskor látta azt, hogy
elárulta az Igaz Vért, és ezzel szörnyûséget követett el. Máté evangélista és az Apostolok Cselekedetei öngyilkosságáról
tesznek említést. Dante Isteni színjátékában is a pokol legmélyebb bugyrába helyeztetett.
A Lukácsi Mû fontosnak tartja leírni, hogy a Júdás halálával megüresedett apostoli kollégium 12. helye pótlásra
szorul. Ezért választották Isten nevének segítségül hívásával Barzabás ellenében Mátyást. Ô azon férfiak közül került
ki, akik mindig az apostolokkal együtt követték Jézust. Feladatának azt jelölik meg az apostolok, hogy tanúskodnia kell
Krisztus Urunk feltámadásáról. A szentírási leleteken kívül a Hagyomány beszél – igaz szûkösen – Mátyásról. A kánonból kimaradt András és Mátyás cselekedetei apokrif irat szerint az „emberevôk” földje jutott nekik missziós területül.
Ellenségei megvakítatták majd börtönbe vetették. Csodálatos módon visszanyerte látását és kiszabadult a börtönbôl.
A vértanúság koronáját ezután nyerte el az Ég Urának kezébôl. Bárddal fejezték le, ezért a mészárosok és az ácsok választották meg védôszentjüknek.
Mátyás (Mathias) héber szó, ami annyit tesz: „az Úrtól ajándékozott”, vagy az „Úr ajándéka”, vagy „alázatos”. Valóban az Úr ajándékozta Egyházának, amikor a világból kiválasztotta, és tizenkét tanítványa közé sorolta.
Néhány kalendáriumhoz kötött történetnek Mátyás is hôse. Így a mohácsi magyarok mesélik, hogy az Úr városukba
küldte Mátyást, jeget törni, a szekcseiek azonban eléje állottak, pálinkával itatták. A lekenyerezés után Mátyás visszafordult, a várva várt jégtörés elmaradt. Ezután Isten Gergelyt küldte a földre, ôt meg a báriak borral tartották vissza. Most
már az Úr nevelôapját, az igaz Józsefet küldte a tavaszváró emberek közé, aki azután baltájával meg is törte a Duna
jegét. Tavaszvárásunkat végig kíséri Mátyás oltalma. Mindannyiunk számára példaértékû lehet alakja. Amikor vádolták
így beszélt: „A gonosztettek felôl, amelyekkel vádoltok, nem sokat tudok mondani, mert kereszténynek lenni nem gaztett, hanem a legnagyobb dicsôség”. Mátyás a törvény tisztelôje, tiszta szívû, bölcs szellemû, tanácsadásban megfontolt
és az Ige bátor hirdetôje volt. (SZA)
Istenünk, ki Szent Mátyást arra választottad, hogy tagja legyen az apostolok kollégiumának,
kérünk, közbenjárására add meg, hogy akiket atyai szeretetedben gyermekeiddé fogadtál,
azok egykor választottaid sorában is ott lehessenek! Ámen.

2011 – A Család Éve
Az elmúlt hetekben számtalanszor hallottuk, hogy a Püspöki Konferencia példaként elénk állította a Szent Családot. Ebben a hónapban
megpróbáljuk megtalálni a választ arra kérdésre, hogy mik azok a dolgok, amik ôket példaképpé emelik!
„Az irgalmas Isten, amikor elhatározta, hogy az ember megújításának régóta
várt mûvét véghezviszi, ennek rendjét úgy intézte, hogy már a kezdet kezdetén
fölmutassa a világnak a Szent Család képét, melyben minden ember a szentségés
az erények példáját szemlélhesse. Mielôtt minden népek elôtt fölragyogott volna
teljes fényével, ebben a családban rejtôzködött Krisztus, az Igazság Napja. Az
isteni Gondviselés úgy rendezte a dolgokat, hogy minden keresztény, bármilyen
helyen és állásban, bármilyen erény gyakorlására törekszik, okot, meghívást, mintát kaphasson, ha a Szent Családra tekint.”
(RÉSZLET XIII. LEÓ PÁPA ENCIKLIKÁJÁBÓL)
Ha a szent család szóba kerül, a legtöbb ember képzeletében megjelenik a betlehemi jelenet, amikor angyalok és pásztorok magasztalják a kisded Jézust, aki szalmán fekszik, körülötte Mária és József.
Sokszor meg is feledkezünk azokról az eseményekrôl, amik ôket példaképpé teszik. Tekintsünk most végig
azokon az egyszerû tényeken, amelyek Máriát és Józsefet a családok példaképévé emelik.
Mária jegyese volt Józsefnek, és az esküvôjüket tervezték. Ám Isten Máriát választotta, hogy édesanyja legyen a magasságbeli fiának. József megtehette volna, hogy magára hagyja a várandós Máriát, de nem tette.
Mária iránti tisztelete és szeretete nem hagyta elmenekülni.
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Ezért már a jegyes idôszak nehéz próbának volt kitéve, amelyet
Mária bizalommal kimondott igenje és szent József hittôl vezérelt,
bátor kiállása mentett meg. Jeruzsálemben szembe kellett nézniük a
visszautasítás, és otthontalanság rideg valóságával. Az egyiptomi meneküléssel az idegenséget, a számûzetést is meg kellett tapasztalniuk.
Mária és József, Jézus születése után negyven napra, az Úr törvénye szerint felment Jeruzsálembe, hogy a templomban Jézust bemutassák az Úrnak. Ezzel akarták megerôsíteni azt a tényt, hogy
életükbe Isten központi helyre került. Nem a világhoz, nem kizárólag emberi szokásokhoz, nem a közgondolkodáshoz akartak igazodni, hanem egyedül Isten akaratához.
Késôbb Názáretben a csendes kétkezi munka jutott nekik osztályrészül. A mindennapjaikat ugyanúgy élhették, mint más családok.
A Szent Család minden körülményben megôrizte az Istenre való irányultságot. Pedig az ô életük sem volt mentes
a nehézségektôl és kísértésektôl. Talán erre utal Simeon jövendölése, amikor Máriához fordulva ezt mondta: „még
a te lelkedet is tôr, járja át.” És valóban így történt, Mária lelkét sokszor tör járta át. Gondoljunk csak arra, amikor
a 12 éves Jézus a templomban maradt, szülei pedig hazaindultak. Micsoda félelem foghatta el ôket. Vagy a kánai
menyegzôn történtek, amikor Jézus azt mondja édesanyjának, hogy „Asszony, még nem jött el az én órám.”
De a legfájdalmasabb események, Jézus megkínzása, keresztútja és kereszthalála voltak. Mária mindezt végig
tudta csinálni, hitbôl, szeretetbôl. Hitt az Isten tervében és magát háttérbe szorítva el is tudta fogadni azt.
Mintha a mai modern társadalom minden nehézsége: az otthontalanság, az idegenség, a gazdasági nehézség,
a szenvedés, mind jelentkezett volna az életükben. És mégis, ilyen nehéz körülmények között is megmaradt az
Istentôl ajándékba kapott családi rendezettségük, elmélyültek a családi kötelékek.
Talán pont ebben áll a nagyságunk. Minden nehézség ellenére hittek a mindenható Isten tervében és
gondviselô szeretetében! Volt bennük elegendô bizalom az Úr felé, és egymás felé is! Kitartottak Isten mellett
és egymás mellett a szeretetben.
Íme, a szent Család példája megmutatja, hogy a legfontosabb rendezô elv Isten szeretô személye, az ô parancsai, Isten akaratának a keresése. Azonban minél több minden tolakszik Isten helyére, annál nehezebb
megôrizni ezt a rendezettséget.
Hiszen a család tagjai Isten kegyelmének közvetítôi egymás felé. A hívô család tagjainak tehát tudniuk kell,
hogy bármilyen feszültség is jelenik meg életükben, mindig segíti ôket Isten kegyelme, hogy a felmerülô problémákat a szeretet szempontjai szerint tudják megoldani. Kalkuttai Teréz anya mondta: „Ha együtt imádkoztok, együtt is maradtok”.
A problémákat így megoldani talán a legnehezebb dolog. De hittel, szeretettel és némi kitartással bármi
sikerülhet! Mindannyiunk szerencséjére az Úr nem az elért sikereket nézi, hanem hogy mennyiszer próbáltuk
újra, és magunkhoz képest milyen sikereket értünk el!
Végezetül pedig Szent Pál szavai buzdítsanak minket:
„Testvéreim! Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek
panasza van a másik ellen. Bocsássatok meg ti is úgy, ahogyan az Úr megbocsátott nektek. Legfôként
pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke.(...) Asszonyok! Engedelmeskedjetek
férjeteknek, ahogy illik az Úrban! Férfiak! Szeressétek feleségeteket, ne legyetek hozzájuk durvák!
Gyermekek! Fogadjatok szót szüleiteknek mindenben, mert ez kedves az Úr elôtt! Apák! Ne keserítsétek meg gyermekeitek életét, hogy kedvüket ne veszítsék!” (BPR)
A család olyan szó, amelynek a jelentésében benne van a biztonság, a sziklaszilárd alap, az a hely, ahová hazamehetünk, amelyben felnôhetünk. Amelybôl kirepülhetünk, de mégis emlékszünk rá és belekapaszkodhatunk.
Mert amit ott hallottunk, örökre megmarad a fülünkben és a szívünkben. Az emlékek színes szoborként egy
életre belénk vésôdnek, apró, csillogó színû szilánkokból, amelyek némelyike ugyan haloványabb, sôt néha egészen elhalványul, olyannyira, hogy már-már elfelejtjük. Ám teljesen sohasem merülnek feledésbe. Ez az a hely,
ahol elkezdôdik az életünk, és ott szeretnénk, ha véget érne. (Danielle Steel)
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„Engedjétek hozzám a gyermekeket!”
KEDVES GYEREKEK!
Bizonyára mindannyian ismeritek Noé történetét, aki Isten szavára bárkát épített és megmenekítette a családját és az állatokat az özönvíz elôl. Mivel mindenki szeret számolni, és
Noénak is meg kellett számolnia az állatokat a
bárkába szállás elôtt, ezért ebben a hónapban
mi is számolni fogunk!

SZÁMOLD KI A KÉPEN LÁTHATÓ
MÛVELETEKET ÉS SZÍNEZZ AZ
EREDMÉNYNEK MEGFELELÔEN!
A számok nélküli részeket
színezd kedved szerint!
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Mit jelent a szivárvány?
Noé, amikor ki tudott kötni a bárkával a szárazföldön, szövetséget kötött Istennel. Ennek jelképe a szivárvány!
Ez a remény és biztonság szimbóluma. Az Istennel kötött
szövetségre emlékezteti az embereket. Arra, hogy az Úr bármilyen nehéz helyzetben sem hagy el minket, gondoskodik
rólunk.
NOÉ TÖRTÉNETÉT A TEREMTÉS KÖNYVÉNEK
7. FEJEZETÉBEN OLVASHATOD EL!

KATOLIKUS HÍRMONDÓ
A KISKUNFÉLEGYHÁZI SARLÓS BOLDOGASSZONY EGYHÁZKÖZSÉG HAVILAPJA
katolikushirmondo@gmail.com
http://katolikushirmondo.mindenkilapja.hu
Kiadja: Római Katolikus Plébánia I.

Kiskunfélegyháza, Béke tér 1.,

http://otemplom.gportal.hu

Felelôs kiadó: Talapka István c. apát, plébános
Fôszerkesztô: Dr. Hevér Tibor

drhevertibor@gmail.com

A szerkesztôség tagjai: Barna-Pap Rozália, Hevér Nóra, Keresztesi Gréta, Papp Alexandra, Sárkány Bence, Tarjányi Attila
E havi számunk további munkatársa: Szécsényi Attila

Nyomda: Pressman Nyomdaipari Bt. (Dabas)
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29/365-564, 30/210-5644

Eseménynaptár

Február 3. (csütörtök)

Szent Balázs püspök
és vértanú emléknapja

Balázs – áldás
A könyörgés szövege:
„Szent Balázs püspök, vértanú
közbenjárása által szabadítson
meg és ôrizzen meg téged az
Úr a torokbajtól és minden más
betegségtôl. Az Atya, a Fiú
+ és a Szentlélek nevében.”

Február 11. (péntek)

A betegek világnapja

Február 11-20. (péntektôl
a következô vasárnap)

A házasság hete
Országos rendezvénysorozat
www.hazassaghete.hu

Február 27. (vasárnap)

Országos templomi gyûjtés a katolikus iskolák javára

Egyházközségünk archívumából
Sokfélék vagyunk, de Krisztusban egyfélék – Január 16-a és 23-a között került megrendezésre az idei évben az Ökumenikus Imahét, melyben felekezetektôl függetlenül
imádkozhattunk a Krisztus-hívôk egységéért.
A hét minden napján, más helyszínen és más elôadók segítségével figyelhettünk a Szentírás tanítására, és ez remek alkalom volt arra is, hogy kicsit jobban megismerjük egymást.
Az idei esztendô alapigéjét az Apostolok Cselekedeteiben olvashattuk: „[...] kitartottak az
apostolok tanításában [...]” (ApCsel 2,42)
Napjainkban ez a szentírási szakasz nagyon is aktuális, hiszen egyre kevesebbszer tartunk
ki igazán a megpróbáltatásokban, magunk, egymás és Isten mellett. Pedig a mi Urunk az
összetartozásra és egymás mellett kitartásra tanított minket.
Az imahét hivatalosan megjelent füzetében így olvashatunk errôl:
„Akik Krisztushoz tartoznak, azok egymáshoz is tartoznak. Az összetartozásnak alapja, eszköze és célja a Krisztus ajándékaiban való részesedés. Részvétel a hiteles, apostolok által megôrzött és megosztott tanításban s ez alapján részvétel egy
anyagi és szellemi valamint érték- és imaközösségben. Akik pedig így tartoznak egybe, azok Krisztushoz is tartoznak. Ez az
egyház lényege, küldetése és nagy ajándéka ma is.”
Az imahéten alkalmunk nyílt több oldalról megismernünk az apostoli tanítást, hallhattunk számos értékes és szép tanítást.
Az ökumenizmus fontosságáról és szerepérôl Hatvani Zsófia, református lelkésznôt és Kapás Mihály atyát, a Szent István
plébánia káplánját kérdeztük:
„Fontos azoknak az összetartozása, imádsága és hite, akik Jézus Krisztushoz tartoznak. Ahogy Krisztus elfogadott és szeretett
minden embert, ugyanígy kell nekünk is megmutatni szeretetünket, minden más felekezetû ember iránt. Jézust kell befogadni a mi
életünkbe, Ô mi örömünk és reményünk forrása.” (Kapás Mihály atya)
„Felekezetektôl függetlenül mindannyiunknak egy az útja, egy a célja és Jézus Krisztusban mind egyek vagyunk. Sok közös pont van
bennünk, mert nyilvánvaló, hogy egy szeretet és egy szolgálat köt össze minket. Oda kell állnunk egymás mellé, egymásért és városunkért, hiszen közös elhívásunk van. Félre kell tennünk az irigységet és féltékenykedést, mert együtt sokkal könnyebb. Jó dolog egymást
kiegészíteni és mindannyian adhatunk a másiknak a magunk kincseibôl!” (Hatvani Zsófia lelkésznô)
Az imaórákat mindennap jó hangulatú „tea és pogácsa” agapé követette, ahol alkalom nyílt a személyes találkozásokra,
beszélgetésekre.
Úgy gondolom ezek a találkozások mindannyiunk épülésére szolgáltak, és együtt vallhattuk meg a mi Urunknak, a találkozókon legtöbbször elhangzott dallal, hogy „Ez a hús-vér templom érted épült, neked ég a tû bent oltárainál. Ez a hús vér
templom Téged dicsér, szívem minden húrja csak rólad muzsikál.” (BPR)
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Vízkereszti kórustalálkozó 2011 – „Minden embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek
szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek.”
2011. Január 6-án ebben az esztendôben is megrendezésre került a Vízkereszti Városi Kórusfesztivál, ahol egyházközségünk kórusa is részt vett. A Szent István templomban sorra kerülô eseményen a város valamennyi kórusa és énekkara
összegyûlt, hogy élményt nyújtson egymásnak, a hallgatóknak és nem utolsó sorban megörvendeztesse a mi Urunkat ezekkel a csodás dallamokkal.
Felemelô érzés volt végighallgatni a szebbnél-szebb darabokat, és bátran állíthatom, hogy minden résztvevô szívébe ezen
az estén beleköltözött az igazi dal öröme.
Szeretettel köszönjük ezt a csodás élményt! (BPR)

Történet a nehéz helyzetekre
Év elején mindig több nehézséggel kell megküzdenünk, ezért szeretettel ajánljuk a következô
történetet, hiszen minden a hozzáállásunkon múlik!
Egy leány panaszkodott az édesapjának,
hogy rosszul mennek a dolgai. Belefáradt az
állandó eredménytelen harcba. Nem tudta, hogyan menjen tovább az életében, mert kimerültnek érezte magát. Úgy tûnt számára, hogy
valahányszor megold egy problémát, mindig új
probléma jelenik meg életében.
Édesapja szakács volt. Kézen fogta ôt és elvitte a munkahelyére. Fogott három fazekat
és vizet forralt bennük. Amikor forrni kezdett
a víz, az egyikbe sárgarépát, a másikba tojást
és a harmadikba kávészemeket rakott. Fôzés
közben egyetlen szót sem szólt, csupán rámosolygott a leányára. A lány türelmetlenül várakozott, magában azt kérdezve, vajon mit akar
tenni az édesapja.
20 perc elteltével apja eloltotta a tüzet, majd egy tálba rakta a tojásokat, egy tányérba a sárgarépát és kitöltötte a kávét egy csészébe. Ezután megkérdezte lányától:
- Kedvesem, mit látsz itt?
- Tojást, sárgarépát és kávét - válaszolta.
Ekkor arra biztatta, hogy tapintsa meg a sárgarépát. A lány megtapintotta és érezte, hogy puha. Ekkor arra
kérte, hogy hántsa le a tojás héját és a lány, érezte, hogy a tojás nagyon kemény. Ekkor arra kérte ott, hogy
kóstolja meg a kávét. A lány nevetve kortyintott az illatos nedûbôl, majd megkérdezte:
- Mit jelentenek mindezek, apám?
Az édesapja elmagyarázta ekkor neki, hogy mind a három elemet ugyanolyan körülmények közé helyezték:
forró vízbe. Csakhogy mindhárom elem különbözôképpen reagált erre: A sárgarépa megpuhult és törékennyé
vált. A tojások erôsen megkeményedtek. Ellenben a kávé, megváltoztatta a vizet.
- Mit gondolsz, te melyikhez hasonlítasz ezek közül? - kérdezte lányától az apa. - Amikor a mostoha körülmények kopognak ajtódon, te hogyan válaszolsz erre? Egy látszólag kemény sárgarépa vagy-e, akit megérint
a fájdalom és elveszíti keménységét? A tojáshoz hasonlítasz, aki képlékeny szívvel és folyékony szellemmel
indul, azonban egy kegyetlen esemény után, keménnyé és rugalmatlanná válik? Te kívül ugyanolyan maradtál,
azonban belül megkeseredett a szíved?
Vagy, egy kávészem vagy? A kávé megváltoztatja a forró vizet, a neki fájdalmat okozó elemet. Amikor a víz
eljut a maximális forráspontra, a kávé kiengedi legjobb aromáját és zamatát.
Ne hagyd magad legyôzni! Emelkedj sorsod fölé és az élet kegyetlenségei csupán megfelelô alkalmat jelentsenek számodra ahhoz, hogy kiengedd „édes kávé zamatodat”! A döntés a Te kezedben van!
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Engem Félegyháza tett íróvá!
„Sose rettegjünk és aggódjunk amiatt, ami szívünkben természetes és igaz. Nincs a Teremtésnek nagyobb adománya,
mint ha megengedi valakinek, hogy szívében, ha rövid idôre is, a mindenség örök nagy törvényeivel érezzen összhangot.”
(Móra Ferenc)
Az elmúlt esztendô végén két új emléktáblát helyeztek el templomunkban, mely Móra Ferenc elsô közszereplésének kíván emléket állítani. Az
egyik legnépszerûbb magyar író életmûvének meghatározó helye Kiskunfélegyháza volt és az itt élô emberek mindennapjai.
Az író 1879-ben született Kiskunfélegyházán. Szegényparaszt családból
származott, atyja Móra Márton foltozó szûcslegény, majd mester, anyja Juhász Anna kenyérsütô asszony volt. Tanulmányait – a család szegénysége
miatt – nehéz körülmények között végezte. Gyermekkorát szûkölködve, de
annál nagyobb szeretetben töltötte. Így emlékszik vissza itt eltöltött éveire:
„Engem Félegyháza tett íróvá – amit le se szeretnék tagadni –, a magyar
nyelvem is Félegyháza adta, józan világnézetemet is Félegyháza adta, és
azon kívül minden benne van Félegyházában, ami nekem kedves: a Daru
utca, gyermekkorom. Nekem Félegyháza jelenti apámat, az ô derûjét és az
anyám simogató kezét, jelenti azt a hûséget, amely elkísér a sírig.”
Már gyermekkorában is tehetségesnek találták, ezért egyik alkalommal
meg is bízták egy karácsonyi vers elszavalásával a város karácsonyi ünnepségén. Ennek az emlékét ôrzi a templomban elhelyezett emléktábla is.
Ô maga a Szép karácsony, szép zöld fája címû novellájában
írja le az eseményeket: „Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam és elôször léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri divatot kezdtek
a városunkban, karácsonyfát állítottak fel a szentélyben, az
oltár mellett s kerestek valami alkalmi kis rongyost, aki a
mennyei fenyôt felköszöntse. No, szegény gyereket akkor
se kellett Félegyházának Szegedtôl kölcsönkérni. Futotta a
kiskunoknak a maguk emberségébôl is. De a bibliai példázat
szerint sokan voltak hivatalosak, kevesen a kiválaszthatók.
Az egyik selypített, a másikat nagyon kamaszolták, a harmadikat csak segédlettel lehetett volna a karácsonyfa elé állítani, tudniillik olyan körültekintô személlyel, aki orrocskáját
rendben tartsa, ami azonban mégsem szokásos ilyen ünnepi alkalommal. A legtöbbnél meg az volt a baj, hogy
az ijedtségtôl elállt a szavuk, ami ugyan bajuszosabb szónokokkal is megesik, de azok nem fakadnak sírva, hanem
köhögéssel segítenek magukon. Utoljára bennem központosult a közbizalom. Elég rongyosnak találtak, sápadt
kis arcom volt és fésût nem álló vad, fekete hajam s csengett a hangom, mint valami úri kisasszonyé.”
A történet talán legmeghatóbb része mégis az, hogy a kis Mórának nem volt cipôje, és mire véget ért az
ünnepség, odafagyott a lába az áldoztató rácshoz, amelyre fel kellett állnia, hogy mindenki láthassa és hallhassa. Ez a kô rács még ma is ott áll a templomban.
Késôbbiekben nagy hatással volt rá a Kalmár pap személye, aki életre szóló értékeket helyezett tarisznyájába.
A gimnázium elvégzése után beiratkozott a pesti egyetemre, mert természetrajz és földrajz szakos tanár akart
lenni. Nemcsak a tudományos érdeklôdés vitte a természethez, az költôi világában is mindig „szerepel”.
Felnôttkorát nagyon sokszínûen töltötte, mint író, újságíró, múzeumigazgató, régész és még sorolhatnánk. Ha megpróbálnánk felsorolni életének legfontosabb eseményeit és érdemeit, sajnos újságunk terjedelme is kevés lenne. De az biztos, hogy a sokszínû és dolgos polihisztorélet alatt sok tündér bújt elô Móra
Ferenc ködmönébôl. Több száz elbeszélés, tárca, regények, ásatások, könyvtárrendezés, múzeumszervezés,
néprajzi gyûjtés, nyelvmûvelés – egy olyan ember hagyatéka, aki mindvégig megôrizte a rendületlen tenni
akarást, a játékos humort és a gyermeki rácsodálkozás képességét.
Mint Ótemplomi és félegyházi polgárnak kötelességünk, hogy ôrizzük ennek a remek embernek az emlékét, hogy ne csak ô emlékezzen szeretettel Félegyházára, hanem mi is tisztelettel adózzunk emlékének.
(BPR)
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Valaki értem imádkozott
Mikor a bûntôl meggyötörten
A lelkem terheket hordozott,
Egyszer csak könnyebb lett a terhem,
Valaki értem imádkozott.

Valaki értem imádkozott.
Talán apám, anyám régen?
Talán más is, aki szeret,
Jó barátom vagy testvérem.

Én nem tudom, de áldom Istent,
Ki nékem megváltást hozott,
És azt, aki értem csak
Egyszer is imádkozott.
(Reményik Sándor)
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Liturgikus esemény, ünnep / Miseruha színe
köznap
Urunk bemutatása (Gyertyaszentelô Boldogasszony)
Szent Balázs püspök és
Szent Anszgár
köznap
vértanú
(Oszkár) püspök
köznap
Szent Ágota szûz és vértanú
Évközi 5. vasárnap
köznap
Boldog IX. Piusz pápa
köznap
Emiliáni Szent Jeromos nevelô
köznap
Szent Skolasztika szûz
köznap
A Lourdes-i Boldogságos Szûz Mária
köznap
Évközi 6. vasárnap
Szent Cirill szerzetes és Szent Metód püspök,
Európa társvédôszentjei
köznap
köznap
Szent Julianna
köznap
A Szervita rend hét szent alapítója
köznap
Boldog Fra Angelico
köznap
Évközi 7. vasárnap
köznap
Damiani Szent Péter püspök és egyháztanító
Szent Péter apostol székfoglalása
Szent Polikárp püspök és vértanú
Szent Mátyás apostol
köznap
köznap
Évközi 8. vasárnap
köznap

Evangélium
Mk 5,21-43
Lk 2,22-40
Mk 6,6-13
Mk 6,14-29
Mk 6,30-34
Mt 5,13-16
Mk 6,53-56
Mk 7,1-13
Mk 7,14-23
Mk 7,24-30
Mk 7,31-37
Mk 8,1-10
Mt 5,17-37
Lk 10,1-9
Mk 8,14-21
Mk 8,22-26
Mk 8,27-33
Mk 8,34 - 9,1
Mk 9,2-13
Mt 5,38-48
Mk 9,14-29
Mt 16,13-19
Mk 9,38-40
Jn 15,9-17
Mk 10,1-12
Mk 10,13-16
Mt 6,24-34
Mk 10,17-27

