A Solti Római Katolikus Egyházközség időszakos kiadványa
I. évfolyam 1. szám. 2010. Karácsony

BEHARANGOZÓ
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

K

edves Testvérek! Régóta terveztük
már e kiadványunk
megvalósítását. Olyan lapot
szeretnénk Önöknek átadni, mely
amellett, hogy tájékoztatást nyújt az
egyházközség híreiről, eseményeiről,
még lelki épülésünket is szolgálja.
Szeretnénk minden korosztálynak a
kedvében járni, ezért írásainkat is e
szerint válogatjuk össze. A Mária
Hírharang egyelőre csak a főbb
ünnepek alkalmával (Karácsony,
Húsvét, Pünkösd,
Nagyboldogasszony, Templombúcsú)
jelenik majd meg. Kívánjuk, hogy sok
örömet és kegyelmet kapjanak e lap
olvasásával.

Kegyelemteljes Szent
Karácsonyt és áldott,
boldog újévet kíván
minden kedves olvasónak
a szerkesztőség!
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ESEMÉNYEINKRŐL RÖVIDEN
MÁRTON NAP

IV. KATOLIKUS
JÓTÉKONYSÁGI BÁL

I

dén a szokásos Márton napi
gyermekprogramot a plébánián
tartottuk. Ide vártuk a gyerekeket,
szüleiket. Akik eljöttek igazán jól
érezték magukat.

I

mmár negyedik alkalommal
rendezett egyházközségünk
jótékonysági bált. Eddig minden
alkalommal az egyházközségünk
javára gyűjtöttünk (templom felújítása,
új plébánia, közösségi élet, fenntartási
költségek) Ezúttal azonban úgy
döntött a képviselőtestület, hogy a bál
teljes bevételét a vörös iszapár sújtotta
települések károsultjainak
megsegítésére fordítjuk. Mivel
néhányan személyesen is részt vettünk
a devecseri kárelhárításban,
méginkább megerősödött bennünk az
elhatározás, hogy az összegyűlt pénzt
személyesen a helyi plébánosnak
fogjuk átadni, hiszen általa biztosan
méltó helyére kerül. Mód Miklós
plébános atya december 11-én, a
devecseri plébánián fogadta kis
küldöttségünket, melynek tagjai: Iván
atya, Tóth Jánosné Jutka, és Hoffmann
Attila voltak. Megtörtént a
jótékonysági bálunkon összegyűlt 817
ezer forint átadása. Miklós atya›››

A szép napos őszi délutánon volt
közös foci, kézműves foglalkozás és a
végén még kipróbálhatták az
érdeklődők, milyen érzés Iván atyával
motoron „száguldozni”. Ezen a napon
mi felnőttek is gyermekek voltunk
újra. Köszönet illeti Garbacz Sándorné
Pannit a segítségéért.
Ingyenes időszakos lap 150 példányban.
Kiadó: Solti Római Katolikus Egyházközség
6320 Solt, Martinovics tér 5.
Felelős szerkesztő: Fazekas László
mobil: +36 30 961 7560
email: marianeve01@hotmail.com
honlap: www.marianeve.eoldal.hu
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›››hálásan köszönte a hívek adományát
és elmondta, hogy sajnos eddig a nagy
alapítványok, egyesületek által világgá
kürtölt gyűjtésekből még vajmi kevés
összeget kaptak. Egyházközségünktől
kapott pénzből elsősorban tűzifát,
fenyőfát vásárolnak a rászorulóknak.
Bizonyára egyházközségünk is nehéz
helyzetbe fog kerülni a báli bevétel
hiányozni fog, mert a fenntartási
költségeinket nagyrészt ebből
finanszíroztuk. Azonban bízunk az Úr
kegyelmében, hisszük, hogy
megtaláljuk a megoldást a hiányzó
pénz pótlására. A bál a szokásokhoz
híven nagyon jól sikerült. A jó
hangulat a kulturális műsor után csak
fokozódott. A képviselőtestület
előadása különösen nagy siker volt.

Hálásan köszönjük mindenkinek, aki
az rendezvény lebonyolításában
bármiféle segítséget nyújtott. Külön
köszönjük azoknak a segítségét, akik
anyagi, tárgybeli támogatást
nyújtottak. Isten fizesse meg
önzetlenségüket!

ADVENT

A

dvent első vasárnapja idén újra
különleges fénnyel ragyogta be
városunkat. Csikós József
testvérünk ismét elkészítette Solt város
hatalmas adventi koszorúját, melyet az
Aranykulcs téren helyezett el. Az
ünnepi szentmisét követően,
templomunk közössége ide vonult át
plébános atyánk vezetésével. A rövid
áhítat alatt, városunk polgármestere,
Kalmár Pál úr gyújtotta meg az első
gyertyát. Köszönjük mindazoknak,
akik az idei adventet ilyen módon is
szebbé, emelkedettebbe tették!
Szerk.

Ezen kívül színvonalas kulturális
csemege volt Fusch Csaba, Velok
Cintia, Vujevity Dragana, Borzavári
Róza és Kovács Attila, valamint a
Margaréta Néptáncegyüttes műsora.
Az est műsorvezetője Oleva Fanni volt.
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A PÜSPÖKI KONFERENCIA ÜLÉSÉRŐL

A

Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia szeptember 6-án és 7én tartotta őszi rendes ülését. Az ülés
témáit és határozatait sajtótájékoztatón
ismertette Erdő Péter bíboros, az
MKPK elnöke és Mohos Gábor a
konferencia titkára.

A Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia tisztségviselőinek öt évre
szóló megbízatása lejárt. A konferencia
további öt évre megválasztotta
elnökévé Erdő Péter bíborost. Az
Állandó Tanács alelnöke Ternyák
Csaba egri érsek, új választott tagja
Veres András szombathelyi
megyéspüspök. Bábel Balázs kalocsa–
kecskeméti érsek megbízása még nem
járt le, így ő továbbra is az Állandó
Tanács tagja.
Az MKPK meghirdeti a Család Évét

A

püspökök testülete 2010 Szent
Család ünnepétől (december 26.)
2011 Szent Család ünnepéig (december
30.) meghirdeti a Család Évét. A
tematikus év célja a család – mint
minden közösség alapja – értékeinek
felmutatása, intézményének erősítése.
A tematikus év programjainak
kidolgozására és lebonyolítására egy
bizottságot hoztak létre. A Család Éve
programjairól a későbbiekben adunk
tájékoztatást. A Család Évének
meghirdetésével kapcsolatban Erdő
Péter elmondta: a nyugati kultúra
mélyreható válságban van. Régen az
emberek múltban és jövőben
gondolkodtak, el tudták helyezni
magukat a kozmoszban, és ehhez
mérten viselkedtek. Ma jellemző az
agnoszticizmus, a megismerésünkben
való kételkedés, és így a legnagyobb
értéknek a „feeling”, a pillanatnyi
közérzet tűnik. A pillanatnak nincs
relációja, csak önmagáért van. Így
nincs igazi boldogság. Sokan nem
látnak rá az egészre, így nem érzik a
felelősséget sem. Így aztán nem ›››

Écsy Gábor, a Katolikus Karitász
igazgatója arról a munkáról
tájékoztatta a jelen lévő újságírókat,
amelyet a Kartász az árvíz sújtotta
településeken végez.
Bemutatkozott a kijelölt szentszéki
magyar nagykövet

A

z őszi ülés elején a testület
vendége volt Juliusz Janusz
apostoli nuncius, és bemutatkozó
látogatást tett Győriványi Gábor
kijelölt szentszéki magyar nagykövet.
A sajtótájékoztatón elhangzott: első
alkalom, hogy a kinevezett szentszéki
nagykövet bemutatkozó látogatást tett
a Püspöki Konferencián, ami
gesztusértékű. A nagykövetekkel jól
együtt tudott működni a konferencia.
Felújítják a vatikáni–magyar
vegyesbizottság munkáját, amiben
helyet kap a Karitász elnöke és a
cigánypasztoráció vezetője is. A
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Karácsonyi Ima
Az Ige testté lett s miköztünk lakott.
(Ján 1, 14)

I

rgalmas Istenem és Atyám! Az egész
világon hálás örömmel gondolnak Rád a
keresztények,
hogy a szent estén Fiadat e világ
sötétségébe küldted. Nem akarsz távoli
Isten lenni számunkra, hanem Jézus
Krisztusban egészen közel kívánsz jönni
hozzánk. Mióta ő testvérünk lett, tudjuk,
hogy szeretsz bennünket, embereket.
Imádkozva állok meg szeretetednek e
csodája előtt, és hálásan örvendek, hogy
Fiad megtestesülése által gyermekednek
fogadtál. Ajándékozz meg minden embert e
szent idő vigaszával. Amen

›››vállalnak hosszú távú
kötelezettségeket, így családot sem.
Márpedig családban nőve fel a
gyermek elsajátítja a közösségi
viselkedés mintáját, így lesz
együttműködő emberekből álló a
társadalom, nem pedig egymást
gyűlölők társadalma. A család kérdése
fontos a cigánykérdésre adott
válaszban is, hiszen a cigányoknak
nagyon fontos a család.

Karácsony éjjelén
Éjjeli égbolt csillagos leple,
Sejteni engedi azt a csodát,
Hogy midőn eljött időknek telje,
Szűz leány szülte Isten Fiát.

Visszaélések a katolikus liturgiával,
vagy szentek nevével

A

z utóbbi időben egyre több
esetben hallani olyan új
közösségekről, amelyek imitálják a
katolikus liturgiát, felvéve katolikus
szentek vagy Szűz Mária nevét. A
Püspöki Konferencia felhívja a
lelkipásztorok, a hívek és minden
jószándékú ember figyelmét arra, hogy
ezek a közösségek semmilyen módon
nem állnak kapcsolatban a Katolikus
Egyházzal, tanításuk nem egyeztethető
össze a katolikus hittel. Mohos Gábor,
az MKPK titkára megjegyezte: nem a
konkrét közösségek a fontosak, hanem
a jelenség maga, valószínűleg sokszor
anyagi célból hoznak létre ilyen
„egyházakat”. Meg kell találni, milyen
jogi lehetőség van kivédeni ezt.
forrás: Magyar Kurír

E nagy titoknak ünnepelése,
Kétezer éve így él tovább,
Jámborok népét éji misére,
Készteti lelke, viszi a láb.
Kipirult arccal ballag a csendben,
Felemelt szívű emberi lény,
Roppan a dermedt szűzi fehérben,
Lábnyoma súlya s vonzza a fény.
Orgona hangja, angyali ének,
Tömjénfüst kereng az oltár körül,
Mennyei király egyszerű gyermek,
Leszállt az égből s velünk örül.
Térdre borulva, harmatos szemmel,
Bűneit bánva hódol a nép,
Igéből Test lett, egy az emberrel,
Így hozta Isten szeretetét.
Fazekas László
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KARÁCSONYI GONDOLATOK
jászolodnál arra kérlek, adj szemet
nekünk, hogy lássunk, adj szívet, hogy
szerethessünk, és adj lelket, hogy
kitartóak legyünk. –Uram, úgy kell
nekem a Te szemed, hogy ne csak a
rosszat lássam! Adj élő hitet nekem. –
Úgy kell nekem a Te szíved, mert rideg
ez a világ! Add, hogy embertársaimat
minden körülmények között
szerethessem. Uram, úgy kell nekem a
Lelked, hogy remélhessek
önmagamban és egyházadban is.
Segíts, hogy legyen sugárzó erős
tekintetem, mint Neked volt, meleg
szívem, mint amivel Te szerettél,
rendíthetetlen hitem, mely belőled
fakad Jézusom! Most Karácsony szent
éjjelén szeretnélek kérni Téged
önmagamért, ismerőseimért,
barátaimért, rokonaimért és az egész
egyházközségért.
Karácsony éjszakáján nem a
körülmények az érdekesek, nem a
megszentelt múlt, hanem a szeretetre
megnyíló jelen. Éljünk az alkalommal,
fogadjuk el Isten közeledését, így
válunk korunk bölcseivé, népünk
pásztoraivá, jó hírré, nagy örömmé,
békességgé, úgy legyen.

I

sten hív e szent éjszaka által,
ellenállhatatlan vonzással egy új
istengyermeki életre. Amikor
felhangzik a templomban az angyalok
éneke: Dicsőség a magasságban
Istennek és békesség a földön a
jóakaratú embereknek! -Ekkor kell,
hogy valami megmozgassa a
szívünket.
Örülünk, mert szép volt
a mai este? Igazából akkor lesz szép,
ha most ebben a pillanatban tudunk
tenni valamilyen jó elhatározást:
szakítani a bűnnel, mindenfajta
megalkuvással, az életszentség útjára
lépni, most, amikor látjuk, milyen
messze vagyunk az isteni világtól.
Felemelő érzés Jézus születésére
gondolni, a tisztaságra, egyszerűségre,
de ha erre gondolok, feszít a vágy,
hogy én miért nem vagyok ilyen tiszta,
ilyen jó. Örömteli érzés van a
lelkemben. De vajon Jézusom, én mit
hoztam magammal a mostani éjféli
misére? Be akarok állni a jámborok
sorába, oda térdelni jászolod elé.
Magunk mögött hagyni a világ
sötétségét, belenézni a gyertyák
fényébe, magunk mögött hagyni a
bűnt, az Isten nélküliséget, és elindulni
a megtérés, az Isten felé. Uram, Jézus,

Áldott, boldog és örömteli
Karácsonyt kívánok!
Czár Iván plébános
Ünnepi Szentmisék rendje:
December 24.Karácsony vigíliája (éjféli
mise) 24.00 óra
December 25. Karácsony 11.00 óra
December 26. Szent Család 11.00 óra
December 31. Szilveszter de. 8.00 óra
Január 1. Újév 18.00 óra
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A JÁSZOLNÁL

A

kis Jancsi átment a nagyapjához,
aki fafaragó volt. Tudta, hogy az
most készíti a Betlehemet karácsonyra
a templomnak. Elnézte, hogyan faragja
az öreg a kis figurákat és nézegette a
kész szobrocskákat. Sokáig nézte
ezeket elgondolkozva. Képzeletben
elhelyezte őket az istállóban a jászol
körül. Mikor elfáradt a nagy nézésben,
karjait az asztalra fektette és ráhajtotta
fejét. Egyszer csak észrevette, hogy
ezek a szobrocskák élnek. És már nem
is voltak aprók, ő meg nagy. A
Szűzanya, Szent József, a pásztorok,
mind ember nagyságúak voltak és
mozogtak. Ő meg közöttük állt a
nagyapjával és ő is nézte a jászolban
fekvő kisdedet. Sokáig nézte. És a
Gyermek is nézte őt. Míg egyszer csak
Jancsi szemébe könnyek szöktek.
„Miért sírsz?”- kérdezte a kis Jézus.
„Mert nem hoztam Neked semmit.”
-„Pedig Én szeretnék tőled valamit.”
- mondta Jézus. Jancsi elpirult
örömében: „Mindent Neked adok,
amim csak van! ”- lelkesedett.
-„Három dolgot szeretnék tőled.” folytatta a kis Jézus. De Jancsi a
szavába vágott nagy buzgóságában:
-„Az új kabátomat, a csodálatos
villanyvonatomat és azt a szép
képeskönyvet a sok szép színes
képpel.”
-„Nem. ”- rázta a fejét a Gyermek,
- „Ezekre nincs szükségem. Nem ezért
jöttem a földre. Egészen mást akarok
tőled.”
-„De hát akkor mit? „- csodálkozott
Jancsi. „Add nekem az utolsó iskolai
dolgozatodat.”- kérte a kis Jézus
egészen halkan, hogy senki más ne
hallja. Jancsi megijedt. Egészen közel

lépett a jászolhoz, a Jézuska füléhez
hajolt és zavartan, szégyenkezve
suttogta: „Jézuska, arra én elégtelent
kaptam.”
-„Éppen azért akarom!”
-„De hát miért?”- bámult Jancsi.
-„Adj Nekem mindent, ami elégtelen.
Megígéred ezt?”
-„Meg.” - bólintott komolyan kisfiú.
-„De még más ajándékot is akarok
tőled.”- folytatta a kis Jézus. Jancsi
kérdően nézett rá.
-„A reggeliző bögrédet.”
-„De azt ma reggel eltörtem.”
-„Mindig hozz el Nekem mindent,
amit eltörsz vagy elrontasz életedben.
Én újra egésszé teszem…De hátra van
még a harmadik kívánságom. Azt a
választ is hozd el Nekem, amit feleltél,
amikor az anyukád megkérdezte,
hogyan tört el a bögre.” A kisfiú erre
odahajtotta fejét a jászol szélére és
keservesen sírt.
-„Azt, azt, azt mondtam” – zokogta„hogy véletlenül meglöktem és leesett
az asztalról. Pedig akarattal dobtam
le.”
-„Mindig hozd el Nekem minden
hazugságodat, dacosságodat, minden
rosszat, amit tettél.”- mondta a kis
Jézus. „Én, ha idejössz, segíteni fogok.
Elfogadlak minden gyöngeségeddel:
megbocsátok, kézen foglak és
megmutatom az utat. Elfogadod ezt az
Én ajándékomat?” (Ismeretlen szerző)
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Karácsonyi rejtvény14 éven aluliaknak!

Ahol ránk Jézus vár...

Kedves Gyerekek! Fejtsétek meg az
alábbi rejtvényt és a függőleges 1. szám
alatti nevet hozzátok el a templomba,
adjátok le a sekrestyében! Az újév első
vasárnapi szentmiséjén kisorsoljuk a
nyertest, aki jutalomban részesül! Jó
szórakozást!

Meggyulladt a harmadik gyertyám
Advent harmadik vasárnapján.
Hosszú percekig néztem a lángját
Eszembe juttatta az Úr Jézus jászlát.
Ahol ránk Jézus vár...
Valami mindig vár.
Hol munka, lárma, hajsza,
Hol a mindennapok küzdelme, harca,
Hol keservek és kísértések,
Próbák, bukások, szenvedések,
Hol csend, csend, csend…
Kívül? Vagy bent?
Valami mindig vár.
S Valaki mindig vár.
Mert Jézus mindig, mindenütt ott van.
Ott a zajban, a mindennapokban,
Küzdelmekben és feladatokban.
Ott szenvedésben és kísértésben.
Hogy felemeljen, őrizzen, védjen,
Hogy tanácsoljon, segítsen, áldjon,
Átvigyen tűzön és akadályon.
Új erőt adjon, új kegyelemben.
Mindenütt mindig vár,
De százszorosan vár ránk-a csendben!
....Ahol ránk Jézus vár...

Vízszintes:

Élő Betlehem

2. Hol született Jézus?
4. Mit jelent az „Evangélium”?
6. Mi a neve Jézus fogantatását hírül adó
angyalnak?
7. Hogy hívják Jézus nevelőapját?
8. Kiknek adták hírül először az angyalok a
Megváltó születését?
9. Melyik városban élt a Szent Család?
10. Hová kellett menekülnie a Szent
Családnak?

Idén ismét megelevenedik a karácsonyi
misztériumjáték, melyre sok szeretettel
várunk mindenkit. Az előadás 2010.
december 25-én (szombaton) 18 órakor
lesz a templomunk melletti területen.
Fellép a Római Katolikus Egyházközség
kórusa, és a solti cserkészek. Az áthűlt
testeket meleg tea és forralt bor várja.
Találkozzunk a betlehemes játékon!

Karácsonyi délután a
cserkészekkel

Függőleges:
1. Kiről mondja Izajás próféta és az
Evangélium „Pusztába kiáltó szava”?
3. Mi a neve Jézus Édesanyjának?
5. Ki elől kellett menekülnie a Szent
Családnak?

A Solti cserkészek sok szeretettel várnak
minden gyermeket 2010. december 21-én
kedden délután 15 órára a plébánia alatti
cserkészotthonba, egy vidám karácsonyi
kézművességre, együttlétre, éneklésre,
játékra. Várható befejezés 19 óra.
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