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Egyházmegyénk családjai jöttek össze közös talál
kozóra Pusztamérgesen.
Nagy érdeklődéssel hallgattuk a tanúságtévő há
zaspár életének történetét, hogyan találtak ismét
egymásra a válás után. Igazán megindító volt tör
ténetük. Jó, hogy vannak ilyen példák. Vannak
köztünk is olyanok, akik egy sikertelen, kudarcos
kapcsolat után is képesek talpra állni. Fontos,
hogy a mai világban, amikor széthullnak a csalá
dok, napirenden van az egynemű párok örökbefo
gadása, akkor legyenek olyan anyák és apák, férfi
ak és nők, akik képesek rendezni az életüket.
Nagyon fontos, hogy a gyermek az iskolából, óvo
dából apához és anyához menjen haza, akik tö
rődnek gyermekeikkel.
A nap hátralévő részében, délután egyéni sajátsá
gos élethelyzetükből, szakmájukból közelítették
meg kerekasztalbeszélgetésünk résztvevői a csa
lád és házasság témáját. Családterapeuta, házas
sággondozó, családos diakónus, és plébános volt
vendégünk.
A felnőttek mellett a gyermekekkel is igyekeztünk
hasznosan eltölteni a napot. A vendég gyermekek
mellett a pusztamérgesi hittanosoknak gyerekna
pot is tartottunk a középiskolában.
A lelki elmélyülést a közös imádság, gitáros éne
kek és a szentmise szolgáltatta, melyet Soós Já
nos kerületi esperes atya mutatott be.
A több mint kétszáz részvevő mellett 30 fős segí
tőiszervezői csapat dolgozott azon, hogy jól sike
rüljön a családnap. Munkájukat hálás szívvel kö
szönjük, Isten áldja őket.
Külön köszönet illeti a középiskola dolgozóit, peda
gógusait, vezetését.
BogárSzabó Á.
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Október hónappal elkezdtük az idei (2010/2011es) cserkészévet.
Az első foglakozáson a cserkészfüzet vezetésével ismerkedtünk.
Fontos foglakozás magyarságtudatunk erősítése, tanultunk nemze
ti lobogónk színeinek jelentésérő, valamint a magyar címerről. A cí
mer megjelenésének katonai okai voltak! A fegyverzet, valamint az
arcot eltakaró sisakok fejlődése miatt kellett valami azonosítható
jegy, ami alapján a harcoló felek felismerhetővé válnak. A pajzs
nagy és szabad felülete ideális volt arra, hogy különböző ábrázolá
sokat lehessen rádolgozni. Ez azért is előnyös volt, mivel a társa
dalom (az egyházi személyeket leszámítva) írástudatlan volt. Mivel
a pajzs nem látható minden oldalról, így később a címer rákerült a
zászlókra, nyeregtartókra, sisakra is.
Minden cserkésznek ezt az írást be kell ragasztania a cser
készfüzetébe:
A kettős kereszt, mint a királyi hatalom szimbóluma, az apostoli
magyar királyság jelképe III. Béla korában (1190 körül) jelenik meg.
Apostoli királyság: Szent István királyt XI. sz. végi életírói ruházták
föl az apostoli jelzővel, mert mint az apostolok, előzmények nélkül,
s az Apostoli Szentszékkel együttműködve teremtette meg Magyar
ország egyházszervezetét. Ebben a korban Szent István királyunk
apostolnak számított
A kettős kereszt eleinte talapzat nélkül áll, majd a XIII. sz. végétől
egyre gyakrabban hármas lóhereívre helyezik. Ez alakul át a kései
gótika korában zöld hármashalommá. II. András (11771235) pén
zein tűnik fel először a kettős kereszt tövéhez illesztett nyílt, leveles
aranykorona.
Az Árpádsávról: Árpádnak, illetve a magyar királyság Kr. u. 1000
ben történt megalapításáig a többi magyar vezérnek alighanem vö
rös lobogója volt. Szent István korában már minden bizonnyal meg
jelent a kettős kereszt a továbbra is vörös alapú zászlón. Ez jelen
tette az ezüst (fehér) szín első biztos megjelenését a királyi
zászlón. A vörös szín az erőre, esetleg az előkelőségre, a gazdag
ságra utalhatott. Más vélemények szerint az élet és a halál fölötti
rendelkezés jogát is kifejezhette, a vér színeként. A vörös és fehér
sávozás kialakulására számtalan magyarázat található, megosztot
tak a történészek és a kutatók.
(folytatás a 2. oldalon)

Megbízott őrsvezető: Vitai Kitti cserkész
Papp Gréta és Kiss Evelin cserkész, Papp Dor
ina és Kormos Bianka cserkészjelölt, Vitai Niko
letta és Bihari Fruzsina kiscserkész, Tóth Melitta,
Tihanyi Brigitta, Szabó Melinda kiscserkészjelölt

Megbízott őrsvezető: Béres László cserkész
Baka Richárd cserkész, Zelei Sándor Zsolt
cserkészjelölt, Masa Bence kiscserkész, Sza
bó Máté, Czetter Dániel, BogárSzabó András
és Sziráczki Simon kiscserkészjelölt

Testünk a kert, akaratunk a kertész. (William Shakespeare)
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A köztudatban szimbolikus jelentés
is kapcsolódik a címeren megjelenő
formákhoz. E szerint a vágásos cí
mer négy ezüst sávja az ország
négy legfontosabb folyója: a Duna,
a Tisza, a Dráva és a Száva. A hár
mashalom pedig három hegyet jel
képez: a Tátrát, a Mátrát és a Fát
rát. A mai álláspont szerint ezek
csak legendák, a valóságot nem fe
dik. A címer és a zászló sokáig a ki
rály saját felségjelének számított, s
mivel a király „tulajdona” volt az or
szág így lett az ország jelképe is.
Hivatalosan először 1848 tavaszán
a magyar forradalom az áprilisi tör
vényekben megfogalmazza, hogy a
nemzeti jelvények legyenek az álla
mi szimbólumok. Ekkor már ebben
a formájában használják a címert:
A címer e változata már évszáza
dokkal korábban is fellelhető, de
nemzeti jelvény, mint állami szimbó
lumként történő használata csak in
nentől számítható.
Minden cserkésznek ezt az írást
be kell ragasztania a cserkészfü
zetébe!
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MIKULÁS december 4én szombaton este a rendszeres szentmisére járóknak
közös Mikulásparti. Adventban hajnali misékkel igyekszünk a Jézus születésé
re való készülődést elmélyíteni december 10én és 17én.
Idén is lesz gyertyamártás. Erről sokat nem is kell írni, hisz a gyerekek szere
tik, és egy kis munkával szép, igényes és változatos munkákat készíthetnek.
Nagyon fontos, hogy megmutathassuk, hogy saját két kezünkkel is képesek
vagyunk mindennapi használati tárgyakat létrehozni, s nemcsak a Tescos, tö
megtermelésben gyártott gagyit ismerjük, hanem van sajátunk is, amit talán
jobban megbecsülünk.
Cserkészeinkkel elhozzuk idén is a Betlehemi Lángot. A lángot hordozó fáklyát
1986 óta minden évben egy osztrák gyermek gyújthatja meg a betlehemi Szü
letés templomában égő örökmécsesről.
Az osztrák rádió és légitársaság segítségével jut el Bécsbe, ahol az Osztrák
Cserkészszövetség által szervezett ökumenikus istentiszteleten, a központi eu
rópai lángátadón veszik át a környező országok cserkészei. Innen jut el ha
zánkba. A Betlehemi Láng elsősorban arra emlékeztet, hogy Isten egykor em
berré lett, ma is közel van hozzánk, és szeret minket. Ugyanakkor a láng a
béke hírnöke is (német neve Friedenslicht, “a béke fénye”), hiszen Betlehem
ben Jézus születésekor az angyalok énekükben békességet kívántak minden
embernek. A láng tehát Isten szeretetének és békéjének üzenetét hordozza,
és mi, cserkészek jó szolgálatot tehetünk
azzal, hogy azt eljuttatjuk egyházközsé
günkbe, iskolánkba, a körülöttünk elő kö
zösségekhez, családokhoz és a jóakara
tú emberekhez.
Idén is lesz falujáró Betlehem. Énekkel
és a Kisjézus születésének történetével
keressük fel a jóakaratú pusztamérgesie
ket, áldást hozva házukra, családjukra a
Szenteste előtti esténken.
Szentestén, december 24én éjfélkor
lesz a szentmise templomunkban.
Karácsonyi mozi!! Hagyományos kará
csonyi mozizásunkat idén két részletben
tartjuk. December 28án az alsós hittano
sokkal, 29én pedig a felsősökkel me
gyünk moziba Szegedre, mint az már
évek óta szokás. Csak a rendszeresen
misére járóknak.

A plébánia hirdetőtáb
láján hány feszület
látható? Ne felejtsed
el figyelembe venni a
kereszt és a feszület
közötti különbséget!

A fény gyorsabban terjed, mint a hang.
Ezért van az, hogy sok ember első ránézésre
olyan, mintha világos lenne az elméje,
míg meg nem szólal.

Kérdés: Az aprószentek ülnek a bárányfelhőn, s te
csak a lábukat látod. Hogy tudod eldönteni, hogy ki a
fiú és ki a lány??

A jó szándék motorját nem állíthatja meg semmi. (Fekete István)
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ÓtottKovács Dóra, Kiss Evelin, Horváth Dóra
Gondoljunk segítőtársainkra is. Az értelmes gazdálkodó
mindig is tudta, megfigyelte, hogy mely növények és állatok
a hasznosak számra, melyek azok, amelyek segítik mun
káját.
A legkülönfélébb madarak is idetartoznak. Nyáron tucatjá
val láttunk olyan madarakat, melyek kukacokkal, rovarokkal
a csőrükben igyekeztek a fészek felé vagy az odúba. Fé
szekaljanként több ezernyi fogy a kártevőkből!
Télen viszont meg kell hálálnunk a segítségüket, nekünk
kell etetetni őket. Csak az etessen, aki egész télen tudja
biztosítani a napi eleséget!
A madarak könnyen megszokják és számítanak az etető
hely táplálék kínálatára, évrőlévre akár messziről is
visszatérnek a stabil etetők közelébe telelni, ezért ha várat
lanul abbahagyjuk az eleség pótlását, rengeteg madarat
hozhatunk nehéz helyzetbe. Az etetőre járó kis testű, 6 15
gramm (!) körüli testtömegű madarak számára 10 Celsius
fok alatti hőmérsékleten a túlélés gyakran arról szól, tarta
lékaik csak arra elegendőek, hogy éppen át tudják vészelni
a fagyos éjszakát. Ha másnap nem tudnak eleget táplál
kozni az alig 8 óra hossznyi világos periódusban, például
azért, mert nem töltöttük fel az etetőt, könnyen elpusztul
hatnak a következő hideg éjszakán.
A legfontosabb téli madáreleség a nem sózott, nem pirított,
magas olajtartalmú fekete (ipari) napraforgó. A szotyiba ér
demes apró szemű magvakat: kölest, muhart stb. keverni,
a legegyszerűbb, ha az állatkereskedésekben, barkácsáru
házláncokban kapható pinty és hullámos papagáj magke
veréket vásárolunk. Ne keseredjünk el, ne reklamáljunk, in
kább örüljünk, ha a vásárolt napraforgó törött, „szemetes”!
Sok madár csőre ugyanis nem elég erős az egész napra
forgó szemek feltörésére (pl. vörösbegy, ökörszem), e fajok
csak a törött szemekből kihulló magtörmeléket, a naprafor
góba keveredő gyom és egyéb apró magvakat tudják hasz
nosítani. Az olajos magvakhoz hasonlóan fontos téli etető
anyag az állati zsiradék: a nem sós vagy kifőzött szalonna,
a faggyú, illetve a ma már szinte bármely élelmiszerbolt ál
lateledel kínálatában szereplő cinkegolyó. Legalább ilyen
jó, ha lágy sajtot is kiteszünk valamilyen vízszintes felület
re, akár az etető sík tetejére, mert ezt is nagyon szeretik a
madarak, különösen a vörösbegyek. Az olajos magvak és
az állati zsiradék mellett leggyakrabban almával etethe
tünk. A gyümölcsöket lehetőleg szúrjuk fel bokorágcson
kokra, esetleg faágakra, így a madarak hóeséskor és azt
követően is hozzáférhetnek, míg a talajra szórt élelem
mindaddig elérhetetlen számuk
ra, amíg el nem takarítjuk a ha
vat. Az almát gyakorlatilag min
den lágyevő, tehát rovarokat (is)
fogyasztó madár kedveli.
Kenyeret, morzsát soha!
Soha ne adjunk a madaraknak
kenyeret, kenyérmorzsát, mert
ezek erjedésnek indulva gyo
mor és bélgyulladást, akár a
madarak pusztulását okozhat
ják! Kerüljük a sózott szalonnát is!
A téli madárgondozás része még, hogy ősszel az odúkból
kidobjuk a régi fészket, elégetjük és az odút alaposan kita
karítjuk, így az élősködők áttelelését megakadályozhatjuk.
Ezután a tiszta odúba új fészekanyagot teszünk (szénát,
birkaszőrt), majd az odút visszahelyezzük. Téli éjszakákon
gyakran behúzódnak az odúkba a madarak egymást mele
gíteni.

Kormos Janka és Bóka Bettina

Nemzetünk fiataljai nevelésében kiemelt feladatként kell
kezelni magyarságtudatuk és hagyományismeretük, ha
gyományszeretetük megerősítését. A mai világban, amikor
jönnekmennek a sztárok, a trendek, havonta változnak az
értékek, egyetlen biztos kapaszkodópontunk csak a múl
tunk, hagyományaink, gyökereink, valamint a hívő ember
számára a hit.
Múló, gyakran külföldről jövő trendek hatására kidobjuk ré
gi szokásainkat, hagyományainkat az ablakon,. Olyan szo
kásokat honosítanak meg, erőltetnek ránk, melyek sosem
voltak a mieink. Az angolszász országok Halloweenje is
ilyen. Magyar gyökereinket, a megemlékezést, az elmúlás
ról való gondolkodást felváltja a tőlünk és a Mindenszen
tektől, halottak napjától teljesen idegen tökfaragás. Tökfa
ragás, amely az „igazi” angolszász Halloweenből csak egy
szelet. Még csak nem is az egészet igyekszünk a nevelés
köntösébe bújtatva átvenni, hanem egy részét, amely ne
künk kényelmes.
Ebben a helyzet
ben a Mindenszen
tek előtti vasárna
pon,
szentmise
után tartottunk ti
zenöt gyermekkel,
cserkészeink veze
tésével megemlé
kezést a Hősi em
lékműnél.
Zászlóval,
imád
sággal,
mécsest
gyújtva. Elgondolkodva, elbeszélgetve a háború borzalma
iról, a férfiak hősiességéről, az itthon maradott árvák, öz
vegyek, anyák szomorúságáról. A változó világban, amikor
bármi képes felborulni; ami értékes volt, értéktelenné válni
néhány év alatt, adjuk meg gyermekeinknek történelmünk,
hagyományaink kincseit! Legyen valami, amire büszkék
lehetnek, legyenek állandó dolgok, amibe kapaszkodhat
nak, amire felnézhetnek. Ez legyen a nevelés legfonto
sabb feladata!
Mindenszentek estéjén, éjszakáján pedig nagyobb cser
készfiúkkal az öregtemetőt
látogattuk meg mécsest
gyújtva a gondozatlan síro
kon, megemlékezve az elfe
lejtettekről is. Nagyon jól
érezték a cserkészek, mi a
helyes: meghatottan, játék
és egymás riogatása nélkül,
tisztelettel adózva, megha
tottan jártunk sírról sírra.
Körutunkat a Hősi emlékmű
nél fejeztük be mécsesek fé
nyébe aranyozva az eleset
tek emlékét.
BogárSzabó Á.

BogárSzabó Á.
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Hajnal előtt a legnagyobb a sötétség. /Batman)
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Októberben szentmisék előtt
imádkoztuk a rózsafüzért.
Az imádság személyesebbé té
teléhez rózsafüzért készítettünk
a gyerekekkel. A maga készített
eszköz segít megérteni az ima
jelentőségét a gyerek számára.
A szentmisékben rózsafüzérrel
ajándékoztuk meg a gyerekeket
és a felnőtt híveket.
De mi is a rózsafüzér? A rózsa
füzér többnyire zsinórra fűzött
fagolyókból vagy gyöngyökből
álló, a két végén összekapcsolt
lánc, amelyen a szemek a követ
kező megosztásban találhatók:
egymás mellett szorosan 10 kis
szem (Üdvözlégyek), majd egy
távolabb lévő vagy nagy szem
(Miatyánk). Ezt úgy hívják, hogy
egy tized. A teljes rózsafüzér 5
ilyen tizedből áll. Az összekap
csolt lánchoz egy kis bevezető
szakasz kapcsolódik. E beveze
tő szakasz első eleme a feszület
(Hiszekegy), ezt egy nagy szem
követi,
majd
3
kicsi, vé
gül
megint
egy nagy
szem.
A rózsa
füzér,
mint ima. A rózsafüzér gerincét
az 5×10 Üdvözlégy imádkozása
alkotja, oly módon, hogy a szö
vegben Jézus neve után beil
lesztjük az egyik titkot. A titkok
Jézus életére, illetve üdvtörténeti
szerepére vonatkozó mondatok.
A rózsafüzér titkai hosszú ideig
három sorozatot alkottak: örven
detes, fájdalmas és dicsőséges
titkokkal. Ezt II. János Pál pápa
egészítette ki a világosság titkai
val.
Fontos, hogy nem a „gyöngysor
ral” és nem is ahhoz imádko
zunk, ez csak egy eszköz az
imádsághoz.

kiadja: Pusztamérgesi Plébánia
szerkesztő: BogárSzabó Ádám
tördelés: eMagyarország Pont
nyomda: AlfaCenter Nyomdai,
Kiadói és Szolgáltató Kft.
vezető: Fehér Tibor
EZ A KIADVÁNY
KÖRNYEZETBARÁT
PAPÍRRA KÉSZÜLT
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4.
5

Péntek
Szombat
Vasárnap

16:00
16:00
08:30

7.
10.
12.
18.

Kedd
Péntek
Vasárnap
Szombat

06:00
06:00
08:30

19.

Vasárnap

08:30

24.
25
26
28.
29.
31.

Péntek
Szombat
Vasárnap
Kedd
Szerda
Péntek

24:00
08:30
08:30

1.
2.
4.
7.
9.
14.

Szombat
Vasárnap
Kedd
Péntek
Vasárnap
Péntek

08:30
08:30
06:00
16:00
08:30
16:00

15.

Szombat

08:30

16.
23.
30.

Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap

08:30
08:30
08:30

1.
4.
5

Kedd
Péntek
Szombat

06:00
16:00
16:00

6.
13.
19.

Vasárnap
Vasárnap
Szombat

08:30
06:00
16:00

20.
27.

Vasárnap
Vasárnap

08:30
16:00

16:00

Mikulásparti
Advent 2. vasárnapja,
gitáros mise, karácsonyfadísz készítés
Hajnali szentmise
Hajnali szentmise
Advent 3. vasárnapja Gyertyamártás a plébánián
Hittanosoknak, cserkészeknek, ministránsoknak
ingyenes korrepetálás a plébánián 19:00ig
Advent 4. vasárnapja; cserkészfoglakozás és
szenteste előtti esténken falujáró Betlehem
Szenteste, pásztorjáték
Karácsony
Szent Család ünnepe
Alsós hittanos MOZI
Felsős hittanos MOZI
Évvégi hálaadás

Újév
Vízkereszt
Hajnali szentmise
szentmise után Ministráns klub: gofri a plébánián
szentmise után gyertyamártás a plébánián
Téli teljesítménytúra a doni áttörés évfordulójára
cserkészeknek, érdeklődőknek
Hittanosoknak, cserkészeknek, ministránsoknak
ingyenes korrepetálás a plébánián 19:00ig
szentmise után cserkészfoglalkozás
szentmise után gyertyamártás
szentmise

Hajnali szentmise
szentmise után Ministráns klub: palacsintázás,
társasjáték
gyertyaszentelés
szentmise után cserkészfoglalkozás
Hittanosoknak, cserkészeknek, ministránsoknak
ingyenes korrepetálás a plébánián 19:00ig
szentmise után cserkészfoglalkozás

 Az mi?  kérdezi a szőke nő a boltban.
 Termosz. A meleget melegen, a hideget hide
gen tartja.  feleli készségesen az eladó.
Megveszi és másnap beviszi a munkahelyére.
Körbeveszik a kollégái:
 De szép szines! Mi ez?  kérdik tőle.
 Termosz. Nagyon praktikus. A meleget mele
gen tartja, a hideget pedig hidegen.
 És mi van benne?
 Egy csésze kávé és két gombóc fagyi.

Mit osztott el egyedül igazságosan Isten?
Az észt osztotta el igazságosan. Még senki
nem panaszkodott, hogy kevés lenne neki!

Plébániai mellékletünk az önkormányzat jóindulatának, Csala István
munkájának köszönhetően, magánadományból jött létre.

Visszafelé olvasva is ugyanaz:
¤ Indul a kutya s a tyúk aludni.
¤ Meg ne lássál engem!
¤ Goromba rab morog.
¤ A fasori pap papirosa fa.
¤ Csak a mama makacs.
¤ Ken kötötte kettőtöknek.
¤ Nem áll ott törött toll, ámen!
¤ Rémes tóga bagót sem ér.

Akkor élsz, ha másokért élsz. (Széchenyi)

