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Advent közeledtével elkészítjük az adventi 

koszorút, meggyújtjuk az első gyertyát, aztán a 
másodikat, és így tovább, egyre közelebb a 
kisded születésének évfordulójához. Karácso-
nyi dalokat hallgatunk CD lejátszón,és a com-
puteren. Elmegyünk rorátékra. Isten felé 
fordítjuk tekintetünk, most Őt helyezzük kö-
zéppontba, körülötte forognak döntéseink, fi-
gyelmünk rá 
irányul, mun-
kánk közép-
pontjába is Ő 
kerül. 

Ezért is 
örültünk, mert 
nagy megtisz-
teltetésben 
részesült az 
egyházi ének-
kar. Lököshá-
zára kaptunk 
meghívót, dec-
ember 1-
jén,Gyenes 
Csaba atya és 
Kovács Barbara által, az első adventi gyertya 
meggyújtása alkalmából rendezett ünnepségük-
re. Hegedű, gitár és szintetizátor kísérettel éne-
keltünk két és három szólamú karácsonyi 
dalokat. A kb. fél órás koncert után finom for-
ralt borral, házi süteményekkel vendégeltek 
meg minket, és egy nagyon dekoratív, fenyőfás 
mézeskaláccsal ajándékoztak meg bennünket. 

December 8-án is szerepelt a kórus a vá-
rosunkban a Német Kisebbségi Önkormányzat 
által megrendezett második adventi gyertya-
gyújtási ünnepségen. 

A hagyományos "Mindenki Karácsonya" 
hangverseny, december 21-én került megren-
dezésre, a Római Katolikus Templomban . 
Száz és száz gyermek éneke tölti be ilyenkor a 
templom falait. Milyen szép is lenne, ha évente 
nemcsak egyszer élvezhetnénk éneküket!  

Karácsonykor szeretnénk boldog családi 
együttlétet, ünnepi 
hangulatot, meghitt 
pillanatokat. Sze-
retnénk, ha együtt 
lenne a család, 
békesség, jókedv 
töltené be a házat.  
Pont úgy zajlik 
minden sokunk-
nál,mint gyerekko-
runkban. Mert az 
annyira csodálatos 
volt! A „Szent csa-
lád” elimádkozása 
után a finom va-
csora. Tonhal ránt-
va. Máskor, az év 

más napjain, nem is ettünk halat. De ilyenkor! 
Fokozta az ünnep fényét! Aztán a gyerekszoba 
ablakából lestük az angyalkákat: vajon mikor 
hozzák nekünk a karácsonyfát? Majd megszó-
lalt a csengő, jelezve, hogy az angyalkák elvé-
gezték feladatukat. A csillagszórók pompás 
fényénél elénekeltük a „Stille Nacht”-ot, a 
„Rossz a Jézus kiscsizmájá”-t,és még vagy egy 
fél tucat karácsonyi dalt, egy szólamban, ter-
celve. Ezt követően nyitottuk ki a csomagokat 

A d v e n t  



egymás után, ahogy megszülettünk, a sor végét 
a szülők zárták. Majd kártyáztunk, tv-t néz-
tünk, s elmentünk az éjféli misére. Milyen jó, 
hogy így neveltek bennünket! Milyen jó, hogy 
van hitünk! Ez a legeslegnagyobb kincs a vilá-
gon! E nélkül csak egy üres ajándékozási őrület 
lenne a Karácsony. Amíg élünk, hálával kell 
adóznunk szüleinknek ezért az adományért! Jó 
visszaemlékezni rájuk, s mindazokra, akiket 
szerettünk, s akik már csak a mennyországból 
mosolyognak ránk. 

Azokra is gondolnunk kell, akik magányo-
sak. Egy tálca süteménnyel, vagy egy tál forró 
levessel elfeledtethetjük egyedüllétüket. Te-
gyük, ha tehetjük, mert az egymásra figyelés, 
szeretetteljes közeledés nem kerül semmibe. 
Mert jónak lenni, jó, ahogy a TV-ből is tudjuk. 
Isten megfizeti. Nem tízszer, hanem ezerszer! 
 

Nagyné Nádor Gabriella 
 

 
 

 
Már csak néhány nap, és itt van karácsony 

ünnepe. A gyermekek számára megálmodott, 
örvendetes este a türelmetlenül várt ajándékok-
kal és a csillogó karácsonyfával. És a felnőttek-
nek? Talán gazdagon terített karácsonyi asztal, 
a vacsora után meg üldögélés a tévé előtt egy 
üveg sör vagy doboz csoki társaságában. Ha így 
lesz, ez a karácsony is úgy fog elmúlni, hogy 
nem találkoztunk a közénk jött Istengyermek-
kel, nem éreztük meg az ő felénk áradó végte-
len szeretetét. 

A hiba már az adventi készülődésnél kezdő-
dik, ami gyakran így néz ki: „Az ablakok már 
meg vannak pucolva, a por letörülgetve, a ruhák 
ki vannak mosva. Sikerült megvenni a télikabá-
tot és a többi ajándékot. A halat is beszereztük. 
Már csak a parkettát kell kifényezni, a fodrász-
hoz elmenni és kész.” Ha valaki messziről néz-

né a bolygónkat, talán meglepődne ezen a lázas készülődésen, az üzletekben nyüzsgő forgal-
mon, véget nem érő sütés-főzésen. Mire készülnek ennyire? Ki fog hozzájuk jönni? 

Sajnos, amikor felgyullad az első csillag, az emberek sokféle vendég fogadására készen 
állnak, csak Jézuséra nem. A lakásban rend van, de a lelkünkben rendetlenség uralkodik. Az 
ünnepek alatt nem érünk rá Istennel foglalkozni. Ez az oka annak, hogy az ünnepnapok úgy 
olvadnak el, mint a hópehely, ami a tenyerünkbe hullt. Hiányzik belőlük az Atya irántunk 
való szeretetének, jóságának megtapasztalása. Pedig a karácsony legfontosabb üzenete: „Isten 
szeretete abban nyilvánult meg, hogy elküldte egyszülött Fiát a világba, hogy általa éljünk.” 
(1Jn 4,9) 

Ha nem akarunk megrekedni a karácsony felszínes megünneplésénél, ha azt mélyebben 
akarjuk átélni, még ma kezdjünk hozzá lelkünk alapos kitakarításához. A karácsonyi szent-
gyónás hozzásegít, hogy bennünk is megszülessen a Gyermek. Az ünnepek alatt biztosítsunk 
magunknak időt a kisded Jézus jászolánál való imádságra, hogy megtapasztalhassuk Isten 
csodálatos szeretet-gesztusát.  

 
Kívánom, hogy egyházközségünk minden családjában igazi karácsonyt ünnepelje-

nek, amelyben a közénk jött Jézus a legnagyobb ajándék! 
Singer Ilona 

 

M i l y e n  l e s z  a  k a r á c s o n y ?  



 
 
Január eleje mindig a számvetések és elhatáro-
zások ideje. Gondolatban végigfutunk az el-
múlt éven: család, munkahely, iskola, közélet. 
Ha röpke közvélemény kutatást végzünk, hogy 
milyen volt az elmúlt év és ki mit vár a jövő 
évtől, a válasz túlnyomó részt az, hogy az el-
múlt év egy csapás volt és a következő még 
rosszabb lesz. Valóban ez a helyzet? Miért csak 
a rossz dolgokat véssük az emlékezetünkbe? 
Voltak jó és szép dolgok is. Ajánlom, álljunk 
meg egy pillanatra és keressük meg emléke-
inkben az elmúlt év kellemes, boldog, vidám 
eseményeit. Ugye volt belőlük bőven és most 
mosolyra görbül a szánk?! No persze voltak 
rosszak is, de arra eddig is túl sokat gondol-
tunk, így most hagyjuk azokat. 
És mi a helyzet a jövő évvel? Ennyi jó és szép 
dolog után miért ne lennénk bizakodóak? Az 
embernek a legtöbb helyzetben van választási 
lehetősége, csak rajtunk áll, hogy élünk-e vele.  
Mi irányítjuk cselekedeteinket vagy hagyjuk, 
hogy mások tegyék meg helyettünk?! Ne hagy-
juk, hogy meggyőződésünket, erkölcsi nor-
mánkat, belső békénket bármi szétrombolja. Ne 
hagyjuk, hogy eluralkodjon rajtunk a pesszi-
mizmus, ami lebénít és befalaz. Döntsünk! 
Nem is gondolnánk milyen egyszerű. Nem 
szabad elfelejteni, hogy Isten azért adta a sza-
bad akaratunkat, hogy éljünk vele. Mindenki 
gondolja át a maga életét, és lehetősége szerint 
hozzon olyan döntéseket, amik boldogabbá és 
szebbé teszik saját és mások életét.  
 
Január 1-je a legtöbb embernél a nagy elhatá-
rozások napja. Ez általában úgy történik, hogy 
szilveszter éjjel pezsgőnyitás előtt nagyot só-
hajtunk, és már picit mámoros fejjel a legége-
tőbb hibáinkat, vagy elmulasztott teendőinket 
felidézzük. „No, ezen változtatni fogok!” Az-
után Himnusz, még egy kis szórakozás, és pi-
hentető alvás. Reggel munkába vagy iskolába 
indulunk, és átgondoljuk napi teendőinket. „Ma 
zűrös napom lesz, majd holnaptól változtatni 
fogok az életemen.” Másnap: „majd hétfőtől, 
aztán február 1-jétől. Á, nem megy ez nekem 
már ebben az évben. Majd január 1-jétől.” 
Ugye ismerős?! A dolog hasonlít egy kicsit a 
példabeszéd szerinti emberre, aki homokra 
építi házát. Ha valóban változtatni akarunk 
életünkön, nem lehet ilyen felelőtlen módon 

hozzákezdeni. Gondoljuk át egy csendes 
óránkban – ha lehetséges szilveszter éjszaka 
előtt vagy után – mi az, amin igazán változtatni 
akarunk. Mi az, amivel nap mint nap felinge-
reljük környezetünket (pontatlanság, ingerült 
megjegyzések, türelmetlen sürgetés…), veszé-
lyeztetjük saját és mások testi épségét (szágul-
dás az utakon, figyelmetlen vagy ittas 
vezetés…). Mi az, amivel elviselhetőbbé vagy 
netalántán jobbá tehetjük embertársaink életét? 
Például: naponta legalább egyszer nem teszünk 
rosszalló megjegyzést egy vélt sérelem miatt; 
legalább egy dicséretet kipréselünk magunkból, 
bármennyire nehezünkre is esik; egy mosolyt 
elengedünk a fáradt postáskisasszony vagy 
pénztáros felé. Beiratkozunk arra az utálatos 
tanfolyamra, ha már mindenki azt mondja, 
hogy szükségünk van rá. Nem kell azonnal 
megváltozni. Ha már belejöttünk, tetszés sze-
rint lehet variálni, és egy kis idő után akár még 
élvezhetjük is a környezetünkre gyakorolt ha-
tást. Apró lépésekben haladjunk a tökéletesség 
felé. A kudarcok ne keserítsenek el. Gondol-
junk Kő Ferenc Bertalan Atya szavaira: „Te-
gyük meg, ami rajtunk áll, a többi az Isten 
dolga!” 
Az újév első napjaiban legtöbben kicsit megál-
lunk. Kicsit visszatekintünk, összegezzük az 
elmúlt évet, esetleg eddigi életünket. Mik az 
eredmények, mik a hibák, mulasztások? Lelki-
ismeret vizsgálatot tartunk. Azután jönnek az 
elhatározások. Jobban, többet, okosabban. 
Az életnek, és benne az emberi életnek létfon-
tosságú tulajdonsága, hogy meg tud újulni. 
Addig van élet, amíg van megújulás. A meg-
újulás, a születés fájdalommal, áldozattal jár. 
Ezért sokan inkább kevesebbel is megelégsze-
nek, rosszabbal, csak ne kelljen áldozatot hoz-
ni, fáradozni. Ezek az emberek rab-lelkek, a 
kisszerűség, a félelem rabjai. Ne irtózzunk az 
újtól! 
Ne váljunk a megszokottság rabjaivá! 
 
Szent-Gály Kata írja „Gondolatok” című ver-
sében: 
 

Mit ér a kalász, ha még tejes belülről? 
Mit ér a gyümölcs, ha íze még fanyar? 
Mit ér az ember, hogyha félig készen 
Betelt magával s többet nem akar? 

 
Kalaman János plébános 

Ú j é v  



 
 
 

1734 óta 24 plébánosa volt Eleknek, Kramp János volt a 13., aki viszont abban is első, hogy 
doktori cím elnyerése után jött 
Elekre, dr. Csepregi Imre plé-
bános (1913-31) volt a követ-
kező. 

Kramp János 1845-ben az 
akkori német Temeskenézen 
(Kneez) született. (Martin 
Roos temesvári püspök is itt 
született 1942-ben.) A római 
Germanico-Hungaricumban 
tanult és a lateráni bazilikában 
szentelték pappá 1870. júniuis 
10-én. 

25 évig volt eleki plébános, 
ez idő alatt (1888-1913) fel-
lendítette a vallási életet, a 
templom kívül-belül megújult, 
sőt bővült is. Tudomásunk 
szerint ő volt az első abban is, hogy elkezdte összeállítani a családfákat, ezek még ma is megvan-
nak, illetve később ki is egészültek. Valószínűleg német származása miatt tartotta fontosnak eze-
ket a dolgokat is. 

Vezetett zarándoklatokat is Rómába és Velencébe. 1912-ben a temesvári teológia rektorává 
nevezték ki, Eleken 1913. július 2-án búcsúztatták a hívek, egy drága misekönyvet és egy ezüst 
kelyhet ajándékoztak neki. 

A fényképe az eleki plébánián ma is megtalálható, de nagyobb nyilvánosságot csak most ka-
pott! 

1916 tavaszán egy kisebb agyvérzést kapott, 1922. szeptember 24-én halt meg. 
 
Forrás: Stöckl, Johann-Brandt, Franz: Die Geschichte der Gemeinde Elek in Ungarn, Weinheim, 
1977. 244. o. 

Rapajkó Tibor 
 
 
 
 

December 7.-én, szombaton újra nagy gyerekzsivajt hallhatott az, aki a plébánia előtt elsétált. 
Ahogyan előző cikkemben említettem, a tanév alatt is szeretnék közös programokat tartani a mi-
nistráns gyerekeknek. Sajnos az egyetemi tanulmányaim miatt ez sokszor nehézségekbe ütközik, 
ám december 7. kedvezően alakult. Még a nyári szünet alatt megbeszéltük a gyerekekkel, hogy 
tartunk egy mozidélutánt a plébánián, amire sort is kerítettünk. A délutánt a szokásos szombati 
szentmisével kezdtük meg, ahová a hideg ellenére szép számban vettünk részt. Mise végén közö-
sen mentünk át a plébániára. Amíg összeszereltem a vetítéshez szükséges berendezéseket, addig a 
gyerekek a hitoktatók közreműködésével szétosztották egymás között a pásztorjáték szerepeit. A 
szereposztás befejeztével kezdetét vette a film, melynek címe State buoni… se potete, avagy Le-
gyetek jók, ha tudtok. Hogy miért is pont ezt a filmet néztük meg? A Néri Szent Fülöp életét be-
mutató mű még egy olyan korszakból származik, ahol a filmeknek nem csak a szenzációkeltés 
volt a fő célja. Miközben mi filmet néztünk, addig gondos kezek gondoskodtak arról, hogy a ha-
sunk se maradjon üresen: a sütőkben finomabbnál finomabb pizzák sültek ki. Ezúton szeretnénk 

"Kramp János---Az elsı doktor a plébánián" 

P á r  s o r  a  m i n i s t r á n s o k r ó l . . .  



köszönetet mondani Klemm 
Tamásnak a rendelkezésünkre 
bocsátott projektorért, Hoff-
mann Györgynének és Witt-
manné Abonyi Mónikának a 
vacsoráért, a kedves Híveknek 
pedig a finom süteményekért. 
Úgy gondolom, hogy ezzel a kis 
összejövetellel a gyerekek to-
vábbi élményekkel gazdagod-
tak, és tovább erősödött bennük 
az összetartozás érzete. 

Bizonyára kevesen értesül-
tek róla, de a ministránsok kö-
zött meghirdettünk egy 
versenyt. A fődíj az „Év minist-
ránsa” cím elnyerése. A verseny 
során a gyerekek a szentmiséken pontokat kaptak. A szombati mise 2 pontot, a vasárnapi 1 pontot 
ért, a bonyolultabb szertartásokon való részvételért pedig extra 3 pont volt a jutalom. A pontszer-
zési időszak lezárult, a megszerzett pontok összesítésre kerültek. Az eredményhirdetésre Kará-
csony első napján a szentmisét követően kerül sor. 

December hónap Advent hava, amikor a hívő emberek megkezdik a testi-lelki felkészülést a 
közelgő Karácsonyra, a Megváltó születésére. A hittanos gyermekeink sem tettek másképp. Dec-
ember 13.-án, pénteken az iskolából nem egyenest haza, hanem a plébániára érkeztek. A Kará-
csony előtti készülődés alkalmával szebbnél szebb asztali díszek, papír Betlehemek és egyéb 
remekművek kerültek ki a hittanosok kezei alól. A nagy alkotói folyamatokat természetesen csupa 
jókedv és nevetés kísérte.  

Cikkem zárásaként Dsida Jenő versével szeretnék minden kedves Hívőnek Kellemes Karácso-
nyi Ünnepeket kívánni: 

Itt van a szép, víg karácsony, 
Élünk dión, friss kalácson: 
mennyi finom csemege! 
Kicsi szíved remeg-e? 

 
Karácsonyfa minden ága 

csillog-villog: csupa drága, 
szép mennyei üzenet: 
Kis Jézuska született. 

Hoffmann György 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kegyelemteljes Karácsonyt  
és Boldog Új Évet kívánok 
szeretettel. 
 
 
Kalaman János plébános 



Anyakönyvi hírek:  
 
Keresztelések:  2013 november 10-én: Szatmári Réka 
 
Temetések:   2013 november 15-én: Csákvölgyi György 
 

December 24. kedd 
Éjfélkor Ünnepi szentmise a Megváltó tiszteletére, az eleki hívekért 

 
December 25. szerda 
Karácsony 1. napja 

10.00 órakor ünnepi szentmise 
 

December 26. csütörtök 
Karácsony 2. napja 

10.00 órakor ünnepi szentmise 
 

December 29. vasárnap 
Szent Család Vasárnapja 

10.00 órakor szentmise 

 
 

December 31. kedd 
Szilveszter napja 

16.00 órakor Év Végi Hálaadó 
szentmise 

 
Január 1. szerda 

Újév napján 
10.00 órakor ünnepi szentmise 

 

 
Hétfő reggel 07.00 órakor:   igeliturgia 
Kedd délután 16.00 órakor:   szentmise 
Szerda reggel 07.00 órakor:  szentmise 
Csütörtök délután 16.00 órakor:  szentmise 
Péntek reggel 07.00 órakor:  szentmise 
Szombat délután 16.00 órakor: szentmise 
Vasárnap de. 10.00 órakor:  szentmise 
 
 
 

 
 
 

Kedves Hívek! 
Ha Önök kedvet éreznek ahhoz, hogy gondolataikat a kéthavonta megjelenő Katolikus 

Hírmondó lapjain keresztül megosszák közösségünk többi tagjával, akkor várjuk írásaikat 
a Plébánián, és azokat lehetőség szerint megjelentetjük.  

KATOLIKUS HÍRMONDÓ , egyházközségi lap. Megjelenik negyedévente. Kiadja : a 
Sarlós Boldogasszony Plébánia, 5742 Elek, Gyulai út 1. , telefon: (66) 240-101; Szerkesz-
tő: Wittmann László; Felelős kiadó: Kalaman János plébános; Nyomda: Stílus-Color 
Nyomdaipari Kft. Gyula.  
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