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Ja nu á ri mel lék let - 2004

Igen szé les össze fo gást és szin te a cso dá -
val ha tá ros ered ményt ho zott a Temp lo mos
Lo vag rend Ti szán tú li Köz pont já nak fel hí vá -
sa. „Se gít sünk a rá szo rult gyer me ke ken” 

A ké rés nem csak he lyi, ha nem or szá gos
meg hall ga tás ra is ta lált.

Rég múlt idõ ket idé zett a de cem ber 18-án
tör tén tek itt a Kö rö sök völ gyé ben.

Gyomaendrõdön a 200 éves Szent Imre
ró mai ka to li kus temp lom úgy meg telt, hogy a
ké sõn jö võk ta lán be sem fér tek. „A temp lom -
ba hosszú sor ba in dul nak el if jak, vé nek” Ady 
End re so ra it mél tán le he tett e na pon idéz ni.

Jöt tek a gye re kek és hoz zá tar to zó ik, úgy
mint ré gen az éj fé li mi sé re. 

A lát vány, ami az ide ér ke zõ ket fo gad ta,
biz tos, hogy em lé ke ze tes ma rad. Azok is
meg- le põd tek, akik rend sze re sen jár nak a
temp lom ba. Más ok ból ugyan, de azok is
meg le põd tek, akik ta lán elsõ al ka lom mal jöt -
tek be az Is ten há zá ba (mert hogy biz to san
vol tak ilye nek is).

A temp lom szin te tel jes hosszá ban a be ve -
ze tõ szõ nye gen so ra koz tak azok az aján dé -
kok, ame lye ket el sõ sor ban a hely be li
ada ko zók küld tek, köny vek, ki ra kók, ba bák,
ma cik, nyu szik, és min den olyan ami gyer -
mek szem-száj nak in ge re. Ezek bõl az aján dé -
kok ból az ün nep ség vé gén a gyer me kek
tet szé sük sze rint vá lo gat hat tak és vi het ték
ma guk kal haza. El is fo gyott egy szá lig. Az
elõ re el ké szí tett cso ma gok hoz az ün nep ség
elõt ti órá ban újabb 100 cso mag ér ke zett, amit
sze mé lye sen Edvi Pé ter úr ho zott, aki a Nem -
zet kö zi Gyer mek men tõ Szol gá lat kép vi se le -
té ben jött el. Azo kat a cso ma go kat, ame lye ket 
a Gyer mek ét kez te té si Ala pít vány ál tal meg -
hir de tett pá lyá za ton a gyomaendrõdi ál ta lá -
nos is ko lák nyer tek (össze sen 131 cso ma got
655 e. fo rint ér ték ben) sze mé lye sen adott át az 
ala pít vány ku ra tó ri u ma ne vé ben Me gye ri Ist -
ván úr a vá ros is ko lá i nak igaz ga tó i nak.

A hely bé li nagy csa lá do sok, és azok a csa -
lá dok kap tak ka rá cso nyi élel mi szer cso ma got, 
akik va ló ban rá szo rul nak a se gít ség re, mint -
egy 167 csa lád. Nagy volt az öröm, ki csik és
na gyok kö zött. Nem le het az ada ko zók ne vét
ma ra dék ta la nul fel so rol ni, de min den kép pen
meg kell em lí te ni, hogy he lyi és kör nyék be li

vál lal ko zók, ma gán sze mé lyek, a kör zet or -
szág gyû lé si kép vi se lõ je, Do mo kos Lász ló
igen je len tõ sen hoz zá já rul tak az ada ko zás si -
ke ré hez.

A cso mag osz tást meg elõz te igen szép ka -
rá cso nyi elõ ze tes mû sor. A he lyi Kner Imre
Gim ná zi um di ák jai egy régi Endrõdi Bet le -
he mes já té kot ad tak elõ, a Beth len Gá bor
Szak kép zõ Is ko la nö ven dé ke i nek ének ka ra
ka rá cso nyi da lo kat éne kel tek. A temp lo mos
Lo vag rend tör té ne té vel össze füg gõ nyil vá -
no san meg hir de tett rajz pá lyá zat nyer te sei is
szem mel lát ha tó an meg ha tód tak, hi szen az
elsõ díj egy Olasz or szá gi út, amit a Temp lo -
mos Lo vag rend Nagy mes te re adott át, nyer -
te se: Tóth Sán dor ta nu ló nak, a má so dik dí jat
Barta Mó ni ka nyer te, (15 ezer fo rint), a har -
ma dik díj nyer te se Kon dor Nóra, (10 ezer fo -
rint), és a ne gye dik dí jat (5.000 Ft) Gyuricza
Bar ba ra ta nu ló nyer te. Kü lön dí jas (10.000
Ft) Ta kács Zol tán szén raj za lett. Az ün nep -
ség fény pont já hoz tar to zott, hogy sze mé lye -
sen meg tisz tel te je len lé té vel az ün nep sé get a
Temp lo mos Lo vag rend Nagy mes te re gróf
Marcello Alberto Cristofani della Magione,
aki Olasz or szág ból jött el, ezen kí vül a Lo -
vag rend ma gyar, oszt rák kép vi se lõi, lo va gok
és egy dáma, akik sze mé lye sen is részt vet tek
a cso ma gok szét osz tá sá ban. Az ün nep ség
szer ve zõ je, hely ben fr. Ungvölgyi Já nos lo -
vag volt, részt vett még a szer ve zés ben, és
anya gi lag is tá mo gat ta a Ke resz tény de mok -
ra ta Szö vet ség Gyomaendrõdi Szer ve ze te, az 
Egy ház köz ség plé bá no sa dom. Iványi Lász -
ló, to váb bá az újon nan lét re jött Endrõdi Ka ri -
ta tív Mun ka cso port és a Templárius
Ala pít vány, , akik nél kül ez a jó té kony sá gi
ün nep ség nem jö he tett vol na lét re. Az õ se gí -
tõ mun ká juk nak is kö szön he tõ, hogy mint egy 
600 részt ve võ ka rá cso nya lett em lé ke ze tes sé. 
Hisszük, hogy ezen a dél elõt tön va ló ra vált
Gyomaendrõdön Ady End re ka rá cso nyi
álma: 

… 
„Ka rá cso nyi rege/ Ha va ló ra vál na,
 Iga zi bol dog ság száll na a vi lág ra…”

Csá szár né Gyuricza Éva

ADVENTI ÖRÖMÖK: JÓT TENNI JÓ!

„Segítsünk a rászoruló gyermekeken!”
Endrõd, Szt. Imre Temp lom 2003. de cem ber 18. csü tör tök de. 10. 00 óra

a rajz pá lyá zat nyer te se, Tóth Sán dor

Alsó kép: a temp lom szõ nye gén az össze gyûj tött já -
té kok új gaz dá ik ra vár nak
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BEKÖSZÖNTÕ: Di csér tes sék a Jé zus Krisz tus!

Exelenciás Uram, Nagy mes ter Úr! Pap test vé rek, ne mes lo va -
gok, dá mák, fõ véd nö kök, jó te võk és ada ko zók, szer ve zõk, ked ves
gye re kek, ked ves szü lõk!

Min den ki na gyon vár ta ezt mai na pot. Hosszú elõ ké szü let és
mun ka elõz te meg. Ezt a kez de mé nye zést, hogy se gít sünk a gyer -
me ke ken, két év vel ez elõtt in dí tot ta el az Élet-má so kért Egye sü let.
Ve ze tõ jük Dáma Vaszkó Sándorné Mar git asszony. Egyik ta gunk ön -
zet len sé gé nek, Dr. Kolbusz Ju dit bí ró nõ nek kö szön he tõ en hét rá -
szo rult csa lá dot lá to gat tak meg és aján dé koz tak meg. Az él mény
le súj tó, ugyan ak kor fel eme lõ volt. A kis Jé zus üzent, hogy se gí te ni
kell eze ken a gye re ke ken. 

A foly ta tás a múlt esz ten dõ ben volt a Gyo mai Jé zus Szí ve temp -
lom ban, ahol már a nagy csa lá dos és hát rá nyos hely ze tû ek kö zül 62
gyer me ket (13 csa lá dot) + 18 ál la mi gon do zot tat aján dé koz tunk
meg. Az Egye sü let mel lett se gí tõ ként és tá mo ga tó ként meg je lent a
Temp lo mos Lo vag rend, a Ke resz tény de mok ra ta Szö vet ség he lyi
Szer ve ze te és a Templárius Ala pít vány is. 

Az idei esz ten dõ min den ed di gi vá ra ko zást felül múl, hi szen 167
csa lád meg le pe té sé rõl szól, mely kö zel 500 gyer me ket je lent. 

A tá mo ga tók köre szé les körû. A Temp lo mos Lo vag rend a szer -
ve zõ mun ka élé re állt és kö zös gyûj té sünk ered mé nye kép pen or szá -
gos ak ci ó vá nõt te ki ma gát. Oly annyi ra, hogy a Ma gyar
Rend tar to mány jö võ jét il le tõ en meg ha tá ro zó je len tõ ség gel bír a
mai nap. 

Örü lök an nak, hogy a Ti szán tú li Comturiaja Köz pont ja
Gyomaendrõd le het, és a jó té kony célú gyûj té sé vel, az ada ko zás
hely szí né ül a temp lo munk ad hat ott hont, mely az if jú ság pél da ké -
pé rõl, Szt. Im ré rõl van el ne vez ve. 

Töb ben is kér dez ték, hogy mi ért a temp lom ad he lyet en nek az
ün nep nek, hisz ez a min den nap ok tól el té rõ en bi zo nyos fel for du lást
okoz. En nek mély gyö ke rei van nak. Tud juk, két ezer év vel ez elõtt,
az Is ten Fia, Jé zus Krisz tus hoz ta el a sze re te tet a föld re. Az Õ szü le -
té sét ün ne pel jük Ka rá csony kor. Mû kö dé se so rán na gyon so kat ta ní -
tott a sze re tet rõl. Éle tét is sze re tet bõl ál doz ta ér tünk. Az õt kö ve tõk, 
a ke resz té nyek is, eb ben is kö ve tik pél dá ját. Az Egy ház két ezer év
óta tö rõ dik a rá szo ru lók kal.

Ezt írja az Apos to lok Cse le ke de tei:
ApCsel 2.42-47
„Áll ha ta to san ki tar tot tak az apos to lok ta ní tá sá ban és kö zös sé -

gé ben, a ke nyér tö rés ben és az imád ság ban. .. A hí vek mind ugyan -
azon a he lyen tar tóz kod tak, és kö zös volt min de nük.

Bir to ka i kat és ja va i kat el ad ták, s az árát szét osz tot ták azok közt, 
akik szük sé get szen ved tek.

Egy szív vel-lé lek kel min den nap össze gyûl tek a temp lom ban. A
ke nye ret há zak nál tör ték meg, s öröm mel és egy sze rû szív vel vet -
ték ma guk hoz az ételt.

Di csõ í tet ték az Is tent, és az egész nép sze ret te õket. Az Úr pe dig 
na pon ként nö vel te az üd vö zül tek szá mát ugyan ott.”

Ami kor szent mi sé re össze gyûl tek, hoz ták az ado má nya i kat, me -
lyet az ol tár köré he lyez tek el. Ki mé zet, ki gyü möl csöt, vagy ke nye -
ret, ha lat, ba rom fit, vagy más élel mi szert. Szent es te lesz a TV-ben
Franco Zeffirelli cso dá la tos film je, a Nap fi vér Hold nõ vér. Eb ben is
lát ha tó ez a cse le ke det. Mise után kö vet ke zett az Agapé. Az ado má -
nyo kat szét osz tot ták. Erre em lé kez tet a mai nap is. Itt, az ol tár kö rül 
össze gyûlt sze re tet aján dé ko kat fog juk szét osz ta ni.

E nagy ese mény re való ké szü lõ dés már nyá ron el kez dõ dött és
mára tel je se dett ki tel je sen. Nap ról-nap ra lát szó dott, ho gyan bon -
ta ko zik ki ez a szép mun ka. A vá ros if jú sá ga meg moz dult, a vál lal ko -
zók, ma gán sze mé lyek szí ve meg nyílt: szin te nincs Gyomaendrõdön

olyan em ber ma, aki ne tud ná, hogy most itt mi zaj lik. Eh hez or szá -
go san is több he lyen csat la koz tak. Kö szön jük. 

Nem utol só sor ban kö szön töm a gyer me ke ket, akik a hívó szó ra
jöt tek a temp lo mi ada ko zás ra és ked ves szü le i te ket, ta ná ra i to kat.
Kö szön töm azo kat is, akik a rajz pá lyá zat ra el küld ték al ko tá sa i kat.
Gra tu lá lok nek tek, ügye sek vagy tok. 

Temp lo munk elõ ször ad ott hont ilyen jel le gû ren dez vény nek,
ün nep ség nek. Bí zom ab ban, hogy a jö võ ben lesz al kal munk a je len -
lé võk kel több ször ta lál koz ni, lesz nek olyan ese mé nyek, ahol ta lál -
koz hat nak Is ten nel. Ve gyé tek ész re és hall já tok meg üze ne tét. 

Né hány nap múl va itt a Ka rá csony. Az el múlt né hány év ti zed ben 
bár mennyi re is pró bál ták át fes te ni át ér tel mez ni az ün nep lé nye gét
(fe nyõ ün nep, sze re tet ün ne pe, stb.) nem si ke rült. Ka rá csony Jé zus
szü le té se nél kül olyan, mint a hús le ves hús nél kül.

Ked ves Szü lõk! Van nak gye re kek, akik ta lán ma lép ték át elõ -
ször Is ten Háza kü szö bét. Ta lán azt sem tud ják, ki az a Jé zus Krisz -
tus, aki nek sze re te te ma ide ho zott min ket. Mond já tok el
gyer me ke i tek nek. Ta nít sá tok õket imád koz ni. És ha gyer me ke i tek
még nem let tek Is ten Fi a i vá a ke reszt ség ben, pó tol já tok!

Most kö szö nöm meg a Ka ri ta tív mun ka cso port nak azt az ál do za -
tos mun kát, akik ko or di nál ták a mai nap lét re jöt tét. Kö szö nöm az
ado má nyo zók nak, fel aján lók nak, a gye re kek nek a nagy lel kû ség ét,
akik anya gi lag és ter mé szet ben se gí tet tek, akik leg ked ve sebb já té -
ku kat aján lot ták fel egy rá szo rult em ber tár suk nak. 

Hogy ki nek mi kö szön he tõ, azt majd rész le te seb ben el mond ja
fr. Ungvölgyi Já nos ta nár úr, a Temp lo mos Lo vag rend Ti szán tú li
Comturiájának Commendatora, egy ház köz sé gi el nök.

Az én fel ada tom vi szont az, hogy elsõ szá mon meg kö szön jem
Ungvölgyi Já nos nak ezt a mai na pot. Õ vál lal ta fel ezt a nagy sze rû
kez de mé nye zést, õ szer vez te meg, és ve zé nyel te le, iszo nya tos sok
mun ká val és gon dos ko dás sal. Azt hi szem, meg ér de mel egy tap sot,
és ké rem, imád koz zunk is érte.

Vé gül még sze ret ném be je len te ni, hogy mai ün nep sé günk fõ -
véd nö ke, Gyulay End re püs pök úr nem tu dott mai ün ne pün kön
részt ven ni. Le vél ben je lez te, hogy ma Bu da pes ten, a Mi nisz ter el nö -
ki Hi va tal Egy há zi Kap cso la tok Osz tá lyán kell meg je len nie.

Is ten bõ sé ges ke gyel me le gyen ju tal muk és azo kon, akik itt ma
meg je len tek. Ké rem, vi gyék el má sok nak is a min ket sze re tõ Is ten
jó hí rét és sze re te tét. A sze re tet láng ja, mint ezek a kis mé cse sek
lob ban ja nak láng ra, és ad juk to vább a fény és a sze re tet láng ját. Is -
ten ál dot ta, bol dog ka rá csonyt kí vá nok min den ki nek.

Iványi Lász ló plébános

A rajz pá lyá zat ered mé nyei:
 

1. díj: Olasz or szá gi ju ta lom uta zás in gyen, tel jes el lá tás sal a lo vag -
rend köz pont já ba, Poggibonsiba. (Nagy mes ter fel aján lá sa)

TÓTH SÁNDOR, Evan gé li kus Gim ná zi um, Bé kés csa ba 
2. díj: 15. 000,- Ft kész pénz (a Kereszténydemokrta Szö vet ség he lyi

szer ve ze té nek fel aján lá sa BARTA MÓNIKA, Evan gé li kus

Gim ná zi um, Bé kés csa ba 
3. díj: 10. 000,- Ft kész pénz,me lyet 50 db ké pes lap el adá sá ból te rem -

tet tünk elõ, mely Ta kács Zol tán és Ra fa el Ti bor al ko tá sa it tar tal -
ma zó ké pes lap. KONDOR NÓRA, Szt. Gel lért Ka to li kus

Ál ta lá nos Is ko la 
4. díj: 5. 000,- Ft kész pénz, mely Neubort Lász ló és csa lád ja fel aján lá -

sa. GYURICZA BARBARA, Szt. Gel lért Ka to li kus Ált. Is ko la 
Kü lön díj ban ré sze sült: 10. 000,- Ft kész pénz, me lyet Dinya Zol tán

(Madizol kft.) vál lal ko zó fel aján lá sa. TAKÁCS ZOLTÁN,

Beth len Gá bor Szak kép zõ Is ko la és Kol lé gi um 
Aján dék ko sár, me lyet Tí már Vin ce (Se lyem u.) élel mi szer ipa ri vál lal -

ko zá sá nak fel aján lá sa és dí ja zott ként BÁRKAI RÉKA (Se lyem

úti óvo da) óvo dás kap ta; 
Já ték cso mag, me lyet Uhrin Eme se vál lal ko zó fel aján lá sá ból

ÁGOSTON DOROTTYA (Se lyem u. óvo da) kap ta meg. 
Aján dék cso mag, me lyet Feketéné Bielik julianna vál lal ko zó nak kö -

szön he tõ en RÁCZ ÉVA (Ró zsa he gyi Kál mán Ált. Is ko la) kap ta 
meg. 

Aján dék cso mag, me lyet Bor si La jos Dévaványai vál lal ko zó nak kö -
szön he tõ en LIZICZAI CSABA (Ró zsa he gyi Kál mán Ált. Is ko -

la) di ák ja kap ta meg.
Eze ken a díjakonfelül a raj zo kat sze ret nénk utaz tat ni és fel aján ló -

kat ke res ni, akik ezek re a gye re kek re fel fi gyel nek. Ugyan is na gyon
szép mun ká kat lát tunk. Sze ret nénk el vin ni a Va ti kán ba, Olasz or szág -
ba, Né met or szág ba, Auszt ri á ba és ter mé sze te sen Ma gyar or szá gon
több püs pö ki szék he lyen is meg mu tat ni és olyan he lyen, ahol je lent -
ke zõk akad nak. A leg job ba kat ké pes lap és fü zet for má já ban ki ad juk
és a raj zok a Temp lo mos Lo vag rend Ti szán tú li Komtúrjának tu laj do -
nát fog ják ké pez ni. Kö szön jük a raj zo kat és az ado má nyo zók se gít sé -
gét.

Tóth Sán dor két al ko tá sa
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1. Marcello Alberto Cristofani della Magione
Nagy mes ter (Olasz or szág) - ké pünk

2. Dr.Fr. Manfred Eder (Né met or szág)
3. dom. Panajotis Floros (Auszt ria)
4. dom. And rea Capelli (Olasz or szág)
5. Dokomokos Lász ló or szág gyû lé si kép vi se lõ
6. Gyer mek ét kez te té si Ala pít vány (Me gye ri

Ist ván)
7. Nem zet kö zi Gyer mek men tõ Szol gá lat (Edvi

Pé ter)
8. Tí már Vin ce vál lal ko zó 
9. Fe ke te Lászlóné vál lal ko zó 
10. Neubort Lász ló vál lal ko zó
11. Bor si La jos vál lal ko zó
12. Tí már And rás vál lal ko zó
13. Hor nok Ernõ új ság író
14. Al föld KHT. 
15. Nagylaposi Ró zsa kert
16. Kert Kiwi Kft.
17. Si kér Kft.

18. CUTI Bt.
19. Uhrin Be ne dek
20. Viki Cipõ (Csi kós Já nos és csa -

lád ja)
21. Né meth B. Lász ló mû sor ve ze tõ
22. Kos suth Rá dió, „A mi idõnk"

szer kesz tõ sé ge
23. Is ko lák, Óvo dák
- Beth len Gá bor Szak kép zõ Is ko la

és Kol lé gi um 
- Kner Imre Gim ná zi um
- Kiss Bá lint Ált. Isk.
- Szt. Gel lért Kat. Ált. Isk.
- Ró zsa he gyi Kál mán Ált. Isk.

- Kos suth úti Óvo da
- Se lyem úti Óvo da
- Blaha úti Óvo da és a töb bi fel

nem so rolt Óvo dák
24. Mé di ák: (Gyu lai ka to li kus Tv,

Duna Tv, Hír Tv, MTV 1-
Sze ge di Kör ze ti Stú dió, Kos -
suth Rá dió, Rá dió 1, Va ti ká ni
Rá dió, Ma gyar Nem zet, Sza -
bad Föld, KELET, Bé kés Me -
gyei Hír lap,
Kép más
Ma ga zin, Új 
Em ber Ka -
to li kus He ti -

lap, Szó-Beszéd,
Gyomaendrõdi Hír adó,
Vá ro sunk. )

25. Ka ra mell Édes ipa ri Kft.
26. Kner Nyom da Kft.
27. Zelnik Jó zsef, Mû vé sze ti

Aka dé mia (Vi ga dó) 
28. Stranszkiné Né meth Zsu -

zsan na var ró nõ
29. Élet Má so kért Egye sü let
30. Ke resz tény de mok ra ta

Szö vet ség 
31. Templárius Ala pít vány
32. Temp lo mos Lo vag rend
33. Ma gyar Kolping Szö vet -

ség
34. Ma gyar Mál tai Sze re tet -

szol gá lat Szar va si Szer -
ve ze te

35. Galli Coop Rt. (Szar vas)
36. Bo dor Györgyné (Nagy ka ni zsa)
37. Ma gán sze mé lyek ter mé szet be ni ado má nyai
38. Pénz be li tá mo ga tá sok, csek ken tör té nõ be -

fi ze té sek (169.600,-Ft Templárius Ala pít -
vány)

39. Endrõdi Táj ház És Hely tör té ne ti Mú ze um,
Szon da Ist ván ak tív köz re mû kö dé sé vel 

40. Mú ze um Ba rá tok Köre Egye sü let
41. ifj. Var jú Lász ló
42. A rajz pá lyá zat részt ve või
43. Endrõdi Ka ri ta tív Mun ka cso port ön zet len

mun ká ja

Is ten fi zes se meg ked ves mind nyá juk ön zet -
len sé gét, nagy lel kû ség ét és a szer ve zõk nek a he -
te kig tar tó ki tar tó és szí vós szer ve zõ mun kát.
Kö szön jük.

Le gyen ál dott a kö zel gõ ka rá cso nyuk sze -
ret te ik, gyer me ke ik és ba rá ta ik kö ré ben.

Fr. Ungvölgyi Já nos
commendator

A Temp lo mos Lo vag rend
Ti szán tú li Komtúriája

Akik részt vet tek a gyûjtésben

Két legfontosabb támogatóink
voltak, akikrõl a következõket
kell tudni:

1. A Gyer mek ét kez te té si Ala -
pít vány igaz ga tó ja, Me gye ri Ist -
ván 131 cso ma got adott át a
temp lo mos lo vag rend ti szán tú li
komtúrjája szer ve zé sé nek kö szön -
he tõ en a kö vet ke zõ in téz mé nyek -
nek, me lyet a Szt. Imre
temp lom ban vet tek át a saj tó és te -
le ví zió nyil vá nos sá ga elõtt:
· Szt. Gel lért ka to li kus ál ta lá nos is -
ko la (35 cso mag);

· Kiss Bá lint ál ta lá nos is ko la (50 cso mag);
· Ró zsa he gyi Kál mán Ál ta lá nos is ko la (30 cso mag);
· Kos suth úti óvo da (16 cso mag).

Össze sen 131 cso ma got ado má nyo zott az ala pít vány pá lyá zat út -
ján ezek nek az in téz mé nyek nek, mely nek ér té ke kö zel 700-eft volt. A
cso ma go kat a si kér kft. Tu laj do no sa i nak kö szön he tõ en, in gyen le szál -
lí tot ták a hely szín re Ju hász Lász ló gép ko csi ve ze tõ nek kö szön he tõ en.

Vele uta zott és se gí tett be pa kol ni Matyelka Jó zsef, aki a Kos suth úti
óvo da kar ban tar tó ja. Ez úton kö szön jük meg mun ká ju kat. Itt kell meg -
em lí te nem Dr. Csoma Antalné ál do za tos mun ká ját, aki az is ko lák kö -

zöt ti kap cso lat tar tást in téz te és szer vez te. Fon tos még meg em lí te ni,
hogy az összes, igen szép ki vi te lû meg hí vót in gyen ké szí tet te a Kner

Nyom da Rt. és itt mon dunk kö szö ne tet Papp La jos ve zér igaz ga tó úr -
nak.

A Temp lo mos Lo vag rend ré szé re a Templárius Ala pít vány ké rel -
mé re a csa lá dok ne ve it és cí me it a he lyi Csa lád se gí tõ Iro da ve ze tõ jé -
nek Czikkely Eri ká nak és mun ka tár sa i nak kö szön jük meg.

Fon tos meg em lí te ni Szon da Ist ván és mun ka tár sa i nak ne vét, a
Mú ze um Ba rá tok Köre Egye sü let tag ja i nak azt a szín vo na las ki ál lí tást, 
amit a gyer me kek raj za i ból és a Lo vag rend anya gá ból ké szí tet tek.

Nem utol só sor ban az újon nan ala kult Endrõdi Ka ri ta tív Mun ka -

cso port ve ze tõ jé nek, Szakálos Tibornénak és min den tag já nak a
he te ken át tar tó meg fe szí tett és ki tar tó szer ve zõ mun kát.

2. A Nem zet kö zi Gyer mek men tõ Szol gá lat ma gyar ta go za tá nak
ve ze tõ je, Edvi Pé ter az utol só pil -
la na tok ban lep te meg a gyer me ke -
ket.

100 ka rá cso nyi cso ma got adott 
át, egyen ként 10.000 Ft/csa lád ér -
ték ben. Újabb 67 cso mag le szál lí -
tá sa vá rat ma gá ra, me lyet az
ün ne pek után fo gunk le szál lí ta ni és 
az ok ta tá si in téz mé nyek ve ze tõ i -
nek se gít sé gé vel fo gunk szét osz ta -
ni a rá szo rul tak kö zött. Ér té ke több 
mint más fél mil lió fo rint. Há lá san
kö szön jük ne mes lel kû sé gét és se -
gít sé gét.
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ZÁRSZÓ

Uram. Kö szö nöm Ne ked.
A mai nap min den ke gyel mét, fé nyét, jó sá -

gát és örö mét. 
Kö szö nöm Ne ked!
A 167 csa lá dot, ben ne a kö zel 500 gyer me -

ket. Ar cuk ra gyo gá sát, si mo ga tó öle -
lé sét, mo so lyát.

Kö szö nöm Ne ked!
Kö szö nöm a Temp lo mos Lo vag ren det, és

min den sze re tõ szí vet, akik kö rül vet -
tek.

Kö szö nöm Ne ked.
A mér he tet len ke gyel med ere jét, hí vá sod,

ami ért ma kö zénk jöt tél.
Kö szö nöm Ne ked.
Meg nyi tot tad a szí ve ket, lel ke ket, meg nyi -

tot tad ma a Menny bol tot.
Kö szö nöm Ne ked.
Azt a sok fel aján lást anya gi ak ban, ado má -

nyok ban és a meg nyílt szí ve ket.
Kö szö nöm Ne ked.
Az ál dott sok ke zet, ami ezt a mai na pot

elõ ké szí tet te.
Kö szö nöm Ne ked.
Túl csor du ló ke gyel med, mely he tek óta vé -

gig kí sér te mun kán kat és vá ra ko zá -
sun kat.

Kö szö nöm Ne ked.
Min den ne héz sé gét, örö mét és nap ról-nap -

ra ki bon ta ko zó és mára kész mû ve det.
Kö szö nöm Ne ked.
A he lyes irányt, a szer ve zõi ka riz mát, a

min dig kész meg ol dást.
Kö szö nöm Ne ked.

Árad jon most szét ke gyel med ha tal mas
ere je, a szent lé lek tüze Mindnyájótokra.

Árad jon most szét a jó, a szép, az öröm és sze re tet szí ve i tek ben.
Mu tasd meg Uram 

a he lyes utat,
és ta lál ja tok
rá a nap min -
den per cé -
ben, min den
ne héz sé ge -
tek ben és
örö mö tök -
ben egy -
aránt.

Mi rõl tud já tok
majd ezt
meg ta -
pasz tal ni?
On nan, ha
meg tér tek
és le vet kõ -
zi tek a po -
gá nyok
szo ká sa it,
go nosz sá -
ga it, a dro -
got és az
al ko holt
el ve ti tek
ma ga tok -
tól. Azt ve -
szed ész re,
hogy van
más út.

Azt ve szed ész re, hogy té ged is ész re vesz -
nek, meg lát nak, és ez ál tal már meg -
szó lí tott az Úr.

Azt ve szed ész re, hogy tudsz ün ne pel ni,
hogy vá rod a kisJézus szü le té sét,
hogy tudsz örül ni má sok örö mé nek,
együtt tudsz érez ni baj ba ju tott em -
ber tár sad dal.

Ezt ak kor ta pasz ta lod meg, ha is me red a
ke reszt ség szent sé gét, is me red a
szent lé lek ere jét.

Ez mi? A ke resz te lés és a bér má lás. Ezek
azok az „esz kö zök”, ami vel fel le szel
vér tez ve, és nagy dol go kat tudsz cse -
le ked ni.

Ha ez hi ány zik éle ted bõl, ak kor nincs jól
fel épít ve a lel ked. Olyan, mint a ház,
ami nek nincs alap ja. Ha nincs alap ja,
az össze dõl. Ilyen lesz a Te éle ted is. 

Is ten min den ki nek sza bad aka ra tot adott,
ezt je gyezd meg. Te döntsd el, hogy
mit akarsz! 

Szik la ala pot lel ked nek, és fel hagysz min -
den rosszal vagy a  po gá nyok ál do za -
tá vá válsz és lesz majd va la mi.

Egyet tud nod kell, hogy Is ten sze ret Té ged. 
Mert elõt te min den ki egy for ma és
nem sze mély vá lo ga tó. Halld meg hí -
vá sát, fi gyeld sor so dat és éle ted, ak -
kor majd rá jössz, hogy ez zel mit
üzent Ne ked az Úr és mit kell vá lasz -
ta nod.

 
Kö szö nöm Is te nem, hogy eze ket a gon do -

la to kat szám ba ad tad és el mond hat -
tam.

Uram! Há lát adok a mai nap min den ke gyel mé ért. Mu tasd meg az utat
ezek nek a gye re kek nek és mu tasd az utat a két ke dõk nek. 

Min den je len lé võ csa lád nak, gyer mek nek és ven dég nek Is ten tõl meg -
ál dott bol dog ka rá csonyt és egész ség ben, bé ké ben, sze re tet ben
tel jes ered mé nyes új esz ten dõt kí vá nok MINDENKINEK.

Kö szö nöm.

Fr. Ungvölgyi Já nos

A kü lön dí jas Ta kács Zol tán al ko tá sa


