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Az időben született Isten Fia akar Veled találkozni! 

Nem kell nagyon félned, adj időt 

Istennek, engedd, hogy Isten 

megjelenjen benned! Nézzük az időt! 

Oda kell érnem, nem késhetek el. 

Lemaradok valamiről, ami fontos lett 

volna az életemben. Jézus Krisztus 

ebbe az időbe születik bele! Ott van 

jelen, és valamit kell kezdened Vele! 

Lehet, hogy éppen nem megfelelő 

pillanatban jön. Lehet, hogy olyan 

pillanatban jön az életedbe, amelyre 

nem számítottál!  

    Ha megnézzük a világunkat, akkor voltak 

emberek, akik nem számítottak erre az eljövetelre, 

erre az eseményre! Legszebb példa erre Heródes! 

Meg akarja gyilkolni Őt! Ebben a kicsiny, 

törékeny gyermekben vetélytársat lát! A hatalmát 

veszélyezteti, holott még járni, írni-olvasni sem 

tud! Egy pici gyerek, aki még magáról sem tud 

gondoskodni! Ez nemcsak akkor egy esetben 

történt meg! Heródes nemcsak egy van ebben a 

történetben, őt ismerjük csupán! Ma is vannak 

Heródesek! Ma is úgy gondolják sokan, hogy ha 

Jézust beengedik az életükbe, akkor veszélynek 

teszik ki ezt az életet! Valami olyannak, mint 

Heródes gondolta, és az ellenállásuk nő. Gyűlölni 

fogják azokat is, akik ezzel a pici gyermekkel 

egyáltalán kapcsolatba kerülnek. Megpróbálják 

eltüntetni, átnevezni, bagatellizálni Jézus 

személyét! Ne legyen Ő a középpontja az 

életemnek!  

    Karácsonykor Krisztust ünnepeljük, aki ebbe a 

világba beleszületett. Ha van én-időm számára, és 

ezt az én-időt odaadom, akkor egyszer csak meg 

fog jelenni benne, csak ne nézzem magát az időt! 

Nem megrendelésre jön! Hozzászoktunk a 

megrendelésekhez! Leülünk a 

számítógépünk elé, megrendeljük a 

terméket! Ha a termék megfelelő, 

akkor örülünk neki, ha nem, akkor 

bosszankodunk és visszaküldjük a 

feladónak. Vissza kell követelnünk a 

pénzt, alkudoznunk kell utána az 

eladóval! Jézus amikor eljön az 

életembe, nem ezt teszi! Ő pont azt 

adja nekem, ami a legmegfelelőbb!  

Személyét adja, aki rám szorul, 

emberre!  

       Mindig van zűrzavar a világban, mert az 

ember önmagában az áteredő bűn óta „zavarodott” 

lény! Engedjem, hogy az időmben megjelenjen, 

amit nehezen adok oda neki, amit sokszor olyan 

dolgokra használok fel, ami szinte felesleges! 

Szent Pál a Gal. 4-4.-ben ír arról, hogy az idők 

teljességében eljött Jézus erre a világra, aki 

asszonytól született! Asszony nélkül erre a világra 

senki nem születhet! Asszonytól, aki fogant! A 

Szűzanya a Szentlélek erejéből foganta Fiát! Ez 

az, ami életünk egyik fontos-lényeges kérdése! 

Isten erre a világra engedett születni bennünket, 

élettel ajándékozott meg, és ez az élet 

MEGVÁLTOTT ÉLET, amire mi igent vagy 

nemet mondhatunk, ami mellett elköte-

leződhetünk, vagy visszautasíthatjuk!  

     Ez az élet nemcsak úgy magában létezik, 

hanem a kapcsolatainkon keresztül jelenik meg. 

Nem lehetséges az embernek önmagában 

megvalósítani! Kiterjed, kiárad másokra! Ez a 

KIÁRADÁS MAGA A KARÁCSONY! Akiben 

nincs szeretet, ezt nem érti meg. Aki csak saját 

magára gondol, aki csak saját maga érdeke, egója 

(folyt. a köv. oldalon) 
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szerint cselekszik, nem érti meg a lényeget! A 

gondoskodás az önzetlen szeretet! A szeretetet 

nem üzletnek, nem dicsőségnek, nem 

elismerésnek tartjuk, hanem önmagában azért van 

meg, mert létezik!  

      Minden külső dolgot jó lenne félretenni, ami 

megzavarja az életemet, és nem engedi, hogy 

kiteljesedjen! Mi ennek az akadálya? Mi az, amit 

nem tudok elengedni?  Meghatározza és bilincsbe 

köti a kezemet! Az ég, a csillagok, a pásztorok, a 

legmegvetettebb, legegyszerűbb emberek 

üzennek! Az angyalok és az állatok üzennek, 

ahogyan jó ízűen eszik a szénát! Nemcsak az 

ember ujjong ezen az ünnepen - hanem Izajás  

próféta nyomán - ami ebben a világban létezik! 

Érezze meg az egész világ a szeretet 

megjelenését! 

    Kisgyermek koromban a juhoknak 

Karácsonykor sarjút, jobb minőségű szénát 

adtunk! Pontosan azért, hogy az állat is érezze 

meg az ünnepnek a magasztosságát! Isten a lehető 

legjobbat akarja adni! Nem idegent, hanem a Fiát 

adja! Ő az, aki eljön a világba, megvilágosítja az 

életünket! Adjunk neki időt! Engedjük, hogy 

betérjen a mi életünkbe, mert Ő az, aki 

megszenteli azt! 

    Áldott Karácsonyt!                  Ferencz Károly 

                                                   plébános 
 

A bezárt szív a legrosszabb börtön 

Lelki napot hirdetett a  plébánia fiatalok számára. A 

cím érdekesnek ígérkezett, többen sajnálkoztunk, 

hogy mi nem hallgathatjuk  ezt az előadást.  A fiatal 

korosztály megtöltötte a nagytermet. Játékos 

bemutatkozással és ismerkedéssel oldódott a 

hangulat, örültek az együttlétnek, néhányan 

idősebbek pedig nekik örültünk. Hitünket erősítő 

érzés látni, ahogyan vallásos fiataljaink közösségben 

élik meg hitüket. Mintha gyermekkorom hittanórái 

elevenednének meg! 

    Milyen is a börtön, mi az emberek véleménye 

róla, és hogy vélekednek maguk az elítéltek? 

Következő lépésben Károly atyával számba vettük 

azokat az élethelyzeteket, amik számunkra börtönné 

válhatnak. Nagyon sok ilyen létezik, s nem csak a 

kábítószer rabságára gondolhatunk, rossz 

szokásainknak is rabjaivá válhatunk. Börtön lehet 

akár egy társadalmi rendszer is. Plébánosunk saját 

életéből vett példákkal erősítette mondandóját. 

    Mi a szabadulás útja? Tárjuk kj szívünket Isten 

előtt! Keressük, és ha megtaláltuk, érintsük Őt, 

forduljunk hozzá különböző alkalmakkor imával, 

dicsőítéssel, szentségimádás által. Nemcsak a 

megszokott, időben behatárolt imára kell 

gondolnunk, bátran forduljunk Istenhez a nap 

bármely szakaszában. Az Isten és ember közötti 

kapcsolatot nagyon jól szemlélteti Michelangelo 

mennyezeti festménye a sixtusi kápolnában. Isten és 

Ádám egymás felé nyújtott ujjai nem kapcsolódnak, 

egy kicsi hézag van közöttük. Isten az ember felé 

nyújtja a kezét, az embernek szabad akaratán múlik, 

hogy megérintve ezt az ujjat, elfogadja Istent. A 

bezárt szív a legrosszabb börtön, az Isten felé nyitott 

pedig a legragyogóbb istenélmény lehet. 

    A téma továbbgondolása, az ifjak kérdéseinek 

feltevése kiscsoportos beszélgetésekben folytatódott. 

– is - 

 

IMA A CSALÁDOKÉRT - MÁRIÁHOZ 

Ó Mária, Isten Anyja és a mi anyánk! Bemutatjuk 

neked családjainkat. A család fontos az Egyház és a 

világ számára. 

   Ó Anyja a názáreti családnak, Te ismered minden 

család nehézségét, problémáját, a fenyegető 

veszélyeket. Te látod a családokat magával sodró 

kríziseket: a romlottságot, a hűtlenséget, a 

széthúzást, a válásokat, abortuszokat, önzést. Ó 

Anyánk és Királynőnk, tartsd távol családjainkat 

ezektől a bajoktól. Uralkodjon otthonainkban mindig 

tisztelet és szeretet a szülők, gyerekek és testvérek 

között. 

   Uralkodjék otthonainkban mindig Isten szeretete, 

és virágozzék mindennap az imádság.Ó családok 

királynője, palástod alatt találjanak oltalomra a 

szülők, a jegyesek, a nagyszülők és főképp a 

gyermekek. Esd ki ezt számunkra Szent Fiadnál, ó 

Isten Anyja, jó Anyánk! Amen 
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Rózsákból fonogatott imafüzér 

Szeptemberben újjászerveződött a rózsafüzér 

társulat. Nem cserélünk titkokat, mindenki vállalás 

szerinti tizedet imádkozik otthon az adott napra 

előírt rózsafüzérből, kb. 20 tagunk van. Egy kisebb 

csoport a szentmisék előtt elmondja a napi 

rózsafüzért, a szombati-vasárnapi szentmisék előtt 

egyre többen bekapcsolódnak a közös imába. 

Decemberben a hajnali misék után imádkozunk 

együtt. Köszönet azoknak, akik ott maradnak ezért a 

rorate misék után! Örömmel tapasztaljuk, hogy 

sokan vannak. Tervezünk havi egy alkalommal 

januártól szentségimádással egybekötött imaórát a 

szombat esti szentmisék előtt. Az első alkalom 

január harmadik szombatján 21-én du. 16 órától lesz. 

Kérjük a társulat tagjait, lehetőség szerint 

mindannyian vegyenek részt !  

Néhány gondolat: 

„Sokat imádkozzátok a rózsafüzért! Oly kevésbe 

kerül, és oly sokat ér!. Az imádság azt jelenti: 

szívünket Isten szívébe öntjük.” (Pio atya) 

„A Mária-tisztelet egyidős egyházunkkal. Ennek a 

kedves szeretetnek egyik megnyilvánulása, hogy az 

esztendő két hónapját, a virágos májust és a 

hervadást hozó októbert Máriának szenteljük. 

Mindkét hónapban csokorba kötjük virágainkat, és 

amikor kifogyunk a virágokból, a szeretet 

leleményességével imádságból kötünk koszorút. Ezt 

a kedves imafonalat rózsafüzérnek nevezzük. . 

Amikor a Szűzanya Lourdes-ben megjelent a kis 

Bernadettnek, ezt mondotta: Fogd a rózsafüzért és 

nézz reám! Ebben rejlik a rózsafüzér ereje. Máriára, 

Jézus legdrágább követőjére fordítja tekintetünket. 

… …Mária azonban nemcsak tanítani akar minket, 

hanem segíteni, szeretni és vigasztalni. Erre a 

vigaszra életünk során gyakran rászorulunk…  A 

földi élet útja semmihez nem hasonlít annyira, mint 

a keresztúthoz. Nemcsak Jézus, mi is sebeket 

kapunk rajta. Kihez forduljunk bánatunkban? Az 

emberekhez? Igen, hozzájuk is. Ám igazi vigaszra 

csak Jézusnál és Máriánál találunk.”     

(György Attila). 

 

Imacsoportjaink -  Imaóráink 

Együtt a Szűzanyával. Lassan egy éve, hogy Imacsoportot alakítottunk, minden hónap első szerdáján 

17 órai kezdéssel a hívek kéréséért imádkozunk a plébánia közösségi termében. Közös ima, tanítás, a 

témához kapcsolódó megosztások. Segítjük egymást a nehézségben, együtt vagyunk az örömben. 

Tudjuk, hogy sokan fordulnak Máriához segítségét, közbenjárását kérve. Biztatjuk kedves 

testvéreinket, hogy vegyenek részt egy-két ilyen alkalmon, a többit bízzuk Égi Édesanyánkra!     * * *  

 Minden hónap második szombatján de. 10 órától az 5 órai szentmiséig csendes szentség-imádást tart a 

cursillos csoport. Szeretettel várnak mindenkit, aki szükségét érzi, hogy betérjen egy kis 

„beszélgetésre” az Úrral.        * * * 

Minden hónap harmadik szombatján a szentmise előtt egy órával tervezzük a Rózsafüzér Társulat 

havi, szentségimádással egybekötött imaóráját, az elsőt január 21-én. A mise végi hirdetésekben és a 

hirdetőtáblán értesítjük a tagokat az esetleges változásról. Az imaórák nyitottak, azokon mindenki 

részt vehet.                  * * *        

Vendégeink az ovisok 

Nem múlhat el nélkülük a Szent Márton nap, 

talán évtizedes hagyomány már ez! Szülők, 

kisebb testvérek ötletes kis lámpásaikkal 

kísérik a Márton napi ludat, tesznek egy kört a 

városban lelkesen énekelve, hogy 

megszolgálják a séta végén következő kis 

lakomát. Szépen elcsendesülve, fegyel-

mezetten betérnek a templomba, ahol csak 

néhány mécses ég. A katolikus óvoda 

növendékeinek nem új a templom. Mivel Szent 

Mártonról is hallottak már, meg is csodálják az 

oltár előtt az őt ábrázoló képet. 
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Szent Imre iskolai oldalak 

 

„Sokat tehetünk a békéért … az imádságaink és a megbocsátás által” 

Kicsik Nagymarosról 

Egy októberi napon voltunk 
Nagymaroson, az ifjúsági talál-kozón. A 
kirándulásra az ország minden részéről 
érkeztek, így sok új emberrel 
ismerkedhettünk meg. Az egész nap jó 
hangulatban telt. Énekeltünk, beszél-
gettünk, majd szentségimádáson és 
szentmisén vettünk részt. Napközben 
lesétáltunk a Duna partra játszani is.  
Nagyon gyorsan eltelt az egész nap, 
ahol felejthetetlen élményekben volt 
részünk.               Urbán Amira 5. b.                                          

  
 Keresd a békét, és járj annak útján! - ez 
a zsoltáridézet volt a mottója az őszi 
ifjúsági találkozónak. 
Október 1-én kisbusszal indultunk 
Nagymarosra. Vidám utazás után, 
amikor megérkeztünk, bekísértek 
minket csoportonként termekbe. 
Nagyon sok érdekes programban volt 
részünk. A nap végén minden gyerek 
közös misén vett részt a Közösségi 
Házban.                                                
                          Csesznok Jázmin 4. b.  
 

 

 

Nagymarosi gondolatok 

 „Bízzuk a Jóistenre, hogy miért történt ez 

így!”(az esemény több épületben zajlott) – 

mondta a szerzetes, majd megjegyezte: „a 

Nagymarosi Ifjúsági Találkozókat kezdetben 

csak a templomban lehetett megtartani, tehát 

olyan ez, mintha visszatérnénk a kezde-

tekhez.”  

„Nem baj, ha most ilyenek a körülmények, 

legyünk itt nyitott szívvel, ebből is élet 

születhet, akár még hivatás is, vagy egy régi 

sérelmünk elengedése, vagy egy jó szent-

gyónás” buzdította a jelenlévőket.( Dobszay 

Benedek).  

„A tavaszi Nagymaros a Lélek adományairól 

szólt – folytatta –, s az őszi alkalmon 

„szembenézünk a világ zűrzavarával, a háború 

tényével, a sérüléseinkkel, a fájdalmainkkal, s 

arra keressük a választ, hogy mit kezdjünk 

ezzel az egész helyzettel.” 

Magyar Gergely OFM (jelenleg több 

kárpátaljai település plébánosa, hat éven át a 

kárpátaljai misszió vezetője, korábban tizenegy 

évig ferences tartományfőnök) felelevenítette 

azt a pillanatot, amikor megtudta, hogy a 

háború kitörése után fél évvel a kárpátaljai 

misszióba kell mennie: „…azt éreztem, hogy a 

küldetésem valamiképpen a békével lesz 

kapcsolatos”. Mert a béke nem adódik 

magától, a békén dolgoznunk kell, 

foglalkoznunk kell vele.          (Magyar kurír) 

 

 

„Én hiszem, hogy szüksége van e kornak, a kor 

minden emberének Szent Imrére és a sokszor 

névtelen, észrevétlen szentek életüzenetére. 

Mert valljuk: az élet üzenet környezetéhez. 

Üzenet ahogy él, ahogy élt, minden sorsalakító 

tette, és viszonyulása a világhoz, üzenet az a 

munka, amit hivatásként, küldetésként végzett, 

s üzenet minden gyümölcs, amit termett.”  

(Ferenc pápa)
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Szent Imre iskolai oldalak 

Megkezdődött idén adventben is a lelkes karácsonyi 

készülődés. Az osztályokban adventi koszorúk, kis 

házi betlehemek láthatók, az aula karácsonyfával és 

csodás díszekkel várja a Messiás érkezését.  

 

A karácsonyfa alatt szépen csomagolt dobozokat 

láttam. Érdeklődésemre kézbe kaptam és itt közlöm 

a Mosoly Manók Akciójáról a híradást. 

Kedves Szülők! 

Örömmel tudatjuk, hogy a mai reggellel bezárólag 

114 db díszes ajándékdobozt sikerült 

összegyűjtenünk és elhelyeznünk az aulákban. 

December 9-én, a GLS futárszolgálat szállítja el 

azokat a Máltai Szeretetszolgálathoz. Az ünnepi 

előkészületek részeként addig is csodálhatják 

tanulóink és az intézménybe érkező szülők, 

vendégek.  

Hálás köszönet minden segítő szándékú gyereknek, 

szülőnek és pedagógusnak! Ismét bebizonyítottuk, 

hogy Jónak lenni, jó! A továbbiakban is szeretném 

kérni segítségeteket, hogy a tartós élelmiszer-

gyűjtésünk is sikeres legyen, gondolva a rászoruló 

családokra!  

Földesiné Kiss Tünde. 
 

Készülődés karácsonyra 

Szünetben a felsősökkel arról beszélgettem, hogyan 

készülnek az ünnepre, hogyan zajlik családjukban a 

szenteste. Többen említették, hogy testvéreikkel egy 

kis műsort adnak ilyenkor, saját készítésű 

ajándékokkal lepik meg szüleiket, testvéreiket. Az 

egyik tanulónak a tavalyi pályázatra készült és 

megőrzött írását adom kötre. „Én és a családom úgy 

készülünk karácsonyra, hogy feldíszítjük a 

fenyőfánkat. Mézeskalácsot csinálunk, süteményeket 

sütünk. Finom ételeket készítünk a hozzánk 

vendégségbe érkező családtagjainknak. 

Végre elérkezik a nagy nap. Szentestén 

megajándékozzuk egymást. Karácsony előtt néhány 

nappal meghívjuk a vendégeket. Szenteste előtt egy 

nappal már várjuk, hogy Isten Fiát, Jézust 

ünnepelhessük születésnapján. Én saját készítésű 

ajándékkal lepem meg családtagjaimat. Énekelünk a 

karácsonyfa körül. Ezt követően megtartjuk az 

ebédet és a vacsorát. A kettő között beszélgetés és 

játék történik. És mikor ennek vége, valamint az 

étkezéseknek is, készülődünk az éjféli misére” 

* * * * * * * * * 

Adventi események 

Dec. 11-én,vasárnap a városi gyertyagyújtáson 

iskolánk kis kórusa is fellépett az ünnepi műsorban.    

Molnár Aranka vezényletével. A rossz időjárás miatt 

erre az eseményre az örvendező vasárnapon a 

Művelődési Házban került sor. 
 

 Évek óta eljátsszák a Szállást keres a Szent Család 

nevű énekes népi játékot a Deák téren. Idén a Fő 

téren, a városi nagy karácsonyfa mellett jelent meg 

Szűz Mária és Szent József. Társaik, a 8. c osztály 

tanulói meleg teával kínálták a járókelőket, 

szaloncukrot, igekártyát és kis papír betlehemet 

osztogattak. A Szent Család korhű öltözete mellett a 

szamár sem hiányzott, idén kettő is volt belőlük. A 

tanító nénivel a Fő térre látogató kicsik lelkesen 

simogatták őket, a bátrabbak a hátukra is felültek,  
   Köszönet az események résztvevőinek! 
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K a r i t á s z   h í r a d ó 

Újból részt vettünk a Tescoban rendezett 

élelmiszergyűjtésen november 18-20-án.A jó 

szándékú vásárlók által az Élelmiszerbank 

felhívására  a gyűjtő kocsikba helyezett tartós 

élelmiszerekből a tiszafüredi Salkaházi Sára 

Karitász Csoport a rászorulókat segíti 

   A háromnapos gyűjtést csoportunk szervezte, 

de tagjain kívül is többen részt vettek az 

egyházközségből. Az adományozók között 

ismeretlenek és ismerősök egyaránt akadtak. 

Főként a fiatalabb korosztály, házaspárok, 

családi bevásárlásra látogatók, fürediek és 

vidékiek egyaránt. Mindig jó érzés  

a gyűjtésben segítő munkatársaknak, amikor 

látják, hogy örömmel, önzetlenül adnak az 

emberek. Megható, ahogyan a szülők 

gyermekeik kezébe adják az adományt, a jóra 

nevelést nem lehet elég korán elkezdeni. 

   Katolikus iskolánkban és óvodánkban is folyt 

a gyűjtés. 

   A karitász csoport által elkészített csomagok 

még karácsony előtt eljutnak a rászorulókhoz. 

Ezekbe a csomagokba készített egy lelkes kis 

csoport mézes süteményt.  

   A cursillos csoport tagjai kezdeményezték az 

akciót, de bevontak fiatalokat is. Mindez az 

Ifjúsági házban zajlott. A munkánkat érdek-

lődéssel figyelték az ott tartózkodó diákok..

 

Csoportos keresztelő advent harmadik vasárnapján 

Különleges ünnep volt ez a tiszafüredi hívek életében. 

December 11-én nyolc gyermek és egy édesanya részesült 

a keresztség szentségében. Prédikációjában Ferencz 

Károly atya kiemelte, hogy az egyházközségnek és 

ezeknek a családoknak még nagyobb öröm ez a vasár-

nap. Fontos, hogy mindig meglássuk, hogyan tisztíthat-

juk szívünket, tehetjük ragyogóbbá életünket Istennel 

való találkozásunkra készülve.  

Életükre a Jó Isten áldását kérjük! 
 

 

HÍRDETÉSEK 

Adventi lelkigyakorlatot tartunk dec. 19-20-21-én du. 5 órai kezdettel,                 

előtte fél órával és a szentmisék alatt gyónási lehetőséggel.                                

Ezeken a napokon nem lesz hajnali mise. 

A Szállást keres a Szent Család ájtatosságot idén 

a tavalyihoz hasonlóan a templomban végezzük, 

dec. 15-től kezdődően naponta 17 órától. Ezekre 

az imádságos alkalmakra is nagy szeretettel 

várjuk a híveket.  

A karácsonyi pásztorjáték dec. 24-én az éjféli 

mise előtt 23,15-kor kezdődik. 

Egyházmegyei szentségimádási nap lesz dec. 

28-án! De. 10 órakor szentmise, majd egyéni 

szentségimádás du. 4 óráig az Oltáriszentség 

előtt. Várjuk a jelentkezőket és mindenkit. 

 

Kérjük kedves híveinket, amennyiben még nem 

fizették a 2022. évi egyházközségi hozzá-

járulást, rendezzék a plébánián nyitvatartási 

időben (munkanapon 8-12-ig)!

 

A karácsonyi időszak miserendje templomainkban 

 

Éjféli mise Kócsújfalun 15, Tiszaörvényen 18, Nagyivánon 20, Tiszaörsön 22, Tiszafüreden 24 

órakor. Dec. 25-én Tiszaörsön 8, Nagyivánon 9,15, Tiszaigaron 10, Tiszafüreden 11, Tiszaszőlősön 

11,30 órakor. Dec. 26-án Tiszaörsön 8, Nagyivánon 9,15, Tiszafüreden 11 órakor. Dec. 31-én 

Kócsújfalun és Tiszaszőlősön 14 , Tjszaörvényen és Nagyivánon 15,30,Tiszaörsön és Tiszafüreden 17 

órakor. Jan 1-én Tiszafüreden 11, Tiszaigaron 14, Tiszaörsön 15,30, Nagyivánon 17 órakor. 
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Anyakönyvi hírek 
2022. aug. 1-től nov. 30-ig 

ANYASZENTEGYHÁZUNK ÚJ TAGJAI

Tiszafüred:  

Homonnai Imre és Ádám Éva lánya Boglárka 

Rédai László Csaba és Bodor Anikó Irén fia 

Roland Márk 

Oman Kristóf és Dobi Evelin fia Kristóf Botond 

Joó Ferenc és Rácz Mária fia Dominik 

Molnár Attila és Csala Anita fia Ádám 

Tóth László és Horváth Brigitta fia Bálint 

Piliczki Milán és Barnóczki Alíz lánya Polett és 

fia Milán 

Borúzs Zsolt és Rácz Alexandra fia Zsombor 

István 

Tiszaörs:  

Oláh Gábor György és Szalontai Judit fia Máté 

Szabó Boldizsár és Galyas Erzsébet Zsuzsanna 

lányai Letícia és Jázmin Erzsébet 

Danó Lajos és Rántó Kinga lánya Léna Mária 

Bakó János és Majoros Annamária fia Nimród 

János 

Kanizsai Sándor és Kulcsár Tünde fia Gábor 

Tiszaszőlős: 
Miklósi Tamás és Varga Ildikó fia Tamás Zoltán 

Nagy János és Szallár Mónika fia János 

Barabás Árpád György és Kosztics Renáta lánya 

Loretta 

Nagyiván: 

Csontos Lajos és Nagy Dorottya fia Hunor 

 

HALOTTAINK:

Tiszafüred: 
Horváth János Kócsújfalu  

Gál József Muhi út 

Gál Lászlóné Gyursánszki Mária Füstdomb út  

Bodnár Ferencné Ádám Irén Muhi út  

Tuza Lászlóné Herbák Erzsébet Józsa utca 

Korsós Károlyné Szabó Erzsébet Morgó út 

Takács Istvánné Dajka Mária Füredi út 

Hegyi Istvánné Vas Mária Petőfi út 

Dr. Kovács Imre Veszprém 

Papp Tibor Örvényi út 

Nagyiván: 

Mag József Karcag 

Megyesi László Fő út 

Urbán Imréné Smigróczki Piroska Kossuth út 

Urbán Pálné Kurucz Katalin Tiszaörs 

Tiszaörs: 
Magyar Lászlóné Balaskó Irén Rákóczi út 

Szécsi József Kútsor út 

Bendő Vilmosné Muliter Erzsébet Kossuth út 

Tiszaigar: 

Illés András Mátyás király út 

Berényi Lajos Petőfi út  

Rézműves Istvánné Seres Katalin Vörösmarty út 

Tiszaszőlős: 

Szegedi Ferencné Mojzes Margit Szarvas S. út 

Tiszaörvény:  

Mályi Gézáné Juhász Gizella Rákóczi út 

Bukta Béla József Liget út 

Végh Gyula Hunyadi út 

 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK 

Tiszafüred: 

Lajtos Richárd és Ladányi Bettina 

Vásárhelyi Tamás és Mátai Anna 

Szabó Péter és Gál Rita 

Tiszaörvény:  

Domborónszki Rita és Oláh Csaba 

Kiss József Zsolt és Szakácsi Orsolya is!  

Tiszaörs:  

Kiss Balázs és Urbán Kinga 

Nagyiván:  

Tóth Imre és Farkas Erika 

Kerekes András és Czinege Ágnes 
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Gyermekvilág 
 

 

Fenyőgallyas kis Jézuska lelkünk 

drága gyöngye 

A szeretet fehér szárnyán szállj, 

siess a földre 

Lelkünkben kis jászolocskát 

készítettünk néked 

Puha meleg takaróba 

göngyölgetünk téged. 

 

 

Szűz Mária, édesanyja, veled 

egyesülve 

Imádjuk a kis Jézuskát, ó, légy 

segélyünkre, 

Hogy szent Fiad mihozzánk is ez 

napon eljöjjön, 

Karácsonyi szent kegyelme belénk 

erőt öntsön!  

 

Kedves Gyerekek! 

A Karácsony a Szeretet Ünnepe. A Szentírás szerint Isten a Szeretet (1 Jn 4,9). Bennünket, 

embereket az különböztet meg az élővilág más létezőitől, hogy értelemmel rendelkezünk, és tudunk 

gondolkodni. De vajon elgondolkoztál-e már azon, hogy Isten miben különbözik minden mástól: így 

tőlünk is? Nos, abban, hogy mindenkit mindig minden helyzetben visszavonhatatlanul és határtalanul 

szeret. Létének értelme és lényege: a tiszta és igaz SZERETET. Határtalanul szeret minden embert – 

így téged is, aki most ezeket a sorokat olvasod. A Karácsony tehát a Szeretet megtestesülésének 

ünnepe. Tekintettél már így valamikor erre a szép ünnepre? Isten irántunk való szeretetét is 

ünnepeljük, amint egy kisbaba formájában megjelent a Földön.  

Most pedig játsszunk!  

A karácsonyfa díszítésekor a gömbök elgurultak. Mindegyiken látható egy betű. Már 

összeszedtem mindet, de mielőtt felraknám a fára, megfelelő sorrendbe kellene állítani ezeket a 

betűket, hogy egy értelmes mondatot alkossanak. Mutatom a betűket! 

ZSÉNJOPBÉZOLETOSLAGSÜDUT 
Egy kicsit nehéz. Kapsz 2 segítséget. 1.) Két betűt kijelölök, az egyik az első, a másik az utolsó betű, 

de hogy melyik az első és melyik az utolsó, azt neked kell eldöntened. – 2.) Három szóból áll. 

3 példányt sorsolok ki J. K. ROWLING – KARÁCSONYI MALAC c. gyönyörű meseregényéből. 

Beküldési határidő: 2023. január 6. Vízkereszt. 
 

Áldott Karácsonyt! 

                                  Sanyi Atya 

 

Füredi Katolikus Figyelő. A tiszafüredi plébánia és a társközségek értesítője. XXIII. évf. 3. sz. 

Fel. kiadó Ferencz Károly plébános. Szerk. Fodorné Hámori Ágnes,Vigh Péter János 

 

 


