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SZENT ISTVÁN KIRÁLY KÉLESHALMON
A madárnak (...) szárnya van, és szabadsága,
az embernek pedig egyetlen szülőföldje és sok kötelessége.
(Tamási Áron)
Közel 30 évvel ezelőtt jártam először
Kéleshalmon. Az alföld közepén, Jánoshalmához tartozó tanyán született Somoskövi Sándor grafikus-építészmérnök, aki
munkáival letette névjegyét Piliscsabán,
Klotildligeten, a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen is. Az ő közbenjárásával került
a campus dékáni tárgyalójába Jánoshalmáról egy 120 éves, hatalmas oltárkép
gyönyörűen restaurálva, ami Szent Annát
és Joachimot ábrázolja. Már talán két
évtizede is annak, hogy ismét jártam
Kéleshalmon, mert Somoskövi barátom
felajánlotta szülői házát, hogy ott táborozzanak a klotildligeti ministránsok. Négy
napon keresztül „felráztuk” a tanyát és egy
számunkra vereséggel végződő focimeccs
is hozzájárult ahhoz, hogy az ottani közösség és a mi csapatunk között barátság
szövődött. Emlékszem, hogy Kauser Jakab
kis ministráns ott kapott életre szóló indíttatást, hogy mezőgazdasági pályát válas�szon magának. A tanyai házban és annak
udvarán táboroztunk, szó szerint nomád
körülmények között, de nagyon élveztük.
Az apró településen lévő templomban,
ahol akkor havonta egyszer volt szentmise,
a helyiekkel együtt megtöltöttük a teret.
A misét a jánoshalmi plébános celebrálta azzal a régi kehellyel, amit hálából mi

aranyoztattunk a templom számára.
Már akkor feltűnt, hogy a kicsi, egyre jobban elhanyagolt templom búcsúja Szent
Istvánkor van, az oltárkép azt a mozzanatot
ábrázolja, amikor Szent István király felajánlja a koronát a Nagyboldogasszonynak.
Telt-múlt az idő, Somoskövi Sándor
barátom időközben elhunyt, a szülői ház
tönkrement, a kéleshalmi tanya lakossága
egyre fogyott.
Az akkori szép élményekre visszagondolva, két évvel ezelőtt, 2016-ban a klotildligeti ministránsokkal Hajós központtal
tartottuk a tábort. Ekkor meglátogattuk
Kéleshalmot, és vasárnap természetesen
az ottani templomban vettünk részt
szentmisén a jánoshalmi plébános
segítségével. A tábor ismét jól sikerült és
közben megállapítottam, hogy minthogyha élet kezdene visszatérni Kéleshalomra.
Bár szinte valamennyi környező tanya
megszűnt, de a tanyaközpont fejlődésnek indult, a lakosságszám stagnálni
látszik. Még a templomon is javítás nyomait véltem felfedezni, de legfontosabb,
hogy már nem havonta egyszer, hanem
minden vasárnap van szentmise.
(...)
(Folytatása a következő számban.)
Szerző: Csíky Gábor

HIRDETÉSEK
Pénteken 20 órakor az Egyházközségi
Nővérek kápolnájában taizé imaóra lesz.
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szeptember 9. vasárnap
ünnepi mise
9 óra
családok miséje 11 óra
Szombaton 18 órakor a csabai tempegyetemi mise
20 óra
lomban, az Ars Sacra keretében
Iz 35,4-7a
egy Bach kamarazenei hangversenyt
Jak 2,1-5
hallgathatunk meg.
Mk 7,31-37
szeptember 13. csütörtök 18 óra
Vasárnap 9:15-kor a csabai templomszeptember 15. szombat 18 óra
ban regnumos mise lesz.
szeptember 16. vasárnap
ünnepi mise
9 óra
A hétvégén lesz a Bodajki búcsú,
családok miséje 11 óra
részletek az egyházmegye honlapján.
egyetemi mise
20 óra
Iz 50,5-9a
Néhány tanév eleji hirdetnivaló:
▶▶ ministrálás: szeretettel várjuk azokat Jak 2,14-18
a fiatalokat, akik ministrálni szeretnének Mk 8,27-35
- jelentkezni a sekrestyében lehet;
PILISJÁSZFALU
▶▶ gyóntatás: a vasárnapi szentmisék
előtt fél órával a gyóntatószékben, illetve szeptember 9. vasárnap 17 óra
elsőpénteken 18-22 óra között a ligeti
szeptember 16. vasárnap 17 óra
templom sekrestyéjében van gyónási
lehetőség, ha valaki más időpontban sze- PILISCSABA
retne gyónni, beszélgetni, bátran keressen; szeptember 9. vasárnap
ünnepi mise
11 óra
▶▶ elsőpéntekenként betegekhez járok,
szeptember 14. péntek
17 óra
ha van a környezetünkben mozgásszeptember 15. szombat 17 óra
képtelen beteg, aki szeretne élni ezzel
szeptember 16. vasárnap
a lehetőséggel, akkor jelezzétek;
ünnepi mise
11 óra
▶▶ akik jövőre szeretnének házasodni,
kérem már most jelezze, hogy időben
egyeztethessük a részleteket és megkezdhessük a jegyesoktatást, ha valaki SZILÁGYI SZABOLCS PLÉBÁNOS
pedig a házasságát szeretne rendezni,
fogadóóra:
szintén bátran kereshet.
csütörtök
17:00–17:45
péntek
16:00–16:45
telefonszám:
Imaszándékunk:
06 30 6111 296
e-mail:
AZ ÉVKEZDÉSÉRT
px.sacerdos@gmail.com
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