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Csanád Béla: Adventi imádság 
 
Urunk, Jézus Krisztus, várjuk eljövete-
led, várjuk a békét, mert annyi békét-
lenség van kívül a világban és bent a 
szívekben! 
Várjuk eljöveteled, mert az igazságra 
éhezünk, és annyi igazságtalanság 
sújtja a népeket és az embereket! 
Várjuk eljöveteled, mert szomjazzuk a 
szabadságot, és mindnyájan a bajok 
és bűnök bilincseiben kínlódunk. 
Add vissza reménységünket, amit el-
vesztettünk. 
Add meg újra a szeretetet azoknak, 
akik hideg idegenséggel viselkednek 
egymással szemben. 
Nyisd meg szívünket, hogy felragyogó 
örömödet megtapasztalhassuk éle-
tünkben. 
Kérünk, hallgass meg minket! Amen. 
 
 
Egyházközségünk hírei 
 
Advent van. Az elnevezés az 
„adventus Domini” latin kifejezésből 
származik, melynek jelentése „az Úr-
eljövetele”. Nemcsak a karácsonyi 
ünnepkör, hanem az egész egyházi év 
kezdete is. Anyánk, az Egyház minden 
esztendőben átünnepelteti velünk a 
megváltás misztériumát, üdvössé-
günk történetét. Ősszüleink, Ádám és 
Éva nem engedelmeskedtek a Terem-
tőnek, ettek a tiltott gyümölcsből, s 
ezzel minden ember számára súlyos 
sebeket szereztek. Értelmünk elho-
mályosult, tévedünk, csalódunk. Aka-

ratunk rosszra hajló lett, könnyebb a 
rosszat tenni, mint a jót. Meg kell hal-
nunk, s mivel elvesztettük az isten-
gyermeki életet, mindannyiunk szá-
mára bezárult a Menny.  
Mennyei Atyánk azonban megkönyö-
rült a bűnös emberen és irgalmas 
szeretetéből Megváltót ígért, és 
saját Fiát küldte a Földre, hogy szen-
vedésével, halálával és feltámadásával 
kinyissa a Mennyország kapuját. 

 
A Messiást kitartó sóvárgásban repe-
ső szívvel várták az ősatyák és a pró-
féták! Első – múltbeli – eljövetele nem-
csak a betlehemi pásztorok öröme 
volt, hanem a napkeleti bölcsek láto-
gatása jelezte, hogy Jézus minden nép 
és nemzet megváltója lett.  
Adventben többet gondoltunk Jézus 
második – jövőbeli – eljövetelére is, a 
világ végén bekövetkező utolsó ítélet-
re. Akik megőrizték szívükben a ke-
reszteléskor kapott drága szép aján-
dékot, a megszentelő kegyelmet, azo-
kat felveszi a boldog örök élet örökö-
sei közé.  
Isten minden embert meghívott orszá-
gába, hiszen Jézus minden embert 
megváltott. Karácsonykor minden em-
ber szívében szeretne szállást venni, 
otthonra lelni. Csendesedjünk el, és 
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nézzünk magunkba! Elég tiszta az én 
szívem ilyen nagy Vendég fogadására? 
Szeretem-e eléggé Őt és az embereket, 
akikkel együtt élek, vagy nap mint nap 
találkozom? Beszélgetek-e vele, elmon-
dom-e neki örömömet-bánatomat? 
Keresem-e az egyes élethelyzetekben, 
hogy Ő mit tenne a helyemben? Segí-
tek-e, szerzek-e örömet másoknak az-
zal a szeretettel, amit Tőle tanultam? 
Most van itt az idő! Ne csak otthona-
inkat takarítsuk ki és díszítsük fel ka-
rácsony ünnepére, hanem készüljünk 
fel lélekben is Krisztus Urunk eljövete-
lére! 
 
Egyházközségünk 
is segítséget nyújt 
ebben. Advent 
vasár-napjain a 
reggel 8 órai 
szentmise kezde-
tén gyermekeink 
furulya játékára 
közös énekléssel 
gyújtjuk meg a 
templomi koszorú 
gyertyáit. A szentmise után a hittano-
sok „jócselekedet-csillagot” húznak. Ha 
teljesítik a rajta levő jótetteket, piros, 
ezüst vagy arany csillaggal díszíthetik 
a templom karácsonyfáját, és köszönt-
hetik vele a kis Jézust. Szentmise után 
kb. 8.45 órakor kerül sor a körforga-
lomban levő adventi koszorú gyertyái-
nak meggyújtására közös ima és ének 
kíséretében. 
Szentgyónásra a keddi és vasárnapi 
szentmisék előtt (kb. 16.45 és 7.45 
órától) van lehetőség a templomban.  
December 24-én este 6 órakor indu-
lunk a templom elől az évtizedek óta 
hagyományos „Karácsonyi 
ínekülísre”. 
Az idei „éjféli mise” este fél 9-kor 
kezdődik templomunkban. Előtte 20.00 
órától a hittanos gyerekek versekkel, 
zeneszóval, pásztorjátékkal köszöntik 

a betlehemi Kisdedet. Dunaremetén fél 
10-kor, Püskin fél 11-kor, Halászin éj-
félkor lesz az éjféli mise. 
December 25-, 26- és 27-én, vala-
mint január 1-jén és 3-án, azaz Kará-
csony napján, Szent István diakónus 
elsővértanú ünnepén, Szent Család 
vasárnapján, Újév napján Szűz Mária 
Isten anyja ünnepén és Karácsony 2. 
vasárnapján templomunkban reggel 8 
órakor kezdődik az ünnepi szentmise. 
Közben december 29-én, kedden nem 
lesz szentmise. 
Mindenkit szeretettel várunk! Készü-
lődjünk, ünnepeljünk együtt! 

Bán Elvira 

 
Meghívó 

adventi rendezvényre 
 
Idén immár hetedik alkalommal 
tartjuk jótékonysági rendezvé-
nyünket advent harmadik vasár-
napján. A Közösségi Házban 2015. 
december 13-án, vasárnap délután 
három órától a Nők Kisbodakért 
Klub ünnepi műsorral kedveskedik 
a vendégeknek. Bemutatjuk 2016-
os kisbodaki falinaptárunkat, a 
már hagyományos teázgatás, 
forraltbor-kortyolás mellett. 
Sok szeretettel várjuk a falu ap-
raját-nagyját! 
 
Üvegzseb: 
Az adventi jótékonysági rendezvény 
bevételét – mint minden évben – köz-
ségünk szépítésére fordítjuk. A 2014. 
évben 119.200 Ft gyűlt össze. Ebből 
13.145 Ft-ért virágcserepeket és –
ládákat, 20.190 Ft-ért virágokat vásá-
roltunk. A templomkert és a Millenni-
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umi Kereszt rendezésére 25.375 Ft-ot 
költöttünk. A fennmaradó 60.490 fo-
rintnyi pénzalapot a 2016-os eszten-
dőre tartalékoltuk. 
 

 
 
Minden kedves támogatónknak kö-
szönjük, hogy adományaikkal hozzá-
járultak Kisbodak még szebbé tételé-
hez! Jövőre ismét valami maradandót 
szeretnénk alkotni. 
 

Kondorné B. Erzsébet 
 
 

Nyugdíjas nap 
 

Nagy készülődés és izgalom 
előzte meg idén is a november 21-én 
megtartott immár szokásos nyugdíjas 
találkozónkat. 

Kertészné Etike által az ünnep-
hez méltóan terített asztal fogadta az 
érkezőket, melyet hangulatos gyertya-
fény és Keményné Gyöngyi asztaldí-
szei tettek meghitté. Mindenki kereste 
a tavalyi helyét, asztaltársát és nagy 
örömünkre szépen telt a terem.  

Először Timár Gábor polgár-
mester úr köszöntötte falunk nyugdíja-
sait, kiemelten annak két legidősebb 
tagját, Bekőné Teri nénit és Németh 
Miklós bácsit. A zeneiskolások bemu-
tatkozását követően a gyermekek egy 
fantasztikus lakodalmas jelenettel szó-
rakoztatták a közönséget. Gratulálunk, 

nagyon ügyesek voltatok, hogy sok 
ember arcára mosolyt csaltatok! Kö-
szönet kedves szülők, hogy segítetté-
tek őket a tanulásban, dicséret Bán 
Elvirának hogy mindezt betanította. 
Ezután jólesett a megérdemelt vacso-
ra, a Trófea Vendéglő ropogós csirke-
combjaiból mindenki bőven falatozha-
tott. Aki még tudta, folytathatta a lako-
mát, hiszen a Nők a Kisbodakért Klub 
és a Vöröskeresztesek isteni sütemé-
nyekkel készültek. Mindezekre jól 
csúsztak a finom borok, s mellé 
Bernáthné Marika sajtosa is jól fogyott. 
Eszem-iszom, dínom-dánomból nem 
maradhatott el a zene sem: jött 
Birkásné Sej Edit, aki harmonikájával 
mindenkinek elhúzta a nótáját. Jó han-
gulatban, vidáman telt el a délután, 
reméljük, senki semmiben nem szen-
vedett hiányt.  

S hogy ne feledjék a napot, 
Mindenki ajándékot kapott. 

Kézműves emlékként vihette haza, 
Mit Bertalan Niki egyenként varrt maga. 

Magam és képviselőtársaim nevében 
köszönet mindenkinek, aki segítette a 
munkánkat, köszönet a nyugdíjasok-
nak, akik megtiszteltek bennünket 
részvételükkel. Nagyon remélem – ha 
csak egy kis időre is – sikerült feledtet-
nünk a mindennapok gondjait és örö-
met tudtunk lopni a szívekbe. Nagy 
szeretettel várjuk Önöket jövőre is! 
 

Bertalan Péter Zoltánné 
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Szilágyi Domokos: 
KARÁCSONY 

 
 

A puha hóban, csillagokban, 
Az ünnepi foszlós kalácson, 

Láthatatlanul ott a jel, 
Hogy itt van újra a KARÁCSONY. 

 
Mint szomjazónak a pohár víz, 
Úgy kell mindig e kis melegség, 

Hisz arra született az ember,  
Hogy szeressen és szeressék. 

 
S hogy ne a hóban, csillagokban, 

Ne ünnepi foszlós kalácson, 
Ne díszített fákon, hanem 

A szívekben legyen KARÁCSONY. 
 

Közlemények 
 
A Darnózseli Közös Önkormányzati 
Hivatal a karácsonyi és újévi ünnepek 
miatt 2015. december 21. (hétfő) és 
december 31. (csütörtök) közötti na-
pokon a téli igazgatási szünet keretében 
zárva tart. 
A Hivatal az igazgatási szü-
netben a hagyatéki és 
anyakönyvi ügyintézés 
céljából 2015. december 30-én (szerda) 
napján 8.00 órától 12.00 óráig ügyfél-
fogadást tart. Az első hivatali munka-
nap 2016. január 4. (hétfő). 
 
A szelektív hulladékot (kék kuka) a 
szolgáltató 2016. január 2-án szállítja. 
 

„Vadrózsától a lucfenyőig” 

A karácsonyi népszokásokról tart 
előadást LANCZENDORFER 
ZSUZSANNA néprajzkutató az új 
Kisbodaki Községi Könyvtárban 
2015. december 17-én, csütörtö-
kön este 18 órai kezdettel.  
Lanczendorfer Zsuzsanna tanárnővel 
személyesen találkozhattak azok a 
kisbodaki néptáncosok, akik a püski 
iskola néptánccsoportjában táncoltak 
és évente részt vettek a győrújbaráti 
néptánc táborban. Szép dalokat, tán-
cokat tanulhattak tőle! Most is nagy-
szerű este ígérkezik! Az előadást a 
mosonmagyaróvári Huszár Gál Városi 
Könyvtár Ellátórendszerének munka-
társai szervezték. A belépés díjtalan. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Bán Elvira könyvtáros 
 

 

 
 

Kisbodak Község Önkormányzata áldott, békés karácsonyt 
és egészségben, eredményekben gazdag új esztendőt kí-

ván minden kisbodaki lakosnak és szeretteiknek!

Kisbodaki Harangláb – Kisbodak Község Ön-
kormányzatának lapja. Felelős kiadó és szer-
kesztő: Timár Gábor polgármester. Elérhetősé-
gek: Telefon: +36 96/215-506; mobil:  
+36 30/216-6763; e-mail: hivatal@kisbodak.hu. 
Honlap: www.kisbodak.hu. Ingyenes kiadvány. 
Megjelenik 130 példányban. 


