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2011. karácsonyi misék és programok
December 24. Szenteste
8.00
szentmise
15.00
pásztorjáték
24.00
éjféli mise
December 25. Jézus születése
8.30
karácsonyi szentmise
17.00
karácsonyi szentmise
December 26. Szent István, vértanú
8.30
karácsonyi szentmise
17.00
karácsonyi szentmise
December 31.
17.00
év végi hálaadó szentmise
Január 1. Szűz Mária, Isten anyja
8.30
újévi szentmise
17.00
újévi szentmise
Plébánia iroda címe, nyitva tartás:
7400 Kaposvár, Bartók B. u. 13. • telefon: 82/ 310-225
e-mail: donner@plebania.hu • nyitva: hétfő-péntek 15.15-16.15
honlap: www.donner.plebania.hu
___________________________________________________________________________
Plébániánk számlaszáma, ahová várjuk adományaikat, illetve az egyházi hozzájárulást is be
lehet fizetni ide, mellyel a plébánia mindennapi munkájához, kiadásaihoz járulhatnak hozzá.
CIB Bank 10700172-65880267-51100005
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Ajándék
Nemrégiben tartottam egy előadást a házasság
szentségének misztériumáról, erről jutott eszembe a
következő gondolat, mely a II Vatikáni Zsinat Gaudium et
Spes (magyarul: öröm és remény) című dokumentumában
található: „… az ember – az egyetlen teremtmény a
földön, akit Isten önmagáért akart – teljesen csak akkor
találhat önmagára, ha őszintén elajándékozza magát.” (GS
24)
Sokan keresik önmagukat világkörüli útra indulva,
otthagyva állásukat, családjukat. Mások elvonulnak,
befelé fordulnak „önmagukat keresve”. Valójában nem
kell messze mennünk, hogy megtaláljuk önmagunkat,
csak annyit kell tenni, hogy odaajándékozzuk magunkat,
törődünk másokkal, és hogy azt keressük, mi a legjobb másoknak.
Talán már többen átélték, milyen önkéntesként segíteni valakinek, vagy egy barát
mellett éjszakázni, amikor szüksége van ránk, esetleg egy beteg gyermek mellett
virrasztani. A segítés okozta öröm egy lapon sem említhető a kellemetlenséggel, amit
jelent. Ezért teremtett minket Isten úgy, hogy családokban és közösségekben éljünk.
Nem találhatjuk meg a boldogságot, ha elszigetelten, külön kis világunkban élünk,
minden energiánkat a saját szükségleteinkre fordítva. Azáltal találunk beteljesedést,
hogy összekapcsoljuk életünket és szükségleteinket másokéval, és szeretetben való
kölcsönös függésben éljük életünket – tudva, hogy hajlandóak vagyunk mások javát
keresni, akik viszont keresik, hogy nekünk mi a legjobb. Erről kellene szólnia a
szeretetnek.
A karácsonyt szokták a szeretet ünnepének is hívni, és mindenki ajándékkészítési-,
vásárlási lázban ég egész decemberben. Álljunk meg egy pillanatra, és nézzünk
magunkba! Vajon a megfelelő ajándékot adjuk-e párunknak, családtagjainknak,
barátainknak? Talán az ajándékozást nem kellene csak a karácsonyra szűkíteni. Hisz
az ember azáltal teljesítheti be hivatását, ha teljesen a másiknak ajándékozza magát.
Ajándék lehet egy jó szó, egy apró figyelmesség, a ki nem mondott bántás. Használjuk
fel az adventi időt arra, hogy igazi szeretetünkből ajándékozzunk nap mint nap a
hozzánk közelállóknak, és Karácsonyra megtörténhet a csoda! Minden lemondást,
amit a másikért teszünk, szeretet formájában kapunk vissza. Még ha egyedül is
vagyunk, akkor is bennünk lehet a Megszülett Megváltó feletti öröm, aki teljesen
nekünk ajándékozta magát, és ránk hagyatkozik, mint egy kisgyermek. Arra vár, hogy
viszontszeressük. Válaszoljunk hívására!
Szeretettel kívánok Áldott Ünnepeket Önnek és egész Családjának!
Nyéky Kálmán
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plébános atya

Bemutatjuk Jáki Zsuzsannát
Templomunkban jelenleg többféle zenei szolgálat is működik, melyek még szebbé,
ünnepibbé teszik a hívek számára a szentmise liturgiáját. Újságunk e számában Jáki
Zsuzsannával beszélgetünk, aki az egyik összefogója a zenészeknek, énekeseknek.
- Régóta tartozol a donneri egyházközséghez. Honnan indult számodra a
katolikus hithez és a plébániához való kötődés, és mit jelent most?
- A hithez való kötődés a családból indult. Nagypapám kántor volt, dédimamám
pedig a rózsafüzér társulat központi szereplője. Szüleim a rendszerváltás előtti időkben
is gyakorolták a hitüket, így hát a vallásos nevelés tőlük ered.
Hittanra a Szent Imre templomban kezdtek járatni még óvódás koromban,
bátyámmal Zsolttal együtt. A Donnerba általános iskolás koromban költöztünk, s a
szüleim ma is itt laknak. Ide jártam hittanra, majd ifjúsági csoportba. Sok közös
táborban és programon vettünk részt együtt.
- Hogy telt számodra az advent, a karácsonyi várakozás négy hete? Hogy
tervezed az ünnepeket?
- Idén az átlagosnál rohanósabb volt ez az időszak. Ezért ez az első karácsony,
amikor nincsenek saját készítésűek az ajándékok között. Azonban süteményt sütni
biztos, hogy fogok. Ilyenkor jónéhányan együtt sütünk, s közben karácsonyi zenéket
hallgatunk. Ennek is megvan a sajátos hangulata, amit nagyon szeretek.
Adventben elkezdtem olvasni a Szentírást napi rendszerességgel, amely szintén a
készülődés része volt a hajnali misékkel együtt.
Karácsonykor a szokásos családi ünnepléseken túl az idén Franciaországba, Paray
le Monial-ba utazunk az Emmánuel közösség lelkigyakorlatára. Ez három nap autózást
jelent négy nap ottlétért, de biztosan nagy élmény lesz, amit az is érzékeltethet, hogy
két éve például az ünnepi szentmisét 120 pap koncelebrálta.
- Mivel foglalkozol jelenleg? Mi segített a döntésben, hogy ezt a hivatást
válaszd?
- Pszichológus vagyok, és kétféle munkám van éppen. A kórházban dolgozom
valamint a hospice szolgálatnál. Ez utóbbi keretében gyógyíthatatlan rákos betegek és
családtagjaik lelki gondozását végzem.
Abban, hogy a pszichológiát választottam, nagy szerepe volt Gyökössy Bandi bácsi
református lelkész és pszichológus könyveinek. 16 éves koromban sokat olvastam az
írásaiból, melyeket nagyon megszerettem.
- Tanulmányaidat külföldön is folytattad. Milyen tapasztalatokkal tértél
onnan haza?
- Tanultam a középiskola ideje alatt Amerikában egy évet, egyetemista koromban
pedig Olaszországban négy hónapot. Nagy élmény volt látni, hogy mennyire másképp
is lehet élni, mint ahogy mi tesszük, mennyire más kultúrák is vannak.
A családnál, ahol laktam, nagyon szerettem lenni. A velük töltött idő életre szóló
élmény volt. A pszichológiát is ott kezdtem tanulni, és persze jó volt, hogy
megtanulhattam angolul is. Szintén felejthetetlen, ha egy kicsit másképp is, a kinti tél:
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milyen is mínusz 40 fokban havat lapátolni. Tőlünk 60 km-re például akkora havazás
volt, amely a házakat is teljesen befedte.
Olaszországban azonban még Amerikánál is jobban szerettem lenni. Más a
hangulat, az emberek vidámabbak, lazábbak. Emlékszem, egy kis időbe tellett
rájönnöm, mi is tetszik annyira az olasz emberekben első pillantásra: annyit nevetnek,
mosolyognak életükben, hogy így ráncosodnak meg, nevetőráncaik vannak.
Tetszettek a középkori városok is, és a hangulatuk, az emberek igényessége, hogy
őrizzék ezeket az értékeket. A művészeteket, műalkotásokat ismerik, szeretik, tisztelik.
Külön rendelet szabályozza például, hogy milyen méretű, színű plakátot hova
ragaszthatnak, ezzel is védik a szépséget, harmóniát.
- Az éneklés, zene szeretete is régóta jelen van az életedben. Mit jelent ez
számodra? A hitéletedhez miben járul hozzá a zene? Más közösségekben is
kamatoztatod e téren a tehetséged?
- Énekelni nagyon szeretek. Hangszeren játszani inkább csak akkor, ha nincs más,
aki megcsinálja helyettem. Zenetagozatos általános iskolába jártam, kórusversenyekre
jártunk külföldre is, s a zene része lett az életemnek. Sokat dúdolgatok magamban, s
gyakran szól bennem valamilyen dal, amit csak ritkán lehet kikapcsolni.
A zene a hitéletemhez is hozzájárult, a katolikus gimnáziumban a taizéi imaórák
alatt énekelve tanultam imádkozni, ami valóban segített közelebb kerülni a Jóistenhez.
Nagy élmény volt magához a taizéi közösséghez is kilátogatni, ahol akár 4-5ezer
ember énekel és imádkozik együtt.
- Szabadidődet mivel töltöd szívesen? Melyek a számodra kedves dolgok?
- Olyan típusú ember vagyok, aki általában kevés szabadidőt hagy magának.
Mozogni azonban nagyon szeretek, hiszen ez jól ellensúlyozza a sok lelkizést.
Semmihez nem értek, de mindent szeretek, például kajakozni, síelni, túrázni, hegyet
mászni. Néha hangversenyekre járok, de a legnagyobb ajándék, ha csendben
imádkozhatok, vagy ha lehetőségem van eljutni egy csendes lelkigyakorlatra. Minden
évben legalább egy hetet szeretek erre szánni. Kedvenc zenészek soráról nincs listám,
de nagyon szeretem hallgatni például Angelo Branduardit. Ő írta a Legyetek jók, ha
tudtok zenéjét is.
Kedvenc könyveim közé tartozik például a Momo, az Édentől keletre vagy A nagy
válás című könyv, és nagyon szeretem Victor Hugo Nyomorultak c. regényét is.
- Milyen terveid vannak a jövőre? Mit szeretnél, ha leginkább megvalósulna?
- Ez a legnehezebb kérdés az összes közül. Ember tervez, Isten végez, én pedig
próbálok ráhagyatkozni. De persze vannak olyan elképzeléseim, hogy jó lenne egy
magánrendelőt létrehozni, ahova ingyen (pályázati pénzből) jöhetnének azok az
emberek, akik rászorulnak. Szeretnék lelkigyakorlatok vezetésében is részt venni, de
ezt már részben teszem is. Szeretném megtalálni valahogy az életritmusom, mert sok
mindennel foglalkozom, de a minőségen jó lenne javítani: mindent nagyobb szeretettel
tenni.
- Reméljük, hogy mindezek meg is valósulnak. Kegyelemteljes, áldott
Karácsonyt kívánunk!
Gyürüsi Zsolt, Lukács Zsolt
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Anyakönyvi rovat (2011. év)
Plébániánk kereszteltjei:
Máté László
Boglárka
Csenge
Dávid Vincent
Bence
Alíz
Dorina Zsuzsanna
Vincent
Martin
Dorina
Dominik
Eszter
Miriam
Nóra Eszter
Barna
Nelli

Lukácsa Szabolcs és Hantal Aranka gyermeke
Rigó Csaba és Sovány Krisztina gyermeke
Angyal András és Angyal Rita gyermeke
Varga Ferenc és Szőllősi Andrea gyermeke
Kruk Csaba és Tóth Melinda gyermeke
Horváth Csaba és Bíró Bernadett gyermeke
Balla Szabolcs és Szegedi Katalin gyermeke
Geberta Károly és Bődy Tímea gyermeke
Geberta Károly és Bődy Tímea gyermeke
Kiss Balázs és Fülöp Anett gyermeke
Steinbacher Gábor és Király Edit gyermeke
Subicz János és Szolnoki Tünde gyermeke
Kalmár Zoltán és Németh Diána gyermeke
Bodrogi Dezső és Csongrádi Csilla gyermeke
Kollár Tibor és Stier Anett gyermeke
Kovács Sándor és Váczi Anita gyermeke

január 2.
március. 5.
május 29.
június 5.
június 12.
június 12.
június 26.
július 3.
július 3.
július 17.
július 24.
augusztus 7.
augusztus 21.
augusztus 28.
augusztus 28.
szeptember 4.

Templomunkban kötöttek házasságot:
Németh Viktor Géza és Mór Judit
Farkas Kornél és Rankasz Réka Katalin

május 7.
június 11.

Plébániánk elhunytjai:
özv. Szerényi Györgyné
özv. Gulyás Jánosné
Gerhardt Gyula
özv. Törzsök Vendelné
özv. Kollár Ferencné
Gordán Ferenc
Bene József
özv. Horváth Józsefné
özv. Orbán Józsefné
özv. Harmat Mihályné
Ulrich Sándor
özv. Itvás Györgyné

élt 87 évet
élt 99 évet
élt 77 évet
élt 93 évet
élt 85 évet
élt 96 évet
élt 67 évet
élt 79 évet
élt 87 évet
élt 92 évet
élt 79 évet
élt 83 évet
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Kaposvár, Maros u. 5.
Kaposvár, Rózsa u. 5.
Kaposvár, Csalogány u. 99.
Kaposvár, Krúdy köz 6.
Kaposvár, Erkel F. u. 1.
Kaposvár, Zrínyi u. 32.
Kaposvár, Jókai u. 20.
Kaposvár, Szegfű u. 40.
Kaposvár, Veszprém u. 14.
Kaposvár, Iszák u. 24.
Kaposvár, Géza u. 90.
Kaposvár, Szegfű u. 18.

Balázs Lászlóné
Patczai László
Szentes Lajos
Tanai Lászlóné
Dévényi János
özv. Kling Lénártné
Jakab Zsolt
Márkus József
özv. Kardos Györgyné
özv. Lutcz Elekné
Kapossy Béla
Babócsai János
Hosszú János
Stanics János
Báló Tibor
Pintér Zoltán
özv. Segesdi Ferencné
Molnár Anna
Esküdt János
özv. Domokos Jánosné
Staub János
Varga Sándorné
Haris Pál
özv. Horváth Józsefné
Marosi Ferenc
özv. Varga Jánosné
özv. Fisli Jánosné
özv. Héjjas Ferencné
Hergenrőder Ede
özv. Dombrovszky Józsefné
özv. Bárány Jánosné
Beck János
özv. Molnár Ferencné
Máté Imre
Kanász László
Vida Jánosné

élt 63 évet
élt 87 évet
élt 56 évet
élt 74 évet
élt 64 évet
élt 83 évet
élt 46 évet
élt 83 évet
élt 72 évet
élt 79 évet
élt 66 évet
élt 82 évet
élt 79 évet
élt 83 évet
élt 51 évet
élt 57 évet
élt 83 évet
élt 59 évet
élt 91 évet
élt 79 évet
élt 67 évet
élt 69 évet
élt 72 évet
élt 78 évet
élt 81 évet
élt 89 évet
élt 62 évet
élt 77 évet
élt 85 évet
élt 88 évet
élt 90 évet
élt 87 évet
élt 83 évet
élt 82 évet
élt 86 évet
élt 73 évet
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Kaposvár, Maros u. 5.
Kaposvár, Kodály Z. u. 1.
Kaposvár, Szigetvári u. 86.
Kaposvár, Ballakúti u. 44.
Kaposvár, Zrínyi u. 59.
Kaposvár, Mikszáth u. 3.
Kaposvár, Bartók B. u. 94.
Kaposvár, Hegyalja u. 82.
Kaposvár, Stromfeld A. u. 16.
Kaposvár, Iszák u. 32/a
Kaposvár, Sigray u. 4.
Kaposvár, Nyár u. 109.
Kaposvár, Kertész u. 19.
Kaposvár, Szigetvári u. 118.
Kaposvár, Laborfalvi u. 21.
Kaposvár, Kaposrétsor 26.
Kaposvár, Lorántffy u. 6.
Kaposvár, Tisza u. 38.
Kaposvár, Szigetvári u. 124.
Kaposvár, Erkel u. 15.
Kaposvár, Zrínyi u. 47.
Kaposvár, Hegyalja u. 6.
Kaposvár, Szigetvári u. 51.
Kaposvár, Bartók B. u. 21.
Kaposvár, Duna u. 25.
Kaposvár, Maros u. 9.
Kaposvár, Füredi u. 8.
Kaposvár, Nyár u. 60.
Kaposvár, Tisza u. 16.
Kaposvár, Ballakúti u. 30.
Kaposvár, Kálvária u. 78.
Kaposvár, Maros u. 10.
Kaposvár, Tisza u. 38.
Kaposvár, Kandó K. u. 1.
Kaposvár, Erkel F. u. 29.
Kaposvár, Szigetvári u. 152.

Karácsonyi népszokások
A karácsonyt megelőző hétköznapokon, a hosszú téli estéken együtt volt a család,
beszélgettek, adventi, karácsonyi dalokat énekeltek, készülve Jézus születésének ünnepére.
Karácsony előestéjén pásztorok jártak házról házra vesszőkkel, amelyekből a gazdasszony
kihúzott néhány szálat, és megveregette a jószágokat azért, hogy az állatai a következő évben
egészségesek legyenek. A vesszőért a pásztornak bort, cipót, esetleg pénzt is adtak.
A karácsonyi vacsora előtt imádkoztak, majd első fogásként mézbe mártott fokhagymát,
dióbelet ettek. Ennek gonoszűző célzata volt. A karácsonyi asztal elképzelhetetlen volt hal,
bejgli, valamint alma és dió nélkül. A kerek alma a család összetartásának szimbóluma.
Vacsora után a gazdasszony kezébe vett egy almát, és annyi szeletre vágta, ahányan ültek az
asztalnál, mondván: amilyen kerek az alma, olyan kerek, összetartó legyen a család a
következő esztendőben. A kántálók karácsonyi énekes, verses köszöntőt mondtak házról
házra járva. Elsősorban a felnőttek, és inkább férfiak jártak kántálni estétől éjfélig.
A betlehemezés Jézus születésének történetét bemutató egyházi eredetű népi játék. Szereplői
általában pásztoroknak öltözve, házilag készített jászollal jártak házról házra. Főként
gyermekek, fiatalok vettek részt benne, a háziak pedig süteménnyel kínálták őket.
December 27-én Szent János napján szokás volt a bor megáldása. A szentelt bornak
különleges erőt tulajdonítottak; beteg ember, állatot gyógyítottak vele.
Babai Ernő
___________________________________________________________________________

Nagy Gábor: Karácsony (részlet)
Csendes volt az éj Betlehemben,
Lassan mozogtak az árnyak,
Hogy el ne ragadják az álmát
A jászolban alvó királynak.
A távolból angyali ének hangjait
Hozta a hűvös szél,
És mindenki, aki hallotta,
Tudta: a menny a földdel most összeér.

Minden kedves olvasónknak szeretettel kívánunk áldott,
békés Karácsonyt, és boldog Újesztendőt!
___________________________________________________________________________

Karácsonyi számunk elkészítésében közreműködtek:
Babai Ernő, Domján Renáta, Gyürüsi Zsolt, László Edit, Lukács Zsolt,
Nyéky Kálmán, Tóth Lujzi, Wéber László
Felelős kiadó: Nyéky Kálmán plébános
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