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Húsvét a magyar irodalomban
Wipo (990-1050) bencés szerzetes
húsvéti szekvenciáját máig is éneklik a
húsvéti vasárnapi misében. Ebben Mária
szólal meg a költő kérdésére és azt
mondja: „Láttam az élő Krisztus sírhelyét, / és a Fölkentnek dicsőséges teljét.
/ Láttam az angyali követeket, / A szemfedőket, a lepleket. / Feltámadt Krisztus,
az én reménységem: / Galileába előttetek
mégyen. / Föltámadt Krisztus halottaiból! Tudjuk: föltámadt valósággal / Légy
te mihozzánk, győzelmes király, irgalmassággal.” Ez a csodálatos költemény
egyben a húsvéti versek legtöbb elemét
tartalmazza, mint az alábbiakban látni
fogjuk.

Harsányi Lajos:

HÚSVÉTHAJNALI
VARÁZS
A kert fölött az éj suhog.
A fák, mint őrök állnak.
Még itt kísért borzalma a
Nagypénteki halálnak.
De hirtelen egy villanás
Cikáz a kerten végig.
A Getsemaneh bokrai
A villanást megérzik.
A hajnal ébred. Annak a
Gyémánt szeme sugárzik?
– Nem, nem! Valaki jár itt!
A kertnek útja még sötét,
De rajta kavics roppan.
Valaki némán átlebeg
S megáll a tar bokorban.
Egy kis madárnak felnyílik
Trillára termett ajka
És füttyögő ezüst sípon
Ijedt dal tör ki rajta.
A hajnalt érzi a madár.
Annak veri trilláit?
– Nem, nem! Valaki jár itt!

Az árnyék mozdul hirtelen,
Az alvó kert felébred.
Szent borzalommal néz körül
A bokrokon az élet.
A fák között valaki áll,
Fehér ruhája lebben.
Angyalsereg gyűl hirtelen
A Getsemaneh-kertben.
Az utat végig térdelik,
A hajnal felsugárzik.
– A Megfeszített jár itt!

A magyar költészetben Ady Endre: A
szép húsvét című verse is így kezdődik
„Odukat és kriptákat pattant / S bús árkokig leér a szava / Ilyen a Húsvét szent
tavasza / S ilyen marad.” Mindössze
egyetlen témával gyarapszik a vers, ez
pedig a tavasz képe, amely szinte állandó
kísérője lesz a húsvéti verseknek, mely
egyszerre szolgál természeti képként és
szimbólumként is. Kassák Lajos hasonlóan ír a Harangszó című versében: „feltámadott, mondják a népek és megsüvegelik / nevét a názáretinek, ki az ács fia
volt / s megenyhült már a szél is s a rügyek kisarjadtak.” Kunszeri Gyula a
Húsvéti fák című versében csak a pálmafák ujjongásáról beszél: „Azon a vasárnap / ujjongtak a pálmák, mert megváltásnak / messiási álmát / valósulva
látta...” Itt azonban feltűnik a vasárnap is
az új keresztény ünnep szimbóluma,
mely a feltámadás napját tette ünneppé.
Nemes Nagy Ágnes A tárgy fölött című
versében új elemként jelenik meg a fény.
„Mert fény van minden tárgy fölött. / A
fák ragyognak, mint a sark-körök.” A
feltámadás leírásához gyakran társul a
fény, a mennyei fény, a világosság szóképe. Jelezvén azt, hogy a hívőknek a
feltámadás az egész világot más megvilágításba helyzete. Rónay György A hét
első napján, amikor még sötét volt című
versében, amelynek hosszú címe idézet a
Bibliából, a halál hatalmát megtörő feltámadásról beszél, de előbb a halál rettenetének képeit tárja fel. „Ó, a halál! /
gyolcsába tekerve a Test, / gyászába merülve az Asszony, / s az imbolygó kísértetek: / János,/ József, Nikodémus, / Lebontott szőke hajjal Mária Magdalából.”
Talán a legismertebb húsvéti verset
mégis Pilinszky János vetette papírra,
melyből elemi erővel tör fel a feltámadás
öröme. „És fölzúgnak a hamuszín egek, /
hajnalfelé a ravensbrücki fák. / És megérzik a fényt a gyökerek. / És szél támad.
És fölzeng a világ. / Mert megölhették
hitvány zsoldosok, / és megszűnhetett dobogni a szíve – / Harmadnapra legyőzte a
(folytatás a következő oldalon)
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halált. / Et resurrexit tertia die.” Az
egész ünnepet a megfélemlítő halál legyőzése és a vétek és hazugság rettenetéből való szabadulás hatja át és egy új
emberség születése. Vas István Húsvéti
ének a testről című versében is ez az új
megértés adja a lendületet. „Kereszten,
olajban, vérben a szent sereg: / Bűnhődik
a földön, aki nagyon szeret. / Tavaszi szél
fújja, hozza a szép hitet: / Szétomló testünket szebben megépítheted.” Ady
Endre szintén a feltámadt Úrral találkozó
hívő élményét írja le Az Úr érkezés című
versében „Mikor elhagytak, / Mikor a
lelkem roskadozva vittam, / Csöndesen és
váratlanul / Átölelt az Isten.” Ez nem
más, mint az Istentől elhagyott ember
találkozása a feltámadottal, aki egyben őt
is felemeli. Kassák Lajos Engesztelő
bánat című verse kevésbé ismert: „Jézus,
szelíd, fehérgyapjas bárány / ki a zárt ajtón át bejöttél hozzám / szeress és óvj
meg örök kegyelmeddel.” Ezek a mondatok már nem a feltámadásról szólnak,
hanem az emberről, aki a feltámadott Jézussal találkozik, és ettől a szellemi találkozástól lelke vigasztalódik. József Attila
is felfedezi a másokról gondoskodó
Istent „Ő soha nem gondol magára, / de
nagyon ügyel a világra.” Ettől lesz olyan
gyermeki a vonzódása hozzá, mint erről
ír az Istenem című versében. „Dolgaim
elől rejtegetlek, / Istenem én nagyon szeretlek. / Ha rikkancs volna a mesterséged, / segítenék kiabálni néked.” Csorba
Győző Meleg tenyerében című versében
halálba induló beteg feltámadásba vetett
hitét szembesíti azzal az élménnyel, hogy
teste egyre gyengébb és egyre jobban
orvosok segítségére szorul, és éppen
ekkor kap erőt lelke a feltámadásból.
„Magam feladtam: / tegyenek akármit /
Birtokba vettek / gondos orvosok / De
csak a testem / én mögötte bújtam / s kikilestem hogy / hogyan is vagyok.” Csak
a betegek, akik megélik testük pusztulását, tudnak így az örök életre tekinteni.
Ez egy új szemléletmód, amelyet legjobban Zelk Zoltán foglalt össze Mert így
igaz című versében. „Barátaim azt hiszik, hogy fekszem, / nem tudják, már járni tanulok / megadón, Isten oldalán.”
Mindezek az idézetek azt mutatják,
hogy a Húsvét, a feltámadás, és az örök
élet témái mélyen bevésődtek a magyar
irodalom legjobbjainak gondolkodásába
és költészetébe is. Csak abban reménykedek, hogy a gondolkodó magyarok gondolkodásának része maradt Krisztus feltámadása és a mi feltámadásunk reménye is.
DR. BENyIK GyÖRGy

2014. ÁpRILIS

„Hát részekre szakítható-e Krisztus?”
a Krisztus-hívők egységéért Ökumenikus Imahét 2014. január 19-26.
Az idei ökumenikus imahét imáit a Kanadai Ökumenikus Tanács állította össze. Az
imahét mottója: „Hát részekre szakítható-e Krisztus?”
Szegeden estéről estére más templom és imaház adott otthont a közös együttlétnek.
Néhány gondolat a tanításokból:
PRoF. BENyIK GyÖRGy (Baptista imaház): Már Szent Pál apostol is küzdött a kulturális
különbségekből adódó megosztottsággal. Sokat küzdött és szenvedett azért, hogy
megértesse a Krisztusban való egység lényegét. Krisztus testének, az Egyháznak
egységét a Fő, maga Krisztus gyűjti egybe, ez az egység független nemzeti, faji,
területi hovatartozástól.
DR. IMRÉNyI TIBoR magyar ortodox lelkész (Kalkuttai Szent Teréz templom): Az
ókeresztény nagyok, Szent Ambrus püspök, Szent Ágoston püspök, Szent Atanáz
püspök példái a leghitelesebb Krisztus követésnek. Tanulmányozzuk, olvassuk
életüket.
RIBÁR JÁNoS ny. evangélikus esperes (Szent Gellért templom): Jézus Krisztus a
központ, ha Őhozzá közeledünk, akkor egymáshoz is közelebb kerülünk.
ZATyKó LÁSZLó oFM ferences szerzetes (Honvéd téri református templom): A
tolerancia nevében a Krisztus elleni gyülekezet, szemben a Krisztus Jézus köré gyűlt
keresztény ökumenéval. Csak Jézus Krisztus keresztje hoz össze minket. A szégyen, a
szenvedés és az üldöztetés legyen Urunk dicsőségére!
KoVÁCS ZSUZSA
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We Are The ...
(Mi vagyunk a ...)
Február 15-én este farsangi mulatságra gyűlt össze közösségünk
apraja-nagyja. A létszám most a
Közösségi Ház méreteihez képest
éppen megfelelő volt. A programot
Andi és Norbi koordinálta.
A kicsinyek jelmezes felvonulása
után fogyasztottunk a hozott finomságokból. Ezután vidám műsorok
következtek. Bemelegítésként a két
Gergő idézte a nagyterembe a vadnyugatot. Majd plébániánkon már
régóta működő két csoport tagjai szórakoztattak bennünket.
Először a Gyertyaláng csoport
lépett színre ötletes jelmezében és
szavalt arról, mi jellemzi a férfit és a
nőt. Utánuk a KNK az 1983-as Live
Band híres dalát adta elő. Michael
Jackson és Lionel Ritchie nagy
slágerének vidóklipje a falon, illetve
a KNK a parketten olyan összhatást
keltett, hogy mindannyian röhögve
fogtuk a hasunkat. Nagyon jól imitálták az egykori énekeseket, a magyar szöveggel pedig találóan mutatták be közösségük életének mindennapjait.
A fergeteges tapsvihar után
szusszantunk egyet, majd egy kis
tánc után elkezdődött a tombola. Természetesen Géza vezetésével. A rendezvényünkön minden résztvevő szavazhatott, így ez alapján hirdettük ki
a jelmezes verseny eredményét és
mindenki megkapta jól megérdemelt
jutalmát. Az est hátralévő részében
egy jó hangulatú retro diszkó volt
Norbi jóvoltából.
Úgy gondolom – a KNK után
szabadon –, egész plébániai közösségünk elmondhatja magáról: Mi
vagyunk a... Tátra téri élő közösség.
Vagyis azok a krisztusi életet élő
emberek, akik a város ezen részében
rendszeresen találkozunk a templomban és azon kívül is. És nemcsak
liturgikusan, hanem egész életünkkel
kifejezhetjük azt, hogy összetartozunk és egyek vagyunk az Úrban!
ZóLyoMI NoRBERT
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A szeretethadjárat ábécéje
Beszélj mindenkivel a szeretet
nyelvén! Ne emeld föl
a hangod! Ne káromkodj!
Ne bosszants másokat!
Ne fakassz könnyeket!
Nyugtass meg másokat,
és légy jószívű!
Bocsáss meg embertársaidnak!
Ne légy haragtartó!
Mindig te nyújts békejobbot elsőként!
Légy együttérző mások
szenvedései láttán!
Siess mindig a segítségükre jó szóval,
tanáccsal, kedvességgel!

Robber rabló megjavul
Március 1-jén, szombat délután második alkalommal lépett fel templomunkban a Szegedi Miniszínház. A társulat ezen a napon is egy kedves kis
történettel örvendeztette meg a közönséget, melynek többségét természetesen
a gyermekek tették ki.
A három fős darab jelmezei, kellékei egyszerűek, mégis nagyszerűek
voltak. Az előadás magával ragadta a régebb óta fiatalokat is. A gonosz, csaló
és egyéb rossz tulajdonságokkal rendelkező Robber karakterén keresztül
remekül jelenítették meg az ifjabb nemzedék számára korunk nagy problémáját: bizony a szeretet hiányzik világunkból! Hiszen csak ez változtathatja
meg az embert, ezáltal szabadulhatunk ki a romlottság rabságából.
A program érdekessége volt, hogy a színészek nagyon ügyesen vonták be
a közönséget a játékba s a gyerekek szereplőivé is váltak a mesének. Így talán
még jobban elmélyült bennük az előadás mondanivalója.
Köszönjük az előadóknak és a szervezőknek is ezt a kellemes szórakozást!

Tevékenyen vegyél részt
közösséged életében!
Légy nyitott a szegények és betegek
szenvedéseinek orvoslására!
Oszd meg velük anyagi
és lelki javaidat!
Próbáld észrevenni,
mások miben szenvednek hiányt!
Imádkozz mindenkiért,
még ellenségeidért is!
STefaN WySzyńSkI bíboros

ZóLyoMI NoRBERT

Szemünk fénye: A virágos
környezet
Fenti címmel tartott előadást március 4-én, kedden este 7 órakor DR.
BÁLINT GyÖRGy (Bálint Gazda) a
Közösségi Házban. Kertészeti témájú kérdéseket előzetesen lehetett
írásban feltenni. Az előadás után
könyvvásárlási és dedikálási lehetőség is volt.
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Bibliai alakok és szentek ábrázolása
Fenti címmel nyílt kiállítás március 9-én,
templomunkban KASS JÁNoS Kossuth-díjas
művész rézmetszeteiből, melyet Dr. Vörös
Gabriella régész, muzeológus és Bánki
Vera, a művész özvegye nyitott meg.

Kass János
(1927–2010)
Kossuth-díjas
magyar grafikus,
szobrász, bélyegtervező, kiváló
művész.

A II. világháború a Kass-családot az
egész polgári középosztállyal együtt
tönkretette. 1941-től, tizennégy éves
korától egy gyárban gipszet öntött, keramikusként dolgozott. 1944-ben szoros
kapcsolatba került az Eötvös Kollégiummal. Klaniczay Tiboron – a későbbi
kiváló irodalomtörténészen – keresztül
felkérik, hogy grafikusként és több
nyomdával való kapcsolatai révén készítsen különböző papírokat, pecséteket,
menekülők számára. 1946-ban kapott
keramikus mesterlevelet, 1946 és 1949
között az Iparművészeti Főiskolán, majd
1949-től 1951-ig a Képzőművészeti Főiskolán tanult. 1960/61-ben a lipcsei
Grafikai és Könyvművészeti Főiskolán a
könyvművészeti tanszék aspiránsa volt.
1967-től az Iparművészeti Főiskola tipografikai tanszékén volt tanár. 19651973 között az Új Írás folyóirat művészeti
szerkesztője volt.
Megszámlálhatatlan könyv illusztrációját készítette el, a mai középkorúak az
általa illusztrált gyermek- és ifjúsági
könyveken nőttek fel. 1973 óta postabélyegeket is tervezett.
Magyarországon kívül számos önálló
kiállítása volt: Londonban és Anglia több
más városában, Zágrábban, Torinóban,
Sidneyben, Párizsban, továbbá Hollandiában, Belgiumban és az Egyesült Államokban. 1985-től a szegedi Kass János
Galéria állandó kiállításán láthatóak
jelentősebb művei. A Magyarországon
bemutatásra nem engedélyezett Fejek
sorozatából a világ első számítógépes
animációs filmjét készítette el Halász
Jánossal (John Halas néven), az akkor

már világhírű rendezővel Londonban
(Dilemma, 1981).
Páratlanul gazdag, sokszínű művészetében jelentős helyet foglal el a könyvillusztrálás, ezen belül a gyermek- és ifjúsági irodalom remekeihez készített rajzok
sokasága. Tíz éven át a Hegedűs András
alapította Kincskereső munkatársa, művészeti vezetője. Kass János empatikus
képessége pontosan tudja olvasói elvárásait. Rajzban, képekben jeleníti meg a
könyvek szövegeit. Készített tusrajz
illusztrációkat Wass Albert meséihez és
Nagy László verseihez. A Háry-lapok
illusztrációs életművének legsikeresebb
darabjainak egyike. Finom fekete tusrajzait gyakorta akvarellel színezi.
Bartók és Juhász Ferenc meghódította
a művészt. Egyszerre hatott rá Bartók zenéje és Juhász eposza. Ebből az élményből születtett a Szarvasének, és rajzsorozata a Cantata Profana-hoz. A sorozat fő
műve a rézbe karcolt Cantata Profana,
mely egyben hitvallás és mesterlevél.
Kass János 1950 és 2001 között 334
könyvet illusztrált. Kass az ötvenes években már készített kisgyermekeknek rajzokat, hetven fölött is éveket szánt a
kisiskolások vizuális nevelésének gyarapítására. Dolgozott a szegedi Mozaik
Kiadónál az elsősök, másodikosok ábécés könyvének és munkafüzeteinek újszerű megvalósításán.
Verseit – mint például A Tisza
Szegednél az első őszi napon címűt –
olvashatjuk a Versek Kass János -tól -ról
-nak című, emlékére megjelent kötetben.

Díjai, elismerései:
1954 Munkácsy Mihály-díj
1956–59 Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj
1958 a brüsszeli világkiállítás ezüstérme
1966 a lipcsei könyvművészeti kiállításon a Világ Legszebb Könyve díj és
aranyérem
1967 Munkácsy Mihály-díj

1977 Érdemes művész
1986 Kiváló művész
1994 Szeged díszpolgára
1996 Alföld-díj
1999 Kossuth-díj
2003 Hazám-díj
2011 Magyar Örökség-díj

A templomunkban kiállított
Kass János művek címei
A szőlőműves
A Tízparancsolat
Az aranyborjú
Az Isten tenyerén
Ádám és Éva
Dániel és az oroszlánok
Életfa
Énekek éneke
Íjászok
Izsák feláldozása
Lót és leányai
Mózes és a törvénytáblák – rézkarc
Nagy Mózes fej – rézkarc
Noé – rézkarc (naív stílus)
Noé - rézkarc (hagyományos stílus)
Szent Ferenc – nagy rézkarc
Szent Ferenc – kis méretű rézkarc
Szent György – (naív stílus, Juhász
Ferenc „Babonák napja csütörtök” című
versének illusztrációja)
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Mádi György atya szociális otthonba vonult

Nagy segítség és nagy áldás volt
Mádi György atya, aki velem együtt
érkezett a plébániánkra, és Algyőn
lakva az ottani üres plébániát lélekkel, imádsággal és barátsággal töltötte meg.
Ritka hogy egy 77 év fölötti pap
50 év papi szolgálat után sem válik
morózussá, megkeseredetté, hanem
megmarad nyitottnak és kedvesnek
az öregség és a betegség nyűge közepette is. Gyerekkoráról így vallott ő
maga, miután a papi hivatását örök
titoknak deklarálta: „Lehet mondani,
hogy édesapámat hamar elvesztettük,
édesanyám magára maradt, ő nevelt
bennünket Kelebián, és szívesen,
lelkesen segített a templomban. ott
nőttem fel és voltam ministráns, hozzátartozott az életemhez. Kamasz
koromban rádiószerelő akartam
lenni, egészen érettségi előttig. És
akkor itt jön az, amit nem tudok
megmagyarázni: úgy éreztem, hogy
nekem jelentkeznem kell a teológiára. Erre mondjuk, hogy hívás, hivatás. Nem szervezni, prédikálni
akartam, hanem a legfontosabb kérdésekben akartam segíteni az embereknek, hogy eligazodjanak az életben az Úristen felé, az örök cél felé.”
A Szemináriumban élte meg az
1956-os forradalmat: „Mikor bejöttek
az oroszok, idősebb társaim segítettek például a joghallgatóknak: reverendát adtunk nekik, és a szemináriumon keresztül menekítettük ki
őket. Emiatt jött a retorzió”. Az
állami hűségnyilatkozatot nem tudta
aláírni másokkal együtt ezért elküldték a teológiáról. 1959. november 30án állami engedély nélkül pappá
szentelték Budapesten, de 1960-tól
1963-ig csak harangozóként és sekres9+tyésként dolgozott Újszászon.
Majd megbízható plébánosok mellett
segédlelkész Monoron, Kartalon,
Isaszegen. 1971-től 1983-ig plébános

Móricgáton. Erről így vallott: „Mikor
az első önálló helyemre, Móricgátra
kerültem, a plébánia udvara fel volt
verve gazzal, és egy tarka kutyus
fogadott, mikor megérkeztem.
Megkapott ez a környezet, amelyben
minden és mindenki várta a gazdáját.
A pap szerepe a pásztoré, a lelkipásztoré. Szükség van valakire, aki összefogja a népet, összehangolja a közösséget, a feszültségeket elrendezi.”
Később Tiszaföldvár-Homokon plébános, és hosszú időn keresztül 19832011-ig, nyugállományba vonulásáig,
Szeged-Kiskundorozsmán.
Élettapasztalatát és időskori derűjét ekkor hozta az algyői és a tarjánvárosi hívek közé. Maga a hányatott
életét nem kommentálta, hanem csak
az Isten hűségére utalt. „Az újmisés
képemre az az ige került, hogy
„Hűséges az Isten” – ami a Szentírásban sokszor szerepel. Ez ad erőt
arra, hogy mi magunk is hűségesek
legyünk, mert van Valaki, akire
maximálisan támaszkodhatunk. Most
is ezt írom az aranymisés emlékképre. Úgy érzem ugyanis, hogy ez
az, amire mindenképpen lehet építeni: egyéni életet, családot, társadalmat és az egyházat is.”
Amíg egy pap fiatal, a kiállása és
a műveltsége számít, de amint megöregszik, már inkább a helytállása és
az élettapasztalata adja az értékét.
Mádi atya az utóbbiból is bőven adott
nekünk. Isten áldja meg szolgálatát,
amikor most az egyházmegyei szociális otthonba vonul, hogy megküzdjön a betegség démonaival.
Imáinkkal kísérjük további életét és
ezzel köszönjük meg közöttünk
végzett csendes, ám hatékony szolgálatát.
BENyIK GyÖRGy

Kerekes Károly:

Rendezd el Istenem
Rendezd el Istenem minden dolgomat,
Őrizd minden bajtól kis családomat.
Tőled kaptam őket, Te légy vigaszuk,
el ne vesszen egy sem, légy jó Pásztoruk.
Rendezd el Istenem, sajgó szívemet,
el ne veszíthessen soha Tégedet,
Hitem örökmécse ki ne aludjék,
Mint Húsvéti gyertya, világosodjék.
Családom tagjai életükön át,
Lángomról gyújthassák hitük gyertyáját.
Életük útjait ez ragyogja be,
Te élj a szívükben, élők Istene.
Rendezd el Istenem, hajszolt életem,
Szeretet Istene, lelket adj nekem,
Lelket, mely mindenben rád hagyatkozik,
Téged el nem felejt, benned megnyugszik.
Mint a szentmisében: most felajánlom,
kenyerem és borom: egész családom.
Családom főpapja Te vagy Jézusom,
egyesítsd magaddal kicsim és nagyom.
Rendezd el Istenem üdvösségemet,
Irgalmad pótolja gyengeségemet.
Másban én nyugtomat nem találom,
Életem, halálom Neked ajánlom.
Mindnyájunk jó anyja, szép Szűz Mária,
Hozzád is fordulok, mennyek ajtaja,
Te vidd az Úr elé minden gondomat,
Oszd meg családommal boldogságodat.
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Kedves Gyerekek!
Ismét eljött a tavasz és vele a legszebb ünnepünk, a Húsvét! Ebben
az időszakban minden az újjászületésről, az életről szól. A tojás
az új életet jelképezi, hiszen abból
kel ki a kiscsibe. A locsolkodási
szokás azért terjedt el, mert ez azt
fejezi ki, hogy szeretnénk, hogy a
lányok, ha majd felnőnek, termékenyek legyenek, vagyis szülessen
nekik kisbabájuk. Még a nyuszi is
– ami csak véletlenül keveredett
bele az ünneplésbe – az élet ünneplését fejezi ki, hiszen ez egy
igen szapora állat, sok kicsinye
van. A természet ébredezése, a
napsütés, a meleg idő, a virágzás,

a barkák, a zöldellő rétek, egyszóval minden arra figyelmeztet
bennünket, hogy az elmúlás után
is van élet! Bár télen minden meghalni látszott, most tavasszal mégis újra élnek. Ilyenkor a Biblia
tanítása is a halál utáni életről
szól: Jézus feltámadásával bebizonyította, hogy a halállal nem ér
véget az életünk. Az örökéletben
részesítette Őt az Atya és minket is
erre hívott meg, mert végtelenül
szeret bennünket.
Ezt köszönjük meg neki minden
szentmisében, és különösen Húsvétvasárnapon ezért adunk hálát
Neki!

A mostani számunkban közölt történetek és az alábbi rejtvény is az
életről szól.
Milyen mintát kell rajzolni szerintetek
az üres tojásra? Ha kitaláltátok, rajzoljátok be!

ZólyoMI NorBErt

Beszélgetés a réten – tanulságos történet nemcsak gyerekeknek
Egy szép nyári napon déltájban nagy volt a csend az erdő szélén. A madarak szárnyuk alá hajtották a fejüket, minden
pihent. Ekkor a pinty kidugta a fejét és megkérdezte: „Tulajdonképpen mi az élet?”
Mindenkit meglepett ez a nehéz kérdés. A pinty nagy ívben körbeszállt a hatalmas rét fölött, majd visszatért a lomb
árnyékában levő ágára.
A vadrózsának éppen nyílt a bimbója, és óvatosan tárta fel egymás után a szirmait. Boldogan kijelentette: „Az élet
növekedés.” A lepke kevésbé volt mélyenszántó. Egyik virágról a másikra szállt, csipegetett itt is, ott is, és azt mondta:
„Az élet csupa öröm és napsütés.” Lent a fűben egy hangya vesződött egy szalmaszállal, amely tízszer hosszabb volt
nála. Ő azt mondta: „Az élet nem más, mint vesződség és munka.” Serényen érkezett egy méhecske egy méztartalmú
virágról, és kijelentette: „Nem, az élet a munka és az élvezet váltakozásából áll.” Ha már ilyen bölcs beszélgetés folyt,
a vakond is elődugta fejét a föld alól és azt dörmögte: „Az élet? Harc a sötétben.”
Már-már kitört a veszekedés, de csendes eső kezdett peregni a felhőből, amely azt mondta: „Az élet csupa könny,
nem más, csak könny.” Majd továbbállt a tenger irányában. Ott hullámok tajtékzottak, és teljes erővel verődtek neki a
szikláknak, miközben nyögve sisteregték: „Az élet állandó, hiábavaló törekvés a szabadságra.” Magasan felettük rótta
köreit fenségesen a sas. Ujjongva vijjogta: „Az élet, az élet az felfelé törekvés.” A parttól nem messze állt egy fűzfa.
Már egészen elferdült a viharos szelek csapásaitól. Ő azt mondta: „Az élet meghajlás egy nagyobb hatalom előtt.”
Akkor leszállt az éj. Hangtalan szárnyakon siklott a bagoly a rét felett az erdő irányában, és megszólalt: „Az élet
annyi, mint kihasználni az alkalmat, míg a többiek alszanak.”
És végül csend borult az erdőre és a rétre. Egy idő múltán egy fiatalember jelent meg az úton. Fáradtan lehuppant
a fűre, teljes hosszában kinyújtózott, majd a sok tánctól és italtól kimerülten kijelentette: „Az élet a boldogság állandó
keresése és a csalódások hosszú lánca.”
Hirtelen teljes pompájában felragyogott a hajnal és megszólalt: „Ahogyan én, a pirkadat, egy új nap kezdete
vagyok, úgy az élet az örökkévalóság kezdete.”
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a pajkos napsugár

– Süss fel nap, fényes nap! ... – ezt a dalt énekelte télidő végén néhány kipirult arcú, csillogó szemű kisgyerek – de olyan
szépen, hogy a felhőkbe takarózott nap nem is tudott ellenállni a kedves hívogatásnak.
Először csak egyetlen elszánt fénysugár keresett magának rést a vastag fellegek között, hogy lekandikáljon a földre, de
amikor sikerült a próbálkozása, egyre többen tódultak utána. Elcsúsztak a tó vékony jéghártyáján, megcsillantották – a nedves,
kopasz faágakat, s egy szempillantás alatt millió kicsi fény kacagott, ugrált, sziporkázott piros gyereksapkákon, fehér
hófoltokon, csepegő háztetőn és sima ablaküvegen.
– Kikelet! Kikelet! – ujjongtak a madarak.
– Süt a nap! Süt a nap! – kiabálták a gyerekek.
– Utat a tavasznak! – füttyentett a szél, és sepregetni kezdte az utakat. Nap-anyó most már egész kerek arcával lemosolygott a
földre, és így szólt a sok kis fickándozó napsugárhoz:
– Ideje, hogy munkához lássatok! Vigyétek el mindenhová az élet melegét!
Kit a rétre küldött, kit az erdőre, kit a kiskertekbe, hogy olvasszanak, melengessenek, alvó csírákat ébresztgessenek.
Mindegyik örömmel tette a dolgát, csak az egyik aranyszínű napsugárka duzzogott.
– Még mit nem! Hogy én folyton csak egy sáros, piszkos hófoltot kerülgessek? Ugyan minek? Igazán nem azért vagyok fényes,
tavaszi napsugár, hogy ilyen unalmas munkát végezzek!
Hipp-hopp! ... végigtáncolt a pocsolyák tükrén, ezüstöset bokázott a patakon, és csúfondárosan megríkatott egy makacs
jégcsapot.
– Ó, de pompás! Így érvényesül igazán az én ragyogásom! – tündöklött a boldogságtól, és olyan helyet keresgélt, ahol
fényessége megsokszorozódnék.
Ebben a pillanatban megjelent egy ablakban egy kisfiú. Éppen unatkozott odabent, és csintalanságon törte a fejét.
– Kisütött a nap! – kiáltott vidáman. – Napsugárral fogok játszani! Elővett a zsebéből egy kicsi tükröt, és odatartotta a fény elé.
Az önfejű napsugár belepillantott, és valósággal elámult a tulajdon ragyogásától.
Csillogott, villogott büszke örömében, és csúszkálni kezdett a tükrön, ahogyan azt a kisfiú forgatta. Éles fénye átvetődött a
tükörlapról a szemközti házfalra, és végigtáncolt rajta, mint vakító aranyfoltocska. A kisfiú eleinte csak hunyorgó cicákat
bosszantott vele, de azután merészet gondolt, és úgy tartotta a tükröt, hogy a haszontalan napsugár belevillanjon róla a járókelők
szemébe.
A sugárkának tetszett a mulatság. Ez igen! Így mindenki észreveszi! Nicsak, máris milyen nevetségesen kapkodja a fejét a
sarki újságárus néni!
– Ide nézz, milyen vakító vagyok!
– Ide nézz, te padon üldögélő bácsi, hogy elkápráztatlak!
– Csodáljatok meg, emberek! Ilyen az igazi napsugár!
– Ámulj-bámulj, te rollerozó kislány, akkora ragyogást varázsolok a szemed elé!
Különösen fényeset akart kacagni, amikor a rolleros kislány ijedten a szeme elé kapta a kezét, elengedte a kormányt, és
nagyot esett. Csúnyán megütötte a térdét, és hangosan sírva fakadt. A fákon haragosan lármázni kezdtek a verebek.
– Mit csináltál, te haszontalan, semmirekellő napsugár? Megállj csak, bepanaszolunk Nap-anyónál!
A napsugárka maga is megijedt a váratlan balesettől, akárcsak az ablakban a csintalan kisfiú, aki most megszeppenve bújt el
a függöny mögé. Zsebében eltűnt a fényszóró tükör, és a napsugár elsápadva, tétován simogatta a rolleros kislány arcát, de
bizony azon csak a könnyeket tudta megcsillantani. Elszégyellte magát, mert hiszen nem volt ő rossz, csak meggondolatlan és
pajkos.
– Bocsáss meg! Na, igazán ne haragudj rám! – suttogta bűnbánóan, de a kislány nem értett napsugárnyelven, és csak otthon az
édesanyja tudta megvigasztalni.
A napsugár utánaillant, belesett a házuk ablakán, ott ugrabugrált a kertjükben, és nagyon szerette volna jóvátenni azt, ami
történt. Mindennap az ablak alatti hófoltocskán táncolt, minden melegét oda szórta, csak megbocsájtana az a kislány!
Közben észre sem vette, hogy a hófolt egyre zsugorodik, alatta megpuhul a föld, sőt, mintha megmozdulnának a sáros rögök.
Egyszer csak egy apró repedésből ágaskodni, tolakodni kezdett kifelé egy icipici, zöld hajtás.
– Hát ez mi? – lepődött meg a napsugárka, és minden fényével még jobban odacsodálkozott.
A zöld szár másnapra csaknem arasznyira nőtt, harmadnapra pedig – ó, csodák csodája! – apró, fehér szirmok bomlottak ki a
végén.
– Hóvirág! – csendült meg az ablak mögött a kislány kacagása. – Anyu, nézd, milyen szép!
– Előcsalogatta ez az áldott, tavaszi napsugár – felelte egy kedves hang.
A napsugár csak most értette meg, hogy mi történt. Akaratlanul is virágot fakasztott, elhozta a földnek az élet melegét.
Körös-körül fiatal rügyek pattogtak, friss füvek serkentek a napsugár testvérek munkája nyomán. A pajkos napsugár azt sem
tudta, hová legyen örömében! Milyen jó, hogy ő is hozzájárult ehhez a nagy csodához! Mindjárt körül is néz, hogy hol kell még
melengetni, érdes rögöket cirógatni, fagyot olvasztani, hogy minél szebb legyen a világ.
Az ablakban nevetett a kislány. Arcán nyoma sem látszott már a múltkori könnyeknek, s odafent a kék égen Nap-anyó is
mosolygott, legderűsebb tavaszi mosolyával.
FÉSűS ÉVA
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Gyermekeink tavaszi koncertje a nyugdíjasok köszöntésére
Idén hamarabb virágba borultak a
fák és a bokrok, a templom előtti nárciszok, jácintok és fürtösgyöngyikék
is teljes szépségükben pompáztak
azon a vasárnapon, amikor délután 3
órakor szívet és lelket gyönyörködtető hangverseny kezdődött kedves
kis templomunkban.
A már hagyományosnak mondható gyermek hangverseny idei szervezője is a Kalocsai házaspár volt.
Láthatatlan munkájuk tökéletes hátteret biztosított a résztvevő gyerekek és
a hallgatóság nagy örömére. Idén a
szervezésbe bekapcsolódott Lakóné
Marika a Nyugdíjas Klub vezetője is.

A hangverseny célja – hogy a
különböző generációk, fiatalok és
nyugdíjasok együtt szórakozzanak
egymás örömére – tökéletesen megvalósult.
A fellépő gyermekek izgalma az
első két-három hang felcsendülése
után szertefoszlott és egy igazi öröm-

muzsikává változott. Érződött, hogy
adni szeretnének a néniknek, bácsiknak, akiknek a meghatódottságtól
csillogott a szemük.
Megkapó, hogy a közösségünkhöz
tartozó gyerekek azon kívül, hogy
szépek és okosak, milyen tehetséges
kis muzsikusok is. Szüleik bátorító
szeretete – amivel nyomon kísérik a
sok-sok gyakorlást, kitartásra buzdítják őket, hogy ne adják fel a hangszertanulást akkor sem, ha éppen
játszani, vagy focizni volna kedvük –
meghozta a sikert. Minden egyes
darab, ami felcsendült egy-egy ajándék volt a hallgatóság számára.
Hálásan köszönjük a fellépőknek,
szüleiknek, a szervezőknek ezt a
felejthetetlen délutánt és reméljük,
hogy ez a hagyomány tovább folytatódik.
SZELESNÉ FILÁK MÁRTA
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Készületünk az
Ünnepre
Még nem feledtük a farsang vígságát, s máris félúton járunk a nagyböjti időben. Közeleg a keresztények
legnagyobb ünnepe. Húsvétra készül
Krisztus Egyháza. Készülünk mi is,
ki-ki megtette felajánlását s napi
számvetéseink során már szembesülünk önmagunkkal: teljesítjük amit
vállaltunk? Vagy rendre kérjük a kegyelmet, hogy ne csábuljunk?
Készül közösségünk is. Március
28-30. között tartottuk egyházközségünk nagyböjti lelkigyakorlatát SERFŐZŐ LEVENTE ifjúsági és egyetemi
lelkész vezetésével. Elmélkedni valót
Ferenc pápa első homíliájából hozott:
Úton lenni. „Jákob háza, jertek,
járjunk az Úr világosságában” (Iz
2,5). Ez volt az első, amit Isten Ábrahámnak mondott: „Járj előttem, és
légy tökéletes!” – Járj! Egész életünk
úton lét, s ha megállunk, nem jutunk
előbbre. Mennünk kell, mindig az Úr
jelenlétében, az Úr világosságában.
Törekednünk kell abban a tökéletességben élni, amelyet Isten a maga
ígéretében Ábrahámtól kért.
Építeni. Építeni az egyházat.
Kövekről van szó. A kövek kemények; de itt élő kövekről, a Szentlélek által fölkent kövekről van szó.
Építeni az egyházat, Krisztus menyasszonyát, arra a szegletkőre, aki
maga az Úr. Nézzétek csak, ez a
másik mozgás az életünkben.
A harmadik a vallomástétel.
Igyekezhetünk előre az úton, sok
mindent építhetünk, de ha nem valljuk meg Jézus Krisztust, nem jutunk
semmire. Segélyszervezet lesz belőlünk, de nem leszünk az egyház,
Krisztus menyasszonya. Ha nem járunk az úton, megállunk. Ha nem
sziklára építünk, mi történik? Az
történik, ami a tengerparti strandon
homokvárat építő gyermekekkel: az
építménynek nincs szilárdsága, magától leomlik. Aki nem vallja meg
Jézus Krisztust, arra érvényes Léon
Bloy mondása: „Aki nem az Úrhoz
imádkozik, az ördöghöz imádkozik.”
„Ha valaki nem vallja meg Jézus
Krisztust, az ördög világiasságát vallja, a gonosz lélek világiasságát vallja.” (Ferenc pápa első homíliája a

Sixtus kápolnában 2013. március 14én)
Serfőző atya – követve a Szentatyát – e három gyöngyszem láncára
fűzte a három szentmise gondolatait,
egy alkalommal egy fogalmat bontogatva.
Úton lenni = előre lépni. Az út
egész életünket szimbolizálja. Célokat tűzünk magunk elé. Ha hegyre
tartunk: törekszünk. Pusztán át vezető utunk: elvonulás a végtelen jövőbe, az örökkévalóságba vezet. Utunk
egyéni életünk, a közösség élete a
közösség útja. A szeretet tart bennünket az úton. A szeretet nem kötelesség: válaszom Istennek.
Építeni = alkotni, formálni, formálódni. Az atya felvetette a kérdést:
akart Jézus Egyházat? És a választ is
megkaptuk: akart, hisz meg akart újítani egy élő közösséget. Alakítani,
formálni. Közösségben élt tanítványaival, közösségben tanított. Minden közösség az önmagukat formáló
egyénekből áll, és tagjai alakulása
alakítja a közösséget. Egyházat, közösséget építeni nem egy intézmény
működtetését jelenti, hanem a közös
élményt és tapasztalatot. Az Egyház
saját talentumunk, melyet a közösség
szolgálatába állítunk. „El kell jutnunk
az önzésből a szeretetbe, a halálból a
feltámadásba. Ez a Húsvét!” – fogalmazott Levente atya.
Vallomástétel = a hit ajándéka
annyiban
növekszik
bennünk,
amennyiben megvalljuk. VI. Pál szavaival: a mai világnak tanukra van
szüksége. S hogy tanúságot tehessünk nézőkből látókká kell lennünk a
kegyelem erejéből, ahogy a vakon
született példája mutatta a vasárnapi
Evangéliumban. Ha megtanulok látni, tudok építkezni, hogy elérjem a
célt, ahová az út vezet.
Kedves Testvérek! Bennem ilyen
gondolatokat ébresztett e három nap
tanítása. Jó lenne tudni, tanulni belőle, mások mit tartottak fontosnak. A
péntek esti beszélgetés során megérthettük: legyőzve szemérmességünket ki kell nyitnunk magunkat a
közösségünk előtt, megosztani tapasztalatainkat egymással, ezáltal
tagjaivá válni egy testnek, melynek
valamennyien egy-egy tagja vagyunk. Így építhetjük Egyházunkat.
NAGyNEGA
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„a szeretet fény, olyan, mint a
fénysugár, melyen ha áthatol egy
vízcsepp, szivárvány keletkezik,
és megcsodálhatjuk hét színét.
Mindegyik szín a fényből fakad,
és végtelen színárnyalata van.
ahogy a szivárvány különböző
színei a piros, a narancssárga, a
sárga, a zöld, a kék, az indigó és
az ibolya, úgy a szeretetnek, Jézus életének is különböző színei
vannak bennünk, különböző módon jutnak kifejeződésre, az egyik
szín különbözik a másiktól. a
szeretet kifejeződésének hét legfontosabb módjáról van szó, melyet élnünk kell. Igazából a hét
szín végtelen számot foglal magában.” (Chiara Lubich)
PIROS – munka, anyagiak: a szeretet közösséget jelent, a szeretet
által eljutunk a közösségre. a
bennünk élő Jézus, mivel Szeretet, létrehozza a közösséget.
NaRaNCS – apostolkodás: a
szeretet nem zárkózik be önmagába, hanem léténél fogva terjed.
a bennünk élő Jézus, aki a Szeretet, kisugározza a szeretetet.
SÁRGa – imaélet: a szeretet
felemeli a lelket. a bennünk élő
Jézus Istenhez emeli fel a lelkünket. ezt jelenti az imádság.
zÖLD – egészség, betegség: a
szeretet meggyógyít. Jézus, a
szívünkben élő szeretet, lelkünk
egészségét jelenti.
kÉk – harmónia: a szeretet az
embereket összejövetelre hívja. a
bennünk élő Jézus, mivel szeretet, összegyűjti a szíveket.
INDIGÓ – bölcsesség, tanulás: a
szeretet a bölcsesség forrása. a
bennünk élő Jézus, a Szeretet,
megvilágosít bennünket.
IBOLya (viola) – kapcsolat,
média: a szeretet sokakat eggyé
tesz, a szeretet egységet jelent. a
bennünk élő Jézus eggyé olvaszt.
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Cursillo – I. Egyházmegyei Ultreya
Szeged-Tarjánváros, 2014. január 18.
Közösségi házunk adott otthont a
Cursillo mozgalom első egyházmegyei szintű találkozójának január
18-án.
A találkozó szónoka Kövesdy
Zsolt kunszentmártoni plébános, a
Cursillo püspök úr által kinevezett
egyházmegyei papi felelőse volt.
A találkozó vezérgondolatát a
„Keresztény ember a világban” cím
határozta meg, jelenlétünk és keresztény elkötelezettségünk sajátos feladataira hívta fel a figyelmet az
előadás. Ajándékként kaptuk utána
Szabó Julianna újkígyósi testvérünk
tanúságtételét.
Utána kiscsoportos beszélgetésekben próbáltunk választ adni a kérdésekre: Mi ad erőt és hogyan élsz a

mindennapokban? Milyen sajátos feladatokat látsz és ehhez milyen segítséget és eszközöket kapsz Istentől?
Az őszinte hangvételű baráti találkozó sokban segítette keresztény küldetésünk fontosságának felismerését.
A Cursillo evangelizációs feladatát a barátkozáson keresztül próbálja
végrehajtani. A három napos, bennlakásos tanfolyamra, ahol a mozgalom lényegével ismerkedhetünk meg,
ez évben a szegedi alsóvárosi templomban kerül sor, férfiaknak június
26-tól 29-ig, nőknek július 3-tól 6-ig.
Szeretettel ajánlom mindenkinek.
Jelentkezési lapot az irodában lehet
kérni.
BEREZNAINÉ DEÁK JUDIT

9

Februárban megkezdődött az idén elsőáldozó hittanosok számára a felkészülés.
Jelenleg havonként találkozunk (szeptembertől majd hetente fogunk), de minden vasárnapi szentmisén szívesen látjuk
a gyerekeket. Ebben az évben újdonság,
hogy a szentmise első felében átmegyünk a Közösségi Házba és külön foglalkozunk velük. Ilyenkor általában az
evangélium üzenetét próbáljuk értelmezni illetve ehhez kapcsolódóan kézműveskedünk. Az egyik alkalommal például Jézus és a szamariai asszony találkozását gyurmából formázták meg a gyerekek nagyon szépen.
ZóLyoMI NoRBERT

Március 23-án, vasárnap a délelőtti
szentmisén két katekumen, Lívia és
Ildikó, átvették a Miatyánk és a Hitvallás szövegét.
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Összefonni az életet
Fórumbeszélgetés a Millenniumi
Kávéházban
A beszélgetés apropóját (részben)
a 10. Árvízi Emléknap adta, mivel
szerettünk volna új programmal is
készülni az idei, jubileumi alkalomra.
A téma az összefogás ereje, valamint
a szakmai élet és a cserkészet kapcsolata volt.
A beszélgetés résztvevői különböző foglalkozást űző cserkészek
voltak: Babos Gábor, az Európai
Bizottság tisztviselője, Tabajdi Gábor
történész-kutató és Zelliger Erzsébet
nyelvész. Az aktív szakmai munkásság mellett mindannyian változatos cserkészéletet is élnek, így bőven
volt miről beszélgetni.
A kezdetben egymástól távolinak
tűnő két témáról fokozatosan kiderült, hogy sok a közös pont bennük.
Érdekes példáit láthattuk-hallhattuk
annak, hogyan szövi át a cserkészet a
szakmai életet, illetve, az illető foglalkozása mennyire meghatározó
lehet a cserkészetben vállalt feladatai
tekintetében is.
A beszélgetés után feltett néhány
kérdés, majd a kötetlenebb formában
folytatott este során felmerült a folytatás igénye is: reméljük, több hasonló programon vehetünk még részt.
BIBoK ÁGNES

Árvízi Emléknap 2014. március 8.
Idén 10. alkalommal került megrendezésre az Árvízi Emléknap a
szegedi Dóm téren. A nap során a
szervezők változatos programokkal
várták a cserkészeket és a szegedi
polgárokat. Lehetett kovácsolni és
íjászkodni, illetve rengeteg állomás
várta az alkotni vágyókat. Volt például fafaragás, bőrözés, szövés, gyertyaöntés, de azok sem unatkoztak,
akiknek játszani volt kedvük. A kisebbeket pecsétgyűjtő és ügyességi
játékok, a nagyobbakat hadijáték
várta. Természetesen idén sem maradt el a főzőverseny, ami iránt ismét
nagy volt az érdeklődés: a szegedi
csapatok mellett orosháziak, sükösdiek, egriek és vajdaságiak is részt
vettek a versenyben, melynek keretében előre megadott alapanyagok
felhasználásával kellett egy tetszőleges ételt elkészíteni
A kiállító sátorban a cserkészettel
és a Árvízi Nap történetével lehetett
megismerkedni, valamint itt lehetett
szavazni az előzetesen meghirdetett
művészeti pályázatra beérkezett

rajzokra, plakátokra és fotókra is. A
közönség véleménye alapján a nap
végén a nyertesek ajándékot kaptak.

Az egész napos programok
mellett volt mesemondás, bábelőadás
és a Fogadalmi Templom orgonáját
bemutató interaktív előadás is. A
délutáni szentmise és az esti záró
tábortűz után élményekkel tele indultak haza a csapatok.
BIBoK ÁGNES
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Sok szeretettel köszöntjük testvéreinket, akik az újjászületés szentségében
részesültek:
• Bondor Noémi
• Gágán Apollónia olívia
• Kalmár Kincső Karolina
• Kurusa Mira Petra
• Tamás Illés
• Varga Zalán

A festett tojástól az ünnepi asztalig
Legnagyobb ünnepünkre, Húsvétra készülve a Katolikus Karitász élelmiszer gyűjtést hirdetett meg a templomokban. A hívek nálunk is – ahogy már
évek óta – meghallották a kérő szót és jó szívvel hoztak cukrot, rizst, konzerveket, sőt házi készítésű befőttet és savanyúságot is. Volt, aki készpénzt
adott, így ki tudtuk egészíteni a csomagokat, hogy egy-egy család bőséges
ajándékot kaphasson az ünnep előtt.
Nagy örömünkre szolgált, hogy az Egyházmegyei Karitász Központ nálunk rendezte meg húsvéti jótékonysági vásárát. A dísztárgyak, ajándéktárgyak a húsvéti alkotóházban készültek fiatalok önkéntes munkája nyomán.
Középiskolások heteken át festettek tojást, hímeztek, hogy szép, ízléses tárgyakat kínálhassunk. Különösen nagy sikere volt a márványozott festett
tojásoknak és a húsvéti mintás mézeskalácsnak.
Karitász csoportunk önkéntesei két hét végén mintegy 47 eFt-ot bevételeztek a nagylelkű vásárlók jóvoltából. Ezzel az összeggel is gazdagítottuk az
élelmiszercsomagot, amit 35 gyermekes család kapott meg.
Szorgos kezek munkájából lett ajándék az ünnepi asztalra, húsvéti dekoráció a jótékony vásárlók otthonába. Ezúton szeretnénk megköszönni a támogatott családok nevében is az alkotók és a szervezők munkáját.
Áldott húsvéti ünnepeket kíván a plébániai karitász csoport!
MAJA

Egyházközségi képviselőtestületi választás
Ebben az évben jár le a jelenlegi
egyházközségi
képviselőtestület
mandátuma. A választásokat május
24-25-én fogjuk tartani. A jelöltek
listáját a hívek ajánlására és az előző
képviselők megkérdezése után a plébános állítja össze.
Kérjük a kedves híveket, hogy a képviselőtestületi tagságra alkalmasnak

tartott személyek nevét, lakcímét,
telefonszámát, az előtérben elhelyezett jelölő lapokra írják fel és dobják
be a „képviselőtestületi jelöltek”
feliratú dobozba. Egy ember több
személyt is ajánlhat.
A jelölést április 13-án zárjuk.

Az Örök Világosság fényeskedjen
nekik, nyugodjanak békében!
† Bakró Zoltán
† Bán Lászlóné E. Kiss Veronika
† Bíró Ferencné Pusztai Mária
† Börcsök Ferenc
† Csák Józsefné Kiss Julianna
† Csejtei Erzsébet
† Csúri Károlyné Bánfi Erzsébet
† Hegedűs Ferencné Miklós Terézia
† Járosi Józsefné Seller Éva Mária
† Kárász Antalné Takács Mária
† Laczi Mihályné Kormányos Mária
† Lőrincz Lajos
† Molnár Mátyás
† Nagy József András
† oláh Adél sz. Ágoston Adél
† Petrovszki Pál
† Rakonczai Sándorné Bugyi Rozália
† Sárközi Kálmánné Kőszegi Etelka
† Szécsi Jenő György
† Temesvári József
† Tornyossy Elemér
† Tóth Ferencné Sári Aranka
† Tóth Mária sz. Horváth Mária
† Völgyesi György
† Vrezgó Pálné Nagy Erzsébet

Kunszery Gyula

HÚSVÉTI FÁK
Azon a vasárnap
ujjongtak a pálmák,
mert a megváltásnak
messiási álmát
valósulva látta
Jeruzsálem népe;
jött Jézus... lepleket
dobtak le elébe,
s lengettek fölötte
büszke pálmaágat,
azon a vasárnap.
Akkor, csütörtökön
a szelíd olajfák
karcsú ágaikat
lankadtan lehajták,
mert a Getsemanekertben gyötrelemmel
vért verejtékezett
egy magános ember,
vére szétfolyott a
fekete rögökön,
akkor csütörtökön.

a szabadság Isten legszebb
ajándéka az ember számára.
ez az az ajándék, mely Neki a
legtöbbe került: fia szenvedésébe és halálába.
M.QuOIST

9-12;
9-12;
9-12;
9-12;
9-12;

15-18
15-18
15-18
15-18
15-18

Vasárnap: 10 és 18 óra
Hétköznap: 18 óra
Igeliturgia: 18 óra
Gyóntatás: szentmisék előtt fél
órával
Lelkibeszélgetés: előre megbeszélt időpontban, de sürgős ügyben
bármikor lehet a plébánost keresni.

Akkor töltekezel Istennel,
amikor hiányát átéled.

Azon a pénteken
szomorú szél susog,
búsan hajladoztak
bánatos cédrusok,
mert fönn a Golgotán
cédrusfából ácsolt
kereszten függött egy
véresre korbácsolt,
meggyötört, megkínzott
kihűlt, sápadt tetem,
azon a pénteken.
S a másik vasárnap
úgy pirkadat tájba'
kivirult a világ
valamennyi fája,
északi fenyőktől
délszaki pálmákig
mind üdén kizöldel,
lombot hajt, virágzik,
mert halottaiból
Jézus ím feltámadt
ezen a vasárnap!

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
péntek:

Szőlőfürt
A Szeged-Tarjánvárosi
Szent Gellért Plébánia
kiadványa.
Megjelenik évente négy alkalommal.
Lapzárta: 2014. április 9.

kegyelemteljes és
örömteli feltámadási
ünnepet kívánunk
minden kedves
Olvasónknak!
A Szőlőfürt Szerkesztősége

Szerkesztőség tagjai:
Dr. Benyik György
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