
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 sír -
helyét, / és a Fölkentnek dicsőséges teljét.
/ Láttam az angyali követeket, / A szem -
fedőket, a lepleket. / Feltámadt Krisztus,
az én reménységem: / Galileába előttetek
mégyen. / Föltámadt Krisztus halot tai -
ból! Tudjuk: föltámadt valósággal / Légy
te mihozzánk, győzelmes király, irgal -
massággal.” Ez a csodálatos költemény
egyben a húsvéti versek legtöbb elemét
tartalmazza, mint az alábbiakban látni
fogjuk.

A magyar költészetben Ady Endre: A
szép húsvét című verse is így kezdődik
„Odukat és kriptákat pattant / S bús ár -
kokig leér a szava / Ilyen a Húsvét szent
tavasza / S ilyen marad.” Mind össze
egyet len 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 hasonló -
an ír a Harangszó című versében: „fel tá -
madott, mondják a népek és meg süve -
gelik / nevét a názáretinek, ki az ács fia
volt / s megenyhült már a szél is s a rü -
gyek kisarjadtak.” Kunszeri Gyula a
Hús véti fák című versében csak a pálma -
fák ujjongásáról beszél: „Azon a vasár -
nap / ujjongtak a pálmák, mert megvál -
tásnak / 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 szó -
képe. Jelezvén azt, hogy a hívőknek a
feltámadás az egész világot más meg vi -
lágításba helyzete. Rónay György A hét
első napján, amikor még sötét volt című
versében, amelynek hosszú címe idézet a
Bibliából, a halál hatalmát megtörő fel -
támadásról beszél, de előbb a halál rette -
netének képeit tárja fel. „Ó, a halál! /
gyol csába tekerve a Test, / gyászába me -
rülve az Asszony, / s az imbolygó kísér -
tetek: / János,/ József, Nikodémus, / Le -
bontott 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 meg -
érzik a fényt a gyökerek. / És szél támad.
És fölzeng a világ. / Mert megölhették
hit vány zsoldosok, / és megszűnhetett do -
bogni a szíve – / Harmadnapra legyőzte a
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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!

Húsvét a magyar irodalomban

(folytatás a következő oldalon)
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halált. / Et resurrexit tertia die.” Az
egész ünnepet a megfélemlítő halál le -
győzése és a vétek és hazugság rettene -
téből 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 tes -
tünket szebben megépítheted.” Ady
Endre szintén a feltámadt Úrral találkozó
hívő élményét írja le Az Úr érkezés című
versében „Mikor elhagytak, / Mikor a
lel  kem roskadozva vittam, / Csöndesen és
váratlanul / Átölelt az Isten.” Ez nem
más, mint az Isten től 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 aj -
tón át bejöttél hozzám / szeress és óvj
meg örök kegyelmeddel.” Ezek a mon -
datok már nem a feltámadásról szólnak,
hanem az emberről, aki a feltámadott Jé -
zussal találkozik, és ettől a szellemi talál -
kozástól lelke vigasztalódik. József Attila
is felfedezi a másokról gondos kodó
Istent „Ő soha nem gondol ma gá ra, / de
nagyon ügyel a világra.” Ettől lesz olyan
gyermeki a vonzódása hozzá, mint erről
ír az Istenem című versében. „Dol gaim
elől rejtegetlek, / Istenem én na  gyon sze -
retlek. / Ha rikkancs volna a mes  ter sé -
ged, / segítenék kiabálni né ked.” Csorba
Győző Meleg tenyerében című versében
halálba induló beteg fel táma dásba vetett
hitét szem besíti azzal az élménnyel, hogy
teste egyre gyengébb és egyre jobban
orvosok segítségére szo rul, és éppen
ekkor kap erőt lelke a fel tá madásból.
„Ma gam feladtam: / tegyenek akármit /
Birtokba vettek / gon dos orvo sok / De
csak a testem / én mö götte búj tam / s ki-
ki lestem hogy / hogyan is va gyok.” Csak
a betegek, aki k meg élik testük pusz tu -
lását, tudnak így az örök életre te kin teni.
Ez egy új szem lé let mód, amelyet leg -
jobban Zelk Zoltán foglalt össze Mert így
igaz című versé ben. „Barátaim azt hi -
szik, hogy fekszem, / nem tudják, már jár -
 ni tanulok / meg adón, 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 re mény -
kedek, hogy a gondolkodó magyarok gon -
dolkodásának része maradt Krisztus fel tá -
madása és a mi feltámadásunk re mé nye is.

DR. BENyIK GyÖRGy
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„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



We Are The ...
(Mi vagyunk a ...)

Február 15-én este farsangi mu -
latságra gyűlt össze közösségünk
apraja-nagyja. A létszám most a
Közösségi Ház méreteihez képest
éppen megfelelő volt. A programot
Andi és Norbi koordinálta.

A ki csi nyek jelmezes felvonulása
után fo gyasz tottunk a hozott finom -
ságok ból. Ezután vidám műsorok
követ keztek. Bemelegítésként a két
Gergő idézte a nagyterembe a vad -
nyu gatot. Majd plébániánkon már
régóta mű ködő két csoport tagjai szó -
rakoztattak bennün ket.

Először a Gyer tyaláng csoport
lépett színre ötletes jelme zé ben 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 imi -
tálták az egykori énekeseket, a ma -
gyar szöveggel pedig találóan mu -
tatták be közösségük életének min -
dennapjait.

A fergeteges tapsvihar után
szusszantunk egyet, majd egy kis
tánc után elkez dődött a tombola. Ter -
mészetesen Géza vezetésével. A ren -
dezvényünkön minden részt vevő sza -
vazhatott, így ez alapján  hirdettük  ki
a jelmezes verseny ered ményét és
min denki megkapta jól megérdemelt
jutalmát. Az est hátralévő részében
egy jó han gulatú retro diszkó volt
Norbi jóvoltából.

Úgy gondolom – a KNK után
szabadon –, egész plébániai kö zössé -
günk elmondhatja magáról: Mi
vagyunk a... Tátra téri élő közösség.
Vagyis azok a krisztusi életet élő
emberek, akik a város ezen részében
rendszeresen találkozunk a templom -
ban és azon kívül is. És nemcsak
liturgikusan, hanem egész életünkkel
kifejezhetjük azt, hogy össze tarto -
zunk és egyek vagyunk az Úrban!

ZóLyoMI NoRBERT
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Március 1-jén, szombat délután második alkalommal lépett fel temp lo -
munkban 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 prob -
lémáját: 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!
ZóLyoMI NoRBERT
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Szemünk fénye: A virágos
környezet

Fenti címmel tartott előadást már -
cius 4-én, kedden este 7 órakor  DR.
BÁLINT GyÖRGy (Bálint Gazda) a
Közösségi Házban. Kertészeti té -
májú kérdé se ket előzetesen lehetett
írásban feltenni. Az előadás után
könyv  vásárlási és dedikálási lehe tő -
ség is volt.

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!

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
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Fenti címmel nyílt kiállítás március 9-én,
templo munkban KASS JÁNoS Kossuth-dí jas
mű vész rézmetsze tei ből, melyet Dr. Vö rös
Gabriella régész, muzeológus és Bán ki
Vera, a művész özvegye  nyitott meg.

Kass János
(1927–2010)

Kossuth-díjas
magyar grafikus,
szobrász, bé lyeg -
tervező, kiváló
művész.

A II. világháború a Kass-családot az
egész polgári középosztállyal együtt
tönkre tette. 1941-től, tizennégy éves
korától egy gyárban gipszet öntött, kera -
mi kusként dol gozott. 1944-ben szoros
kap csolatba ke rült az Eötvös Kollé -
giummal. Klaniczay Tiboron – a későbbi
kiváló iro dalomtör ténészen – keresztül
felkérik, hogy grafi kusként és több
nyom dával va ló kap cso latai révén ké -
szítsen külön böző papíro kat, pecsé teket,
menekülők számá ra. 1946-ban kapott
keramikus mester levelet, 1946 és 1949
között az Ipar mű vé  szeti Főiskolán, majd
1949-től 1951-ig a Képző művészeti Fő -
iskolán tanult. 1960/61-ben a lipcsei
Grafikai és Könyv művészeti Főiskolán a
könyv művészeti tanszék aspiránsa volt.
1967-től az Ipar mű vészeti Főiskola ti -
pog rafikai tan szé kén volt tanár. 1965-
1973 között az Új Írás folyóirat mű vészeti
szerkesztője volt.

Megszámlálhatatlan könyv illusztrá -
ció ját készítette el, a mai középkorúak az
általa illusztrált gyermek- és ifjúsági
könyve ken nőttek fel. 1973 óta posta bé -
lye geket is tervezett.

Magyarországon kívül számos önálló
kiállítása volt: Londonban és Anglia több
más városában, Zágrábban, Torinóban,
Sidneyben, Párizsban, továbbá Hollan -
diá  ban, Belgiumban és az Egyesült Álla -
mok ban. 1985-től a szegedi Kass János
Galéria állandó kiállításán láthatóak
jelentősebb művei. A Magyarországon
be mutatásra nem engedélyezett Fejek
sorozatából a világ első számítógépes
animációs filmjét készítette el Halász
Jánossal (John Halas néven), az akkor

már világhírű rendező vel Londonban
(Dilemma, 1981).

Páratlanul gazdag, sokszínű művésze -
té  ben jelentős helyet foglal el a könyv -
illuszt rálás, ezen belül a gyermek- és ifjú -
sági irodalom remekeihez készített rajzok
sokasága. Tíz éven át a Hegedűs András
alapította Kincskereső munkatársa, mű -
vé szeti vezetője. Kass János empatikus
ké pessége pontosan tudja olvasói el vá rá -
sait. Rajzban, képekben jeleníti meg a
köny vek szövegeit. Készített tusrajz
illusztrációkat Wass Albert meséihez és
Nagy László verseihez. A Háry-lapok
illusztrációs élet művének legsikeresebb
darabjainak egyi ke. Finom fekete tus raj -
zait gyakorta ak varellel színezi.

Bartók és Juhász Ferenc meghódította
a művészt. Egyszerre hatott rá Bartók ze -
néje és Juhász eposza. Ebből az él mény -
ből születtett a Szarvasének, és rajz soro -
zata a Cantata Profana-hoz. A sorozat fő
műve a rézbe karcolt Cantata Profana,
mely egy ben hitvallás és mesterlevél.

Kass János 1950 és 2001 között 334
köny vet illusztrált. Kass az ötvenes évek -
ben már készített kisgyermekeknek raj -
zokat, hetven fölött is éveket szánt a
kisiskolások vizuális nevelésének gyara -
pí tására. Dol go zott a szegedi Mozaik
Kiadónál az első sök, másodikosok ábé -
cés könyvének és munkafüzeteinek új -
szerű megvalósítá sán.

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 képző művé -
szeti ösztöndíj
1958 a brüsszeli világkiállítás ezüstérme
1966 a lipcsei könyvművészeti ki állí -
táson a Világ Legszebb Könyve díj és
arany érem
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)

Bibliai alakok és szentek ábrázolása



Nagy segítség és nagy áldás volt
Mádi György atya, aki velem együtt
érkezett a plébániánkra, és Algyőn
lakva az ottani üres plébániát lélek -
kel, imádsággal és barátsággal töl -
tötte 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 kö -
zepette is. Gyerekkoráról így vallott ő
maga, miután a papi hi va tását örök
titoknak deklarálta: „Lehet mondani,
hogy édesapámat hamar elvesztettük,
édesanyám magára ma radt, ő nevelt
bennünket Kelebián, és szívesen,
lelkesen segített a temp lomban. ott
nőttem fel és voltam ministráns, hoz -
zátartozott az életem hez. Kamasz
koromban rádiószerelő akartam
lenni, egészen érettségi előttig. És
akkor itt jön az, amit nem tudok
megmagyarázni: úgy éreztem, hogy
nekem jelentkeznem kell a teo ló -
giára. Erre mondjuk, hogy hívás, hi -
vatás. Nem szervezni, prédikálni
akar tam, hanem a legfontosabb kér -
dé sekben akartam segíteni az embe -
reknek, hogy eligazodjanak az élet -
ben az Úristen felé, az örök cél felé.”

A Szemináriumban élte meg az
1956-os forradalmat: „Mikor bejöttek
az oroszok, idősebb társaim segítet -
tek például a joghallgatóknak: reve -
rendát adtunk nekik, és a sze miná -
riumon keresztül menekítettük ki
őket. Emiatt jött a retorzió”. Az
állami hűségnyilatkozatot nem tudta
aláírni másokkal együtt ezért el küld -
ték a teológiáról. 1959. novem ber 30-
án állami engedély nélkül pappá
szentel ték Budapesten, de 1960-tól
1963-ig csak harangozóként és sek -
res 9+tyésként dolgozott Újszá szon.
Majd meg bíz ható plébánosok mellett
segédlelkész Monoron, Kar ta lon,
Isaszegen. 1971-től 1983-ig plé bános

Móricgáton. Erről így vallott: „Mikor
az első önálló helyemre, Mó ricgátra
kerül tem, a plébánia ud vara fel volt
verve gazzal, és egy tarka ku tyus
fogadott, mikor megérkeztem.
Megkapott ez a környezet, amelyben
minden és mindenki várta a gazdáját.
A pap szerepe a pásztoré, a lelki pász -
toré. Szükség van valakire, aki össze -
fogja a népet, összehangolja a közös -
séget, a feszültségeket elrendezi.”
Később Tiszaföldvár-Homokon plé -
bános, és hosszú időn keresztül 1983-
2011-ig, nyugállományba vonulásáig,
Szeged-Kiskundorozsmán.

Élettapasztalatát és időskori de rű -
jét ekkor hozta az algyői és a tarján -
városi 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 Szent -
írásban sokszor szerepel. Ez ad erőt
arra, hogy mi magunk is hűségesek
legyünk, mert van Valaki, akire
maximálisan támaszkodhatunk. Most
is ezt írom az aranymisés emlék -
képre. Úgy érzem ugyanis, hogy ez
az, amire mindenképpen lehet épí -
teni: egyéni életet, családot, társadal -
mat és az egyházat is.”

Amíg egy pap fiatal, a kiállása és
a műveltsége számít, de amint meg -
öregszik, 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 egy házmegyei szo -
ciális otthonba vonul, hogy meg -
küzdjön a betegség démonaival.
Imáinkkal kísérjük további életét és
ezzel köszönjük meg közöttünk
végzett csendes, ám hatékony szol -
gálatát.

BENyIK GyÖRGy
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Mádi György atya szociális otthonba vonult

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 leg -
szebb ünnepünk, a Húsvét! Ebben
az időszakban minden az újjá -
születésről, 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, termé -
ke nyek legyenek, vagyis szü  lessen
nekik kisbabájuk. Még a nyuszi is
– ami csak vé let lenül keveredett
bele az ünnep lés be – az élet ün -
nep lését fejezi ki, hi szen ez egy
igen sza pora állat, sok kicsinye
van. A természet ébre de zése, a
napsütés, a meleg idő, a virágzás,

a barkák, a zöldellő ré tek, egy -
szóval min den arra figyel meztet
bennünket, hogy az el mú lás után
is van élet! Bár télen min den meg -
halni lát szott, most ta vasszal még -
is újra élnek. Ilyen kor a Biblia
taní tása is a halál utáni életről
szól: Jézus fel tá madásával be bi -
zonyította, hogy a halállal nem ér
véget az életünk. Az örök életben
ré szesítette Őt az Atya és minket is
erre hívott meg, mert végtelenül
szeret bennünket.
Ezt köszönjük meg neki minden
szentmisében, és különösen Hús -
vét  vasárnapon ezért adunk hálát
Neki!

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.”

A mostani számunkban közölt tör -

ténetek és az alábbi rejtvény is  az

életről szól.

Milyen mintát kell rajzolni szerintetek

az üres tojásra? Ha kitaláltátok, raj -

zoljátok be!
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MMee ss ee ss aa rr oo kk 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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Idén hamarabb virágba borultak a
fák és a bokrok, a templom előtti nár -
ciszok, jácintok és fürtös gyön gyikék
is teljes szépségükben pom páz tak
azon a vasárnapon, amikor délután 3
órakor szívet és lel ket gyönyörköd -
tető hangverseny kez dő dött kedves
kis templomunkban.

A már hagyományosnak mond -
ható gyermek hangverseny idei szer -
vezője is a Kalocsai házaspár volt.
Láthatatlan munkájuk tökéletes hátte -
ret biztosított a résztvevő gye rekek és
a hallgatóság nagy örö mére. Idén a
szervezésbe bekapcso lódott Lakóné
Marika a Nyugdíjas Klub vezetője is.

A hangverseny célja – hogy a
különböző generációk, fiatalok és
nyugdíjasok együtt szórakozzanak
egymás örömére – tökéletesen meg -
valósult.

A fellépő gyermekek izgalma az
első két-három hang felcsendülése
után szertefoszlott és egy igazi öröm-

muzsikává változott. Érződött, hogy
adni szeretnének a néniknek, bácsik -
nak, 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 buzdít -
ják őket, hogy ne adják fel a hang -
szer tanulást akkor sem, ha éppen
játszani, vagy focizni volna kedvük –
meghozta a sikert. Minden egyes
darab, ami felcsendült egy-egy aján -
dék volt a hallgatóság számára.

Hálásan köszönjük a fellépőknek,
szüleiknek, a szervezőknek ezt a
felejthetetlen délutánt és reméljük,
hogy ez a hagyomány tovább foly -
tatódik.

SZELESNÉ FILÁK MÁRTA

Gyermekeink tavaszi koncertje a nyugdíjasok köszöntésére



Készületünk az
Ünnepre

Még nem feledtük a farsang víg -
ságát, s máris félúton járunk a nagy -
böjti időben. Közeleg a keresztények
legnagyobb ünnepe. Húsvétra készül
Krisztus Egyháza.  Készülünk mi is,
ki-ki megtette felajánlását s napi
szám vetéseink során már szembe -
sülünk önmagunkkal: teljesítjük amit
vállaltunk? Vagy rendre kérjük a ke -
gyelmet, hogy ne csábuljunk?

Készül közösségünk is. Március
28-30. között tartottuk egyház közsé -
günk nagyböjti lelkigyakorlatát SER -
FŐZŐ 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 Ábra -
hámnak mondott: „Járj előttem, és
légy tökéletes!” – Járj! Egész éle tünk
úton lét, s ha megállunk, nem jutunk
előbbre. Mennünk kell, mindig az Úr
jelenlétében, az Úr világosságában.
Törekednünk kell abban a tökéletes -
ségben élni, amelyet Isten a maga
ígéretében Ábrahámtól kért.

Építeni. Építeni az egyházat.
Kövekről van szó. A kövek ke -
mények; de itt élő kövekről, a Szent -
lélek által fölkent kövekről van szó.
Építeni az egyházat, Krisztus meny -
asszonyát, 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 vall -
juk meg Jézus Krisztust, nem jutunk
semmire. Segélyszervezet lesz belő -
lünk, de nem leszünk az egyház,
Krisztus menyasszonya. Ha nem já -
runk az úton, megállunk. Ha nem
sziklára építünk, mi történik? Az
történik, ami a tengerparti strandon
homokvárat építő gyermekekkel: az
építménynek nincs szilárdsága, ma -
gá tól 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 vall -
ja, a gonosz lélek világiasságát vall -
ja.” (Ferenc pápa első homíliája a

Sixtus kápolnában 2013. március 14-
én)

Serfőző atya – követve a Szent -
atyát – e három gyöngyszem láncára
fűzte a három szentmise gondolatait,
egy alkalommal egy fogalmat bon to -
gatva.

Úton lenni = előre lépni. Az út
egész életünket szimbolizálja. Célo -
kat tűzünk magunk elé. Ha hegyre
tartunk: törekszünk. Pusztán át ve ze -
tő utunk: elvonulás a végtelen jö vő -
be, az örökkévalóságba vezet. Utunk
egyéni életünk, a közösség élete a
közösség útja. A szeretet tart bennün -
ket az úton. A szeretet nem köteles -
ség: válaszom Istennek.

Építeni = alkotni, formálni, for -
málódni. Az atya felvetette a kérdést:
akart Jézus Egyházat? És a választ is
megkaptuk: akart, hisz meg akart újí -
tani egy élő közösséget. Alakítani,
for málni. Közösségben élt tanítvá -
nyai val, közösségben tanított. Min -
den közösség az önmagukat formáló
egyénekből áll, és tagjai alakulása
alakítja a közösséget. Egyházat, kö -
zösséget 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!” – fogal -
mazott Levente atya.

Vallomástétel = a hit ajándéka
annyiban növekszik bennünk,
amennyi ben megvalljuk. VI. Pál sza -
vaival: a mai világnak tanukra van
szük sége. S hogy tanúságot tehes -
sünk nézőkből látókká kell lennünk a
kegyelem erejéből, ahogy a vakon
szü letett példája mutatta a vasárnapi
Evangéliumban. Ha megtanulok lát -
ni, tudok építkezni, hogy elérjem a
célt, ahová az út vezet.

Kedves Testvérek! Bennem ilyen
gondolatokat ébresztett e három nap
tanítása. Jó lenne tudni, tanulni be lő -
le, mások mit tartottak fontosnak. A
péntek esti beszélgetés során meg -
érthettük: legyőzve szemérmessé -
günket ki kell nyitnunk magunkat a
kö zös ségünk előtt, megosztani ta -
pasz   ta  latainkat egymással, ezáltal
tagjaivá válni egy testnek, melynek
vala mennyien egy-egy tagja va -
gyunk. 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
szí nei a piros, a narancssárga, a
sárga, a zöld, a kék, az indigó és
az ibolya, úgy a szeretetnek, Jé -
zus életének is különböző szí nei
vannak bennünk, külön böző mó -
don jutnak kifejeződésre, az egyik
szín különbözik a másiktól. a
szeretet kifejeződésének hét leg -
fontosabb módjáról van szó, me -
lyet élnünk kell. Igazából a hét
szín végtelen számot foglal ma -
gában.” (Chiara Lubich)

PIROS – munka, anyagiak: a sze -
retet közösséget jelent, a szeretet
által eljutunk a kö zös ségre. a
bennünk élő Jézus, mivel Sze -
retet, létrehozza a közös séget.

NaRaNCS – apostolkodás: a
sze retet nem zárkózik be ön ma -
gába, hanem léténél fogva terjed.
a bennünk élő Jézus, aki a Sze -
retet, kisugározza a szere tetet.

SÁRGa – imaélet: a szeretet
felemeli a lelket. a bennünk élő
Jézus Istenhez emeli fel a lel kün -
ket. 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 sze -
retet, 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.



Közösségi házunk adott otthont a
Cursillo mozgalom első egyház -
megyei 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 ke resz -
tény elkötelezettségünk sajátos fel -
ada taira hívta fel a figyelmet az
előadás. Ajándékként kaptuk utána
Szabó Julianna újkígyósi testvérünk
tanúságtételét.

Utána kiscsoportos beszélge té sek -
ben próbáltunk választ adni a kér -
désekre: Mi ad erőt és hogyan élsz a

mindennapokban? Milyen sajátos fel -
adatokat látsz és ehhez milyen se -
gítséget és eszközöket kapsz Istentől?

Az őszinte hangvételű baráti ta lál -
kozó sokban segítette keresztény kül -
detésünk fontosságának fel ismerését.

A Cursillo evangelizációs fel ada -
tát a barátkozáson keresztül próbálja
végrehajtani. A három napos, benn -
lakásos tanfolyamra, ahol a moz ga -
lom lényegével ismerkedhetünk meg,
ez évben a szegedi alsóvárosi temp -
lomban 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

2014. ÁpRILIS SSzzőő llőőffüürrtt 9

Cursillo – I. Egyházmegyei Ultreya
Szeged-Tarjánváros, 2014. január 18.

Március 23-án, vasárnap a délelőtti
szent misén két katekumen, Lívia és
Ildikó, átvették a Miatyánk és a Hit -
vallás szövegét.

Februárban megkezdődött az idén első -
áldozó hittanosok számára a fel készülés.
Jelenleg havonként ta lál  kozunk (szep -
tem  ber től majd hetente fogunk), de min -
den vasárnapi szent misén szívesen látjuk
a gyere ke ket. Ebben az évben újdon ság,
hogy a szentmise első felében átme -
gyünk a Közösségi Házba és külön fog -
lal kozunk velük. Ilyenkor általában az
evangélium üzenetét próbáljuk értel -
mezni illetve ehhez kapcsolódó an kéz -
mű veskedünk. Az egyik al ka lommal pél -
dául Jézus és a szamariai asszony talál -
kozását gyurmából formázták meg a gye -
rekek na gyon szépen.

ZóLyoMI NoRBERT



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 kap -
csolata volt.

A beszélgetés résztvevői különbö -
ző foglalkozást űző cserké szek
voltak: Babos Gábor, az Európai
Bizottság tisztviselője, Tabajdi Gábor
történész-kutató és Zelliger Erzsébet
nyelvész. Az aktív szakmai mun -
kásság mellett mindannyian válto za -
tos cserkészéletet is élnek, így bőven
volt miről beszélgetni.

A kezdetben egymástól távolinak
tűnő két témáról fokozatosan ki -
derült, hogy sok a közös pont bennük.
Érdekes példáit láthattuk-hallhattuk
annak, hogyan szövi át a cserkészet a
szakmai életet, illetve, az illető fog -
lalkozása mennyire meghatározó
lehet a cserkészetben vállalt feladatai
tekintetében is.

A beszélgetés után feltett néhány
kérdés, majd a kötetlenebb formában
folytatott este során felmerült a foly -
tatás igénye is: reméljük, több ha son -
ló programon vehetünk még részt.

BIBoK ÁGNES

Idén 10. alkalommal került meg -
rendezésre az Árvízi Emléknap a
szegedi Dóm téren. A nap során a
szervezők vál to zatos programokkal
várták a cser ké szeket és a szegedi
polgárokat. Lehetett kovácsolni és
íjászkodni, illetve rengeteg állomás
várta az alkotni vágyókat. Volt pél -
dául fafaragás, bőrözés, szövés, gyer -
tyaöntés, de azok sem unatkoz tak,
akik nek játszani volt kedvük. A ki -
sebbeket pecsétgyűjtő és ügyességi
játékok, a nagyobbakat hadijáték
várta. Ter mé sze tesen idén sem ma -
radt el a főző ver seny, ami iránt ismét
nagy volt az érdeklődés: a szegedi
csapatok mellett orosháziak, sükös -
diek, egriek és vajdaságiak is részt
vettek a versenyben, melynek kereté -
ben előre megadott alap anya gok
felhasz nálá sával kellett egy tetsző -
leges ételt el készíteni

A kiállító sátorban a cser készettel
és a Árvízi Nap történetével lehetett
meg ismerkedni, valamint itt lehetett
szavazni az előzetesen meghirdetett
művészeti pályázatra beérkezett

rajzokra, pla ká tokra és fotókra is. A
közönség vé le mé nye alapján a nap
végén a nyertesek aján dékot kaptak.

Az egész napos programok
mellett volt mesemondás, bábelőadás
és a Fo ga dalmi Templom orgonáját
bemutató in ter aktív előadás is. A
délutáni szentmise és az esti záró
tábortűz után élményekkel tele indul -
tak haza a csapatok.

BIBoK ÁGNES
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Árvízi Emléknap 2014. március 8.
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A festett tojástól az ünnepi asztalig

Legnagyobb ünnepünkre, Húsvétra készülve a Katolikus Karitász élel mi -
szer gyűjtést hirdetett meg a templomokban. A hívek nálunk is – ahogy már
évek óta – meghallották a kérő szót és jó szívvel hoztak cukrot, rizst, kon -
zerveket, 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 ná -
lunk rendezte meg húsvéti jótékonysági vásárát. A dísztárgyak, aján dék -
tárgyak a húsvéti alkotóházban készültek fiatalok önkéntes munkája nyomán.
Középiskolások heteken át festettek tojást, hímeztek, hogy szép, ízléses tár -
gyakat kínálhassunk. Különösen nagy sikere volt a márványozott festett
tojásoknak és a húsvéti mintás mézeskalácsnak.

Karitász csoportunk önkéntesei két hét végén mintegy 47 eFt-ot be vé te -
leztek 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 de ko -
ráció a jótékony vásárlók otthonába. Ezúton szeretnénk megköszönni a tá mo -
gatott családok nevében is az alkotók és a szervezők munkáját.

Áldott húsvéti ünnepeket kíván a plébániai karitász csoport!
MAJA

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

Sok szeretettel köszöntjük testvérein -
ket, akik az újjászületés szentségé ben
részesültek:

• Bondor Noémi

• Gágán Apollónia olívia

• Kalmár Kincső Karolina

• Kurusa Mira Petra

• Tamás Illés

• Varga Zalán

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 plé -
bános állítja össze.
Kérjük a kedves híveket, hogy a kép -
viselő testületi tagságra alkalmasnak

tartott személyek nevét, lakcímét,
telefon számát, az előtérben elhelye -
zett jelölő lapokra írják fel és dobják
be a „képviselőtestületi jelöltek”
feliratú dobozba. Egy ember több
sze mélyt is ajánlhat.
A jelölést április 13-án zárjuk.

Egyházközségi képviselőtestületi választás



Hétfő: 9-12; 15-18
Kedd: 9-12; 15-18
Szerda: 9-12; 15-18
Csütörtök: 9-12; 15-18
péntek: 9-12; 15-18

Vasárnap: 10 és 18 óra
Hétköznap: 18 óra
Igeliturgia: 18 óra
Gyóntatás: szentmisék előtt fél
órával
Lelkibeszélgetés: előre megbe -
szélt idő pont ban, de sürgős ügy ben
bármikor lehet a plé bánost keresni.

Szőlőfürt

A Szeged-Tarjánvárosi
Szent Gellért Plébánia

kiadványa. 
Megjelenik évente négy alkalommal.

Lapzárta: 2014. április 9.

Szerkesztőség tagjai:
Dr. Benyik György
felelős szerkesztő
dr. Miseta Mária

szerkesztő
Zólyomi Norbert

szerkesztő, számítógépes-tördelő

Szerkesztőség címe, elérhetősége:
6723 Szeged, Tátra tér 5.
Telefon/Fax: (62) 483-750

Mobil: 70/525-2106; 20/823-1979
E-mail: teka@szentgellert.szeged.hu

A Szőlőfürt az Interneten is olvasható.
Honlapunk címe:

http://www.szegedtarjanplebania.hu

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 Getsemane-
kertben gyötrelemmel
vért verejtékezett
egy magános ember,
vére szétfolyott a
fekete rögökön,
akkor csütörtökön.

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!

kegyelemteljes és
örömteli feltámadási
ünnepet kívánunk
minden kedves
Olvasónknak!

A Szőlőfürt Szerkesztősége

a szabadság Isten legszebb
ajándéka az ember számára.
ez az az ajándék, mely Neki a
legtöbbe került: fia szenve dé -
sébe és halálába.

M.QuOIST

Akkor töltekezel Istennel,

amikor hiányát átéled.
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