
Az élet szót gyakorta ellentétes
fogalmak összefüggésében írjuk le,
élet, halál, feltámadás. Néha az élet
szónak rokon jelentése van az üd vös -
séggel, a valósággal, vagy egy élet -
pályát írunk le vele. Vannak életbe -
vágóan fontos dolgok, amelyek
egyéb  ként általában létkérdések, ami
él, az életerős, vagy élettől duzzadó.
Az értékes embernek felelős élet fel -
fogása van, vagy azt is mondjuk: élet -
szemlélete kiegyensúlyozott. A leg -
szebb életképek olyan életmódot mu -
tatnak be, amely sokakra jellemző
élet stílust, életvitelt tárnak föl egyet -
len képben. Elvárjuk ezektől a ké pek -
től, hogy hassa át őket az életöröm és
a derűs életkedv.

Ezek után feltehetjük azt a kér -
dést: mindazok, akik Krisztus testét
és vérét eszik, milyen életben ré sze -
sülnek, illetve akik nem eszik, azok
miről maradnak le?

Ennek a szóhasználatnak a meg -
értéséhez egy kicsit vissza kell tekin -
tenünk a múltba. Az élet szó jelentése
a Bibliában és a keresztény igehir de -
tésben sok esetben átvitt értelmű. II.
János Pál pápa sokat hangoztatta:
„Az élet Isten ajándéka”, ami azt
jelenti, minden esetben az Isten

önmagából ad valamit nekünk.
Amikor a szent sé gi életben Krisztus
testével és vérével táp lálkozunk,
akkor szimbolikus és va ló ságos
értelemben is az Élet Urá val
teremtünk kapcsolatot. Felele ve nítjük
azt az érzést és állapotot, amely
bennünket az élet forrásához, az
Istenhez köt. De ugyanakkor hit -
vallást is teszünk Krisztus mellett, aki
olyan emberi életet élt, amely vissza
tudta állítani az édent az emberek
között, amely restaurálta a bűn által
megromlott viszonyt Isten és ember
között.

Már ezekből a példákból is látjuk
milyen sokféleképpen tárult fel az
élet szó értelme, mindig más-más je -
len  tésben. A Bibliában is számos je -
len tése van az élet szónak. Az Ó szö -
 vet ség ben, legtöbb esetben az élő lé -
nye ket jelenti, azokat, akik moz gás -
ban vannak, tehát a Biblia kizárja a
nö vé nyeket ebből a kategóriából. Az
Ószö vetségben az élet sohasem el -
vont fogalom, hanem azt a jelenséget
írja le vele a Biblia, amely az élet -
telen húst élővé, mozgékonnyá teszi
és azt is hangsúlyozza, hogy ez az
adomány Istentől van. Az életnek a
princípiumát a lélek szó hordozza,
amely olyan légnemű és meg fog ha -
tatlan, mint a szél. Az életet az emberi
szervezetben a vér szállítja, ezért az
ószövetségi rituális törvények szerint
tilos ezt enni. A morális élet és gon -
dolkodás központja viszont a szív,
mely értelmi gondolkodást és ér zel -
mi, akarati döntést egyaránt magába
foglal. Az élet szó leggyakrabban az
ember testi életére vonatkozik, mely
a halállal megszűnik, de az Újszö vet -
ségben az élet, vagy az új élet vonat -
kozik azokra is, akik feltámadnak a
testi halálból. Isten az élet Ura, sőt
Isten az élőknek és a holtaknak is az
Ura. De gyakorta beszélnek az apos -
toli levelek megújult életről is, mely -
ben a hívő, a megtérése után ré szesül.
Ennek az életnek a leírására hasz -
nálják a Szentlélekben való élet szót,
vagy a Krisztusban való élet ki feje -
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O salutaris Hostia
Aquinói Szent Tamás Verbum su -
pernum prodiens kezdetű úrnapi
himnuszának utolsó két versszaka.
A Pange linguához hasonlóan ezt
is IV. Orbán pápa kérésére írta,
aki 1264-ben bevezette az Eu cha -
risztia ünnepét. Ma leggyak rab -
ban az Oltáriszentség kihelye zése -
kor hangzik el.

Ó üdvösséges Áldozat,
ki eget nyitsz néped előtt:
ellenség hoz reánk hadat,
küldj segítséget, adj erőt!

Egy-háromságos Istenünk,
örök dicsőség teneked,
ki a hazában minekünk
adsz határtalan életet.

(Sík Sándor fordítása)

Legyen élet bennetek!

folytatás a következő oldalon

2014. Június - XIX. évfolyam 2. (137.) szám



zést. Az „örök élet” az, amiben a
Krisz tusban hívők már most is ré sze -
sülnek és a testi haláluk után is meg -
őriz hetik.

Ezen fogalmi előtörténet alapján
már érthető Jézus kijelentése: ha nem
táplálkozunk Krisztus életével, az
isteni élet nem lesz bennünk. Lehet,
hogy a vér folyik bennünk, táplálko -
zunk, fölkelünk és lefekszünk, vagyis
vegetatív funkcióink működnek, de
az életünk elporlik az apró dolgokban
és nem azt az életet építjük, amelyet
Isten szánt nekünk. Ezt jelenti „nem
lesz élet bennünk”.

Úrnapján körbehordjuk a Ke nye -
ret, azt, amelyet a szentmisében
Krisztus testének mondunk, hogy ne
feledjük, e nélkül a táplálék nélkül
nincs igazi élet bennünk.

Sartre azt mondja: „Az ember ne -
kivág életének és kirajzolja arcu -
latát”, de nem fedezi föl, hogy az
Isten is megrajzolt egy arculatot és
azt a mintát utánozni érdemesebb,
mint más elrontott mintákat.

De nem csak az egyén, hanem a
közösség életét is Isten alakítja, az
újjászületett tagok által. Az egy ház -
községek élete attól függ, hogy a ta -
gokban ez az isteni élet milyen egész -
séges és mennyire aktív.

Dr. BENyIK GyörGy
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Mádi György atya Pünkösd nap -
ján az örökkévalóságba költözött. Ha
csak röviden idézzük fel hosszú papi
pályájának színtereit, a következő
ada tokat találjuk róla. 1935. június
27-én szü letett. 1954-59 között vé -
gez te a teológiát Budapsten. 1959-
ben szentelték fel titokban, mert
akkoriban po litikai okokból nem en -
gedélyezték a pap szentelést. Ezért
előbb csak harangozó, majd sekres -
tyés lehetett. Majd végre Újszászon,
segédlelkész lett 1963-65 között. A
léleképítést Monoron folytatta (1965-
68), aztán Kartalon (1968-69), majd
Isaszegen lelkészkedett (1969-71).
Móricgáton egy majdnem teljesen el -
hagyott plébániát kapott, ahol 1971-
től 1983-ig szolgált. Utána Tisza -
földvár-Homok lett a működésének
színtere. Ezután Szeged-Kiskun do -
rozs mán lett hosszú évekig plébános.
Itt érték az egyházmegyei meg bí zá -
sok: hitoktatási felügyelő lett, 1990-
től püspöki tanácsos,
1993-tól pedig az egy -
házmegyei bírósá gon
bíró. Esperesként is
meg  szerették kollégái,
1994-től a káptalan
tagja volt kano nok -
ként. 2011-től ugyan
nyugállományba vo -
nult, de azzal a ké rés -
sel, hogy az algyői plé -
bánián lakhasson ki -
segített Szeged-Tarján -
ban is. Mindkét plé bá -
nián nagy segítséget jelentett, mert
ugyan idős volt, de lelkisége és ked -
ves barátkozó személyisége alapján
fiatal és így mindenkivel könnyen
tudott kapcsolatot teremteni.

Nagyon fontos tulajdonsága volt,
hogy 50 éves lelkipásztori szolgálat
után sem vált morózussá, megkese re -
detté, hanem megmaradt nyitottnak s
kedvesnek az öregség és a betegség
nyűge közepette is.

Gyerekkoráról így vallott: „Édes -
apámat hamar elvesztettük, édes -
anyám magára maradt, ő nevelt ben -
nünket Kelebián, és szívesen, lelke -
sen segített a templomban. Ott nőttem
fel és voltam ministráns, hozzá tar -
tozott az életemhez. Kamasz ko rom -
ban rádiószerelő akartam lenni,
egészen az érettségiig. És akkor... úgy
érez tem, hogy nekem jelent kez nem

kell a teológiára. Erre mondjuk, hogy
hívás, hivatás. Nem szervezni, pré di -
kálni akartam, hanem a leg fon tosabb
kérdésekben akartam segíteni az em -
bereknek, hogy eligazodjanak az élet -
ben és közeledjenek az Úristen, az
örök cél felé.” A Szemináriumban
éle  tébe beleszólt az 1956-os forra -
dalom: „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 hűség nyilat ko -
zat megtagadása miatt elküldték a
teo ló gi áról. 1959. november 30-án
álla mi engedély nélkül pappá szen -
telték, de csak harangozóként és sek -
restyésként dolgozhatott. Majd meg -
bízható plé bá nosok mellet segéd lel -
készkedett „Mikor az első önálló
helyemre, Móricgátra kerültem, a
plébánia ud vara fel volt verve gazzal,
és egy tarka kutyus fogadott, mikor

meg érkeztem.
Megkapott ez a kör -
nyezet, amely ben
min den és min den ki
várta a gazdáját. A pap
szerepe a pász toré, a
lelkipásztoré. Szükség
van valakire, aki
össze fogja a népet,
összehangolja a kö -
zös  séget, a feszült sé -
geket elrendezi.”

Élettapasztalatát és
időskori derűjét az al -

győi és a tarjánvárosi hívek közé is
elhozta. Hányatott éle téről keveset
beszélt, inkább csak Isten hűségéről,
amelyet sok esetben megtapasztalt.

Újmisés és aranymisés emlék ké -
pére ugyanaz a Szentírásban sokszor
szereplő ige került: „Hűséges az
Isten”. Ez a kijelentés adott/ad erőt
arra, hogy mi magunk is hűségesek
legyünk, mert van Valaki, akire maxi -
málisan támaszkodhatunk. „Úgy ér -
zem ugyanis, hogy ez az, amire min -
den képpen lehet építeni: egyéni éle -
tet, családot, társadalmat és az egy -
házat is.”

Pünkösd napján megfáradt testé ből
magához szólította lelkét hűséges Ura,
akit egy egész földi életen ke resztül
szolgált, hogy most mi is kér hessük:
„imádkozz érettünk Mádi atya!”

Dr. BENyIK GyörGy

In memoriam Mádi György atya (1935-2014)



Élő Rózsafüzér
Esperes kerületi Rózsafüzéres

találkozó Algyőn

Immár negyedik éve, hogy a szegedi
esperes kerület templomaiban össze gyű -
lünk mi, rózsafüzéres tagok és imád ko -
zunk a hívő és nem hívő emberekért, lelki
megújulásukért.

Legutóbb április 28-án, délután 5 órá -
ra jöttünk össze Algyőn, 18 plébániáról
mintegy kétszázan.

Az algyői hívek szépen feldíszített
Szűzanya oltárral vártak bennünket
temp lomukban. Először a dicsőséges
rózsa  füzért imádkoztuk el, melyhez az
elmélkedéseket Jakab Zoltán atya (kór -
ház lelkész) vezette. A zarándok énekes -
könyvből énekeltük a hozzá fűződő dalo -
kat. Utána szentmisén vettünk részt,
melyet Jakab atya, Perlaki atya és Kondé
atya celebrált. Lélekemelő volt Jakab
atya prédikációja a Szűzanyáról, mint égi
Édesanyánkról és a hívek imáinak szük -
ségességéről. „Kérjetek és adatik!” –
mondja az Úr.

A szentmise után szentképpel és ka -
láccsal vártak bennünket a helybeliek,
amit nagyon köszönünk. Lelki örö mök -
kel gazdagodva tértünk haza a külön -
busszal, melyet a Belvárosi Plébánia
biztosított.

VASSNÉ ANIKÓ

Gyalogos rózsafüzéres
zarándoklat

Minden évben gyalogos zarándok la -
ton veszünk részt, melyet az egyház -
megye és a város lakóiért ajánlunk fel,
hogy béke és szeretet uralkodjék kö zöt -
tünk. Az idén június 1-én az alsóvárosi
templomból indult a zarándoklat a Dóm -
ba. Mielőtt elindultunk volna, három
tanúságtételt hallgathattunk meg.

1. Különös volt hallani, hogy az
Istentől való elfordulástól hogyan ve ze -
tett vissza hozzá a nem várt jóra fordulás.

2. Egy gyógyulás története, mely az
Istenben való teljes bizalommal kis cso -
dá kon keresztül történt, melyet mások
sze rencsének mondanak.

3. Az Istent kereső a legsötétebb
szellemi fogáságból is megszabadulhat,
békét és elhivatottságot nyerhet a ke gye -
lem által.

A gyalogos zarándoklaton kereszttel,
lobogókkal és papokkal az élen mentünk
négyes sorokban – egymást támogatva is
– rózsafüzért imádkozva és máriás éne -
keket énekelve. ruháinkon kis fehér-
sárga szalag kitűző volt. A vatikáni szí -
nek arra a ritka történelmi helyzetre
utaltak, hogy két pápát is szentté avattak
és jelenleg két pápa él velünk itt e földön.

Néhány járókelő érdeklődéssel for -
dult felénk: milyen menet ez? Válasz is
született: értük is imádkozunk. Az út ke -
reszteződésekben úgy tűnt, az autósok
nyugodtan várakoztak, míg áthaladtunk.
Amikor a Dóm tér közelébe értünk,
mintegy betetőzve érzéseinket, harang -
zúgás fogadott, mely a szentmisére hívó
harangszó volt.

A Dómba a főbejáraton vonultunk be,
énekkel és áhítattal készültünk a szent mi -
sére. Ott voltak azok a hívek is, akik nem
bírtak volna velünk gyalogolni. Gyönyö -
rű volt a templom és a szentmise, melyen
mindnyájan megáldoztunk. Ezt is fel -
aján lottuk a közösségi és egyéni kéré -
seinkért.

Hisszük azt, hogy imáink meg hall ga -
tásra találnak és az emberek eljutnak a jó
Isten megismerésére a Szűzanya se gít sé -
gével.

VASSNÉ ANIKÓ
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Az örök élet

Fiam, meg ne törjön az a sok ve -
sződség, melyet értem fölvállaltál és
ne csüggedj el végképpen a vi szon -
tagságokban; hanem az én ígéretem
bátorítson és vigasztaljon minden
ügyedben.

Elég hatalmas vagyok arra, hogy
min den mód- és mérték fölött jutal -
mazzalak.

Nem sokáig fáradsz itt, nem gyö tör -
nek örökké a fájdalmak.

Várj egy keveset és hamar végét
látod bajaidnak.

Eljő az óra, amikor megszűnik min -
den munka és vesződség.

Csekély és igen rövid mindaz, ami az
idővel elmúlik.

Tedd, amit teszel; híven munkál kod -
jál szőlőmben; én leszek a te ju tal -
mad.

Írj, olvass, énekelj, fohászkodjál, hall -
gass, imádkozzál, férfiasan szen -
vedd a viszontagságokat; méltó az
örök élet ezekre, sőt még nagyobb
küzdelmekre.

Eljő a béke egy napon, mely tudva
van az Úrnál; és nem lesz sem éjjel,
sem nappal, mint most van e világon,
hanem örök világosság, végtelen
fényesség, állandó békesség és biz -
tos nyugalom lesz.

Nem mondod akkor: „Ki szabadít
meg engem e halál testéből?” s nem
fohászkodol: „Jaj nekem, hogy za -
rán dokságom meghosszabbítta tott!”
Mert a halál hatalma elenyészik és
fogyhatatlan üdvösség, semmi szo -
morúság és díszes társaság lesz.

Emeld föl tehát szemedet az égre.
Íme én és velem együtt minden szen -
teim, kik a földön kemény har cokat
vívtak, most örvendeznek, most
vigadnak, most biztonságban van -
nak, most nyugosznak és vég nélkül
Atyám országában velem maradnak.

(Kempis Tamás: Krisztus követése

– részlet)



Április 27-én nemcsak a katolikus hí -
vek sokasága rómában és a média segít -
ségével mindenhol, de az egész világ
figyelte XXIII. János és II. János Pál
szent té avatási ceremóniáját. A két pápa
tevékenységének hatása messze meg ha -
ladta az Egyház belső ügyeit, az Élet útját
mutatta meg az emberiségnek.

Különleges volt a szentté avatási
ünnep. Azt mondták róla, négy pápa ta -
lál kozása: a mostani Ferenc pápáé, aki
vezette a szentté avatást, XVI. Benedek
nyugalmazott pápáé, és két pápáé a
túlvilágból.

Keresztségünktől fogva meg vagyunk
hívva a szent életre. Azért jött Krisztus a
világra, hogy megmutassa nekünk az utat
Atyjához. Gyengék vagyunk, és a cél
meg valósításához segítséget kell kérnünk
Istentől, a Szentlélek által. És feltételek
nélkül átadni magunkat Isten veze té sé -
nek, végtelenül bízni Benne.

Sok szent volt a fiatal Egyházban
azok között, akik találkoztak Jézussal, és
megérintette őket a tanítása. Többen
közülük mártírhalált haltak. És voltak
nagy szentek az Egyházban, akiket már
életükben nagy tisztelet övezett; ők gyak -
ran szerzetesrendeket alapítottak. Kö -
szön jük Istennek, hogy most is „küld”
nekünk szenteket, azaz meghív embe re -
ket, akik elfogadják meghívását. És mi
láthatjuk, hogy a mi korunkban is lehet
szent életet élni.

Giuseppe roncalli, a későbbi XXIII.
János pápa, sok helyen élt a világban, sok
tapasztalatot szerzett, sok emberrel ta lál -
kozott, mielőtt pápa lett. Nyitott, egy -
szerű, emberszerető természetet láttak
benne. Segített, amikor és ahol tudott. A
II. világháború alatt 24 ezer zsidónak
(köztük magyaroknak is) mentette meg
életét hamis okmányok kiállításával,
amelyekkel Palesztinába tudtak mene -
külni.

Amikor pápává választották, 77 éves
volt. Ki gondolná, hogy ilyen korban
megújító folyamatokat lehet kezde mé -
nyezni az Egyházban? De XXIII. János
szükségét látta az Egyház megújításának,
és meg is adatott neki a lehetőség rá. Ez
csak a Szentlélek közreműködésével volt
megvalósítható.

A pápa propagálta az ökumenikus
aktivitást az Egyházban – megalapította a
Keresztény Egységtitkárságot. Az Egy -

háznak és világnak szóló legfontosabb
üzeneteit 8 enciklikában foglalta össze.
összehívta az első római Püspöki Szinó -
dust, megkezdődtek a II. Vatikáni Zsinat
előkészületei. A Zsinat első ülése 1963-
ban volt, abban az évben a Mennyei Atya
magához hívta XXIII. Jánost. A Zsinat
folytatódott a következő pápa, VI. Pál
vezetésével. A Zsinat célja az volt, hogy
megújítsa az Egyházat, új utakat keressen
a liturgiában, a nemzeti nyelveken ke -
resz tül, hogy az emberek közelebb kerül -
jenek Istenhez. A Zsinat új korszakot
nyitott az Egyház életében.

II. János Pál sok feladattal szembe -
sült, amelyhez – viszonylag fiatalon tör -
tént megválasztásának köszönhetően –
hosszú szolgálati időt kapott. Kelet-
Európából, a vasfüggönyön túlról ér ke -
zett, ahol az emberek olyan országokban
éltek, ahol a politikai és vallásszabadság
nem volt az élet alapvető eleme, mint az
akkori Nyugaton vagy napjaink Euró pá -
jában. Egyik sürgős feladatának te kin -
tette, hogy ezen országok lakóit segítse,
elsősorban hitük, és az ebből fakadó re -
mény megerősítésével. Második külföldi
útja hazájába, Lengyelországba vezetett,
ahol a rendszerváltás előszele, a társa -
dalom elégedetlensége már érezhető volt,
de a politikai hatalom még erős kézzel
tartotta magánál az irányítást, a szo cia lis -
ta rendszer stabilnak látszott. Láto ga tása
során a Szentatya a legkülönbözőbb tár -
sadalmi csoportokba tartozó embe rek kel
találkozott, akiknek Krisztus üzenetét
köz vetítette. „Ne féljetek!” „Tárjátok ki a
kapukat Krisztus előtt!” – üzenetei máig

emlékezetes módon öntöttek erőt a hall -
ga tóságba a helyszínen, de szerte Len -
gyel országban és a világ más részein is.
Hangsúlyozta az ember méltóságát, ami
Isten által teremtett mivoltából fakad.
Közvetlen kapcsolatot tudott teremteni a
hallgatóságával, különösen a fiatalokkal,
akiknek fontos szerepet szánt a jövő Egy -
házában és társadalmában. Láto ga tá sá -
nak egyik állomása volt a varsói Szent
Anna templomban (egyetemi templom)
szervezett találkozó a fiatalokkal, ahol
magam is jelen voltam. „Istent akarjuk” –
énekeltük spontán, őszinte hitből. A ta lál -
kozó végén a Szentatya megáldotta fából
készült keresztjeinket, amiket magunkkal
hoztunk. Ezeket azután a magasba tartva
éreztük, hogy nem vagyunk egyedül, sem
ott, fizikailag, sem lélekben... A kö vet -
kező évben, 1980-ban kezdődött sztráj -
kok és az azokat kísérő tárgyalások alatt
az emberek érezhették, hogy a pápa velük
van.

Azonban a rendszerváltás konkrét
megvalósulására még várni kellett. A
hatalmon levők látták a pápa befolyását
és rendkívüli szilárdságát, ezért Ali Agca
merénylő révén megpróbálták megöletni,
Isten azonban megvédte őt a haláltól. A
pápa később meglátogatta Agcát a bör -
tön ben, és Mesterét követve, meg bo csá -
tott neki. Egész pontifikátusa alatt nagy
erőfeszítéseket tett, hogy a világ felé az
Egyháznak egy „krisztusibb” arcát mu -
tassa. Különös hangsúlyt fektetett azokra
a kérdésekre, amik a XX. század végén
általános társadalmi problémákat jelen -
tettek szerte a világon: az élet védelme, a
családok jövője stb. Igyekezett jóvátenni
vagy bocsánatkéréssel enyhíteni az Egy -
ház által a múltban elkövetetett sérel -
meket (pl. Galilei vagy Husz János
esete). Széleskörű párbeszédet folytatott
nemcsak más keresztény egyházakkal,
ha nem a judaizmus és más, nem ke resz -
tény egyházak képviselőivel is. rend -
kívül termékeny pápaságát 104 látogatás,
1338 boldoggá avatás és 482 szentté
avatás mutatja. A legtávolabbi orszá gok -
ba is személyesen igyekezett eljutni, mert
felismerte, hogy jelenléte mennyire nagy
erőt ad a híveknek a jó példán és sze -
mélyes karizmáján keresztül. Elindította
a Világifjúsági Találkozók sorozatát,
melyeken fiatalok milliói tapasztalhatták
meg az élő hit és a közösség erejét. részt
vett az ENSZ-közgyűlésen, felszólalt
parlamenti vitákon, legfontosabb üze ne -
teit 14 enciklikája tartalmazza.
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Nagy öröm az Egyházban!
Két pápa szentté avatása az Isteni Irgalmasság ünnepén
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Élete végén betegsége viselésével
egy újabb módon is tanúságot tett az ön -
feláldozás erejéről és a szenvedés ér tel -
méről. Haláláig hivatalban maradt, utol -
só napjait a médián keresztül milliárdok
kísérték figyelemmel megrendülten, és a
nem hívők által is kifejezett tisztelettel.
„Személyesen” utoljára 2002-ben talál -
koz tunk, utolsó lengyelországi útján.
Ennek fő célja a Krakkó egyik kül vá ro -
sában felépült Isteni Irgalmasság templo -
mának felszentelése volt, ezzel az Egy -
ház és a világ figyelmét ráirányítva az
Isteni Irgalmasság tiszteletére, ami a
lengyel Szent Fausztina nővér látomásai
nyomán maradt ránk. A nagy esemény
előtti napon voltunk Krakkóban, ahol
estére vártuk a pápát Marci fiammal az
érseki palota előtt, ahol pápává vá -
lasztása előtt lakott. Nagy vendéget
vártunk, aki késett, helyette egy vihar
jött, de a bőrig ázás csak a szükséges
próbatétel volt. A vendég megjött, és bár
fáradt volt, beszéd helyett néhány kedves
szóval küldött nyugovóra. Mi kedvenc
énekeit énekeltük ablaka alatt, mint
apjukat váró gyerekek.

Az Isteni Irgalmasság ünnepén,
április 27-én az Egyház elismerte, hogy
XXIII. János és II. János Pál az Istennél
vannak, és mi is kérhetjük közben -
járásukat.

KrySTyNA

Május 4-én, Anyák Napján – most már hagyományosan – az első áldo -
zásra készülő hittanosok szép énekekkel, versekkel és zenével kö szön -
tötték az édesanyákat, nagymamákat. Köszönjük a Szűcs családnak a
zenei szolgálatot! A gyerekek kedves kis műsoruk után egy-egy szál
virágot adtak át az ünnepelteknek.
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Pünkösdhétfőn hagyo mányaink -
nak megfelelően idén is egész napos
programmal ünne peltük meg közös -
sé günk össze tar to zását.

Az Emberi Erőforrások Minisz -
tériuma és más nagylelkű szponzorok
anyagi támogatásával mintegy két -
százan – köztük 86 gyermek – töl -
töttünk egy felejthetetlen napot a
Tátra téren.

Az összejövetel célja és mottója a
család, mint érték, a társadalom tartó -
pillérének bemutatása volt. A prog -
ram felnőtteknek szóló része délelőtt
10 órakor a templomban Katona
Attila és felesége, Zólyomi Theodóra
előadásával kezdődött, akik saját
házasságukból merített színes pél dák -
kal beszéltek a családi élet örömeiről
és nehézségeiről, négy kislányuk ne -
ve lése során szerzett tapasz tala -
taikról, a családi és kö zös ségi élet
egyensúlyának meg terem téséről.

Az előadás után a résztvevők há -
rom csoportban beszélgettek a hallot -
takról, értékes vélemény- és tapasz ta -
latcserére nyílott lehetőség, melynek
összegzését közös fórumon osztottuk
meg egymással.

Eközben a téren a cserkészek
felügyeletében vidám játék folyt. Egy
óriási ugrálóváron kifáradásig csúsz -
káltak le a gyerekek. Aki ráunt, há -
rom népi iparművész asztalához ül -
hetett le csuhéjazást, kötélfonást,

egyéb kézműves praktikákat gya -
korolni.

A Közösségi Ház udvarán szorgos
önkéntesek tálalták fel a közös ebé -
det, vidám baráti beszélgetés közben
gyorsan fogyott a finom gulyásleves
és a lekváros buktát sem hagyta senki
az asztalon.

Nagy szenzáció volt az automata
kávéfőző, amely gombnyomásra
darálta és főzte az ebéd utáni feketét.
Lehetett hosszú kávét és eszpresszót
is készíteni. Sajnos a csoda-masina
csak kölcsönben volt nálunk, de
közfelkiáltással megszavaztuk, hogy
a legközelebbi pályázaton próbálunk
pénzt szerezni egy ilyen szuper
készülékre.

Ebéd után kezdődött a plébániai
közösségi csoportok kultúrműsora,
melynek témája meglepetés volt a
nézők számára. Bármelyik csoport
bármilyen műfajjal nevezhetett, csak
az időkeret volt megszabva. A me -
legre való tekintettel a műsort a
templomban akartuk megtartani.

Ebből némi zavar keletkezett, a
Katona Nándor Közösség ragasz -
kodott hozzá, hogy ők rögtön az ebéd
után még a Közösségi Ház udvarán
szeretnék produkciójukat bemutatni.
Végül hatalmas kacagás közepette
kiderült, hogy ők bizony pajzán
népdalokkal készültek, amit inkább a
szabadban szeretnének előadni. Úgy
is lett, nagy sikert arattak, záró szá -
mukat a nézők velük együtt éne kel -
ték. A műsor folytatása is jól sikerült,
a templom hűvösében két új kis -
közösségünk is bemutatkozott. A
Mustármag csoport és az Agapé
családos közösség is szeretettel hívta
so raiba az érdeklődőket. Végül a
plébánia leg régebben működő
közössége, a Gyer tyaláng csoport
„Tiszai csokor” cím mel a Tiszáról
szóló verseket és népdalokat adott
elő, szintén nagy sikerrel.

A délután hátralévő részét a
templom építésének és a plébániai
kö zösség kialakulásának emlékeivel
töltöttük. Megnéztük a templom
építéséről szóló, 40 éve készült do -
kumentumfilmet. Megható volt be -
szél getni azokkal a templom építők -
kel, akik a filmen még ifjú emberként
ástak, lapátoltak, malteroztak, ma
pedig gyermekeikkel és unokáikkal
együtt ünnepelnek velünk. Bite Pista
bácsiról megtudtuk, hogy már akkor
is nagy tréfamester volt, és az új
templomban elsőként T. Kis Laci és
Marika kötöttek házasságot, amikor
még csak az előtér működött litur gi -
kus térként. És bizonyára kevesen
tudják, hogy a Muntyán nénitől örö -
költ kis kápolna tetejéről lebontott
vaskereszt be van építve a mai
szentély padozata alá.

Jó volt látni, hogy ezeket a régi
emlékeket mai közösségünk fiataljai
is érdeklődéssel nézik és hallgatják. A
filmvetítés utáni beszélgetésben az
öregek jelképesen át is adták nekik a

Közösségépítés – sokféle módon...
Pünkösdhétfői Családi Nap a Tátra téren
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Kedves Gyerekek!
Ismét véget ért egy tanév. A Te
Deum szentmisében hálát adtunk a jó
Istennek a sok segítségért, amit kap -
tunk Tőle az elmúlt idő szakban. Most
a vakációval  elér kezett a pihenés és a
kikap cso lódás ideje. Azonban a nyári
szünetben se feledkezzetek el arról,
Aki mindig gondoskodik rólunk.
Bárhol is vagytok, lehe tőség szerint
minden vasár nap vegyetek részt a
szentmisén. A szórakozáshoz pedig
fogadjátok szeretettel ezt a kis
összeállítás!
     Kellemes időtöltést kívánunk!

ZÓLYOMI NORBERT

A szürke oszlopban olvasható szó
jelentése: szent uralom (rangsor)

1. Oltáriszentség
2. Szerpap
3. Az egyházban mindenkinek
megvan a saját...
4. Éden
5. Jézus Krisztus szolgája
6. Mária testvére
7. Ennyi évesen kezdett Jézus
tanítani
8. Tamás apostol jelzője
9. Isten népének közös és
nyilvános istentisztelete
10. Az Egyház Édesanyja

Szám szerint

Valamennyi számot egy betűvel kell
helyettesíteni. A számok betükké
alakulásában azalábbi meghatározások
segítenek. A szürke négyzetek a
szóközöket jelentik. Folyamatosan
összeolvasva a Sirák fiának könyvéből
olvashatunk egy idézetet.

Gyűrűsféreg: 25-24-23-14-20-21-43-4

Akadékoskodik:
2-3-56-60-37-59-16-12-65

Policáj: 7-11-15-31-45-44-27-26-40

Díjtalan: 29-30-18-19-32-33-17-34

Gombák és mohák állandósult
szimbiózisa: 5-6-35-8-56

Jelentéktelen, értéktelen:
38-49-13-28-47

Lódul, mozdul: 41-42-54-63-9-46

Szilárd halmazállapotú víz: 1-39-55

Ás, mélyít: 10-22-50

Friss: 36-48-53

Magam: 51-57

Elhajít: 61-64-58-62-52
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MMee ss ee ss aa rr oo kk Móra Ferenc: Az én dinnyeföldem
Világéletemben sok mindent láttam már. Olyan gyereket is láttam, aki a hideg vizet nem szereti, de még olyant

nem láttam, aki a dinnyét nem szereti.
Magam is éltem-haltam érte kisgyerek koromban. Mikor édesanyám mosakodni kergetett a kúthoz, akárhányszor

azt mondtam neki:
– Inkább ennék dinnyét!

De nem is álltam ám meg a jó szándéknál. Ami dinnye volt a kertünkben, azt én mind kivallattam, érett-e már.
Amelyik a kopogtatásra nem akart vallani, azt a csillagos nyelű kis bicskámmal vontam kérdőre. Soha minálunk
dinnye meg nem érhetett, mert mind meglékeltem feleérésében.

Egyszer aztán az édesapám galléron kapott, éppen mikor a legjavában beszélgettem egy cserhajú sárgadinnyével.
– Ohó, fiamuram, maga nagyon rosszul gazdálkodik! Nem szabad mindnyájunk elől elpusztítani a dinnyét. Ami
másé, nem Tamásé.

Fiamuram elszontyolodott egy kicsit, és szomorúan simogatta végig a szemével a zsendülő görögdinnyéket.
– Hát akkor mi a Tamásé?
– Ami az ő kertjében terem.
– Hát melyik a Tamás kertje?
– Ejnye, de mindent szeretnél tudni, lelkem gyermekem – nevette el magát édesapám, s kézen fogva elvezetett a kert
sarkába.
– Hány esztendős vagy te most, hékám? - kérdezte tőlem.
– Hat, édesapám.
– No, hát akkor lépj hatot! Amekkorát kilépsz, akkora lesz a kerted.

Léptem olyan hatot, hogy elég lett volna tizenkettőnek. Akkor az édesapám a markomba nyomott hat szem
dinnyemagot.
– Minden lépésnél ültess egyet. Hat dinnyebokor csak neked teremje a dinnyét.

Ástam hat gödröcskét, a hat dinnyemagot eltemettem, betakartam, meglocsoltam, még tán szép álmot is kívántam
nekik. Annyi bizonyos, hogy én nagyon szépeket álmodtam mint dinnyésgazda. Akkora dinnyéket láttam álmomban,
mint a káposztáshordók, s mindnyájának a hajába az volt belevésve: ez a Tamásé, senki másé.

Szaladtam is másnap reggel a kertembe nagy hegyesen, s visszakergettem a húgocskámat, aki kövér kis karjával
belém csimpeszkedett.
– Ami Tamásé, az nem a másé! Eredj a magad kertjébe! Én nem adok a dinnyéimből. Be se bírnád őket gurítani.

No, igaz is volt, mert nem volt ott semmi gurítanivaló se. A dinnyemagok igen jóízűen aludtak, s eszük ágában se
volt fölébredni. Úgy is mentem én be, mint akit orron vertek.
– Mi baj, gazduram? - nevetett rám édesapám.
– Még most se teremnek a dinnyéim - tört el a mécsesem.
– Jaj, gazduram, odább lesz az az idábbnál - csendesített édesapám. - Beletelik egy hét, mire a dinnyemagok
kikelnek. De ha nagyon letemetted őket, meg se fogják.

„No, majd kivárom én azt” – gondoltam magamban. Vártam is türelemmel vagy három nap. De a negyediken már
kikapartam az első dinnyemagot a fészkéből.
– Hadd nézlek, megfogtad-e?

Nagyon elszomorodtam, mert nem fogott biz az semmit se. Inkább szétrepedt egy kicsit a haja az oldalán.
– Ott bújt volna ki belőle a gyökerecskéje meg a száracskája - magyarázta az édesapám, mikor a panaszom hallotta.

Hittem is én azt, meg nem is. Hogy bizonyosabb legyek a dolog felől, másnap megint előkotortam egy
dinnyemagot. Ennek már vékony kis zöld bajusza is fakadt az oldalán. Aztán mindennap kibontottam egy-egy
gödröt, és egyre jobban elment a kedvem a dinnyeföldemtől. Mit ér az, ha mind a föld alatt erednek meg a
dinnyemagjaim?

A hatodik dinnyemagnak nem kellett segítenem: előbújt szépen magától is. Két szív formájú levelecskéje éppen
akkor nyílt szét a reggeli napsugárban, mikor odaértem.
– Ami Tamásé, nem lesz a másé! – kiáltottam el magamat, és örömömben kiszakajtottam a parányi dinnyebokrot.
Szaladtam be vele édesapámhoz, és már messziről dicsekedtem neki: - De ez már csak megfogta, ugye, édesapám?

Haragudott is, nevetett is édesapám, mikor a fejem búbjára koppantott.
– De hát minek tépted ki, te golyhó? Most már odavan az egész kerted. Már látom, sohase lesz belőled
dinnyésgazda.

Azóta nem is próbáltam meg a dinnyetermesztést.
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stafétabotot, kérve, hogy a krisztusi
közösséget ők ápolják és örökítsék
tovább. A szentmise előtti utolsó órát
a templom ismeretét bővítő játékos
vetélkedővel töltöttük, amelyet
Zólyomi Norbi állított össze s
melynek fődíja Miseta Maja finom
diótortája volt. A nyertes csapat
jóvoltából minden résztvevő játékos
kapott belőle egy szeletkét.

Kinn a téren az ugrálóvár mellett
a délutáni vattacukor osztás volt a fő
attrakció, de a hívek által hozott házi
sütemények is derekasan fogytak.

öt óra után a Lumen együttes
vette birtokba a templomot, készülve
az esti ünnepi szentmisére, melynek
keretében 22 fiatalunkat bérmálta
meg Kovács József atya, püspöki
helynök.

A szép zenével kísért ünnepi
áhítat méltó befejezése volt a tar -
jánvárosi közösség Családi Nap -
jának. Köszö net érte minden szerve -
zőnek és támogatónak!

BErEZNAINÉ DEÁK JUDIT

A Mustármag közösség 2013 őszén alakult. Közösségünk Jézus és az Egyház hí -
vá sára válaszolva az új evangelizáció szolgálatára alakult. Hivatásunk Jézus Krisz -
tussal való személyes találkozásból fakad, melynek örömét szeretnénk továbbadni
minden embernek, elsegítve másokat is a Feltámadottal való bensőséges kapcsolatra.

Közösségünk heti rendszerességgel találkozik csütörtök esténként 6 órakor. Ez
elmúlt időszakban hitünk alapjait jártuk körbe és erősítettük meg az Igével és
imádsággal, mely felkészít minket a hiteles tanúságtételre és kialakítja bennünk a
missziós lelkületet. Az elkövetkező időszakban ezt mélyítjük tovább, mindeközben
keressük azokat az utakat, melyekre az Úr hív minket, hogy kilépve kényelmünkből
az evangélium világosságát valamennyi perifériára elvigyük, ahová küldetésünk van.

Akik csatlakozni szeretnének hozzánk, azokat szeptembertől sok szeretettel
várjuk!

TArJÁNyI ANITA

„Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket.”
(Jn 15,12)
Családjaink találkozóinak, minden hónap első péntekén mise után a Közösségi
Ház ad otthont, a további péntekeken közösségünk valamelyik családjánál
jövünk össze. Közösségi életünk lényege a közös ima. Emellett evangéliumot
és különböző elmélkedéseket olvasunk és beszélgetünk ezekről. Mindezt
kapcsolódó cikkekkel, mindennapi életünkből vett érdekes témákkal
egészítjük ki. Gyakran hívunk témavezető papot, vendéget. Az aktuális témát
a meghívott vendég, vagy a befogadó család, a hangulatot a gyerekeink
türelme határozza meg. 
Szívesen látunk házaspárokat, családokat péntekenként 18 és 20 óra között.
Érdeklődni a 06/30-823-2385 telefonszámon lehet.

ÓTOTTNÉ TüNDI

Mustármag Katolikus Közösség

Agapé, családos közösség
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BÉRMÁLÁS 2014
Június 9-én, Pün kösd -
hétfőn, az esti szent mi -
sében Kovács József
általános püspöki hely -
nök az alábbi 22 fiatalt
bérmálta meg. 
(A dőlt betűs a bérmanév)

Bucskó Bálint János, Engi Júlia Anna Adél, Engi Zsuzsanna rita Ágnes, Fehérvári Vivien Johanna, Guvat Zsuzsanna
Johanna, Hajdú Katalin Hedvig, Horváth Mercédesz Katalin, Kalocsai Tibor János Pál, Kalocsai Viola Rita, Korsós
Martin János Mátyás, Ocskó Katalin Anna, Patyi Gabriella Éva, Pintér Ádám Márk Tamás, Puszta Dorina Borbála,
Szemerédi Levente Gábor, Tóth Benedek Benedek, Tóth Péter József, Tóth Levente Péter Kristóf, Tóth Annamária
Borbála, Szaszkó Lívia Anasztázia, Tóthné Marzsea Ildikó Annamária, Lázár renáta Hedvig.
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Egy szép nap Szarvason
Nyugdíjas csoportunkkal május

vé gén az Alföld egyik legszebb tá -
jára, a szarvasi arborétumba láto gat -
tunk. A részvételnek anyagi aka dályai
sem voltak, sikerült a ki rándulás tel -
jes költségét pályázatból megvaló sí -
tani – köszönjük Bereznainé Jutka
közreműködését. örömünkre szol -
gált, hogy Gyuri atya is velünk tar -
tott, jelenlétével és jellegzetes humo -
rá val hozzájárult a kellemes közös sé -
gi hangulat megteremtéséhez. Veze -
té sével a templomban Isten áldását
kér tük a napra, majd a kényelmes, lég -
kondicionált autóbusszal el in dul tunk.

Jó volt végignézni a csupa mosoly
társaságon, beszélgetni mindenkivel
legalább egy pár mondatot. Az út
derekától az idegenvezetést Szelesné
Mártinak adtuk át, aki az egész szar -
vasi programot megszervezte, lévén
szarvasi származású, édesanyja jelen -
leg is ott él. rövid, de átfogó tájé koz -
tatást kaptunk a városról, majd ér ke -
zés után a ma már ritkaságnak szá mí -
tó, működőképes szárazmalmot néz -
tük meg. Még nekünk, idősebbeknek
is sok újdonságot jelentett ez az élő
lóerővel működő, precízen össze -
állított, hatalmas faelemekből készült
szerkezet, ahol még a fogaskerék
fogai is fából vannak kifaragva.

Betértünk Magyarország egyetlen
Szent Klára templomába, ahol Seidl
Amb rus plébános úr szeretettel fo -
gadott bennünket. Büszkén mesélt és
vetített az 1812-ben először fel szen -

telt, majd a történelem viharaiban
többször károsodott és újjáépített
templom történetéről. A 200 éves
évfordulóra, a csonka toronytető he -
lyére elkészült a még 1910-ben ter ve -
zett új torony sisak. A sisakot a temp -
lom előtti téren állították össze, majd
daruval emelték a helyére. Az ünnepi
alkalomra a Békésszentandrási Sör -
főz de egyedi „Toronynéző sör”-rel
készült. A város gyakorló óvodája,
iskolája, pedagó gus képző intézete
2013-tól a Gál Ferenc Főiskolához
tartozik.

A templomtól utunk az arbo ré -
tum ba vezetett, ahol rövid séta után a
Holt-Körös kikötőjében felszálltunk a
Katalin sétahajóra. Demeter István

hajóvezető körbekalauzolt bennünket
a gyönyörű holtágon, anekdotákkal
tűzdelt részletes ismertetője, kiváló
humora emelte az egyébként is fel -
sza badult hangulatot. A vízre hajló
gyö nyörű lombkoronák, mocsári cip -
rusok, farönkön sütkérező teknősök,
tavirózsák, szebbnél szebb vízparti
nyaralók látványa felejthetetlenné
tették a hajókázást.

Partraszállás után megnéztük Ma -
gyar ország épített csodáinak ki csi nyí -
tett mását a Mini Magyarország ki -
állí táson. A rendkívül részletgazdag
makettek, a vizeinket megjelenítő fo -
lyócskák, rajtuk a hajókkal, a mini
országon folyamatosan végig zaka to -
ló kisvonat kedves látványt nyúj -
tottak.

Pihenés, uzsonna, felfrissülés után
szabadon sétálgattunk az arborétum
1600 fa- és cserjefajt magában fog -
laló gyűjteményben. Az emberi fan -
táziát meghaladó törzs, lombkorona
és levélformák, a zöld meg határoz ha -
tatlan számú árnyalatai ámulatba
ejtettek bennünket. Aláfestő zeneként
a madarak csodálatos koncertjét hall -
gathattuk.

Fáradtan, de szép élmények birto -
kában buszoztunk a helyi cukrász -
dához, ahol mindenki fagyizhatott,
sütizhetett a fennmaradó pénzkeret
terhére. Élményekben gazdagon,
Isten teremtő fantáziájától lenyű -
gözve értünk haza az esti szent -
misére. Minden közreműködőnek
köszönjük.

LAKÓNÉ VArGA MÁrIA



Közösséget alkotunk...

     Találkoztunk a Tátra téri temp -
lomban vasárnapokon, szentmisén,
néha hétközben is. Az idő múlásával
úgy éreztük, ismerjük egymást, kap -
csolat alakult ki közöttünk. Hasonló
gondolkodás, hasonló világnézet, az
Istenbe vetett hit köt össze ben nün -
ket.
     Két-három évvel ezelőtt kezdtem
el nyugdíjba menetelem elő készí té -
sét, mivel tudtam, hogy nem lesz egy -
szerű. Egy napon, amikor a Nyug díj -
biztosító folyosóján várakoztam,
átment mellettem az ott dolgozó
Anikó. Ismertük egymást a temp -
lomból. Mindjárt megkérdezte: tud-e
segíteni nekem? Természetesen tu -
dott, és azóta is segített, többször is a
legjobb módon, ahogy el lehet kép -
zelni. Vezetett engem az ügyintézés
labirintusában, kapcsolatot keresett a
budapesti ügyintézőkkel, próbálta
egyenesben tartani az ügyet.
     Időközben elhelyezték Szegedről,
de segítőkészségére utána is számít -
hattam. Mentek az ügyemben az
elek tronikus levelek Szeged és Hód -
mezővásárhely között. Most végre
minden elintéződött, köszönhetően
neki, az „Őrangyalomnak”.
     A plébániai közösségünk több
csoportból áll, a csoportokon belül
szoros a kapcsolat a tagok között, jól
ismerik és kölcsönösen segítik egy -
mást. Az is szép, hogy mégha fe lü -
letes is az ismeretség közöttünk,
akkor is szá mít hatunk egymásra.

     Köszönöm, Anikó, hogy mellet -
tem álltál. Köszönöm Istennek, hogy
ehhez a közösséghez tartozom.

KrySTyNA

Gondolatok a kórházból

     Néha az élet új helyzetbe hoz min -
ket, amikor megváltozik a dolgok
fon tossági sorrendje, megszűnik a
rohanás. Ilyen a kórház.
     A kórházban több idő jut imád -
ságra. A kórteremben a nagy ablakok
kelet felé néztek. Hajnalban először
feketerigók hirdették a nap kezdetét.
Utána látni lehetett a napkelte összes
szakaszát.
     Van egy régi lengyel Isten-di csőí -
tő himnusz, egy reggeli és egy esti
résszel. A reggeli így kezdődik
(szabad fordításban):

     „Amikor a hajnal felkel,
     Neked a föld és a tenger,
     Neked énekel az összes elemi erő,
     Dicsérünk Téged,
     hatalmas Istenünk.”

     Nem énekeltem hajnalban a kór -
teremben, de az ima nagyon időszerű
volt.
     Azok között, akik ápoltak minket,
férfiak is voltak. Palinak, az „orosz -
lánnak” (nem én adtam neki a bece -
nevet) szép hosszú göndör haja volt,
és erős alkata. Ő készítette elő a pá ci -
enseket műtétre. Az erejére szüksége
is volt a betegek mozgatásához. A
műtőben is fontos munkatárs volt, jól
ismerte a feladatokat, büszke volt,
hogy része ő is a csapatnak.
     Dani nem ápolónak nézett ki.
Eredetileg kőművesként dolgozott.
Amikor szűkültek a lehetőségek az
építőiparban, átképezte magát ápoló -
nak. Megtalálta a helyét. Szereti a
betegeket, mindenkit ismer, kereszt -
nevén szólít. Mestere a gyors meg ol -
dá soknak, például hogyan kell szét -
aprítani a kemény tablettás orvos sá -
got, hogy le tudjuk nyelni...
     Aztán „szuper”-Tibi, a minősített
ápoló, fiatal műszakvezető. Ambi ció -
zus, igyekszik mindent pontosan tud -
ni a betegek problémáiról, a terá -
piáról. Finoman, precizen tud infúziót
bekötni, vért venni. Minden sikert
„szuper” kiáltással nyugtáz, talán
nem csak a beteget, hanem ma gát is
biztatva.
     Köszönöm, Istenünk, hogy lelkes,
szerető embereket küldesz a bete gek -
hez, segíteni a gyógyulásukat.
     Köszönöm mindenkinek, aki
imád  ságával támogatott engem.

KrySTyNA

10                                                                  Szőlőfürt                                        2014. júNIuS

Június 15-én, a délelőtti szentmisében adtunk hálát az elmúlt tanév kegyelmeiért. A Te Deum misén
bemutatkoztak közösségünknek az elsőáldozásra készülő hittanosok, akik egy-egy szentírási idézetet
választottak ki és olvastak fel. Az ünneplés után a téren a már hagyományosnak mondható fagyizás
következett. Kérjük a gyerekeket és szüleiket, hogy nyáron se feledkezzenek meg a szentmisékről és jöjjenek
el a templomba! Az elsőáldozási felkészítő szeptemberben folytatódik.
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Sík Sándor
Szentségtartók

A templomtól a temetőig,
Temetőtől a templomig,
Ahol e hűvös nyáridőben
Ballagó életem folyik,
Jár a sok jó falusi ember,
Gyerek szalad, szekér döcög.
El-elnézem és meg-megállok
És mindenkinek köszönök.

A templomtól a temetőig, 
Temetőtől a templomig
Ha járok, mást sem tesz a szívem:
Mindegyre csak találkozik.
A legtöbben visszaköszönnek,
Van, ki tovább megy ridegen,
Van, aki bambán visszabámul,
Csak egy nincs köztük: idegen.

A templomtól a temetőig,
Temetőtől a templomig
Minden kis házhoz nagy közöm van:
Minden házban ember lakik.
S ha embert látok, Isten szólít,
Meg kell előtte állanom,
Mert szentségtartó minden ember
S minden ház tabernákulum.

Mikor az Úrnap ünnepére
Virágot hint a körmenet,
Négyszer lendít keresztes áldást
A pap a négy oltár felett.
Hát énnekem, ki minden házból
Kinézni látom Istenem,
Hányszor kellene s hány irányban
Áldás keresztjét hintenem!

De áldást, imaszót, örökké
Malomként nem mormolhatok, 
Hát annyit mondok tiszta szívből:
„Adjon az Isten jó napot!”
És ő, hiszem, meg ne hazudtol,
Ki társlakómként itt lakik
S mellém szegődik minden reggel,
Temetőtől a templomig.

Az Örök Világosság fényeskedjen
nekik, nyugodjanak békében!

† Bolya János
† Csatlós Istvánné Szemerédi
rozália
† Kakuszi Lajosné Borbély
Margit
† Kovács Mihály
† Molnár Mátyásné Lajkó
Mária
† Nagy Lajosné Németh Mária
† Panek József
† Simon János
† Széll Ferenc
† Szerencsés Fekete József

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

• Czank rebeka
• Finta Vazul Nikolasz
• Gombos Csilla
• Juhász renáta
• Kajtsa Zsófia
• Koprás Leó
• Molnár Attila Előd
• Piri Nóra
• Polgár Ákos Gábor
• rutai Nolen
• Szanda Dániel
• Szaszkó Lívia
• Szélpál Eliza Jázmin
• Tóth Péter István
• Tóth Zoltán Imre
• Tóth Zoltánné Marzsea
Ildikó

HHuummoorrssaarrookk

HH ÍÍ RR EE KK
Tájékozatjuk kedves híveinket, hogy
az új képviselő-testület meg vá lasz -
tása püspöki utasításra az egész
egyházmegyében őszre ha lasztódott.

Tájékoztatjuk híveinket, hogy pá -
lyázati pénzből elkezdődtek a plé -
bánia épület hőszigetelési mun -
kálatai. Ez az összeg viszont nem
fedezi a belső festés és a szúnyog -
hálók cseréjének költségét, ezért
kérjük, aki teheti, fizesse be ez évi
egyházi hozzájárulását.

T. Kis László és felesége Marika
június 1-én ünnepelték házasság -
kötésük 40. évfordulóját. Ők voltak az
első pár, akik a templomunkban tar -
tották esküvőjüket!

A mennyben csoportokat vezetnek, be mu -
tatják nekik, hogy hova is érkeztek. Egy te -
rem előtt mindig azt mondja az angyal:
Csitt! 
Újra odajutnak ehhez a teremhez, megint
felhívja a figyelmet a csendre, nehogy za -
jongjanak. Megkérdik tőle, miért kell
annyira csendben lenniük.
– Azért, mert ott bent katolikusok vannak, és
azt hiszik, hogy rajtuk kívül senki sincs a
mennyországban.



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. június 16.

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

juhász Gyula: Tiszai csönd

Hálót fon az est, a nagy, barna pók,
Nem mozdulnak a tiszai hajók.

Egyiken távol harmonika szól,
Tücsök felel rá csöndben valahol.

Az égi rónán ballag már a hold:
Ezüstösek a tiszai hajók.

Tüzeket raknak az égi tanyák,
Hallgatják halkan a harmonikát.

Magam a parton egymagam vagyok,
Tiszai hajók, néma társatok!

Ma nem üzennek hívó távolok,
Ma kikötöttünk itthon, álmodók!

Korbel Zsuzsanna: A Tisza

Másnak csak egy folyó,
egy név, semmitmondó,
de nekem mást jelentett:
Szerelmet, parázsló telet,
Szikrázó napfényt,
csillagfényes eget,
mit hittem,
senki el nem vehet;
csodás mezőt, árteret,
viharvert gátat, s réteket,
s még mindig hittem:
Ezt elvenni nem lehet.
Kanyarogj Tisza, áradj,
Soha el ne fáradj!
Én őrizlek lelkemben
mint szerelmet,
parázsló telet,
Mit hittem,
senki el nem vehet.

(A két fenti vers a Pünkösdhétfői Családi Napon
hangzott el a Gyertyaláng-csoport műsorában.)

Kicsoda Ferenc pápa?

A filmben megszólaló egyházi sze mé -
lyek, világi hívők, egyetemi taná rok, új -
ság írók megnyilatkozásai sze rint a kato -
likus egyház történel mének első latin-
amerikai pápája Istentől mélyen átitatott
személyiség, akit mindenben az Úr je len -
léte irá nyít. Ez a különleges ke resz tény
dokumen tum film érdekes felvételek kel
illuszt rálva mutatja be a Szentatya életét.

Nemes Ödön – Perczel Forintos
Dóra: A lelkivezetés művészete  

Napjainkban egyre nyilvánvalóbban lát -
sza nak a spirituális éhség jelei, egyre
többen keresnek lehetőséget lelki beszél -
getésre, lelkivezetésre. E könyv szerzői
lelkivezetőként és pszichológusként sok -
szor megta pasz talták, milyen gyakran el -
mo sód nak a lelkivezetés és a pszicho -
terápia határai. Szinte minden pszicho -
lógiai probléma mögött spirituális kérdés
húzódik meg, ugyanakkor számos spi ri -
tu ális kérdés mélyén fellelhető vala mi -
lyen pszichológiai elakadás.
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