
Kedves Testvérek!
     2015-ben templomunk 40 éves
lesz, az elkövetkező évben erre a ju -
bileumi évre készülünk hálaadással
és megújulással. Szent István azért
hívott frank és itáliai missziósokat
Magyarországra, mert a német és ba -
jor püspökök a vallási misszió helyett
politikai misszióval készítették elő
egy másik ország befolyását Magyar -
ország felett. Ezért fordult kitüntető
figyelemmel Gellért püspök felé, aki
a politikai missziót radikálisan el vá -
lasztotta a vallási missziótól. A ke -
resz ténységnek a gyógyító erejét
mutatta, amikor ispotályokat, isko lá -
kat szervezett és nem engedte, hogy a
katonaság és a testőrség toborozza a
misére a híveket és a keresz te len dő -
ket, hanem a szó és az evangélium
ere jével akarta meggyőzni a pogány
magyarokat.
     40 évvel ezelőtt Muntyán Valérné
egykori házából a Szent Gellért temp -
lom olyan emberek összefogásából
épült fel, akik hittek az Isten igéjének
gyógyító erejében és az imádság és a
szolidaritás erejében, amely túlél
min den politikai rendszert. Nem csak
téglákat raktak egymásra, hogy temp -
lom épüljön belőlük, hanem szoli da -
ri tásból, barátságból közösséget is

építettek. A templomépítő plébános
Singer Ferenc azért került börtönbe,
mert Mindszenty bíboros illegális
pásztorlevelét sokszorosította és ter -
jesztette. Ez a terület általában a fél -
retett papok működési helye volt.
Előtte politikailag megbélyegzett
bör tönlelkész gondozta a híveket. A
templom menedéke lett azoknak,
akik el akartak bújni a nyilvánosság
elől, de imádkozni akartak valahol. A
szegedi ifjúsági nap és az ifjúsági
hittanosok itt gyűltek össze, meg ala -
pozva a civil teológiai képzés bázisát.
     A templom énekkara az új típusú
vallási érzés és lelkiség megalapozója
lett. A Jézus Krisztus Szupersztár
dallamai, vagy az István a király
templomban is énekelhető dalai itt
váltak a liturgia részévé. A hívek kez -
dettől fogva gondozták a sze gé nyeb -
be ket, a mentálisan sérülteket, az
Acél utcai betegeket és időseket. Az
akolitusi intézmény innen indult el az
egyházmegyében. Isten különös ke -
gyel me, hogy azt a lelki közösséget,
amit Singer atya felépített, az utódok
tovább vitték és gyarapították.
     A jubileumra készülve szeretnénk
megújítani templomunkat és kö zös -
sé günket: a templomunkat tataro zás -
sal, akadálymentesítéssel, a szi ge te -
lés pótlásával, a bú tor zat, a világítás
és a hangosítás fel újí tásával.
     A közösség életét az imádság el -
mélyítésével, az elődeink emlé ké nek
ápolásával készítjük fel. Elsősorban
azon ki váló személyek gondolatainak
fel idé zé sével teszzük ezt, akiknek
plakettjei a templo munk kapuján
meg  található. Védő szentünk arról
volt híres, hogy mű veltebb volt az
összes többi magyar püspöknél, és
min dennél fontosabbnak tartotta a
teológia művelését. István korából
csak tőle maradt fenn teológiai mű,
Szentírás magyarázat. Őt szeretnénk
azzal is utánozni, hogy a jubileumi
évben felajánlom mindenkinek, hogy
legyen részese a Szentírás szöve gé -
nek másolásában és 2015 szep tem -
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Reményik Sándor:

Gellérthegy
Paloták közé ékelt sziklatömb,
Ki emelkedsz a vén Duna felett,
Óriás, kit rokon itt nem köszönt,
S akihez méltatlan a környezet,

Oroszlán-szirt, ugrásra készülő
Ki át akartad szökni a Dunát,
S kin mosolyog az alant elmenő,
Tudván, hogy úgy sem ugrod soha át,

Gellért keresztjét békén hordozod.
Zordonságod hetvenkedés csupán,
A világ megalázta homlokod.

Én üzenetet hoztam most neked,
Üdvözletüket bízták énreám
Nagyapáid: az erdélyi hegyek.

Budapest, 1922 december

Plébánosi levél

(folytatás a következő oldalon)

2014. Szeptember - XIX. évfolyam 3. (138.) szám



berére készítsük el az Újszövetség
másolását közös összefogással.
     Szeretnénk kialakítani a gyóntató
szobában egy szentségi kápolnát,
hogy a hidegebb időszakban egy
könnyen fűthető helyiségben le hes -
sen találkozni az Oltáriszentséggel.
     Befejezésül szeretném meg ismé -
telni a küldetés nyilatkozatunkat:
„Isten akaratát keresve, a Szentlélek

vezetésével mi, a Szeged-Tarján -
városi Egyházközség Képviselő-
testülete, küldetésünknek tartjuk,
hogy a plébánia vonzáskörzetébe
tartozó hívőknek és nem hívőknek,
akiket személyes példamutatásunkkal
is megszólítunk és akik minket meg -
szólítanak, valamint a felnövekvő
nemzedéknek hirdessük és tovább -
adjuk Krisztus örömhírét; felkínáljuk

mindenkinek a közösségünkhöz való
tartozást, hogy ezáltal életük reményt
és hitet kapjon.”
     Köszönöm mindenkinek, aki csat -
lakozik terveink megvalósításához és
együttműködik plébániánk infra -
struk turális és lelki megújításában.

DR. BENyIK GyöRGy
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Szépnek látták Szegedet, legendává vált
Augusztus 9-én zárult az SNTS (Studiorum Novi Testamenti) vagyis az Újszövetség Kutatók Társaságának sorrendben 69.

konferenciája, melyet először rendeztek hazánkban, Szegeden.
A tudományos eszmecserén öt kontinens 55 országából 267 bibliatudós vett részt. Saját bevallásuk szerint 10 éve nem volt ilyen

jó konferenciájuk. A tudományos eszmecsere mellett megválasztották a szervezet soros elnökét: Udo Schnellét, a Hallei Egyetem
professzorát, aki nyilatkozatában elmondta: „Küldetésünk, hogy megértessük és megbékéltessük egymással az embereket,
tevékenységünk révén. A Biblia, az Újszövetség üzenetein keresztül igyekszünk közelebb hozni egymáshoz a különböző népeket.
A vallásnak felekezettől függetlenül egyre fontosabb szerepe van és lesz az emberek közötti párbeszéd, megértés és megbékélés
megteremtésében... A jövőnk pedig részben azon múlik, hogy a különböző vallású emberek együtt tudnak-e élni.”

A konferenciára megjelenő Biblia és a gazdaság („The Bible and Economics”, JATEPress, szerk. Szőnyi Etelka) című kötet –
mely 39 magyar és Kárpát-medencei biblikus tanulmányát tartalmazza angol/német nyelven – 131 egyetemre jutott el a vendégek
segítségével.

A világ öt kontinenséről összejött biblikusok közül korábban mindössze 2-3 járt évtizedekkel ezelőtt Magyarországon, néhány
pedig Szegeden. Ez utóbbiak megállapították, hogy az elmúlt évtizedben Szeged megszépült, már látszanak hajdan volt csodálatos
épületei és nagyon kellemes város lett. Hála a jó angol idegenvezetőknek sokat tudtak meg városunkról, a városházáról, a
múzeumról, templomainkról stb. Akik itt akartak enni vagy a hotelt vették igénybe mindegyikről elismeréssel beszéltek. 

A szervezőtől, Benyik Györgytől, vastapssal és szűnni nem akaró köszönettel búcsúztak. Külön köszönték a TIK vezetésének
Miskolczi Ágnesnek és stábjának a remek vendéglátást, a Régió-10 munkatársainak a gyors informálást és a konferencia
professzionális lebonyolítását, a Pavane táncegyüttesnek a remek zenét, és a történelmi táncokat, a zsinagógában Lednitzky
Andrásnak a köszöntő szavakat és ajándékot.

Az itt elindult szemináriumi viták 5 évre határozzák meg a Biblia tudomány irányát. A kelet- és nyugat-európai biblikusok
találkozása mind az előadás vitáiban, mind az előadás szüneteiben igen barátiak és sikeresek voltak.

Sajnálták viszont, hogy a postán, a vasútállomáson, a villamoson egyetlen tisztviselő sem beszél angolul. A bolti eladók sem
tudnak felvilágosítást adni angolul vagy németül. A hivatalokban sem találtak angolul jól beszélő munkatársat. Mindez meg -
nehezítette és bizonytalanná tette az ittlétüket. Lehet, hogy érdemes lenne európaiságunkat tisztviselőink nyelvtudásának foko -
zásával erősíteni. Ők érintkeznek a mindennapi emberekkel, akik véleményt formálnak rólunk. Ezek a biblikusok nö ven dékeiken
és barátaikon keresztül egyenként több száz emberrel érintkeznek és adják át véleményüket. Jól érezték magukat, csak kom -
munikálni szerettek volna az egyszerű emberekkel is.

A konferencia végén a társaság a parlamentbe és a budai várba látogatott. Mindenkit lenyűgözött a látvány, többen szeretnének
valamikor visszajönni és támogatásukról biztosították az évenként megrendezendő Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciát is.
A svájci Ulrich Luz professzor úgy fogalmazott, hogy még sehol sem tapasztalta azt, hogy a katolikusok ennyit tennének a biblia-
tudomány előre mozdításáért.

DR. BENyIK GyöRGy



Kübeki és szegedi hittanosok
     Mivel a kübekházi gyerekeknek tavaly nagyon
megtetszett a Közösségi Ház, elhatároztuk, hogy ebben az
évben is itt rendezzük nekik a hittanos tábort. Újításként a
szegediekkel közösen tartottuk a programokat. A pró -
bálkozás sikeres lett: úgy érezzük, a gyerekek jól érezték
magukat, és még barátságok is kötődtek köztük. Bár a
szegedi hittanosaink csak egyszer aludtak a Közösségi
Házban, ők is rengeteg élménnyel térhettek haza.
     A négynapos tábor programja rendkívül változatos
volt. Minden napot lelki-hittanos foglalkozással kezdtünk,
amely során a téma a család volt. Részletesen fel dol goz -
tuk az ószövetségi József történetét egy érdekes rajzfilm
megtekintésével illetve az azt követő feladatokkal.

     Első nap az ismerkedés és az ebéd után sportvetélkedőt
tartottunk, majd este felé a kübekiekkel felkerestük a
környék játszótereit. A második napon számos hittanos
feladatra, köztük egy kis dramatizálásra került sor. A
harmadik nap, mondhatjuk, a kézművesség jegyében telt:
üstökös-készítés újságpapírból, karkötő készítés bőrből és
egyéb díszekből, szövés-fonás, hímzés, terménykép-
készítés, gyöngyfűzés. Utána még egy kis testmozgásra is
sor került, ugyanis tornával egybekötött tánctanulásra is
volt lehetőség. Este szentmisén vettünk részt a temp -
lomban.

     Az utolsó napon átmenetileg elhagytuk tábor helyünket
és elutaztunk a Füvészkertbe. Ott szakszerű ide -
genvezetéssel tekintettük meg a csodás növényeket és a
helyenként felbukkanó állatokat. Úgy gondolom ez a kis
kirándulás volt az egyik csúcspontja a tábornak. Egyéb -
ként bátran ajánlhatom mindenkinek a Szegedi Fü vész -
kert meglátogatását, mert valóban nagyon sokat fejlődött
az utóbbi években és fantasztikusan szépek például az
üvegházak!

     Befejezésül szeretném megköszönni a munkáját
MINDEN kollégának, aki segített a tábor meg szerve -
zésében és lebonyolításában! Remélem, fáradozásunk
nem volt eredménytelen, és a ránk bízottak lelkébe is
tudtuk hozni egy kis felfrissülést.

ZÓLyOMI NORBERT
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Szeretlek úgy, ahogy vagy!
Ki nem vágyik egy ilyen vallomásra?

Pedig mindnyájunknak, kivétel nélkül
mindnyájunknak, naponta sokszor, meg -
számlálhatatlanul sokszor elmondja ezt
Isten! Rajtunk múlik, hogy meghalljuk-e,
hogy elhisszük-e? Ezt próbálta meg -
értetni velünk HENRI BOULAD atya
Püspök szentlászlón az általa vezetett
négy napos lelkigyakorlat során.
Kicsoda ez a Boulad atya? – kérdezhetik
sokan, akik még nem találkoztak a
nevével.

83 éves törékeny alkatú, Egyip tom -
ban élő szír-olasz származású jezsuita
páter. Prófétai éleslátással megáldott,
misztikus lelkületű szónoklatait, elő adá -
sait világszerte ezrek és ezrek hallgatják,
1985 óta számos nyelvre lefordítva
könyv alakban is kiadják. Magyar or szág -
ra Vácz Jenő jezsuita atya köz re mű -
ködésével kerültek be könyvei, aki 1986-
ban kezdte magyarra fordítani Boulad
atya beszédeit s ezzel párhuza mosan
munkálkodott a Mecsek keleti vad re gé -
nyes vonulatában a Zengő lábá nál meg -
húzódó Hosszúhetény közelében az
Életrendezés Háza lelkigyakorlatos ház
létrehozásán.

Csak földút vezet ide a jóillatú fe -
nyők, vadvirágos rétek, esőpárától go -
moly gó ködfelhők csendes birodal mába.
Itt, Püspökszentlászlón épült fel a Ház,
melyen az alábbi felirat olvasható: „Ez a
ház nem lett tervezve, ez úgy született! –
Hogy itt újjá szüless...”

Vácz Jenő atya most lenne 100
esztendős, a Ház pedig éppen 20 éve
„született”. E kettős jubileumra fogadta
el a meghívást Henri Boulad atya. Ennél
nagyobb ajándékot nem is adhatott volna
tisztelőinek, akik évtizedek óta olvassák
gyújtó hatású beszédeit, előadásait.

A két nagy tudású, tiszteletre méltó de
még inkább szeretetre méltó idős jezsuita
atya szelleme tette életre szóló nagy él -
ménnyé, sorsfordító találkozássá a lelki -
gyakorlatot.

Nehéz szavakat találni az ott történtek
leírására. Boulad atya először is teljes
csendet kért tőlünk az ott tartózkodás
egész időtartamára. Még az étkezések
alatt is be kellett tartani a beszéd tilalmát.
Így tudunk eljutni az emberi lényünk leg -
mélyén lakó Jézushoz – mondta meg győ -
ző déssel, sok évtizedes lelki vezetői ta -
pasztalatára hivatkozva. Aztán elkezdett
beszélni: délelőtt és délután is tartott egy-
egy órás előadást, utána hosszú csendes
elmélkedésre adott időt. Az esti szent -
mise után fórumon nyílt lehetőség kér dé -
seink feltevésére, ezekre példákkal bőven
illusztrált, kimerítő válaszokat adott.

Előadásaiban fokozatosan vezetett el
bennünket létezésünk, teremtésünk titká -
tól a keresztény Isten nagyszerű fogal -
máig, a keresztény Istenig, aki a Szeretet.
Ő vágyik rám és boldog, ha imáimban, jó
cselekedeteimben én Őt felkeresem.
Amikor imádkozom, azt hiszem, szük sé -
gem van az Istenre. De ellenkezőleg: Ő
köszöni meg ilyenkor, hogy eljöttem.
Érté kes vagyok a számára, szüksége van
a jelenlétemre. Ő vár engem és boldog a
látogatásom miatt.

Ehhez hasonló, számomra forra dal -
mian új meglátásokról szóltak a kö vet ke -
ző elmélkedések is: A teremtéssel nincs
vége Isten munkájának, Ő minden pilla -
natban teremt engem, szeret, vágyik rám,
engem úgy szeret, mint az egyetlent a
világon.
A HIT AZ A BIZONYOSSÁG, HOGY
MINDÖRÖKKÉ SZERETVE VAGYOK!
Isten hűséges!

A harmadik napon a bűnről, a kísér -
tésről, a bűnbánatról és a megbocsátásról
hallottunk példákkal színesített előadást,
amely szintén meghökkentően újszerű
tanításnak bizonyult. A bűn elsősorban
minket rombol. Isten megbántódik, fáj
neki a mi bűnünk, mert az minket kisebbé
tesz.

Isten soha nem büntet! Nincs a bűn -
nek büntetése, hanem következménye
van. Szédítő ebbe belegondolni! Kö vet -
kezmény, ha elszakadok az Istentől, de
ezt ÉN idéztem elő a bűnömmel, amit
viszont azonnal megbocsát az Isten, ha
őszintén megbánom.

Az utolsó este egy megrendítő, cso dá -
latos bűnbánati liturgia részesei le het ünk,
ennek kulcsszavai a „Köszönöm Uram,
Bocsáss meg Uram és Megígérem Uram”
voltak.

A negyedik napon mindenki egy
percben beszámolhatott arról, hogy mi
érintette meg legjobban a hallottakból.
Boulad atya szeretettel ösztökélt ben -
nünket arra, hogy igyekezzünk teljes
életet élni. Minden pillanatunk legyen
intenzív, találkozásaink a másik létének
mélyéig jussanak. Komolyan kell venni
az időt, ami rendelkezésünkre áll, az
Isten gyümölcsöket vár, kamatját várja az
életünk tőkéjének.

Ne utasíts vissza egyetlen szolgálatot,
egyetlen felelősséget sem! Menj elé a fel -
adatoknak! A lelkigyakorlat célja: Meg -
változom, hogy megváltoztassam a
világot! Az Ő jelmondata is ez: VÁL -
TOZTASD MEG A VILÁGOT!

„Bízzatok Istenben és higgyetek a
kegyelemben” – búcsúzott tőlünk nagy
szeretettel. Aztán még mosolyogva
hozzátette: Szerelmes vagyok Belétek!
Tényleg.

Olvassátok Boulad atya könyveit és
imádkozzunk együtt érte, hogy még
sokáig legyen ereje jelmondatához hűen
a világ megváltoztatásán munkálkodni.

BEREZNAINÉ DEÁK JUDIT
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SzeReTLeK ÚGY, AHOGY VAGY...
Lelkigyakorlat Henri Boulad atyával – Életrendezés Háza,
Püspökszentlászló, 2014. július 7-10.
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A TeReMTÉS-TITOK

„Még alakot sem nyertek tagjaim
és szemed már látott engem.”

(139. zsoltár)

Ha Te nem lennél...

Mondd, ha Te nem lennél,
Ki teremtett volna engem?
Én csakis Általad létezem.

Nem volt nevem, alakom, arcom,
Helyem sem volt senki szívében,
Semmije nem voltam senkinek.

Egyszer azonban rám gondoltál,
És én elkezdtem lenni:
Nevemen szólítottál
És én világra jöttem.

örökléted titkából mondtad ki nevem,
Ezt a nevet, amely csak az enyém.
Egyetlen, titkos, titokzatos név,
Amely senki másra nem jó, csak rám,
És senki más nem ismeri, csak Te.

Ez a név, amellyel kezdtem és majd végzem,
Amellyel indult gyermekségem
És amellyel majd újra kezdhetek
Mikor másodszor születek.
Mert akkor tárod föl nekem a titkát
Azon a fehér kövecsen.

Egyszer Te rám gondoltál,
És gondolatod formát öltött,
És gondolatod megtestesült,
Vérré vált és életre kelt:
Az én testem, vérem, életem.
És minden egyes tagom,
Ez a két láb, ezek a lábfejek
Lépésre, futni, ugrásra, táncra,
Karjaim és ezek a kezek
Emberszolgálatra, ölelésre
És hogy áldozatot mutassak be Néked.

És ez a test belső erőivel,
Hogy a föld anyagát átváltoztassák belém
És a csodás szerv tovább adni az életet
És ízlelni boldogságot, szeretni, adni tudni.
Egyszer Te fölém hajoltál,
Fölém, aki még nem is voltam,
Kezed a sötét földbe markolt,
És sárga agyagba, vörös sárba,
És Te kitaláltál engem és megformáltál,
Gondoskodtál róla, hogy előjöjjek
Ősalapjából a világnak, testéből e Földnek
Anyaszívedből.
Az idő hajnalán gondoltál ki.
Hosszú éjszakákon lassan alakítottál,
Hosszú nappalokon megérni hagytál
Saját szívedben
És Te szültél, öröktől, mióta van idő
Mielőtt megjelentettél
Ebben a világban.

Te álmodtad meg arcomat,
Képet fogantál rólam mielőtt
megszülettem,
Láttad a szemem, a bőröm
És ezt a különös hajat,
Amelyből egy szál sem vész el
Akaratodon kívül.

Te alakítottad ki ezt a szájat ajkaimmal
mosolyra, szóra, csókra
és embert újító lakomára
És hogy összecsukjam, egybezárjam.
Ezek az ajkak vággyal telve,
Hogy ihassanak a dolgok forrásából
A Te alkotásod
És ez a torok, ezek az ínyek
Ízlelni, hogy milyen jó vagy!

Fölém hajoltál és testet teremtettél
nekem.
Fölém hajoltál
És teremtettél számomra arcot.
Fölém hajoltál az első hajnalon
És karjaidba vettél,
Te – aki élsz,
És száddal számon adtál életet;
Életedet.
Csókod, leheleted lényembe hatolt,
Ereimbe, minden tagomba,
És mozdult a testem
És szemem kinyílt,
És néztelek
És láttam tekinteted,
Láttam mosolyod.

És megértettem
Hogy életem Te vagy,
Istenem, Mindenem

Ha te nem lennél,
Mondd, én hogy lehetnék?

Én csak Általad létezem,
Csókod által, lehelleteddel,
Életeddel.

Egyszer rám gondoltál,
Mikor még nem léteztem,
Te adtál nekem nevet, testet, arcot,
Hasonlónak alkottál önmagadhoz,
Képesnek, hogy értsek, szeressek.

A magad élő állagából és lényedből
Megszültél engem.
Fogantál, mint anya és kihordtál,
Világra hoztál.

Tőled vagyok, Általad.
Ha Te nem lennél,

mondd én hogy lehetnék?

Mint gyümölcs a fához, kötődöm Hozzád,
A semmi felett megélem magam,
De Hozzád kötve,
Az éjjel felett, az örök űrben,
De Hozzád kötve.

Mint a még meg nem született,
aki édesanyjával egy

Az élet köldökzsinórján,
mely nélkül nem lenne,

Így vagyok egy Veled,
Életedhez kötve,
Amely átcsobog rajtam minden
pillanatban.

Mint a csöppség veszi anyja tejét,
boldogan,
Emlőjén csüngve,
Szájamat úgy illesztem anyai emlődre,
Hozzád, ki mindig új szívverést
ajándékozol.

Mint a gyermek anyjához bújik szorosan,
önfeledten alszik a világforgatagban,
Viharokban és vaksötétben,
Így bízom Rád magam.

Ha Te nem lennél, Szerelmem, Életem,
Mondd, ki teremtett volna engem?
Hogy létezhetnék? Miért léteznék?
Kiért léteznék?

Henri Boulad jezsuita atya püspök -
szentlászlói lelkigyakorlatának második
napján a szeretet és a teremtés, a szeretet és
a létezés kapcsolatára világított rá egyszerű
szavakkal, közérthetően, szemléletesen
.Létezésünk oka és forrása a szerető Isten
teremtő vágya. Öröktől fogva ott voltunk
Isten méhében. A 139. zsoltárt ajánlja
figyelmünkbe, ezen elmélkedjünk. Ő maga
egy gyönyörű versben vall erről, melyet az
alábbiakban közlünk. A verset Vácz Jenő
jezsuita atya fordította magyarra, megjelent
Henri Boulad „Az önátadás fényében”
című könyvben 1994-ben.

Boulad atya és az őt Püspök szent -
lászlóra meghívó Deme Tamás
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     Az őshazából (Szeged, Makó) két
külön úton indultunk el Aprajafalvára
(Gálosfa), és ugyan néhányan picit
késve, de végül is mindenki épségben
megérkezett a törpök új otthonába.
     Majatörp irányításával birtokba
vettük Aprajafalvát, berendezkedtünk
gombaházainkban, majd Hókuszpók
ellen egy új stratégiát (ügyességi
játék) találtunk ki, melyet Törpgéz
javasolt. Másnap reggel Nótata sirán -
kozva jelentette be daloskönyvének
elvesztését. Hosszú huzavona után
Enyveskezű Lopótörp bevallotta,
hogy ő volt a tettes, de arra már nem
emlékezett, hova rejtette a könyvet...
Így Törpapa tanácsára kereső expe -
dícióra indultunk, benéztünk minden
fa odvába, minden bokor alá, míg
végül Fürgetörp lelkes kiáltással je -
lezte, hogy megtalálta a daloskönyvet
egy korhadt farönk alatt. Egy kis
erőgyűjtés után nekivágtunk a me re -
dek hegyoldalnak, mely mindenkiben
mély nyomot hagyott. :-) Ki csúsz va,
ki mászva tette meg ezt az utat. Egy
hidegvizű forráshoz érve meg töl -
töttük kulacsainkat, meg mos tuk sáros

kezünket és hazaindultunk.
     A következő napot játékkal és
kézműves programmal töltöttük el.
Nem volt hiány vidámságban sem,
hiszen Tréfi aznap különösen ele mé -
ben volt: reggeli közben mézes ke -
nyeret nyomott Dulifili arcába, aján -
dékdobozba rejtőzött és vízi bom bá -
val dobálta meg a törpikéket stb.
     A negyedik nap korán reggel útra
keltünk, hogy meglátogassuk az Em -
berek Városát. A gombaházak lakói
vetélkedő keretében ismerkedtek meg
Kaposvárral és lakóival. A sok lát ni -
való mellett természetesen a kedven -
cünk a fagylalt volt! :-)A nagy meleg
miatt még egy szökőkútban is
megmártóztunk. A feladatok tel je sí -
tése után Törpajti elvezetett minket a
Deseda-tóhoz, ahol a törpök rémülten
vették észre, hogy nem hoztak ma -
gukkal fürdőruhát. Mindenki Tör pa -
pát vádolta az elmulasztott figyel -
meztetés miatt. Végül egy hatalmas,
fekete zsákból előkerült minden törp
fürdőfelszerelése, melyet Törpapa
még Aprajafalván szedett le a szá rí -
tóról. A vidám fürdőzés után haza -

tértünk Aprajafalvára, ahol az esti
tábortűz keretében a kiscserkész-
jelöltek is ígéretet tettek. Hami az
esemény alkalmából gyümölcs salá -
tával kedveskedett.

     Utolsó reggel Törpilla és Törpiri
egy nagy könyvvel a kezükben,
kifulladva érkeztek meg a reggeli
szer tartásra. Rémületükben egymás
szavába vágva mesélték Törpapának,
hogy a Törpifjoncok a varázskönyv
gazdájának keresésére indultak, és
már régóta nem tértek vissza, ezért
nagyon aggódnak. Törpapa tanácsára
a gombaházak külön-külön indultak
el kinyomozni, hol lehetnek a törpök.
Kiderült, hogy Hókuszpók egy va -
rázs szerrel a maga oldalára állította
őket, és csak kemény harc árán tudták
legyőzni a gonosz varázslót és vissza -
változtatni a Törpifjoncokat.

     Az őshazában maradt törpök
üzentek, hogy hiányolják jelen lé tün -
ket és segítség kellene az Apraja fal -
vára való átköltözésben. Ez még a
mai napig is tart...

TöRPILLA & TöRPIRI
KALOCSAI VERA ÉS CSISZÁR MESI

A Hupikék törpikék legújabb kalandjai
Kiscserkész tanyázás Gálosfán
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Kedves Gyerekek!
A nyári vakáció után ismét szeret -
nénk egy kis összeállítással kedves -
kedni nektek, hogy jól induljon az új
tanév. Kellemes időtöltést kívánunk!

Fésűs Éva: Találós kérdések 

Dagasztanak, pofozgatnak, 
szép kerekre kiszaggatnak, 
kendő alatt elaltatnak, 
jó melegen tartogatnak. 

Meg is növök egykettőre, 
beugrom a serpenyőbe, 
irul-pirul a két orcám, 
hófehér a szalagocskám.

Szárnyam nincs - de repülök, 
szájam sincs - de fütyülök, 
egyszer vígan, máskor zordul, 
hetyke kedvem könnyen fordul. 
Elfújom a nyárfa bolyhát, 
széthordom a szénaboglyát, 
kéményedben dúdolgatok, 
sose láttál, mégis vagyok! 

Sok kis kapun átszaladok, 
mégis mindben bent maradok, 
s ha átbújtam üggyel-bajjal, 
találkozom önmagammal. 

Nem ültettek, nem gyomláltak, 
nem is növesztettem szárat, 
gyökér nélkül is virágzom, 
nem is bokron, nem is ágon, 
nem is nyáron, hanem télen, 
csikorgó fagy a kertészem, 
s mint a mesék fehér bokra, 
úgy hajolok ablakodra.
Sok kis testvéremmel járok 
tüzes rostán pergő táncot. 

Ám egy forró pillanatban 
sárga bőröm nagyot pattan, 
és kibontom - mily varázslat! - 
habfehér tündérruhámat!

(A fánk)

(A szél)

(A cipőfűző)

(Jégvirág)

(Pattogatott kukorica)

Fésűs Éva:
Őszi dúdoló 

Mit siratsz te kismadár?
Elrepült a drága nyár.

Búzaszem
nem terem,

köd szitál a földeken.

Tarka lepke merre jársz?
Véget ért a lenge tánc.

Itt az ősz
csendes ősz,

lopva lép a fürge őz.

Béka mondja: kutykuruty!
Kis porontyom, menj, aludj.

Jó gyerek
nem brekeg,

téli álom lepte meg.
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MMee ss ee ss aa rr oo kk Fésűs Éva: A büszke tölgyfa
Volt egyszer a köröskörül erdőben egy sudár, fiatal tölgyfa. Kék ég felé nyújtózkodott, lombjain át arany
napfényt szitálgatott, és erős gyökerével a föld minden erejét magába szívta. Ő volt a legszebb az erdőn. 
A madarak vágyakozva nézték erős ágai hajlását, védelmező lombját. Szerettek volna rá fészket rakni, de a
tölgyfa dölyfösen rázta magát.
– Hess innen, hangos népség! Nem leszek fészektartó! Szép koronám nem ilyenre termett. Hess, hess!
Még a pihenő madárkát sem tűrte meg az ága hegyén, és ha olykor egy-egy tudatlan kis jövevény mégis
megpróbálkozott rajta a fészekrakással, a büszke tölgy lerázta magáról a félig elkészült madárfészket.
Őszidőben a mókusok vidáman felkapaszkodtak a derekára, és szépen kérték:
– Olyan éhesek vagyunk! Adj egy kis makkot!

A tölgyfa akkorát reccsent mérgében, hogy a mókuskák ijedtükben majdnem lepotyogtak róla.
Csak a hízelgő szél tudott befurakodni a lombjai közé. Annak a duruzsolását hallgatta reggeltől estig.
Lassan mindenki elkerülte. Már az őz sem mert a kérgéhez törleszkedni. Igazán mondom, egyszer a saját
szememmel láttam mellette kibujni egy gombát a földből, de amint észrevette, hogy hol van, gyorsan kalapot
emelt, és elgyalogolt máshová. Képzeljétek!… már az árnyéka sem kellett senkinek!
Egy darabig így is megvolt a tölgyfa. Hanem idővel az évgyűrűk vastagítani kezdték a derekát, és – tetszett
vagy nem tetszett! – belebújt a kukac. Hosszú éjszakákon át kegyetlenül rágta. A tölgyfa hasogató
fájdalmakra ébredt.
Tavasz volt akkoriban. Minden fa boldogan érezte magában az új nedvek keringését, csak a tölgyfa állt
rosszkedvűen, magányosan, szárazon. A féreg egyre jobban gyötörte.
– Ó, jaj nekem – sóhajtotta –, elpusztulok!
Keserves nyögését meghallotta a közelben tanyázó mókusasszonyka. Tüstént abbahagyta fiacskái
mosdatását.
– Miért nem szóltál, hogy beteg vagy? – kérdezte sajnálkozva. – Mindjárt idehívom Harkály doktort!
– Nem kell! Nem kell! – hadonászott a fa. – Biztosan bosszút állna rajtam, és összevagdalna a csőrével,
amiért nem engedtem be az odúmba.
– Ugyan, mit képzelsz? – csóválta fejét a mókus, és azért is elfutott a harkályért.
Harkály doktor tüstént ott termett. Még pici, piros sapkáját sem vette le a fejéről. Nem sokat törődött a tölgyfa
nyögésével. Végigkúszott rajta, körbekopogtatta, azután egy helyen megállt, és erős csőrét mélyen kérgébe
ütötte.
– Megvagy, mihaszna férge!

Ügyesen kiemelte, és – volt, nincs! – már el is tüntette éhes kis begyében.
A tölgyfa felsóhajtott: – Jobban vagyok!
Körös–körül őzek, mókusok leskelődtek, madarak figyelték, hogy mi lesz. Mindenki örült, amikor a doktor
bekapta a kukacot. A tölgyfa pedig csodálkozva kérdezte:
– Miért segítettél rajtam? Hiszen énrám mindenki haragszik!
Erre a körülállók kacagni kezdtek, és a harangvirágok összekoccantották fejecskéjüket.
– Ó, te tölgyfa!… Senki sem haragszik rád, hanem te haragudtál az egész világra!
Harkály doktor hozzátette:
– Beteg voltál, de most már meggyógyulsz. Orvosságot is rendeltem: sok vidámságra, madárdalra van
szükséged.
– Meglesz! Meglesz! – kiáltották az állatok, és mindjárt körültáncolták. A tölgyfa nagyon sokáig nem tudott
szólni, csak állt közöttük, szégyenkezve. Aztán egyszer csak gondolt egyet, és kitárta ág-karjait a madarak
felé:
– Gyertek ide, hozzám!
Azok nyomban odasereglettek, és örömükben olyan vidáman kezdtek csivitelni, füttyögetni, énekelni, mintha
mi sem történt volna.
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Indiántábor
a Mátrában

    Idén nyáron a kommunista
diktatúra végnapjait elevenítettük
fel táborunkban. Így esett, hogy a
Mátrát elözönlötték az indiánok,
ugyanis hivatalosan indiántábort
rendeztünk, senki sem tudhatta
meg, hogy valójában cserkészek
vagyunk. Éppen ezért Ülő Bika
törzsfőnök számos dologra fel -
hívta a figyelmünket, hogy minél
nagyobb biztonságban lehessünk.

    Állandó készenlétben voltunk,
és a süniket (azaz a táborhoz
közelítő idegeneket) figyeltük,
nehogy kitudódjon a táborunk
valódi jellege. Kölley Gyurka bá’
történetei alapján még a recski
munkatábor borzalmas hétköz -
napjai is megelevenedtek előt -
tünk. Valóban a bőrünkön érez het -
tük a Munkásőrség szigorát is.

Volt részünk razziában, sátor ku ta -
tásban, sőt egyik este még ki is
telepítettek bennünket, de sze -
rencsére sikerült  megszöknünk.
Az éjszakai őrség különösen ki
volt szolgáltatva a mulatozó mun -
kás őröknek, úgyhogy néhány púp -
pal is gazdagabbak lettünk, de
meg védtük a táborunkat. Ráadásul
az égiek sem voltak végig ke gye -
sek hozzánk. Kikaptunk pár igen -
csak kiadós esőt (mi más ázott
volna be, mint az Irokézek sátra),
a portyán pedig felállítottuk a
minél-több-ember-minél-ke ve sebb-
helyen-alszik világ re kordját.

    Ezeket az apróbb problémákat
(és egy fejszét a lábban) le szá mít -
va nagyon jó hangulatú táborunk
volt rengeteg túrával, énekléssel,
majálissal és szentjánosbogárral.

ÉJSZAKAI SZELLŐ
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A Katona Nándor Közösség
„jubileumi” nyári kirándulása

    Kétféleképpen számolhatjuk, hányadik kirándu lá -
sunk volt az idén. 1989-ben voltak a rangidősek
először Aranyospusztán, most, 2014-ben Orfűre
utazott a csoport. Két olyan évben, amikor sok kicsi
baba volt a kö zös ség ben, a nyári kirándulások
elmaradtak. Ha tehát évszám szerint nézzük, 26. éve
tartunk össze, ha a nyári kirándulások alapján vetünk
számot, ez volt a 24. Vegyük az átlagot, így meg -
kaphatjuk az ezüst fo ko zatot. Ez már házas ságból is
szép idő, szentségi se gít séggel! :-)
    Programjaink: Ababligeti Cseppkőbarlang, Dene -
vér  múzeum, Hangoló – közösségeknek kitalált kár -
tyajáték, esős idő alkalmával játszottuk, hányás-has -
menés, Orfűi Malom Múzeum kenyérsütéssel, Pécs
városnézés, Visnyeszéplak ökotanya-látogatás, a
gyer meksereg egy részének átszállítása a kicsik cser -

kész táborába, szülinapi ünneplések, külön túrák a
kör nyé ken, strandolás.
    Bár láthatóan van gyakorlatunk a közös kirán du -
lá sokban, színes programokban vehettünk részt jóba -
rá tainkkal, minden jó szándékunk ellenére így is be -
csúszott egy-két gikszer. Csúsztunk időben, a terve -
zettnél gyakrabban látogattuk a mellékhelyiséget és
voltak esősebb napok, így többször is változtattunk a
programon.
    A kirándulások, beszélgetések során kiderült egy
közös pont: a legtöbb feleség nem szereti, ha férje a
család előtt megy (mércéje családonként változóan
1-2 lépéstől a több méterig terjed), miből követ -
kezően az asszony meg a gyermeksereg utána
kullog... Jobban szeretné, ha férje kézen fogná vagy
felkínálná karját és szépen, egymás mellett sé tál -
nának... Hab lenne a tortán, ha a gyerkőcök szépen,
rendezetten előttük vonulnának, szemet gyö nyör köd -
tetően, szívet melen getően. :-)
    És ami eddig még nem volt és nagyon jó: gyer -
mekeink legidősebbike magával hozta kedvesét is,
be kapcsolódtak néhány napra közénk. Reméljük, ez
ha gyománnyá válik! :-)
    Hallhattunk sok érdeklődést szakmákról, hivatá -
sok ról, az iskolai fakultáció választás előtt álló
fiataljaink érdeklődtek, hogy rálássanak a különféle
munkahelyek előnyös és árny oldalaira, így készülve
a nagybetűs Életre... Nagyon örültünk annak is, hogy
nagyobb gyer mekeink is eljöttek, reméljük elég jól
érezték magukat ahhoz, hogy jövőre is beírják
naptárjukba a KNK-s tábor időpontját :-)!
    Istennek hála mindenért!

MM
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KÉPRIPORT A SZEPTEMBERI ESEMÉNYEKRŐL

Karitász napközis tábor, 2014. július 2.

Veni Sancte, tanévnyitó szentmise, 2014. szeptember 7. Dr. Molnár Amália, Málcsi néni köszöntése 90. születésnapján

2014. szeptember 14.

2014. szeptember 21.

2014. szeptember 14.

A Bite házaspár köszöntése gyémánt lakodalmuk alkalmából Miatyánk és Hitvallás szövegének átadása a leendő elsőáldozóknak



Kiss József
építészmérnök

méltatása

     Cselekedeteink és szavaink legye -
nek összhangban a Szentírással! Iza -
jásnál olvassuk (Iz 26, 1–4): 
„Erős városunk minékünk Sion,
kőfalak és sáncok védelmezik.
Tárjatok kaput, hadd vonuljon be az
igaz nép, amely őrzi a hűséget.”
     Sion falának tizenkét alapköve
van, Szeged városának tizenhat kato -
likus temploma. Ezek egyikének a
kapuját, a mi templomunk kapuját az
igazak képe díszíti. 
„Tárjatok kaput, hadd vonuljon be az
igaz nép, amely őrzi a hűséget.”
     A hűséget őrzi mindaz, aki te het -
ségét jóra fordítja. Kiss József épí -
tészmérnök tehetségét kőtemp lomok
és lelki templom építésére fordította,
1971–75-ben itt a Tátra téren, majd
az egész egyházmegyében, hívőként
és egyházközségi elnökként. Az
Állami Építőipari Vállalatnál volt
kenyérkereső alkalmazásban, ahol az
új városrész, Tarján építésének fő épí -
tésvezetője volt. Itt is lakott és a leg -
közelebbi, a Tátra téri kis kápolnába,
a jelenlegi bejárat-sekrestye helyén
kialakított kis kápolnába járt szent -
misére. Ott ismerkedett meg Singer
atyával, aki segítségét kérte egy új
templom építéséhez. 1970-ben a
környéknek már templomra volt
szüksége, bár hivatalosan csak azt
lehetett emlegetni, hogy Muntyánné
házát kellene bővíteni. Az engedély is
erre szólt. Volt engedély és volt sok
lelkes hívő, szakember és laikus,
akiket iránytani kellett. Kiss József
nagy örömmel vállalta az építés
vezetését szabadidejében. Komoly
szakmai tudással irányított, sőt több
alkalommal fizikai munkával is
segítette az építkezést. Amikor darura
volt szükség, például a torony be -
emeléséhez, munkahelyéről irá nyí -
totta azt ide. Vagy amikor, az egyedi
gyártású téglaburkolatra volt szük -
ség, azt saját üdülője (ami nem is lé -
tezett) számára igényelte, nehogy va -
laki is megakadályozza, hogy a temp -
lomba kerüljön. 
     Az építkezés ideje a kegyelem
ára dásának időszaka volt. Minden
sikerült, csak tenni és imádkozni

kellett. Voltak akadályok is, amelyek
végül is isteni beavatkozással há rul -
tak el. A környező kis házak ma gas -
ságának figyelembe vételével Tarnai
István nem égbe nyúló templomot
tervezett, de szinte égbe-nyúltak a
téren álló nyárfák. Kivágásukat
kérelmezzék, hogy érvényesüljön a
templom? Járhatatlannak tűnt. De
volt, Aki korhadásukat jó előre el -
indította, és a szélvihart, amely meg -
tette a magáét. Időben dőlt ki az egyik
óriásfa, mutatta betegségét, így aztán
életvédelem címén ki lehetett vágni a
többit, és a templom elnyerte azt a
hangsúlyt, amit megérdemelt.
     Imameghallgatás, Isten gond vise -
lésének érzékelhető jelenléte volt itt
több fontos eseménynél. A tető vas -
gerendáit már nem „lehetett” a soha
nem volt üdülő számára igényelni.
Igényelték, ahogy elő volt írva, és
egymás után elutasítást kaptak, ami -
kor elérkezett a szállítás határideje,
meg a sokszorosan módosított határ -
idő. Mit sugallt a Gondviselő? Az
anyagbeszerző Bimbó Lajos – a nem
tudom hanyadik elutasítás után –
szinte maga elé mondta: most már

nagyon kellene a templom építésénél.
Éppen akkor mondta ezt, amikor egy
illetékes kisember is hallotta. És a
kisember válasza: Miért nem ezzel
kezdte? Miért? Mert csak emberi
ésszel nem lehetett arra számítani,
hogy a FERROGLOBUS nagy em -
berei között cselekvésre indítana
bárkit is az építkezés megfelelő üte -
me egy templomnál. A Gondviselés
azonban a FERROGLOBUS-hoz
küldte a megfelelő időben azt a cse -
lekvőképes kisembert, aki hallotta,
amit az anyagbeszerző maga elé
mondott. A következő napok egyikén
Szeged teherpályaudvarára meg -
érkez tek a vasgerendák. 
     1985. szeptember 12-én II. János
Pál pápa „életére, családjára és
templomépítő munkájára” apostoli
áldását küldte.
     Munkáját mindig nagy szeretettel,
precizitással és önfeláldozóan végez -
te. A templom és a plébániaépület,
majd a közösségi ház felépítését
követően már mint a belvárosi egy -
házközség elnöke a Dóm több évig
tartó felújítási munkáit segítette.
2000. augusztus 30-án „PRO
ECCLESIA ET PONTIFICE” emlék -
lapot kapott, mert az egyházmegye
templomainak építési, felújítási
munkáinak műszaki ellenőrzésében
önzetlen segítséget nyújtott.
     Építette a kőtemplomokat és a lé -
lek templomát saját szép családjában.

ALBERT VILMOS

Fenti beszéd elhangzott 2014. szep tem -
ber 28-án, az ünnepélyes plakett fel he lye -
zéskor.
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Kiss József nemcsak vezette az építkezést, hanem
aktívan részt is vett benne, itt éppen a talicskát tolja
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A beszélő persely
A plébános, hogy a hívek adakozó
készségét növelje, „beszélő perselyt”
szerkesztett. Beszerelt egy kis mag -
nót, hogy amikor adományt dobnak
bele, megszólaljon: „Isten fizesse
meg!” Ám az egyik kópé ministráns
titkon kicserélte a magnókazettát. Így
a persely az adomány „láttán” ezt
kérdezi: „Ennyi az egész?”

Itt is vagyok, ott is vagyok
Valaki kopog a mennyország ka pu -
ján. Szent Péter kinéz, látja ott áll egy
férfi, de mielőtt megszólalna, az el -
tűnik. Néhány perc múlva ismét ko -
pogtatnak, Péter újra az előbbi férfit
látja maga előtt, de az ismét eltűnik.
A harmadik kopogtatásra Péter he ve -
sen reagál:
– Mit szórakozol velem?!
Mire a férfi:
– Hát tehetek én arról, hogy ennyi -
szer próbálnak újraéleszteni?

Gyermeki félrehallások
A hitoktató arról beszél a gyere kek -
nek, hogy Noé idejében mekkora
ször nyűség volt a vízözön, hiszen
minden elpusztult a nyomán.
A kis Katika otthon így adja elő a
tanultakat:
– Ma arról tanultunk, hogy micsoda
rossz ember volt az a Víz Ödön, mert
mindent elpusztított a földön.

* * *
– Mi történt a víözön után? – kérdi a
hitoktató a bibliaórán.
– A Vöröskereszt meg a Karitász bi -
zonyára hatalmas gyűjtést rende zett
az árvízkárosultak javára – véli a kis
Robi.

Az Örök Világosság fényeskedjen
nekik, nyugodjanak békében!

† Apró Mátyás
† Görög András
† Kelemen Géza
† Kurai Andrásné Igaz Julianna
† Lehotai Istvánné Ragányi
Izabella
† Nagy Vincéné Rácz Julianna
† Sági Mihályné Vígh Ilona
† Sáró Józsefné Varga Mária
† Széll András
† Tóth Viktor

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

• Illés Hanna
• Illés Nelli
• Joó Dorottya
• Kaposi Balázs
• Kovács Lotti
• Laczkó Kristóf Krisztofer
• Laczkó Milán
• Laczkó Noémi
• Majoros Olívia
• Paplogó Benedek Dániel
• Rácz Tamás Donát
• Vikor Zsombor Titusz

Sok boldogságot kívánunk az új
házasoknak!

Kádár-Németh Roland
és Szekeres Krisztina

Szegedi István és Boldizsár Éva

Vadkerti Attila és Lódi Eszter

HHuummoorrssaarrookk HH ÍÍ RR EE KK
Templomunk Éve
2015-ben lesz temlomunk fel szen te -
lé sének 40. évfordulója. Az elkö vet -
kezendő egy évben a Szőlő fürt és a
Szőlő-Levél ha sábjain is szeretnénk
többet fog lal kozni jubiláló templo -
munkkal.
Templomunk kapuját Tóth Sándor
szobrászművész plakettjei díszítik. A
két legújabb Fricsay Ferenc nemzet -
közi hírű szegedi karmestert, illetve
Kiss Józsefet, a templom építést irá -
nyító építész mérnököt ábrázolja.
Jelen számunkban Kiss Józsefről ol -
vashatnak. Tervezzük néhány a pla -
ketteken szerepelő személy be mu ta -
tását is.
Az évforduló alkalmából plé bá no -
sunk kezdeményezésére folytatjuk az
1983-ban megkezdett Biblia-má so -
lást (lásd vezércikk!). Azért, hogy ez
egységes legyen, az alábbiak ban kö -
zöljük az ezzel kapcsolatos sza bá -
lyokat:
1. Mindig két ember dolgozik. Az
egyik a Szentírást olvassa, a másik
írja.
2. Egy alkalommal csak egy oldalt
írunk.
3. Az írás megkezdése előtt jó, ha
mindketten kezet mosnak.
4. Az írást csak erre a célra kijelölt
tollal végezzük.
5. Csak ülve írunk.
6. Írás előtt a szöveget olvassuk el
közösen.
7. A fejezetcímeket mindig húzzuk
alá és egy sort hagyjunk üresen
utána.
8. A felolvasó az írásjeleket is jelezze
az íródeáknak.
9. A fejezet- és versszámokat is írjuk
bele a szövegbe.
10. Ne feledjük az oldalszámot és a
monogramot.
11. A nyomtatott szöveget is lássuk el
kézjegyünkkel.
12. Végezetül olvassuk át az el ké -
szült kódexlapot.

A másolás befejeztével ne felejtsünk
el feliratkozni a má solók név jegy -
zékére.

SzJA 1%-os felajánlás
Tájékoztatjuk a kedves híveket,
hogy megérkezett az adóhivatal ér -
te sítése a TÉKA Alapítvány részére
fel aján lott 1% személyi jövedelem -
adóról, melynek összege ez évben
278 ezer forint. Hálásan köszönjük
minden ki nek az ilyen formában
nyúj tott se gít ségét.



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. szeptember 22.

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

Plébánia hőszigetelés

Június-július hónapokban sor került a
plébánia épület teljes hőszigetelésére,
amely magában foglalta az ablakok
cseréjét is. A felújítási munkálatokat
az egyházmegyei pályázaton nyert
3,5 millió forintból sikerült meg va -
lósítani. Nemcsak a külső falakat, ha -
nem a födémet is szigetelték, amitől
jelentős megtakarítást várunk a fűtés -
számlában. A pályázat ugyan nem
fedezte a plébánia belső festését, de a
hívek nagylelkű adományainak kö -
szön hetően ezt is el tudtuk végez -
tetni.
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