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Sajó Sándor

Karácsonyi ének

Akkoron csillag gyúlt az égre
És rásugárzott a vidékre,
És Betlehem fölött megállván,
Egy rongyos istálló homályán
Tündöklött már a Glória:
Ott ingecskében, szép fehérben,
Feküdt a jászol szent ölében
Az Isten egyszülött Fia...

A hír bejárta a világot,
És jöttek bölcsek és királyok
És együgyűek és pásztorok:
Ott minden lélek egyetérzett
És sírt és álmélkodva nézett
És boldogan fohászkodott.
Örömöt hozván az embernek
Dicsőség légyen az Istennek.

Minden Kedves Olvasónknak
áldott Karácsonyt és
kegyelmekben gazdag,
boldog új évet kívánunk!

A Szőlőfürt Szerkesztősége

Lelkünk imágója

A biblia képi ábrázolásai nem
minden jelenetet és történetet mutattak be régen és ma sem. De a Jézus
születése, a karácsony, nagyon mély
nyomot hagyott a képzőművészetben,
a festészetben, a zenében, és a betlehemi játékokkal a színjátszásban is.
Mindezeknek a célja elmélyíteni, leképezni, amit a szent szövegekben
írva találhatunk.
Csakhogy a képeknek óriási hatalma van, ma már a képeken látottakon
keresztül hallgatjuk a szent szöveget
is. A képek mélyebb lenyomatot képeznek a lelkünkben, mert tovább
lehetnek a szemünk előtt, mint a
szent szöveg a fülünkben, amelynek
szavai csak egy pillanatra hangzanak
el, és talán egy perc múlva már nem
is emlékszünk rá pontosan.
De az is fontos kérdés, hogy a kép
milyen mélyen ivódik bele a fantáziánkba, és vissza tér-e időnként, kísértő, vagy vezérlő látomásként.
Szent Jeromos a Biblia leghatásosabb latin nyelvű fordítója, arról
számolt be levelében, hogy öreg
korában is visszatértek a fantáziájában a Rómában látott utcai színjátszók versei és a buta versikék emléke elhomályosította a Bibliai zsol-

tárok szavait, amelyekkel évtizedekig
foglalkozott.
Az Isten gyermek születéséről, a
csecsemőt gondozó szent családról,
mindegyikünknek vannak emlékképei. Őrzünk ilyeneket gyerekkorunkból, amikor a felnőttek társasága
vett körül bennünket és mi kis gyerekek voltunk. Sőt, talán sokan olyan
apák, akik őriznek képet arról is,
hogy milyen felnőtt érzéssel vették
körbe saját első gyermeküket. Talán
arról is van képük, lelki élményük,
hogy milyen hangulatváltozás történt,
amikor a családba megérkezett a kis
jövevény.
Mécs László ezt az emléket így
adja vissza: „Amikor megszülettem,
nem jeleztek nagyot, a glóriás angyalok, csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok.” Talán ez minden
anyának az élménye, hiszen a gyermeke avatja igazi nővé, teljes érékű
anyává, ha egészséges, a szerelem
érzését felülmúlja az anyai gondoskodás és szeretet érzése. A szerető
kedvesből is ekkor lesz apa, aki jó
esetben nem riválist lát a kicsi
csöppségben, hanem a jövőt, amely
megszentelheti az életét, és akinek az
életét Isten felé kell vezetni. Akinek
számára ő lesz az első gondviselő, és
az ő gondoskodásából fogja absztrahálni a kicsi az isteni gondviselést.
De nagy kérdés, hogy a gyerekkel
belép-e az Isten-gyermek a családok
otthonába? Sőt, ahol nincs gyerek, de
lehetne, abban az otthonban érezhetőe az a mézédes szeretet, amely angyali suhogást tud teremteni a legszegényebb otthonba is, és egy albérletet
is családi fészekké tud változtatni.
Nagy kérdés, hogy a sok karácsonyi képből, mi az, ami a lelkünkben
időről időre felidéződik. A szent
család képét idézték a betlehemi
játékok, amelyek már nem jutnak el
minden családba. A reklám imágógyártása, a szent családról, a betlehemi gyermekről, a fenyőfára, az adventi gyertyákra, a Mikulásra, a Télapóra, a szarvasra, a csengőre terelte
(folytatás a következő oldalon)
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a figyelmet. És a vásárra, egy kicsit
az ajándékozásra, de nem az Istengyermekre.
Karácsonykor néhány családban
felsír a gyermek, de felsír-e lelkünkben az Isten-gyermek, testvére annak, aki szeretetével megváltotta a
világot. Talán ezt az ősi imágót kellene keresnünk lelkünkben, hogy
megtaláljuk azt a gyermeket, aki
összebékítette a világot. Szeretném,
ha sokan közülünk lelkükben így
köszönnének karácsonykor:
„Adjon Isten Jézusunk, Jézusunk.
Három király mi vagyunk.” Várom a
templomunkba a Gáspárt, a Menyhértet, a Boldizsárt, hogy melegedjék
is Isten fia jászola mellett, és ne
hagyja kihűlni azt a szeretetet, amelyet évszázadok óta Isten szeretete
táplál.
BENyIK GyÖRGy plébános

2014. dECEMBEr

Templombúcsú 2014

Szeptember 28-án a templom előtt gyülekező hívek különleges élményben
részesülhettek: a Pavane együttes először reneszánsz kosztümbe öltözve
korabeli táncokat mutatott be, majd a Palotás csárdása elvenedett meg,
szintén korhű jelmezekben. A két előadás között került sor a templom
kapuján lévő plakett-szőlőfürtjének bővítésére. Ez alkalommal két érem is
felkerült: Kis József mérnök és Fricsay Ferenc karnagy képe.
Ezután a templomba ünnepélyesen bevittük a Bibliát, mivel aznap volt a
Szentírás vasárnapja. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka
Thorday Attila atya volt. Beszédében kiemelte a Szentírás rendszeres
olvasásának fontosságát. A zenei szolgálatot hagyományosan a Lumen
Együttes végezte. A szentmise után kivonultunk a térre és a cserkészek által
a földre felrajzolt alakban mécsesekből kiraktuk a hármas keresztet.
Közösen imádkoztunk az üldözést szenvedő keleti keresztény testvéreinkért. Végül átmentünk a Közösségi Házba egy kis agapéra.
ZóLyOMI NORBERT

2014. dECEMBEr
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Október 19-én az elsőáldozásra készülő hittanosok megkapták hitünk és megváltásunk szimbólumát, a keresztet.
Október 26-án Tóth Erik és Tóth Virág keresztelőjére került sor.

November 8-án lelki napot tartottunk
az elsőáldozásra készülő hittanosoknak. Programunkat mozgásos játékkal kezdtük a téren, majd bent a
templomban többször is elpróáltuk a
szertartás menetét. A lelki tisztulásra
való felkészülés során a gyerekek
megnézhették a gyóntató helyiséget.
A virslis-teás ebédet a kis hittanteremben fogyasztottuk el. Ezután elkészítettük a tablónkat: mindenkiről
készült egy fotó, amelyhez egy-egy
búzakalász társult. Így alkotunk egy
közösséget, mint a kalászban a
búzaszmek. A napot szentmisével
zártuk.

Az oldalt összeállította:
ZóLyOMI NORBERT

Október 20-án és november 7-én a Weöres Sándor Általános
Iskola hittanosai látogattak el plébániákra egy kis szalonnasütésre.
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Elsőáldozás 2014. november 23.

Az idén 16 hittanos vehette magához első alkalommal az Oltáriszentséget: BuCSKó GERGELy, DóCZI MILÁN, ERDEI
BOTOND, FARAGó RENÁTA, GÁBOR KINCSŐ, KóTA MÁTÉ, MÉSZÁROS ANNA, OLAJOS TAMÁS, PATyI OLIVÉR, PERÉNyI
BOGLÁRKA, PÉTER ÁKOS, RADNAI ESZTER, SÖRÖS KORNÉL, TOMBÁCZ ANDRÁS, TóTH ERIK, TóTH VIRÁG.

Biblia-másolás

Templomunk Éve alkalmából több programmal is készülünk a 2015-ös 40 éves jubielumra. Ennek keretében hirdette
meg plébános úr azt a Biblia-másolást, amelyet még az 1980-as években indított el. Ennek keretében aki vállalja, annak
egy oldalt kell a Szentírásból kézzel lemásolnia az előírt szabályok szerint. Eleinte a templomban, de a hideg idő
beálltával az iroda melletti szobában biztosítottunk lehetőséget erre a tevékenységre, amely egészen a jövő év
szeptemberéig fog tartani. Reméljük a templomszentelés 40. évfordulójára elkészül a teljes Újszövetség egyedi, kézzel
másolt változata, az ún. Szegedi Biblia!
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Képviselő-testületi választás

Az idén tavaszról őszre elhalasztott egyházközségi képviselő-testületi választásokat október 18-19-én a szombati és
vasárnapi szentmisék után tartottuk meg. A választható jelöltek listáját előzőleg a hátsó üvegajtóra kifüggesztettük.
Ezen a listán azok szerepeltek, akik a hívek által ajánlottak közül plébános atyának igent mondtak a jelölésre. Szavazni
a pébániai pecséttel ellátott szavazólapon szereplő 24 név közül maximum 16-ra lehetett. A szavazatokat október 19én az esti szentmise után plébános atya jelenlétében a hivatalból kinevezett testületi tagok számolták meg. Ezután a
megválasztott tagok névsorát a püspökségre beküldtük. Az új képviselő-testület – püspöki jóváhagyás után – november
11-i alakuló ülésén jött létre. Az ünnepélyes ígérettételre november 30-án került sor.
Az új képviselő-testület összetétele az alábbi:

Elnök: DR. BENYIK GYÖRGY, plébános
Hivatalból kijelölt tagok: VÍGH ANDREA, kántor, ZÓLYOMI NORBERT, hitoktató és média felelős, PAPP ILONA, a közösségi
ház gondnoka, BEREZNAINÉ DEÁK JUDIT, könyvelő.

Összesen 119 db érvényes szavazat
volt (a kapott szavazatok száma).

SzeleSné Filák Márta
terheS kiS láSzló
Dr. OcSkó Géza
Dr. MiSeta Mária
kalOcSai tibOr
kóSzó kriStóF

113
106
105
104
94
82

kalOcSainé Dr. nárai katalin
SzöGi ilDikó
SzűcSné t. kiS Gabriella
lakó Ferencé
kiS ilOna
PáSztOr Ferenc
rákOS zOltánné
MéSzárOSné DObó klára
tarjányi anita

80
80
76
64
63
59
58
58
58

FODOr Mónika
SzeMeréDi kárOly
kOvácS zSuzSa
FarkaS láSzló
Dr. Péter róbert
Dr. GOMbOS iMre
erDei Gréta
naGy Mária MaGDOlna
DObó-ePerjeSi tíMea

57
54
51
42
41
35
33
31
26

A Szőlőfürt melléklete 2014. December

Kedves Gyerekek!

Újra itt a karácsony, Jézus születésének ünnepe. Ilyenkor mindenhonnan a szeretetről hallunk. De
vajon mit is jelent ez? Isten a legnagyobb ajándékot adta nekünk, amikor
elküldte Jézust, aki az Ő Fia. Ha valaki igazán szereti a másik emebert, a
legértékesebbet ajándékozza neki: önmagát. Saját időnket, gondolatainkat,
érzéseinket a társunknak adni, mindennél fontosabb! Így szerezhetünk
igazi örömet mindenkinek! Ezért köszönjük meg Jézusnak, hogy eljött
hozzánk és megtanított erre minket!

Hárs Ernő

Karácsony

Zsong a téli erdő,
Nagy a sürgés benne.
Messze útra készül
a fenyőfák ezre.

Őz és farkas ámul,
Mint szökik a lombra
Itt is, ott is egy-egy
Kerek fejű gomba.

S miközben a gallyak
Csilingelve ingnak,
Mindegyik facsúcsra
Alászáll egy csillag.
Így indul az erdő
Ezer fénylő fája
Örömöt szerezni
Szerte a világba.

Ez a mesebeli angyalka szeretne mindhárom
házikóhoz eljutni. Segíts neki és jelöld be a
helyes útvonalat három különböző színnel!

Beszórják a felhők
Őket puha hóval,
Madarak díszítik
Szőlővel, dióval.

A Szőlőfürt melléklete

2014. December

Jézus megszületésével Isten a legnagyobb ajándékot, az örök életet adta az embereknek. Ezt jelképezi a
fenyőfa, amely mindig zöld. A csúcsán lévő csillag a betlehemi csillagot jelképezi, amely elvezette a
bölcseket a kis Jézushoz, az égő gyertyák a Világ Világosságára, Jézusra utalnak, az angyalok pedig arra,
hogy a pásztorok az örömhírt tőlük hallották meg elsőként.
Egy kis feladat vár rád most. Először színezd ki a karácsonyfát, majd vágd körül ollóval, végül a minta szerint
hajtogasd össze. Ha ügyesen dolgoztál, cérnára füzve szép dísz lehet belőle az igazi karácsonyfára!
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Jubiláns házasok köszöntése és megáldása

November 22-én a következő párokat részesítette áldásban plébános úr (zárójelben a házassági évforduló száma): Bite
István – Gazdag Mária (60), Lahó Károly – Imre Rozália (55), T. Kis László – Ragó Mária (40), Szirányi Gyula –
Zobóki Rozália (30), Szabó Attila – Szűcs Katalin (30), Gardi János – Szaniszló Éva (20), Kóta Zoltán – Péter Mária
(15), Lázár István – Tóth Beáta (15), Gombos Imre – Donka Emese (10), Kutas Gergely – Bakos Beáta (10).

Az alábbiakban az egyik jubiláns házaspár élményét osztjuk meg:
Már hagyománnyá vált, hogy az
egyházi év végén a jubiláló házaspárok
áldásban részesülnek a templomban.
Ebben az évben is szép és bensőséges
ünnepen áldotta meg őket a plébános
úr a hívek körében. Voltak párok, akik
még szinte közös életük elején, de már
csillogó szemű gyermekeik kíséretében,
és voltak, akik már fizikailag is egymást támogatva jöttek, s adtak hálát
40, 50, 60 együtt töltött év kegyelméért. Számunkra az ünnep bensőségességét az jelentette, hogy Gyuri atya
minden párt egyenként hívott az oltár
elé, és ott újból megerősítettük hajdan
tett ígéretünket.
Az esküvőn tett kijelentés fiataloknak és idősebbeknek egyaránt nagy bizalmat jelentett. Ami közös mindegyikünkben, hogy az egykor elhangzott ígéretet
csakis Isten kegyelmével tartottuk lehetségesnek. Ez a bizalom meghozta gyümölcsét, a több éves, évtizedes együtt
töltött éveket. Ezért jöttünk el hálát adni Krisztus Király vasárnapjának előestéjén.

T. KIS LÁSZLó ÉS MARIKA

2014. dECEMBEr
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Ajándék – köszönet – öröm

November és december a karitász
önkéntesek számára az év legmozgalmasabb időszaka. Ilyenkor a szegény
sorsú embereknek nagyobb szüksége
van a segítségre és a Karácsony
közeledtével az emberek is nyitottabbak az adományozásra. E két csoport
között közvetít a karitász, például a
mi plébániánk karitász csoportja is.

A jólelkű emberek ajándékaiért
mondunk köszönetet Szent Erzsébet
ünnepén. Ekkor gondolunk a betegek
ágya mellé leülő, vigasztaló szavakat
mondó beteglátogatókra, a hajléktalanoknak kenyeret és teát adó önkéntesekre, a gyermekétkeztetésbe befizető kisnyugdíjasokra, az élelmiszergyűjtések alkalmával adakozókra, és még ki tudja hányféle jótékony
cselekedetre. A Szent Erzsébet napján
a hívek között kiosztott kenyér a
köszönet jele, jelképes viszonzása a
jótetteknek. Ebben az évben is 400 db
kenyeret adtunk át, és reméljük, hogy
mindenkihez eljutott.

A másik eseményünk a Karácsonyi Karitász Vásár volt, ahol szorgos
kezek által készített dísztárgyak,
játékok, apró használati tárgyak kerültek eladásra immár 21. alkalommal. „A szegények a létükkel, a feláldozott életükkel figyelmeztetnek bennünket arra, hogy az Isten szegény, és

szegénnyé lett értünk, hogy mindenkit gazdaggá tegyen” – mondta el
Marton Árpád a karitász vásár
megnyitóján. Jó érzés, hogy mi is
hozzájárulhattunk a vásár sikeréhez.
A bevételből téli tüzelő vásárlását
segítette az Egyházmegyei Karitász.

Egy újszerű akció nálunk a
Franciaországból indult „egymillió
csillag a szegényekért” kezdeményezés. A Dugonics téri kézműves
karácsonyi vásár területén egy kis
pavilonban próbáltuk felhívni az emberek figyelmét a szegényeken való
segítésre. Igaz, hogy a sétálók többsége elment mellettünk, de akadtak
néhányan, akik kérés nélkül is dobtak
a perselybe. Fiatal anyukák, apukák
gyermekeik kezébe adva az adományt szép példát mutattak az adakozásra. Nekem mégis egy szomorú
idős ember hozta meg az adventi
üzenetet. Odaléptem hozzá, és elég
volt egy pár kérdést feltenni ahhoz,
hogy elmondja, elpanaszolja sorsát.
Most halálos betegen egy idősek
otthonában él, és csak azért jött ki a
vásárba, hogy megmozgassa öreg
csontjait. Az advent – ahogy mondta
– számára az élete végének várását
jelenti már. A beszélgetés gyümölcse
a bácsi mosolya volt, amit most is őrzök a szívemben. Várakozásában talán már a Megváltóval való találkozás reménye is benne van.
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Elkészültek karácsonyi ajándékcsomagjaink is. Hála nagylelkű adományozóinknak, idén is tartalmas
élelmiszercsomagokat sikerült összeállítani. Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki segített a bevásárlásban, a csomagolásban és a kiszállításban, ami – 70 családról lévén szó –
nem kis munka volt. Azt tudjuk, hogy
ezzel nem oldjuk meg senkinek az
anyagi gondjait, de legalább egy kis
fénysugár jelenik meg a megajándékozottak otthonaiban. Az egyik támogatottunk köszönő levelét idézzük
az alábbiakban:

„Köszönetemet és hálámat fejezem ki, hogy évek óta Karácsonykor
nem felejtkeznek rólam meg!! Én 77
éves kisnyugdíjas, egyedül élő,
beteges vagyok. Isten áldását kérve,
tisztelettel: Szigeti Jánosné.

MAJA

addigi nem lesz békesség ezen
a földön, amíg a szeretet uralma el nem érkezik. addig nem
lesz igazság, boldogság, megelégedés ezen a földön, amíg
az emberi cselekvés legfőbb
mozgatóereje nem a szeretet.
Mert a szeretet az egyetlen
pozitív energiaforrás ezen a
világon, mely jóvá tudja változtatni a rosszat, igazsággá az
igazságtalanságot, békességé
a háborúságot és szabadsággá
a rabságot. S a karácsony célja
az, hogy erre emlékeztessen.
WaSS albert
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Hu m or sar o k

két skót beszélget:
- képzeld, az én feleségem születésnapja és a névnapja is karácsonyra esik.
- nohát, micsoda véletlen!
- Dehogy véletlen! Mit gondolsz,
miért pont őt vettem feleségül?
***

Kicsik és nagyok örömére december 7-én, a szentmise után templomunkba
látogatott a Mikulás és kiosztotta az ajándékokat.

két rendőr elmegy az erdőbe,
hogy karácsonyfát vágjanak maguknak. a térdig érő hóban gázolva órák hosszat keresik a
megfelelő fenyőfát, de nem találják. a nap lenyugszik, feltámad
a jeges szél, a távolban felvonyít
valami állat. az egyik rendőr
odafordul a másikhoz:
- na, ebből nekem elegem van! a
legközelebbi fát kivágjuk, akár fel
van díszítve, akár nincs!
***

Nyugdíjas Klubunk és a Rózsafüzér Társulat idős tagja, SuLyOK MIHÁLyNÉ
VICuSKA néni december 10-én töltötte be 95. születésnapját. A rákövetkező
vasárnap, december 14-én köszöntöttük templomunkban és otthonában.
Hálásan köszönjük a sok közbenjáró imát és a sok finom süteményt, mellyel
évtizedek óta megajándékozza plébániai közösségünket! További jó
egészséget kívánunk és Isten áldását kérjük életére!

kisgyerek berohan az apjához:
- apa, apa ég a karácsonyfa!
az apja erre azt mondja:
- nem ég kisfiam, hanem világít
az izzóktól.
a gyerek kimegy, majd 5 perc
múlva visszarohan.
- apa, apa most már világít a
függöny is!
***

két feleség beszélget:
- hallom, letartóztatták a férjedet.
- hát igen, az idén túl korán
kezdte meg a karácsonyi bevásárlást.
- hogyan? hiszen már majdnem
karácsony van!
- Úgy értem, mielőtt még az üzlet
kinyitott volna...
***

két kiskölyök sétál hazafelé a
hittanóráról.
- te beveszed ezt az ördög elvisz
dumát?
- á, tudod, hogy volt a télapóval
is, ez is biztos csak az apukád...

2014. dECEMBEr

A megszentelt élet éve

2014. november 29-én, amikor imavirrasztást tartottak a római Santa Maria
Maggiore-bazilikában a megszentelt élet
évének megnyitása alkalmából, a liturgia
végén elmondta José Rodríguez Carballo
érsek, hogy a szentatya két imával is
megajándékozta a megszentelt személyeket, majd a résztvevők el is imádkozták
közösen az alábbi imát.

Sok szeretettel köszöntjük testvéreinket, akik az újjászületés szentségében
részesültek:

Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, urunk,
Jézus Krisztus Atyja és a mi Atyánk,
fogadd el imánkat, amellyel hozzád
fordulunk. Nézd kegyesen jóra való
törekvésünket, és segíts szenvedéllyel
megélni hivatásunk ajándékát.

Atyánk, ingyenes szereteted tervével arra
hívsz, hogy keressük a te arcodat a Lélekben, akár helyben lakunk, akár úton
vagyunk. Add, hogy magunkban hordozzuk emlékezetedet, és élet forrásává
legyen az számunkra az egyedüllétben és
a testvériségben, s hogy szereteted visszfénye lehessünk a ma élő emberek élettörténetében!

Krisztus, az élő Isten Fia, te tisztán, szegényen és engedelmesen jártál itt, a
földön, a mi útjainkon, és társunkká
szegődtél a csendben és a hallgatásban.
A szeretet forrásaként őrizd meg bennünk gyermeki hozzátartozásunkat az
Atyához. Segíts, hogy megéljük a találkozás evangéliumát: hogy humanizáljuk
a földet, építsük a testvériséget, osztozzunk a megfáradtak, a keresést feladók
fáradalmaiban és a várakozók, a keresők,
a remény magvait őrzők örömeiben.

Szentlélek, lángoló tűz, világosítsd meg
utunkat az egyházban és a világban. Önts
belénk bátorságot az evangélium hirdetésére, és segíts, hogy örömünket leljük a
mindennapi szolgálatban. Nyisd meg
lelkünket a szépség szemlélésére. Őrizd
meg bennünk a teremtett világ hálás
csodálatát, és add, hogy felismerjük
mindazt a csodát, amelyet te viszel végbe
minden élőlényben.
Mária, Isten Igéjének anyja, virrassz
megszentelt életünk felett, hogy az öröm,
melyet Isten szava ébresztett bennünk,
betöltse egész lényünket, és felhívásod,
hogy tegyünk meg mindent, amit csak
kér a Mester (vö. Jn 2,5), az ő szavának
tevékeny értelmezőiként találjon minket
Isten országának hirdetésében. Ámen.
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dr. Benyik György:

Igéző olvasmányok

• Berta Zsombor
• Maróti Hanna Emma
• Nemeskéri Lara Petra
• Puskás Fanni
• Radó Bercel Attila
• Sándor Bálint Patrik
• Tóth Erik
• Tóth Virág
• Vincze Levente

(könyvajánló)

A II. Vatikáni Zsinat után a katolikus igehirdetés középpontjába
került a Biblia. Azóta a Szentírás
oktatása és magyarázata egyre nagyobb szerepet kap az igehirdetésben és a gyakorló hívők életében.
A könyvbe foglalt Isteni Ige nemcsak oktatás, igehirdetés tárgya,
hanem mindennapi hitünk vezérfonala. Kiadványunkat egyaránt
ajánljuk az igehirdető lelkipásztoroknak és az egyéni bibliaolvasóknak.
Dr. Benyik György a tankönyvek szigorától mentesen, eddig ismeretlen, érdekes részletekkel közelíti hozzánk a Szentírást. Kétezer esztendő távlatában kutatott,
onnan épített hidat a mai ember
rohanó életvitelébe. Közvetlen
magyarázata feloldja az olvasónak
a bonyolult bibliai szöveg megértése felőli aggályát. Noha szédületes tempóban élünk, gyakorló
lelkipásztorként bátran és meggyőződéssel javasolja, hogy ne
csak olvassuk a Bibliát, hanem
üzenetének adjunk helyet életünkben.

Az Örök Világosság fényeskedjen
nekik, nyugodjanak békében!

† Bán László
† Dobó Andrásné Pálfi Aranka
† Forró László
† Hülber Gyula
† Laczkó Ferencné Fődi Ilona
† Lakatos Istvánné Kiss Mária
† Matyasovszky Jánosné Linc
Borbála
† Szonda Jánosné Puskás Margit

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

25 éves a Márton Áron
Cserkészcsapat

2014. július 28-án az 550. Márton Áron
Cserkészcsapat megünnepelte megalakulásának 25 éves évfordulóját. A csapatgyűlésre összejött a csapat apraja-nagyja, aktív és
már kevésbé aktív tagok egyaránt eljöttek.
Először megnéztünk egy videót, mely
képek segítségével mutatta be nekünk a
csapat történetének alakulását. Jókat nevettünk a béna és egyben aranyos fotókon.
Mivel a csapat 25 éves lett, szorgos kezek
öt tortát sütöttek, és mindegyik egy arra az
öt évre jellemző szimbólumot kapott. Jókat
játszottunk, főleg a kvíz ragadta meg figyelmünket, ahol érdekes kérdésekre
kellett válaszolni a csapat életéből. Ügyes
kezek a csapat relikviáiból kiállítást rendeztek, melyet mindenki igazi kíváncsisággal nézett végig.
Az idei csapatgyűlés mindenki számára
maradandó élményt nyújtott, és remélem,
még sok ilyenben lesz részünk.
OCSKó KATALIN

Bódás János:

Betlehem felé

józsef, a názáreti
kezében bot volt. vezeti
úttalan utakon át
óvatosan szamarát.

hajnalarcú asszony ül
rajta. reszket és örül:
méhe vergődő falát
rugdossa egy pici láb.
betlehemig, ha elér,
lesz-e bába, ágy, fedél?
Szívén öröm remeg át,
hogy életet annak ád,
kiben nem egy kisgyerek:
az üdvösség közeleg.
tüzes szárnyú madarak:
próféciák szállanak
fölöttük láthatatlan,
suhogó, nagy csapatban,
s merre útjuk célja visz,
indul egy új csillag is.

viszi hegyen-völgyön át
a szamár a kis anyát,
s mintha tudná, kit cipel,
minden lépésre ügyel.
lépte könnyű, csendes és
mégis boldog remegés,
üdvösséges új remény
dobban át a föld színén.

nem haddal, nem csatákon:
anyaméhben, szamáron,
szótlanul és szegényen
botorkál be szerényen
betlehembe, éjszaka
a világ új korszaka!

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

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

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