
A keresztény Húsvét a zsidó Pász -
ka ünnep továbbélése a korai ke resz -
tény közösségben, de más formában.
Az ószövetségi ünnepet szombaton
tartották, ám Jézus vasárnapi feltáma -
dása miatt a keresztények vasárnapra
tették át. Az egész Pászka liturgiát
szimbolikusan átértelmezte az evan -
géliumi tudósítás és a keresztény li -
turgia. Krisztus fel támadása után a
ke resztény közös sé gekben a zsidók -
nak az egyiptomi fogságból való
szabadulása, a ke resz tény közös sé -
gek ben a bűnből való szabadulás
ünnepe lett. Sokáig ez volt az egyet -
len nagy keresztény ünnep!

A 8. századig Nagyszombat este
kezdődött a felnőtt ke resz telések
ünnepélyes liturgiája. A húsvéti szer -
tar tás egész éjjel folytatódott és csak
más nap hajnalban ért véget. Ez is
magyarázza, hogy az ünneplés kö -
zép pontjába került a feltámadt Krisz -
tust jelképező húsvéti gyertya, mely -
ről már a 6. században azt írta a
Toledói zsinat (589), hogy célja az ör -
vendező hangulat keltésére, és a
frissen kereszteltek megvilágítására
szolgál. A hármas Alleluja éneklés is
az ünnepi örömteli hangulat foko zá -
sát szolgálta. Húsvét másnapja is kö -

te lező ünnep lett, és csak X. Piusz
pápa törölte el 1911-ben. Ennek elle -
né re az ehhez a naphoz kötődő
ünnepi szokások továbbra is meg ma -
radtak. Az ünnep a keresztény lelki -
ségben to vábbra is központi szerepet
töltött be.

Az egyházjog is előírta minden -
kinek a húsvéti szentáldozást, ame -
lyet sokan böjttel és lelkigyakorlat
végzésével tettek még mélyebb lelki
élménnyé. Ez azért is fontos, mert
kevésbé ismert, hogy a 4. századig a
hívek ritkábban járultak szent áldo -
zás hoz, és az írásos dokumentumok
szerint csak évente háromszor áldoz -
tak. Ez csak akkor változott meg,
amikor Metzi Chrodegang (8. sz.) és
Szent Bonaventúra (1221-1274) fe -
ren ces elöljáró a hetenkénti, a Late -
ráni zsinat (1215) pedig legkevesebb
hetenkénti áldozást írt elő a szer ze -
teseknek. Loyolai Szent Ignác (1491-
1556), Néri Szent Fülöp (1515-1594)
és Szalézi Szent Ferenc (1567-1622)
kezdte el szorgalmazni a gyakori
szent áldozást minden keresztény hí -
vő számára. Érdekes, hogy Ligouri
Szent Alfonz (1696-1787) moralista
ellene volt a gyakori szent ál do zás -
nak, mert úgy vélte, a gyakori al ka -
lom megszokottá teszi ezt a szent
eseményt. Ennek ellenére X. Piusz
pápa nem osztotta a véleményét, és
ismét sürgette a gyakori áldozást,
ezzel egyben az ősegyház gyakor la -
tára való visszatérést is.

Az ünnep fényét emelték a húsvéti
játékok: A „Kit kerestek” (Quod
queritis) játékok a 3. századtól az
asszonyok sírnál tett látogatását ala -
kí tották drámai liturgikus párbe széd -
dé és ez a sírt őrző angyallal folytatott
beszélgetés lett a keresztény szín ját -
szás kezdete. Ezeket a játékokat a 10.
században még templomokban adták
elő. A játékok olyan népszerűek
lettek, hogy hamarosan kinőtték a
templomot és előbb Párizsban, majd
másutt is, kikerültek a templom elé
vagy a piacra. Más színjátszás ekkor
még nem létezett Európában, csak a
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Dutka Ákos: Húsvéti vers

Hozsanna néked Élet és Igazság,
kit keresztre vert a gőg és hatalom,
sziklasírodból égi trónra ültél
a sugaras első Húsvét-hajnalon.

Azóta mind kik latrok közt kereszten
megváltást váró koldusok vagyunk,
emlékezve a Te öt sebedre
megesküszünk, hogy feltámadunk.

Mert elmúlandó minden, ami földi,
a gőg, a hír, a dics és hatalom,
de él a lélek, aki megdicsőült,
azon a sugaras Húsvét hajnalon.

És él a hit, hogy sziklák meghasadnak,
pecsétek törnek s minden meginog,
de az ige, amely a szádra tódult
egy szó mely megváltott, mégis élni fog.

Ez a szó, mely ajkadon fogamzott
és az új tavaszban mindig itt remeg,
próbáljátok egymást tűrni és szeretni
keresztre hajszolt szegény emberek.

Higgyétek el, hogy Élet és Igazság
e földi létben bús testvér vagyunk,
mert visszatérünk mind a föld porába
és csak ő vigasztal, hogy feltámadunk.

Húsvét ünnepe

(folytatás a következő oldalon)
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passiójátékok. Hamarosan újabb ele -
mekkel is bővültek ezek az elő adá -
sok, például az asszonyok a játék fo -
lyamán megálltak egy-egy keres ke -
dőnél kenet vásárlásra, és igen hét -
köznapi humoros beszélgetésbe
kezd  tek a darabban, amely ellent -
mondott a megváltás drámai han gu -
latának. Később az apokrif evan -
géliumok hatására a régi passió já -
tékokhoz hozzáfűzték a feltámadt
Krisztus pokoljárásának történetét is.
Ez újabb lehetőséget adott a bohó za -
tok írására, és miközben elját szották
az ördögök kiűzését a pokolból a
város jeles személyiségein jót gú -
nyolódtak. Legtöbbször a pékeket, a
vargákat és a molnárokat szidták, és
csak az öregasszonyok és diákok me -
nekültek meg a kifigurázástól.

Hartwik Arduino (1728-1805)
győ ri püspök könyvében is ilyen
történetekről olvashatunk. Az ünnep -
hez bizonyos paraliturgikus szertartá -
sok járultak. Ezek között volt a
hosszú böjt után először fogyasztott
húsételek és tojás megáldása. Erről a
szokásról már a 12. századtól tudunk,
de van nyoma a húsvéti bárány szen -
telésének is ebből az időből. A hús -
véti locsolás egyrészt a tavaszváró
po gány szertartások továbbélése volt,
de a keresztelési szertartás profán is -
mét lésének is számított. A legenda
sze rint ugyanis a Jézus feltámadását
hirdető asszonyokat Jeruzsálem ut -
cáin lelocsolták! Egy-két húsvéti
játék ezt az elemet is népszerűsítette.

Az ünnepen tegyük fel ma gunk -
ban a kérdést: a mi csa ládunk mos -
tani húsvéti szokásaiból mi veszett ki
és mi maradt meg? Kö szönöm azok -
nak, akik lelki gyakorlattal, gyónással
és húsvéti áldozással készültek a hús -
vétra, de még inkább azoknak, akik
valamilyen módon segítették, hogy a
plébániai húsvéti ünnepünkön tovább
éljen az egyház hagyománya, és
mind annyian átéljük a lelki megtisz -
tulás és a feltámadás örömét.

DR. BENyIK GyöRGy
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(folytatás az előző oldalról) Szegedi Bibliai Kódex és
Magyarok Bibliája

Az Újszövetség lemásolását 2014-
ben Szent Gellért ünnepén hirdettem
meg, templomunk építésének 40 éves
jubileumára. Szeged városában 29 cso -
port kezdett neki a másolásnak, melynek
eredményét Szegedi Bibliai Kódex-nek
neveztük el.

Ez egy régi terv újra élesztése volt,
amely 1983. június 14-én kezdődött. Az
első másoló Dr. Kemény Lajos, a
Hittudományi Főiskola rektora volt, de
másolt bele ifjú korában Erdő Péter a
mostani bíboros is. Ez a program 1988.
május 14-ig folytatódott Soltvadkerten
egy lelkigyakorlatos házban, de egy időre
megszakadt. A kézzel történő Biblia má -
solással egy ősi szokást elevenítünk fel.
A Bibliát ugyanis évszázadokon ke -
resztül így mentették át a következő
generációnak, és a fordításokat is kézzel
sokszorosították. Azt tudjuk, hogy Kr.u.
67-ben Szent Pál apostol halála után a
görög városokból megtért pogány keresz -
tények igen gyorsan össze gyűj tötték Pál
leveleit és igyekeztek minden közös ség -
nek eljuttatni. Az evangéliumok szövegét
is kézzel másolták, ezért év századokon
keresztül nem volt meg min den egyház -
községben mind a négy evan gélium
szövege, hanem Rómában csak Márk, a
zsidó-keresztényeknél csak Máté, a gö -
rög keresztényeknél csak Lukács, Szíriá -
ban és Egyiptomban pedig csak János
evangéliumát másolták egy másnak a ke -
resztény írástudók. Mivel ők sze gé nyek
voltak, ezért csak papirusz lapokra írták a
szent szövegeket, és ezt két fatábla közé
kötve kényszerből találták fel a könyvet,
amelyet a Biblia szó jelent.

A szervezett európai kódexmásolást
Nagy Károly (742-814) udvarában a
Scola Palatinában szervezték meg Alcuin
szerzetes vezetésével. A Nyulak szigetén
(a mai Margit szigeten) élő begina apácák
számára készítettek magyar kéziratokat
és Biblia töredékeket, zsoltárokat kézzel
írt kódexekben.

A számítógép elterjedésével a 21.
századra a kézírás kezd kiveszni a gya -
korlatból és a mai gyerekek, már emiatt is
ritkán és igen csúnyán írnak, mert nem
gyakorolják a kézírást. Amikor, kéz írás -
sal jegyzetelünk, a memorizá lásnak azt a
formáját gyakoroljuk, amely jelentősen
fejleszti az emlékező és rekonstruáló
képességeinket. Néhány szavas jegyzet -
ből egész kis tanulmányokat tudtak re -

konstruálni. Így tehát amikor a Bibliát
kézzel másoljuk, nem csak egy ősi tech -
nikához térünk vissza, hanem új képesség
fejlesztésébe is kezdünk. A Szegedi
Biblia másolása után március 15-én a
„Magyarok Bibliája” címmel országos
programot hirdettünk meg, amelyhez
eddig 71 csoport csatlakozott. A teljes
Ószövetség másolására 10.000 lelkes
másoló kézírására lenne szükség. Az
Újszövetséget kb. 1200-an másolták le
kézírással.

Pünkösdhétfőre, május 25-re tervez -
zük a „Biblia összehordást”, amikor a
másoló csoportok képviselői elhozzák
temp lomunkba a lemásolt kódex lapokat.
Ezt követően szervezzük meg a zarán -
dok  latot Rómába, melynek keretében
Ferenc pápának visszük el a kézzel írt
Bibliát. A JATEPress kiadó segítségével
tervezzük néhány faxlimile, vagyis ha -
son más kódex kiadását is az elkészült
anyagból. Reméljük, hogy augusztus 20-
ra elkészül a teljes Biblia kézírással tör -
ténő lemásolása és templomunk 40 éves
jubileumi ünnepén Szent Gellért vértanú
emléknapján, templomunkban bemutat -
hatjuk a kézzel írt Szegedi Bibliai Kó -
dexet és Magyarok Bibliáját. Ezúttal is
köszönjük mindazoknak, akik Zentától
Rév-Komáromig, Kolozsvártól Leuvenig
bekapcsolódtak ebbe a munkába. Így egy
11.200 fős nagycsalád örökíti meg kéz -
írásával az utókor számára a ke resz tény -
ség legszentebb könyvét.

Szeged, 2015 Húsvétja

DR. BENyIK GyöRGy



2015. január 18-25 között zaj lot -
tak Szegeden az ökumenikus ima hét
eseményei. Az imahét napjain a kü -
lönböző keresztény felekezetek öku -
menikus közösségben tartanak isten -
tiszteleteket és imádkoznak a ke resz -
tények egységéért. Az idén a bra zil
keresztények János evan gé liu má ból
merítették a mottót: „Adj innom...”

A szamáriai asszony történetét
különböző szempontokból elmél ked -
tük át. Gondolkodásra sarkalló be -
szél getés zajlik le Jézus és a sza má -
riai asszony között. Jézus útjai egy -
szerűek, emberi módon, alázattal kér
inni az asszonytól. El gon dol kod ha -
tunk ezen: Mi milyen alázatosak va -
gyunk?

Az asszony őszintén válaszol
Jézus kérdéseire. Mi őszintén vál lal -
juk magunkat?

Jézus nem akarta az asszonyt
megalázni, elfogadta őt. Milyen a mi
elfogadásunk, mennyire vagyunk to -
le ránsak?

Az elmélkedés során elgondol -
koz hattunk: nekünk milyen a kapcso -
latunk Jézus által Istennel? Lemon -
dani nehéz, sok olyan döntés van az
életünkben, ami nagy áldozattal jár,
de Istentől lelkiekben többet kapunk,
csak rá kell hangolódnunk, Őt kell
követnünk és meghallani üzenetét.

A szertartás elején az előkészítő
brazil csoport kérésére a résztvevő
egyházak képviselői különböző for -
má jú korsókból vizet öntöttek egy
tálba. A vizeskancsók a gyülekezet
sok színűségét, a tálba öntött víz pedig
az egyházak egységét szimbolizálta.

Elhangzott, hogy a keresztények
egységének építése fontos. Közös sé -
geinket ne egymással szemben, ha -
nem Krisztus kedvéért erősítsük.
Közös hitvallásunk, hogy együttesen
is tanúságot tegyünk a világban
Krisztus örömhíréről. Nemcsak em -
beri szervezés, hanem Krisztus ereje
és evangéliuma késztet bennünket
arra, hogy keressük, ami közös ben -
nünk, keressük az együttes tanú ság -
tételt ebben a világban. Szent dolog a
ke resztények egységének építése.

E hét elmélkedései bennem azt
indították el, hogy nekünk is oda kell
mennünk Jézushoz szóba állni Vele,
mert Ő szóba akar állni velünk.

A Krisztussal való találkozás, a mi
hitünk nem csak magunkért van,
hanem az embertársainkért is.

Minden alkalommal közösen
imád koztuk el az Apostoli Hitvallást
és azt az imát, amit Jézus tanított: a
Miatyánkot.

A mi templomunkban január 24-
én, szombaton volt a közös imaóra,
ahol Balogh Barnabás baptista lel -
kész hirdette az igét. Az egység szim -
bólumaként búcsúzáskor mindenkit
megkínáltunk egy közös kenyérből
szelt kenyérfalattal.

Elhangzott, hogy szeptember 25-
27-én rendezik meg a Tágas Tér
Fesz tivált az újszegedi ligetben. A
nagyszabású ökumenikus találkozó
szervezése már folyamatban van,
kérik, hogy mindenki a saját kör nye -
zetében vegyen részt e munkában. Az
ökumenikus imahét adományait erre
a célra fordítják.

Áldás-Békesség! Erős vár a mi
Istenünk! Dicsértessék a Jézus
Krisztus!

KERTÉSZNÉ KATI
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„Adj innom...” (Jn 4,7)
Hogyan növel minket az Egyetemes Imahét?

A Cursillo lelkiségi
mozgalom

egyházmegyénkben

Krisztus számít Rád! Ez a
Cursillo lelkiségi mozgalom hívó
szava, mellyel az Evangélium tettek -
kel, baráti kapcsolatok segítségével
való terjesztését kívánja szolgálni.
Egyházmegyénkben is egyre szé le -
sebb körben szeretnénk a Cursillot a
hívekkel és a keresőkkel meg ismer -
tetni. Plébániánk szeretettel befo -
gadta a mozgalom képviselőit, kö -
zösségi házunkban havi rend sze -
rességgel folynak a munkatársi talál -
kozások.

A cursillot végzettek III. Egy -
házmegyei Ultreyája (találkozója)
február 28-án volt az Alsóvárosi
Ferences Kolostorban, plébániánk itt
is szép számmal képviseltette magát.
A találkozó előadásainak vezér gon -
dolata: Isten terve a világgal. Mi az
én feladatom abban, hogy Isten terve
megvalósulhasson? Ezt a témát
jártuk körül papi beszéddel, civil
tanúságtétellel, kiscsoportos be szél -
getésekkel. A program bensőséges
szentmisével, majd közös étkezéssel
zárult. Jó érzésekkel, lelkiekben
meg erősödve búcsúztunk egymástól.

A Cursillo mozgalom egyház me -
gyénkben minden évben tart egy-egy
női illetve férfi cursillot, három na -
pos bennlakásos tanfolyamot, melyre
az idén nyáron is szeretettel várjuk a
lelki megújulásra vágyó érdeklő -
dőket.

A tanfolyamok időpontja:
Férfi cursillo: 2015. június 18-21.
Női cursillo: 2015. július 9-12.

Mindkét tanfolyam helyszíne az
Alsóvárosi Ferences Kolostor.

Lelki vezető: KöVESDy ZSolT atya,
kunszentmártoni plébános, a Cursillo
szeged-csanádi egyházmegyei lelki
vezetője.

Jelentkezési lapokat a plébániai
irodán lehet kapni.



„Gyertek, gyertek, gyerekek!
Én veletek nevetek!
Mosolyogjunk, kacagjunk,
kacagtatók maradjunk!”
(Devecsery László: Bohóc-biztató)

Volt ám móka, kacagás!
Dallal telt meg a KözHáz!

     Február 7-én este bájosnál bájo -
sabb hercegkisasszonyok, karate-le -
gény kék, katicabogárka, csillogó sze -
mű fényes nózijú kutyusok és egyéb
csodálatos meselények vették bir tok -
ba az Apor Vilmos termet, melyet a
cserkészek már délelőtt bálteremmé
varázsoltak. Izguló anyukák, apukák
igazítottak utolsót a fürtöcskéken,
tündér-szoknyácskákon, vagy rajzol -
tak még picit a cicus bajszán. És meg -
kezdődött a várva várt jelmezverseny.
Megilletődötten vagy büszkén mutat -
koztak be az apró népek Norbi bácsi
mikrofonjába, hogy utána átvéve sor -
számukat körbe pörögjenek-forog -
janak a nagyérdemű zsűri, a közön -
ség előtt. Idén is sokan – 37-en – vál -
lal ták bátran, hogy bizonyítsák talá lé -
konyságukat jelmezkészítésben. Volt
is dolga Ilikének és Áginak, míg a
batyubál vacsorát fogyasztották a
farsangolók, hogy összeszámolják a
nagyérdemű voksait. A hagyo má -
nyok nak megfelelően a dobogós jel -
mezesek emléklapot kaptak, de min -
den bátor beöltöző elégedetten maj -
szolhatta a megérdemelt Sport -
szeletet.

     Közösségünk korábban született
örök ifjai vették át ezután az elő adó -
teret. A Gyertyaláng csoport nevében
Ica és Ági vállalkozott rá, hogy a
Kossuth Rádió szignálját követően
fontos örök érvényű – úgymint:
köszönés, fohász-hála-áldás, mosoly,
sport-mozgás, véradás, jócselekedet –
valutaárfolyamokat ismertessék gaz -
da sági hírek keretében.

     Ezután a Katona Nándor Közös -
ség varázsolt bennünket a Matula
ének termébe, ahol a növendékek nem
csak az Abigél muzikel dallamaival
csiszolták énektudásuk, de bátran be -
le vágtak immár klasszikussá vált
rajzfilmek – Dr. Bubó, Mézga család

– slágereivel vidámítani a nagy ér de -
műt.
     A Nyugdíjas közösség néhány
vidám nóta erejéig visszarepítették
mulatásra kapható testvéreink a régi
dalkörök világába. önfeledt kacagás
fogadta „Jóska és a szottyadt sóska”
strófákba szedett történetét.
     Professzor plébánosunk ezen az
estén is tanított bennünket. Fokozni
tudta jókedvünk Bencze Imre: Édes,
Ékes Apanyelvünk nyelvtörő epo -
szával:
„A magyar nyelv – azt hiszem,
meggyőztelek Barátom –
külön-leges-legszebb nyelv kerek e
nagy világon!”
     Szőke Ilike és Tibor lánykája az
unokákkal igazi táncházba szólított
bennünket. Kicsik-nagyok örömmel
tanulták a körtánc különböző lépé -
seit, énekelve a hegedű, furulya és
autentikus dob kísérete mellett.
     Ezen az estén is vendégeink vol -
tak a Pavane Táncegyesület tagjai,
akik Erkel Palotásával a Hunyadi
László operából régi magyar úri bál -
termekbe idéztek bennünket. Bemu -
ta tójuk után szívesen tanították vál -
lal kozó kedvű testvéreinket hagyo -
mányos ünnepi táncunk alap lé pé -
seire.

     Az idei változatos programmal
szervezett farsangi esténk is a már
hagyományos tombola sorsolásával
folytatódott, mely szokás szerint sok-
sok izgalommal, nevetéssel, örömmel
zajlott. Végül a fiatalság és az
idősebb generáció zenei ízlésének
egyaránt megfelelő diszkóval zárult
az est.
     Ebben az évben is megfogadtuk
Devecsery László biztatását:
„Most mindenki nevessen;
mosolyogva szeressen!”
     Ez az este olyan volt, mint a
mesében: aki nem hiszi, járjon utána!
(Javaslom honlapunk galériáját:
http://szegedtarjanplebania.hu/2015-
02-07-Farsang.html)

nagynega
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Téli portya 2014
Hőn szeretett fáraónk hívására

azonnal felpattantunk a karácsonyi
asztal mellől, és eszeveszett tem pó -
ban pakolni kezdtünk, hogy minél
hamarabb az aljas sírrablók nyomába
eredhessünk, akik kifosztották I.
Széthi fáraó piramisát.

Egy igen lassú vonatozás-
buszozás után meg is érkeztünk
Nehen városába, ahol a fogadóstól
érdeklődtünk a rablók felől. Az in -
formációk birtokában rögtön egy kis
testedzésbe kezdtünk, hogy másnap a
fosztogatók nyomába eredhessünk.
Széth gonosz szellemei akadályozták
vállalkozásunkat, akik megszállták a
fogadóst, így a Fári majdnem egy
merénylet áldozata lett. Szerencsére
sikerült megszereznünk a gyógyító
varázsigét tartalmazó tekercset egy
hosszú, izgalmas, nagyon havas, és
sok átöltözéssel fűszerezett túra
keretében.

Másnap végre már az eltűnt kincs
nyomába eredhettünk. Visegrádra
vezetett utunk, ahol dacolva az idő -
járás viszontagságaival sikerült egy -
más számait leolvasva egyre ma ga -
sabbra kapaszkodnunk. Közben a
papnő keze által lassan az egész
vezetőségen eluralkodott Széth go -
nosz hatalma, de hála a nép bátor -
ságának, végül mindenki fel szabadult
az igézet alól. A Salamon-toronynál
tanyázó kereskedőknél felismertük a
fáraó eltűnt kincseit, és hozzá jutot -
tunk a térképhez, amely végül el ve -
zetett az elrejtett kincshez.

Küldetésünk így szerencsésen
sikerült, másnap meg is érkezett az
üzenet a halott fáraótól, melyben
közölte, hogy nagyon büszke ránk, és
vegyük hazafelé utunkat, hogy a
kincset elhelyezve a sírkamrájában
végre nyugodtan élhessen a túl vi -
lágon. Így hát kitakarítottuk a fo -

gadót, összepakoltuk csomagjainkat,
majd egy kis játék után fáradtan és
sikeres küldetésünk tudatában a
buszmegálló felé vettük az irányt,
hogy újabb 5-6 órás zötykölődés után
az otthon maradottaknak is be szá mol -
hassunk kalandjainkról.

BIBoK RITA
550.

M.Á.CS.CS. farsang
A farsang keretmeséje az Asterix

és obelix című filmek varázslatos
világába vitte el a résztvevőket.

Először egy meseerdőn kellett
keresztül verekednie magát min den -
kinek, mialatt vissza kellett szerezni a
gaz rómaiak által a faluból ellopott
varázsköveket. A küldetés alatt lo gi -
kai rejtvényekkel, kötéllétrával és sok
más akadállyal küzdöttek meg a falu
bátor hősei.

Ezek után az X-faktor mintájára
tehetségkutató versenyen lehetett
részt venni. Lehetett csoportban és
egyénileg is indulni. A zsűri és a
résztvevők is szavazhattak. A műsor
ideje alatt reklámot is bemutattunk a
véres hurkáról és a lyukfúróról.

A tehetségkutató befejeztével egy
agapén lehetett részt venni, ahol a
hozott kajákból és italokból lehetett
válogatni. Ezután eredményhirdetés
és pakolás volt.

BUCSKÓ BÁLINT

Árvízi Emléknap
Idén februárban, a cserkészek szerve -
zé sében immár 11. alkalommal emlé -
kezhettünk meg a Szegedet sújtó ár -
vízről és az utána történő újjá épí tés -
ről. A szervezők és a segítők sokszínű
programmal várták az érdeklődőket,
mind a kisebbek, mind a nagyobbak
számára. Napközben a teaház, a sza -
baduló-szoba és a különböző kézmű -
ves sátrak nyújtottak szórakozási és
kikapcsolódási lehetőséget. És ne
feledkezzünk meg az évről évre meg -
rendezett főzőversenyről sem, ahol
finomabbnál finomabb ételek ke rül -
tek a zsűri asztalára. Külön sátor nyílt
a 2015-ös, Japánban megrendezett
jamboree-n résztvevő szegedi cser ké -
szek számára is, akik információval
szolgálhattak minden ezzel kapcso la -
tos kérdésre. A nap további részében
részt vettünk a Dómban megtartott
hálaadó szentmisén, majd a nap zá rá -
saként az esti tábortűzön. Volt, akik -
nek még itt sem ért véget a program,
mivel a szervezők egy – a városban
megrendezett – éjszakai játékkal is
készültek.

CSISZÁR EMESE
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A nagykilenced számunkra a
végső kegyelem elnyeréséhez vezető
út mellett egy elhatározás is, egy
megtisztulás, egy böjt. Méltó lehető -
ség arra, hogy az ember kitűzzön egy
célt, és azt a jó Isten kegyelmében
meg is valósítsa. Sokszor nem tudunk
elhatározásokat hozni, vagy éppen
nem vagyunk benne elég kitartóak. A
nagykilenced számunkra azt is
jelenti, hogy kitartunk a fogadal -
maink mellett, és lelki céljaink betel -
jesítésére Isten kegyelmét, és segítő
jobbjának megragadását használjuk
fel. Hónapról hónapra kapunk meg -
erősítést, figyelmeztetést arra, hogy
az elhatározásunk még nem tel je -
sedett be, a „böjt” még nem ért véget.
Ez azok számára, akik kitartásukban
erőtlenebbek, nagy segítség. Ez az
idő hosszánál fogva alkalmas lehet
arra, hogy havonta újra-újra vissza -
térve eredeti elhatározásunkhoz át -
gondolhassuk, és újra elmélyít hessük
magunkban a célt, ami a lelki fej -
lődésünkhöz vezet.

A mi életünkben a nagykilenced
„böjtjének” vállalása szakaszokra
bontotta a kapcsolatunkat. olyan
szakaszokra, amik által a teremtő
Istenhez, és rajta keresztül egy más -
hoz kerültünk közelebb. A nagy -
kilencedben tett fogadalmaink eleinte
külön-külön fogalmazódtak meg,
majd későbbi kilencedeink során
közös elhatározássá olvadtak. Kez -
dődött azzal, mikor együtt járásunk 3.
hónapjában megkezdtük első imád -
ságos gyakorlatunkat. Ez egy ki nem
mondott vágy volt egymás meg is -
merésére, aminek gyümölcse ponto -
san a kilencedik péntek estéjén bekö -
vetkezett leánykérés volt. Minden
hónapban közösen, bár olykor egy -
mással csak gondolatban, külön vá -
ros ban járultunk az oltári szent ség -
hez, de mindig annak tudatában, hogy
hónapról hónapra többek leszünk.
Többek Istenben, és rajta keresztül
többek egymásnak.

Ezt követően jegyességünk egy
éve alatt szintén belekezdtünk egy
kilencedbe, aminek beteljesedése az
esküvőt megelőző péntek volt.
Ezalatt lehetőséget kaptunk, hogy
lelkileg azonosuljunk a vállalá sunk -
kal, és hivatásunkkal, hogy család -

ban, és egymáshoz való hűségben
képzeljük el az életünket. A kilenc
hónap alatt jutott bőven időnk arra,
hogy ne felszínes ünnepségnek érez -
zük az egymás mellett letett eskün -
ket, hanem valódi, mélyről jövő lelki
felkészülés lehessen. Házasság kö té -
sünk után mohón azonnal gyermek -
áldásra vágytunk, és ezért mint kérést
egy újabb kilencedben fogalmaztunk
meg a jó Istenhez. Később kiderült,
hogy ezt a kilenc hónapot arra szánta
számunkra a Mennyei Atya, hogy
tanuljunk meg nem mohónak lenni,
és türelemmel, alázattal ráhagyat -
kozni az Ő akaratára, ugyanis a

kilencedik hónap pénteke volt az
utolsó olyan péntek, amikor még
kettes ben jelentünk meg a templom -
ban. Földi vágyaink okozta elke se re -
désben, de bizakodásban kezdtük
meg újabb kilencedünket, továbbra is
felajánlásként azért, hogy gyer mek -
áldásban lehessen részünk. Azonban
amit még nem is sejtettünk akkor,
hogy már nem kettesben leszünk,
hanem Klári szíve alatt hordozott kis
gyermekünkkel. Ez a kilenced tehát
teljes hosszában a hálaadás és a
felkészülés időszaka volt számunkra
a szülővé válás útján. Az utolsó
pénteki szertartás egészen véletlenül
január 2-ára, Ábel napra esett, ezt
követően, pedig mint Istentől elnyert
ajándék 6-án, Vízkeresztkor meg -

született Ábel fiunk erőben, egész -
ségben.

A nagykilencedben foglalt elköte -
leződéseink tehát egyre tágabb kö -
rűek lettek. Először mindketten ön -
ma gunkban megfogalmazott vágyak -
kal, majd közösen tett fogadalmakkal
álltunk az Úr színe elé, ma pedig már
kicsi Ábellel hármasban adunk hálát
a Mindenhatónak első péntekenként.
Kívánjuk a lélekben megerősödni
vágyóknak, hogy az első péntekek
kegyelmét méltóképpen kihasz nál -
hassák saját Isten-kapcsolatuk erősí -
té sére kilenc lépcsőben, egyre feljebb
és feljebb lépdelve az Úr színe felé.

SZABÓ CSALÁD: KLÁRI, CSANÁD, ÁBEL
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Elsőpéntek - Jézus szívének tisztelete
Az elsőpéntek a hónap első péntekje, egyben
a Jézus Szíve tisztelet napja is. Alacoque
Szent Margit vizitációs nővér a XVII.
században felszólítást kapott Jézustól, hogy
terjessze Jézus Szíve tiszteletét, és első -
pénteken járuljon szentáldozáshoz. Akik
kilenc egymást követő elsőpénteket gyó -
nással, áldozással megtartanak, Jézus ígérete
szerint sokféle kegyelmet kapnak Istentől.
Ezeknek az ígéreteknek nyomán az első pén -
teki nagykilenced megtartása széles körben
elterjedt az Egyházban és a Jézus Szíve tisz -
telet legelterjedtebb formája lett.
Jézus ígéreteit 12 pontban foglalhatjuk össze,
ezek a következők:
1. Megadom nekik az állapotukhoz szükséges
kegyelmeket.
2. Családjaiknak megadom a békét.
3. Minden bánatukban megvigasztalom őket.
4. Életükben és különösen haláluk óráján
biztos menedékük leszek.
5. Minden vállalkozásukat megáldom.
6. A bűnösök szívemben megtalálják az
irgalom forrását és vég nélküli tengerét.
7. A lanyha lelkek buzgókká lesznek.
8. A buzgó lelkek nagy tökéletességre jutnak.
9. Megáldom a házakat, ahol Szívem képét
kifüggesztik.
10. Azoknak, akik a lelkek megmentésén
dolgoznak, olyan erőt adok, hogy még a
legmegrögzöttebb bűnösöket is megtérítik.
11. Azok neveit, akik ezt az ájtatosságot
terjesztik, szívembe írom, és onnan soha ki
nem törlöm.
12. Végül Jézus Szíve legnagyobb ígérete az
elsőpénteki nagykilencedet elvégzőknek a
következő: Mindazok, akik kilenc egymás -
után következő hónap első péntekén a szent -
ségekhez járulnak, vagyis meggyónnak és
megáldoznak, nem halnak meg kegyelmem
nélkül, sem a nekik szükséges szentségek
vétele nélkül. Isteni Szívem biztos mene dé -
kük lesz az utolsó pillanatban.
Ez az utolsó ígéret tehát azt jelenti, hogy nem
kárhoznak el azok, akik életükben elvégezték
a nagykilencedet. Nagyon fontos ígéret ez.

A nagykilenced a mi életünkben
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Kedves Gyerekek!
Hamarosan itt a Húsvét, a leg na -
gyobb ünnepünk. Miért mondj uk a
legnagyobbnak? Mert Jézus Krisztus
feltámadására emlé ke zünk. Nincs
számunkra csodálatosabb dolog a
halál utáni újbóli életnél. Ennek örü -
lünk, amikor azt mondjuk, hogy az
élet győzött a halál felett. És annak,
hogy a rosszat legyőzte a jó. Maga
Isten vette el tőlünk a bűnt, illetve
annak következményét az örök halált.
A földi életünk után ugyanis mind -
annyiunkra örök boldogság vár, ha
hittel meg valljuk Jézus Krisztust
Urunknak, és bocsánatot kérünk Tőle
az el kö ve tett gonoszságokért. Ezt ün -
nepli egyházunk a kezdetektől fogva.
Ezért beszélünk ilyenkor az új élet
kez detéről és ezért jelennek meg az
ezekre utaló jelképek: a tojás, a  kis -
csibe, a locsolkodás. A ter mé szet ta -
vaszi megújulása is azt a szép el -
jövendő, tiszta életet jut tatja eszünk -
be, amelyre mind annyiunkat meghív
a minket szerető Istenünk. Adjunk
neki hálát, és köszönjük meg jóságát!

ZÓlyoMI NorBert

Színezd ki a húsvéti tojást!

1. Jézus sokat gyűjtött maga köré.
2. A rómaiak így nevezték Izrael lakóit.
3. Pilátus hozzá küldte az elfogott
Jézust, hogy ítélkezzen felette.
4. Uralkodó, koronázni szokták.
5. Aki megszabadít a bűneinktől.
6. Ószövetségi király, Jézus őse.
7. Beszélgetés Istennel.
8. Júdás árulásának jele.
9. Ártatlannak vélte, mégis halálra ítélte
Jézust.
10. Jézus kérte, hogy ne az övé
teljesüljön, hanem az Atyáé.
11. A jeruzsálemi bevonuláskor kiáltotta
az ujjongó tömeg.
12. Megszólalásáig Péter háromszor
tagadta meg mesterét.
13. Kaifás rangja, foglalkozása.

REJTVÉNY
A kiemelt oszlopban egy a Nagyhéttel kapcsolatos szót rejtettünk el.



Szõlõfürt Melléklet

Az ablakunk alatt van egy öreg fûzfa. Éppen a he-
gyébe látok az emeletrõl. Mindig találok rajta vala-
mi néznivalót.

Ahogy a minap kikönyökölök az ablakon, mit lá-
tok az egyik fûzfalevélen? Egy icipici hernyót. Nagy
begyesen sétál a levélen elõre-hátra, föl-fölemeli a
fejét, és körülnéz. Ha beszélni tudna, bizonyosan ezt
mondaná: “Én is úr vagyok a magam fûzfaleve-
lén!”

Kinyújtom a kezem, barátságot akarok kötni a kis
háziúrral. Csakhogy akkorra már kötelesmester lett
belõle. Hajszálnál vékonyabb pókformájú kötelet
eresztett, s úgy hányta rajta a bukfencet, mint vala-
mi cigánygyerek.

Másnap, ahogy kinézek, megint ott van a hernyó
a levélen. De most már nem ugribugri kötéltáncos,
hanem tudós mérnök. Méri, méri a levelet hosszá-
ban-széltében – ugyan mire méricskéli?

Egyszer csak látom ám, hogy lyukas a fûzfalevél.
Kirágta a fûzfahegyi mérnök. No, gondoltam ma-
gamban, ilyen bolond mérnököt se láttam még, aki
elegye maga alól az országutat. Hiszen most már
mind lepotyog róla. Nem kell megijedni, nem tört
neki csontja, puhára esett, másik levélre, azt is fölet-
te, megint új tanyát keresett, s pár hét alatt leko-
pasztotta az egész ágat.

Akkor jöttem rá, hogy nem is mérnök ez, hanem
fakopasztó. Azonközben meg is emberkedett akko-
rára, mint a kisujjam. Vitéz harcos lett belõle. Zöld
bársonyruhája, fehér selyem csíkos; sarkantyús
csizmája nem is egy, hanem négy pár. Örültem,
hogy a kardját ki nem rántotta.

Dehogy rántotta ki, dehogy. Meghúzódott egy
nagy levélen, a fejére húzta a két szélét, s elõ nem
bújt onnan, akárhogy csalogatta a napsugár. Mint-
ha csöndes remete lett volna a szilaj vitézbõl!

Azért se az lett belõle, hanem takács. Szõtt magá-
nak olyan paplant, hogy a lába vége se látszott ki be-
lõle.

Telik-múlik az idõ, egyszer megint kinézek az ab-
lakon: nincs már ott se paplan, se takács. Hanem vé-
kony selyemszálon ott lóg egy barna kis koporsó,
benne van maga az asztalosmester is, bebábozott az
én hernyóm.

De már csak mégse hagyom itt a szelek játékának
– gondoltam magamban, s azzal leszakítottam fona-
láról a bábot. El is temettem itt az íróasztalomon egy
üvegharang alá. Itt nyugodhatik békességben a jám-
bor, míg csak jólesik neki.

Nyugodott is vagy három hétig, hanem egyszer
azt veszem észre, hogy megmozdul a hernyókopor-
só. Mi lesz itt, uram teremtõm!

Az lett biz abból, hogy egyszerre szétnyílt a kopor-
só, s kivergõdött belõle egy nagy tarka pille. Nyúj-
tózkodott, rezgette szárnyait, s mikor fölemeltem az
üvegharangot, úgy kivágódott alóla, hogy majd ki-
ütötte a szemem.

– Nini, hisz ez a pávaszempillangó ! – kiáltottam
utána, ahogy megláttam a szárnya kerek foltjait. –
Gyere csak vissza, hadd beszélek a fejeddel!

Beszélhettem én annak, kint kóstolgatta már az
akkor valahol a virágok mézét. De legalább arra
megtanított a fûzfahegyi ezermester, hogy mibõl lesz
a pille.

Mesesarok
A FÛZFAHEGYI EZERMESTER

Móra Ferenc meséje



Március 19-én Szent József nap -
ján hívek százai várták a Lechner-
téren országjáró körútján Szegedre
érkező pócsi könnyező Mária-kegy -
képet. A görögkatolikus kápolnában
végzett liturgia után kezdetét vette a
gyalogos zarándoklat az alsóvárosi
Havas-Boldogasszony templom felé,
melynek során 4 férfi a vállán vitte a
biztonsági üvegszekrényben őrzött
ikont. (Sűrűn váltogattuk egymást,
ugyanis az összsúly kb. 80 kg). A
mintegy másfél óráig tartó úton a
Szűzanya tiszteletére máriás énekeket
zengett a kísérő tömeg. A tápéi plé -
bános híveivel lobogókkal vett részt a
zarándoklaton.

Először Mátyás testvér, alsóvárosi
plébános köszöntötte a kegyképet,
majd Kozma József következett, mint
városi elöljáró, akinek beszédében az
alábbi három szó egyszer sem hang -
zott el: Isten, szent, szűz.

6 órakor a templomban dr. Kiss-
Rigó László püspök atya szentmisét
celebrált a jelenlévő paptestvérekkel.
Megemlítette a rendkívüli „család -
egyesítés”-t, ami aznap történt: „Ma
az egész világegyházban Szent József
ünnepe van, köszönthetjük a család -
főt, a férjet. Kocsis Fülöp püspök
atya és görögkatolikus testvéreink
jóvoltából azonban sajátos módon
köszönthetjük Szűz Máriát, az édes -
anyát, feleséget. Most különösen
ebben a nagyböjti időben, amikor
Jézus halálát, kínszenvedését idézzük
fel jobban és többször, mint máskor,
ebben a szentmisében az ő föltá ma -

dását is ünnepeljük, és az Euka risz -
tiában sajátos módon talál kozhatunk
vele, köszönthetjük őt is”.

Az este folyamán különböző litur -
giákat tartottak (pl. előre megszentelt
áldozatok liturgiája – mi csonka mi -
sének mondanánk). Hajnalban egye -
temisták vállalták az őrzést, mialatt
Szentírást olvastak felváltva.

Közben a hívek bármikor ki fe jez -
hették hódolatukat a kicsiny másolat
előtt, melyben őriznek abból a ken dő -
ből egy darabkát, amellyel az utolsó,
1905-ös könnyezést itatták fel.

Délelőtt Gyulay Endre nyu gal ma -
zott püspök atya rózsafüzér ájtatos sá -
got vezetett, majd Kapin István, a
kegy templom igazgatója igen rész le -
te sen elmesélte a kegykép történetét,
mely röviden így summázható:

Csigri László, a pócsi bíró a török
rabságból való szabadulás után hálá -
ból rendelte meg az ikon festését
1675-ben. A kép 1696. november 4-e
és december 8-a között könnyezett,
melyre legékesebb bizonyíték, hogy
a tanúk névsorában megtalálható
min den felekezetből való hívő. Akko -
ri  ban még nem voltak ökumenikus
ima hetek együtt teázgatással – szó -
val, ha református, evangélikus, kato -
likus, zsidó hittestvér aláírásával iga -
zolta az eseményt, az minden két sé -
get kizárt. I. Lipótot felesége rá vette,
hogy Bécsbe szállítassa a ké pet, mely
azóta is ott van a Stephans dom-ban.
A szomorú pócsiak új képet festettek,
mely 1715-ben és 1905-ben történő
könnyezése révén vált a kör nye ző

országokban híressé és nagy
tiszteletnek örvend azóta is. Az ikon
nagyon sok csodás eseménnyel bizo -
nyította, hogy a „Máriapócsi temp -
lom a kegyelmek helye”.

Csak érdekességképpen meg jegy -
zem, hogy mindeközben zajlott a
napfogyatkozás, melynek során ép -
pen olyan Napsarlót láthattunk az
égen, amilyen a templom kegyképén
a Holdsarló alapja.

Délben elérkeztek a búcsú pilla -
natai, amelyben igen nagy meg le pe -
tést tartogatott a jelenlévők számára
Kocsis Fülöp püspök atya be jelen -
tése: Ferenc pápa megalapította a
Magyarországon élő görög katoliku -
sok számára a Hajdúdorogi Metro -
póliát. A Szentatya ugyanezen ha -
tállyal Kocsis Fülöp hajdúdorogi püs -
pököt nevezte ki a Hajdúdorogi Met -
ropólia első metropolitájává (kato -
likus terminológiával: érsekké).

Hálás szívvel mondok köszönetet
azoknak, akik felhívták figyelmemet
erre a fordított zarándoklatra. Egy
életre szóló páratlan élmény volt,
hogy néhány percig a válla mon nyu -
god  hatott az Istenszülő kegykép.

KALoCSAI TIBoR
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A pócsi Mária-kegykép Szegeden

Könnyező Szűzanyám, bűnösök
menedéke, könnyeidre kérlek,
eszközöld ki Jézusnál bűneim
bocsánatát; nyerd meg számomra és
enyéimre Szent Fiad áldását!
Enyhítsd szenvedéseinket, gyógyítsd
meg betegségeinket, vigasztalj
szomorúságunkban, segíts az erényes
életre, vezess végül a boldog
mennyországba! Ó, könnyező Szűz,
ó, drága Istenanya, emlékezzél meg
rólam Jézusnál, most és halálom óráján!
Ámen.



Az odaforduló Tapintat

„Istennel egyesülve meghallunk
egy kiáltást” (Ferenc pápa: Evangelii
Gaudium)
Caritas. Könyörület, emberszeretet,
jóság. Könnyű, szép szavak. Áldo -
zatokkal teli, nehéz út. odafordulni,
amikor már nincs kedved, mo so -
lyogni, amikor viszolyogsz a lát -
ványtól. Mégis megteszed, megteszi.
Miért?
Nagyböjtben, a szolgáló szeretet
iskolájából merítkezünk. Fogadják
szeretettel azok gondolatait, akik
közösségünkben a szolgálatnak ezt a
formáját választották, vagyis plé bá -
niánkon a karitász csoportban ön kén -
tesként tevékenykednek.
Magukat alázattal helyezik mások
mögé, s ha nem látnánk szemükben
a szolgálat örömét, talán el sem
hinnénk, hogy lehet így is. lehet
kicsiként igazán nagynak lenni.
„Segítőként szűkmarkúnak találom
magamat. Nem viszonyíthatok má -
sok hoz, akik semmit sem tesznek,
csak a saját lehetőségeimhez.” (Maja)
„Igyekvő, de olykor gyarló, hibázó...
lelkes, időnként fáradt...” (Timi)
„Jajj, én nem is tudom, hogy mit
mond jak magamról, az nem fontos.”
(Icu), „Szívesen mesélek, de ne rólam
szól jon” (Ilona), „Boldog vagyok,
hogy élethelyzetemben lehetőség
nyílt az önkéntes munkára”(Kati)
„Meghívok minden keresztényt,
hogy még ma újítsa meg személyes
találkozását Jézus Krisztussal,
vagy legalábbis döntsön úgy: en ge -
di, hogy ő találkozzon vele.” –
Evangelii Gaudium. A találkozás,
meghívás kit korábban, kit később,
de megtalált.
„Nagyon fontosnak tartom, hogy a
Karitász csoport tagjai személyesen
lettek megszólítva már a kezdetektől.
Singer atya igazi templom- és közös -

ség építő munkája még mindig érez -
teti áldásos hatását. A személyes oda -
fordulás nagyon fontos.”(Maja) „Ez
egy felelősségteljes feladat. Környe -
zet tanulmányt készítünk, meg  is mer -
jük a kísért családokat. A követés
legalább annyira fontos, mint a se gít -
ség.”(Icu) „Nem lehet félúton ki -
szállni, meggondolni magam. A Ka -
ritászban való munkálkodásom is a
Jóisten hívó szavára indult. :) GyES-
es éveim alatt kérdeztem meg Misi
atyától, hogy milyen munkában ve -
het nék részt a közösségben, mert a
»hívást« egyre erősebben éreztem. Ő
javasolta a Karitászt, ahol hamar
megtaláltam a helyem, és bízva Isten
szándékában jó helyen vagyok. :)”
(Timi)
„A jó a közlés által ver gyökeret és
fejlődik. Ezért aki méltósággal és
teljességgel akar élni, annak nincs
más útja, mint a másik meg is -
merése és javának keresése.” –
Evangelii Gaudium. S ők meg -
találják a lehetőséget, amikor a
szükséget szenvedőre tekintenek.
„Tudod, nagyon fontos, hogy ha azt
mondom, többet most nem lehet, azt
is úgy mondjam, hogy ne sértsem
meg.” (Maja, Icu, Timi) „Nehéz látni
és kísérni a szomorú sorsokat, de
fontos tudatosítani, hogy én nem
tudok változtatni, csak segítő kezet
nyújthatok.” (Maja) „Az is nagy
segítség, ha megbeszéljük, milyen
lehetőségeik vannak. Meghallgatni,
meghallani. Az időseknek ez a
legtöbb. Ruhát osztok a rá szoru lók -
nak, és figyelem, hogy ha tudom,
hogy az a meleg kabát kell majd a
hajléktalannak, akkor azt más ne
vigye el” (Icu) „Nekem a jól el vég -
zett munka öröme maga a fizetség.
Ha látom a segített ember szemében
azt, hogy tetszik neki az, ahogyan
felé fordulok.”(Kati) „Bol dogság
látni, az elesett embertársaink arcán,
hogy milyen jóleső érzés nekik, ha

emberszámba vesszük őket, mert
sajnos sok elutasítással, meg bélyeg -
zéssel élik mindennapjaikat.” (Timi)
Próbálom megtalálni, mi is a fő
feladat a karitász csoport tagjai
számára, de hiába keresem a nagy
tettek között. Sok az önfeláldozás,
figyelem, odaáldozott idő, s mind
egy nagyobb jó szolgálatában:
észrevenni az Embert.
„Volt, hogy egy néni a karácsonyi
csomag átadásakor, összekuporgatott
kevés pénzét adta ide. A szegény
asszony két fillérje. Mennyivel többet
ér ez, mint másnak a feleslege!” (Icu)
„Nekem a jól elvégzett munka öröme
maga a fizetség. Ha látom a segített
ember szemében azt, hogy tetszik
neki az, ahogyan felé fordulok.”
(Kati) „Sokszor nagyon nehéz... Ne -
héz, amikor fiatal hajléktalan érkezik
a ruhaosztásra, nehéz nem sajnálkozó
tekintettel felé fordulni... Nehéz
megállj-t mondani az idős néninek,
aki mindenki tudtával nem magának
és a családjának, hanem eladásra
viszi a ruhákat, de tudjuk, neki ebből
van némi jövedelme, és ezért akar
két ségbeesetten többet és többet…
De mikor Isten jóságos, feltétel nél -
kü li szeretete a példa előttem, nem
ismerek akadályt. Igen, felemelően jó
érzés segíteni, semmihez sem fog -
ható!” (Timi)
Példájukból merítsünk, s ha hall -
juk a hívást, szeretettel fogadnak
bennünket körükben, hiszen
KöZöSségünk ereje nem a ma -
gányos harcos, hanem az Élő Egy -
ház gazdagsága.
Munkájukra áldást az alábbi so -
rok kal kívánok, s a közösségünk
ne vében köszönöm őszinte gondo -
la tai kat.

„Legyen áldott Benned a Fény,
Hogy másoknak is fénye lehess.
Legyen áldott a Nap sugara,
És melegítse fel szívedet.
Hogy lehess enyhet adó forrás
A szeretetedre szomjazóknak,
És legyen áldott támasz karod
A segítségre szorulóknak.”

(Régi magyar áldás)
Beszélgetőtársaim voltak a plébániai
karitász csoport tagjai: Miseta Mária,
Papp Ilona, Kis Iona, Dobó- Eperjesi
Tímea, Tímárné Katalin. A gon do la -
tokat összeszerkesztette, kiegészí -
tésekkel ellátta:

VEREBÉLyNÉ ERDEI GRÉTE
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EEggyyhháázz aamm  sszz íívvéébbeenn .. .. ..
Régi új rovatunkban plébániánk közösségeit, tagjait szeretnénk
bemutatni. Megosztani az olvasóval mindazt, amit ők megengedtek
megismerni.
Jubileumi évünk alkalmából adjunk hálát! Örüljünk Isten ajándékának!
Ferenc pápa buzdítására kockáztassunk, nyissuk meg szívünket az Úrral
való találkozásra. Fedezzük fel egymás gondolataiban a szerető Isten
gondoskodását!
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A 2015. március 20-21-22-én tar -
tott lelkigyakorlatunk vezetője pia -
rista szerzetes, teológus, irodalom -
történész, lapszerkesztő és tanár.

Tanár – a javából! Feltűnt a meg -
jelenésén, észrevehető volt sza ba tos
fogalmazásán, tiszta, világos mon -
datain, mély gondolatain. Mi pedig
tanulók lettünk; óvodástól egészen 90
éves korig. Jó volt hallgatni bíztató
szavait, ebben a – saját meg fogal -
mazása szerint is – kegyetlen világ -
ban. A kegyetlenség, a rossz tombol a
politikától az ideológiáig minden
szin ten. Azt mondjuk, hogy irgalmas
az Isten. Akkor miért engedi...? Nos,
erre a kérdésre próbált nekünk választ
találni László atya. Arra, hogy miben,
és hogyan nyilvánul meg Isten ir gal -
ma, és mi is az irgalmasság kul túrája?

Abból indultunk ki, hogy Isten a
Szeretet: az Atya, a Fiú és a Szent -
lélek szeretetközössége. Ebből a sze -
re tetközösségből lép ki az Úristen,
hogy megteremtse a világot. Csupa
szeretetből. Szabadságot adva az em -
bernek, mert szeretni csak szabad ság -
ban lehet. Vállalva a kockázatát
annak, hogy a szabadsággal vissza
lehet élni, mert a szabadság hasz nál -
ható rosszra is – ahogy használják is
– és a rossz így került be az em be ri -
ség történelmébe. Isten engedi a
rosszat, néha egészen a végsők előtti
pillanatig, de akkor minden esetben
közbelép. Feltehetjük a kérdést: mi a

végső megoldása Istennek? A kér dés -
re a válasz: a megváltás. A meg tes -
tesülés döntő változást hozott Isten
életébe: magára vette emberi mi vol -
tunkat, emberré lett. Vállalta, hogy
megéhezik, elfárad, meghal. Benne
sűrűsödött össze az emberiség min -
den bűne, melyet felvitt a ke resztfára.
Irgalomból, a szeretet túl áradó jó sá -
gából, hogy szeretet közös sé gének ré -
szesei lehessünk.

De miért is teremtette meg az
Úristen a világot? Mert itt akarja tel -
jessé tenni életünket a szeretetben. Ez
a föld a szeretet gyakorlótere. Isten
irgalmazott nekünk, azt várja, hogy
mi is irgalmazzunk. „Irgal mas ságot
akarok, nem áldozatot” (Mt 9,13)
mondta Jézus. Szívünkbe írta a
szeretet törvényét.

Az egyház az alapvető reformokat
elindító II. Vatikáni Zsinat (1962-
1965) óta különös hangsúlyt helyez
arra, hogy az irgalmasság tanúja le -
gyen; XXIII. János pápa elítélő
nyilatkozatot nem akart látni, II.
János Pál a szeretet civilizációjáról
beszélt, és elrendelte az irgalmasság
vasárnapját, XVI. Benedek első en -
ciklikájának „Isten a szeretet” címet
adta, Ferenc pápa bejelentette az
irgalmasság rendkívüli szent évét...

Szent Ágoston szerint a testvért
kell először szeretni, azokat, akik
legközelebb állnak hozzánk. Gon dol -
juk végig pl. a házasságunkat. A há -
zasságunknak is van élettörténete.
Fontos, hogy hogyan élem meg ezt a
kapcsolatot, hogyan tudom meg is -
merni a másikat, miről tudok le mon -
dani a másik kedvéért. Teréz anya
szerint addig szeretünk, amíg fáj. A jó
mellett a rosszat is el kell fogadni
egymásban. A gyerekek megszületése
után ők kerülnek a középpontba.
Felnőnek, elindulnak a maguk útján.
A gyermek csak vendég a házban, a
szülők ismét magukra maradnak,
egymásra utalva. Vajon mekkora
szeretet maradt bennük? El tudják-e
viselni egymásban az élet terheit, a
másik gyöngeségeit? A család így je -
le nik meg az üdvösség tervében.
Értéke korunkban egyre nő, bár a csa -

ládok egyre törékenyebbek. A kö zös -
ség, a család lehet az isten szeretet
hordozója. Az istenszeretet az ember -
szeretet egységében tud testet ölteni,
mert a szentháromságos szeretet a
csa ládban, közösségekben tud meg -
testesülni.

LAKÓNÉ MARIKA

Nagyböjti lelkigyakorlat lukács lászló atyával

Lukács László
(Budapest, 1936. július 31.)

Piarista szerzetes, teológus,
irodalom történész, folyóirat
szer kesz tő, közép iskolai és
főiskolai tanár.
A teológia tudományok dok -
tora (1981). Piarista szolgálat
Kecs keméten 1964-től 1984-
ig (is ko la igaz ga tó ként 1976-
1984 kö zött mű ködött).
Hosszú év tizedek óta a
Vigília folyóirat fő szer kesztője
(a ke resztény kul tu rális fo lyó -
irat tavaly ünne pel te 75. év -
for du ló ját).
Lukács atya egyik fon tos te -
vé  keny sége volt a Sapientia
Szer ze tesi Hittu do mányi Fő -
iskola meg  alapítása; az intéz -
mény nek, amely a 2000-es
jubileumi szentévben kezdte
meg mű kö dését, 2008 júni u -
sáig volt rek tora. Lukács atya
aktívan részt vett a pápa első,
1991-ben tett magyarországi
lá to gatásának elő készíté sé -
ben és lebonyolítá sában.
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Zsuzsit magához hívta az Úr!

     Március 23-án, hétfő délután 3
óra kor elhunyt Kovács Zsuzsa, plé bá -
niai közösségünk oszlopos tagja. Rit -
ka, gyógyíthatatlan betegség tá madta
meg, amelyet január végén dia g nosz -
tizáltak. Nagy türelemmel viselte
szen  vedéseit, szentségekkel meg erő -
sít ve tért vissza Teremtőjéhez.
     A Sándor utcában lakott szüleivel
és lányával, Szilviával. Kezdetektől
fogva a Tátra térre jártak templomba,
sőt gyermeke és rokonsága is itt járt
hittanra. Az első felnőttek között volt,
aki testvérével, Rózsával együtt el vé -
gezte a teológiát, levelező szakon.
Mun kája mellett, mely a Szegedi Tu -
domány Egyetem külföldi hallga -
tóinak irodájához kötötte, hitokta tó -
ként működött. Főként gimna zis ták -
kal és egyetemistákkal fog lal kozott,
akikkel rendszeresen részt vett az
eger szalóki ifjúsági találkozókon. A
Sapientia Egyetemen ka te kéta képe -

sítést kapott, és éveken ke resztül,
szinte haláláig felnőtteket ké szített fel
keresztelésre és a szent sé gek felvéte -
lére. Az ökumenikus mun ka csoport
felelőseként képviselő tes tü letünk
tagja volt a legutóbbi időkig. A Nők
ökumenikus Világ napján min dig ak -
tívan részt vett, többeket beszervezett

ezekre az ima napokra. Szívügye volt
a Taize-i ima órák szer vezése is (pl.
halottak napján). A Szent Mónika
ima  cso portot szintén ő hozta létre a
plé bániánkon, sőt más ima csopor tok -
nak is tagja volt. A Mi asszonyunkról
Nevezett Kalocsai Is kolanővérek
Tár sulatának világi tagja volt.
     Feltűnően kedves egyéniség volt,
áradt belőle a szeretet, mindig ked -
vesen, mosolygósan beszélt min den -
kivel. olyanokhoz is odafordult ked -
vességével, akiket mások kerültek. A
diákjaival mindig megbocsátó és
elnéző volt, szeretetet sugárzott fe -
léjük. A plébániai kirándulásokon
mindig részt vett, az ő reszortja volt a
reggeli torna, amit jókedvűen, sok -
szor nevetve saját „ügyetlen sé gén” és
másokat sosem megbántva vezetett. 
     Gyászolja őt a család és a tanít vá -
nyok mellett az egész Szeged-Tarján -
városi egyházközség.
     Nyugodjék békében!

A Szalvátor Nővérek
Kongregációja

(Isteni Üdvözítő Nővérei)

A szerzetesek éve alkalmából március
1-én temp lomunkban bemutatkozott a
szalva to riánusok rendje. Dlubala Ró -
bert atya – aki a szentmisét ce lebrálta –
valamint Jyothi és Annamari nővérek
közre mű ködésével meg is mer hettük a
rend történetét és ma gyar országi mű -
ködését. Az alábbiakban a szal vato riá -
nu sokról való legfontosabb tudni va lók
össze foglalóját olvashatják. 

A Szalvátor Nővérek Kongregációja
valamint a Szalvatoriánus Atyák és
Testvérek Társaságának (Isteni Üd vö -
zítő Társasága) története és lelki örök -
sége szorosan kapcsolódik egymáshoz.
Alapítója Johann Baptist Jordan (Ke -
resztről nevezett Ferenc) atya (1848-
1918). 1878-ban szentelik pappá és
1881-ben alapítja meg Rómában a
Szalva to ri á nus Atyák és Testvérek Tár -
saságát. Ezzel 33 éve sen az Egyház
történetének egyik legfiatalabb rend -
alapítója. 

Therese von Wüllenweber (Aposto -
lokról nevezett Boldog Mária) bárónő
(1833-1907) tudatosan ke resi hivatása
megvalósításának útját. Találkozása
Jordan atyával és közösségével választ
ad arra, amit keresett.

1880-ban Jordan atya több hónapot
töltött a Szentföldön. Feltehetően július
4-én, a Libanon hegyén megrázó lelki
élményben volt része. Amint végig -
tekintett a Szentföldön, egyszerre tu -
datára ébredt annak, hogy szerte a
világon milyen nagy a vallási ínség; és
mélyebben, mint valaha, a lelkébe ha -
toltak az Írás szavai: „Az az örök élet,
hogy meg ismerjenek téged, az egyedül
igaz Istent, és akit küld tél, Jézus
Krisztust.“ (Jn 17,3) Apostoli Társulatát
1881. december 8-án alapította meg.
1882. július 4-én találkozott azzal az

asszonnyal, akinek karizmája meg -
egyezett az övével.

Therese 1883. május 31-én egyéni
fogadalmat tesz a Társulatban, és az
Apostolokról nevezett Mária  nevet
kapja. 1888-ban kerül sor a Szalvátor
Nővérek Kongre gációjának meg ala pí -
tására. A közösség gyor san növekszik.
Két év múlva 1890-ben három missziós
nővért küldenek Indiába, 3 évvel
később öten mennek Equadorba, hogy
„minden emberrel meg ismertessék a
világ Üdvözítőjét”. A Kongregáció
nemsokára Európában, Észak- és Dél-
Amerikában, Ázsiában és Afrikában is
elterjedt.
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Ady Endre:
A fekete húsvét

Beteg szívem most be tele-nagy,
Milyen jó volna máskor élni,
Máskor s tán máshol:
Láz, virágzás, gyönyörű Husvét,
Jaj, itt nálunk, be fekete vagy.

Mikor halt meg itt a büszkeség
S volt jó itt élni nagy szivekkel,
Tele szivekkel?
Utat készít itt most a Fátum
S letépi Husvét minden zöld diszét.

Hol a magyar százfelé dacolt,
Szívós és bolond erejével,
Szép erejével,
Mely szabadra tört, ágált mégis
S kinek dolga Isten dolga volt?

Rongy, züllöttség, bomlás és boru,
Csoda, hogy még vannak néhányan,
Szegény néhányan,
Kiknek kell még ilyen országban
Szabadságért a harc-háború.

Beteg szívem most be tele-nagy,
Milyen jó volna máskor élni,
Máskor s tán máshol,
Mert itt mindent letép a Fátum:
Fényes Husvét, be fekete vagy.

Az Örök Világosság fényeskedjen
nekik, nyugodjanak békében!

† Aigner Sándorné ökrös Mária
† Borbély Jánosné Csordás Irma Irén
† Komáromi Miklósné Pataki Róza
† Kovács Zsuzsanna
† Mezei Attiláné Kisguczi Rozália
† Mocsári Mihályné Tóth Gizella
† Németh Józsefné Hetesi Erzsébet
† Solymosi László
† Dr. Tabi Lászlóné Adorjáni
Molnár Mária
† Takács Ferenc János
† Trabalka Jánosné Rácz Julianna

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

• Kokavecz Anna
• Moldvay Kamilla
• Rasztik Csenge
• Szoboszlai Gergő
• Tordasi Dávid
• Tóth Rebeka

HH ÍÍ RR EE KK
Karitász hírek

Mint ahogy ismert, a Magyar Ka to -
likus Püspöki Kar országos gyűjtést
hirdetett a válságos helyzetbe került
kárpátaljai emberek megsegítésére.
Hálásan köszönjük, hogy sokan meg -
 hallották a kérést és bőkezűen ada -
koz tak a nemes célra. Plébániai kö -
zösségünk több mint 137 eFt-ot adott
össze a kárpátaljai testvérek részére.

* * *
Már évek óta gyűjtünk tartós élel -
miszereket Húsvét előtt. Ebben az
évben kb. 170 kg élelmiszert hoztak
be a segítőkész hívek. Ezt még
pénzadományokból kiegészítettük és
így 32 család részére állítottunk
össze csomagot. Köszönjük, hogy
sok család ünnepét szépíthettük meg
közösen!

* * *
Keresünk jó állapotú mosógépet és
porszívót.

Kokavecz Anna keresztelője
(2015. március 8.)

Elhunyt SZEKErES KÁlMÁN, az algyői
egyházközség képviselő-testületének
ko  rábbi világi elnöke, aki a Lipóti Pék -
ségen keresztül kenyér ado mányok kal
támogatta plébániánk rászoruló hí veit.
Temetése március 20-án volt az algyői
temetőben. Nyugodjék békében!

Az egységet jelképező kenyér meg -
áldása az ökumenikus imaóra előtt
(2015. január 24.)

Gyertyaszentelés (2015. február 1.)



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: 2015. március 27.

Szerkesztőség tagjai:
Dr. Benyik György
felelős szerkesztő
Zólyomi Norbert

szerkesztő, számítógépes-tördelő
A szerkesztőség tagjai:

Bereznainé Deák Judit
Kis Ilona

dr. Miseta Mária
Verebélyné Erdei Gréte

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

Keresztutat jártunk...
Plébániánkon immár sokéves hagyomány, hogy a nagyböjti ke reszt -
utakat minden héten más-más közösség vezeti. A péntekenként fél 6-
kor kezdődő szertartásokon az aktuális csoport közreműködésével más
és más szempontból elmélkedhetjük át Jézus szenvedéstörténetét. A
Gyertyaláng csoport, a LUMEN Együttes, a Rózsafüzér Társulat, a
Katona Nándor Közösség, a cserkészek, a hittanosok és a Nyugdíjas
Klub állandó résztvevői ezeknek a liturgiáknak. Érdemes többféle
keresztúton is részt venni, mert mindegyik újabb és újabb gondolatokat
ébreszthet sajátos nézőpontja miatt. Jó alkalom ez a plébániánkon
működő csoportok megismerésére is: ők hogyan élik meg hitüket egy-
egy ilyen szertartáson? örülünk, hogy mindig vannak újabb résztvevők,
és kérjük, hogy a jövőben is keressék a kedves hívek az ilyen és ehhez
hasonló lehetőségeket az egymással való találkozásra.

ZÓLyoMI NoRBERT
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