
Jézus Szíve egész emberi szemé -
lyi ségének szimbolikus kifejezése.
Az antik világban, így a zsidóságban
is, az emberi személy központja, a
gondolkodás központja és az erkölcsi
döntések szimbolikus központja az
emberi szív. Ellentétben a nyugaton
elterjedt felfogással és művészi szem -
lélettel, mely szerint a fej, az agy az
értelem központja, a szív pedig az
érzelmek központja. A zsoltárok és a
próféták az ember megváltozásáról
beszélve az új szív megteremtéséről
beszéltek. A kőszív, az érzéketlenség
szimbóluma, az érző hús szív pedig
az Istenre érzékeny lélek szim bó lu -
ma. A Törvény-vallásossággal szem -
 ben a szív vallásossága a benső séges
elkötelezett vallásosságot je lenti a
Bibliában. Pál is intellektuális köz -
pontnak tartja a szívet, amikor ki -
mondja: „emberi szív föl nem fog -
hatja azt, amit Isten nekünk ké szí tett”
(1Kor 2,9). Sőt, azt is jól tudja, ha azt
akarja, hogy levelei haté konyak le -
gyenek, inkább az „élő szív lapjaira”,
mint pergamenre kell írnia tanítását
(2Kor 3,3). Máténál (15,18) kijelenti
Jézus: „ami elhagyja a szá jat, az a
szívből származik”. Azt is tudja
Jézus, hogy „a gonosz elrabolja, mit a
szívébe vetettek” (13,19). Sőt, még a

cselekvés előtt a szívben szü letik meg
a vágy, csak aztán kö vet ke zik be a
házasságtörés (5,28).

Az egyházatyák alexandriai is ko -
lája a szellemi ismeret forrásaként
beszélt a szívről. Ezt a szem lé let mó -
dot Szent Ambrus és Szent Ágoston
is magánénak vallotta. Ez sok esetben
az értelmi ismeret mellett, egyfajta
intuitív ismeretet is jelentett. A kö -
zépkorban a német misztikusoknál
(1250-1350) alakult ki a Jézus Szíve
tisztelet, ahol sokat beszéltek a
„lélekben megszülető Istenről”.
Aquinói Tamás és Bonaventúra ha tá -
sára a dominikánus rendben ez a tan
elterjedt, s kiváltója lett a német
misz  tikának és a Jézus Szíve tiszte let -
nek. Ez az irányzat gyakorta használt
ké pes szimbolikus kifejezéseket, föl -
keltve a neoplatonizmus és a pante -
izmus gyanúját is. Bingeni Hildegárd
apáca írásaiban is megjelenik ez a
profetikus hangnemű misztika. Ez
még inkább felerősödött a reformáció
ellenében és néhol extatikus moz gal -
makba csapott át. A 13. században a
kolduló rendek népszónokai tovább
terjesztették ezt az eszmét. A 14. szá -
zadban Eckhard Mester és Johannes
Tauler tovább növelte az elgondolás
népszerűségét.

A Jézus Szíve tisztelet ábrázolása
konkrétan Alacoque Szent Margit
látomáshoz fűződik, amelyben a szív -
ből kicsapó lángokban egy kereszt
látható, ezt a képet a 15. században
gyakorta ábrázolták a német mű vé -
szetben is. 1435-ben az ágostonosok
misekönyvébe is bekerült az áb rá -
zolás. A Jézus Szíve tisztelet a német
misztikusoknál (1250-1350) a Jé zus -
sal való lelki azonosulás eredménye.
A Jézus Szíve tisztelet szokását a je -
zsuiták és a karthausiak sajátos el -
mél kedésekben vették át és ter jesz -
tették el. Személy szerint Eudes
Szent János igyekezett először szé -
lesebb körben elterjeszteni ezt a jám -
borsági formát. A már említett
Alacoque Szent Margit (1673-75) lá -
to másait jezsuita gyóntatója,
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Jézus Szíve...

Jézus Szíve eléd áll gyermeked
Jézus Szíve fogadd el fáradt lelkemet,
Jézus Szíve nyisd meg szívednek ajtaját,
Jézus Szíve fogadd el lelkem imáját.

Jézus Szíve mikor az élet oly nehéz,
Jézus Szíve mikor úgy fáj a szenvedés,
Jézus Szíve add nekem akkor szívedet,
Jézus Szíve hadd pihenjek meg Tebenned.

Jézus Szíve ne hagyd elveszni lelkemet,
Jézus Szíve vezéreld jóra éltemet,
Jézus Szíve vezess az élet tengerén,
Jézus Szíve jöjj csak, feléd evezek én.

Jézus Szíve felmosom csurgó véredet,
Jézus Szíve Te váltottál meg engemet,
Jézus Szíve add, hogy Tégedet kövesselek,
Jézus Szíve mindig jobban szeresselek.

Jézus Szíve adj szívemnek lakhelyet,
Jézus Szíve kulcsold imára kezemet,
Jézus Szíve örömben, gondban adj erőt,
Jézus Szíve ne hagyd az árva szenvedőt.

Jézus Szíve ha majd végórám közeleg,
Jézus Szíve Te född be fáradt szememet,
Jézus Szíve benned pihenni óhajom,
Jézus Szíve legyen majd végső sóhajom.

Jézus Szíve tisztelet

(folytatás a következő oldalon)

2015. Június - XX. évfolyam 2. (141.) szám



Colomiere rendelkezésére írta le és ő
tette közzé. Az egyházi felső vezetés
azonban jó ideig tartózkodott ettől a
jámborsági formától egészen addig,
amíg nem dolgozták ki a teológiáját.
1765-ben XIII. Kelemen pápa (1758-
1769) először a lengyeleknek enge -
dé lyezte Jézus Szíve tiszteletét. XIII.
Leó 1899-ben hagyta jóvá a Jézus
Szíve litániáját. XII. Pius (1939-
1958) határozta meg az ünnepét.

A Jézus Szíve tisztelet bibliai
kulcs szövege számomra a Filippi
levél Krisztus himnusza: Jézus Krisz -
tus „isteni mivoltában nem tartotta
Istennel való egyen lő ségét olyan
dolognak, amihez föltétlenül ragasz -
kodjék, inkább szolgai alakot öltve
kiüresítette önmagát és hasonló lett
az emberkehez: külsejét tekintve
olyan lett mint egy ember. Megalázta
magát, és engedelmes lett mind -
halálig, mégpedig a kereszthalálig.”
(Fil 2,6-8) Ez a kiüresítés Jézus
Szívének utánzása, ez az emberi ma -
ga tartás, amely kész újjáépíteni az
egyházát.

BEnyIK GyörGy
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Kántor-változás
Az egyházközségben változások

tör téntek a kántori állás betöltésében.
Mivel Tóthné Cseh Erika családi
okok miatt és egyéb elfoglaltsága
miatt nem tudta vállalni a vasárnap
10 órás szentmisén a zenei szol gá la -
tot, ezért egy időre helyettesekkel
oldottuk meg a misén az orgonálást.
nagyon köszönöm az összes ki se gí -
tő nek, aki átsegített ezen a problémán
bennünket.

nagyon köszönöm Tóth né Cseh
Erikának a több mint egy évtizeden
keresztül végzett egyházzenei szol gá -
latát az orgonánál és a Lumen Együt -
tesben. Most hogy Simon Bálint a
teljes heti és vasárnapi orgonálást  is
vállalta, őt alkalmaztuk és Vígh
Andreát csak helyettesként fogják az
elkövetkező időkben hallgatni. na -
gyon köszönjük az eddigi kedves
szol gálatát. Az még nem tisztázott,
hogy a Lumen vezetését Tóthné Cseh
Erika tudja-e vállalni a jövőben. Erre
végleges választ a nyár végén fogunk
kapni.

BEnyIK GyörGy

Bemutatkozik új
kántorunk:
Simon Bálint

Hangszeres tanulmányaimat a Ka -
rolina Alapfokú Művészeti Iskolában
kezdtem Dr. Szűts Istvánné zongora
növendékeként, majd Perneczky Ba -

lázs orgonaművésznél folytattam or -
gona szakon. Felsőfokú orgona tanul -
mányaimat 2011-ben kezdtem meg
Dr. Csanádi László tanít vá nya ként a
Szegedi Tudományegyetem Zenemű -
vészeti Karán. BA (alap sza kos) or go -
na diplomámat tavaly má jus ban sze -
rez tem meg, jelen tanévben pedig a
váci Pikéthy Tibor Zene mű vészeti
Szak középiskolában folytat tam szak -

mai tanulmányokat Dr. Bed narik
Anasztázia orgonaművésznél.

Hangszeres és egyházzenei kötő -
dé sem már fiatalon megmutatkozott,
melyhez nagyban hozzájárult édes -
apám magas színvonalú egyház kar -
nagyi munkássága. 2012-ben lettem a
zsombói Kisboldogasszony templom,
majd rá egy évvel, azzal párhu za mo -
san az üllési Páduai Szent Antal
templom kántora. Jelen év májusában
kezdtem meg a tarjánvárosi Szent
Gellért Plébánián kántori szolgá lato -
mat. Ez a helyszín nem teljesen ide -
gen számomra, hiszen állandó kántori
állásom előtt az itteni templomi és
cserkész közösség tagja voltam.

Legfontosabb kántori célkitű zé se -
im hez tartozik a templomi közösség
minél nagyobb bevonása a liturgia
zenei részébe, egy állandó kórus lét -
re hozása (szeptembertől kezdődően)
és egy széles körű, változatos egyház -
zenei élet kialakítása. Ezekhez kap -
cso lódó bármiféle segítséget, kezde -
ményezést mindig szívesen fogadok.

SIMon BÁLInT



Tavaszi séta
a Vadasparkban

     Május egyik szép reggelén, a
nyugdíjas Klub tagjaival tavaszi
sétára indultunk Szeged méltán híres
Vadasparkjába. Május 8-án, pénteken
tizennyolcan gyülekeztünk a Dugo -
nics téri megállóban. Legtöbbünk
már 1-2 éve is elmúlt, hogy járt a
parkban, így kíváncsian vártuk az él -
ményeket. A villamos időben jött, a
parkban kedvesen fogadtak bennün -
ket, a kedvünk kitűnő volt, a Jóisten
kellemes, de nem túl meleg nap sü -
téssel simogatott bennünket, egy -
szóval minden tökéletes volt.
     Éppen idejében érkeztünk a ping -
vinbemutatóra. Míg a műsorvezető
mesélt a pingvinek életéről, mi a mó -
kás totyogásukban, és fürge úszá suk -
ban gyönyörködtünk. Tovább sétálva
benéztünk a krokodilokhoz, meg -
csodáltuk, ahogy a hosszúnyakú zsi -
ráfok gebeszkedés nélkül rágcsálják a
több méter magasban lógó faágakat,

míg alattuk a törpének tűnő zebrák
legelésznek. Láttuk a pár napos két -
púpú tevecsikót anyja óvó közelsé gé -
ben. Mosolyra fakasztottak bennün -
ket a szurikáta kölykök, akik egy
szemfüles felnőtt felügyelete mellett
önfeledten viháncoltak.

     A del finekhez éppen etetésre ér -
tünk oda. Szívmelengető volt látni a
gondozó és az okos állatok közötti
mély kapcsolatot. Mindhárom delfin
hallgatott a nevére, és elég volt a gon -
dozó egy kézmozdulata vagy kedves
szava és már is pörögtek, ugrottak,
cikáztak, természetesen elvárva ju -
talmul a halcsemegét. Külön kedves
felismerés volt számunkra, hogy

szim patikus gondozójukban közössé -
günk egyik tagját, Bereznai Andrist
ismertük fel.

     Folytatva sétánkat, láttunk sokféle
kis- és nagymajmot. Az egyikük
megunva bámészkodásunkat, hátsóját
felénk fordítva és azt ütögetve nyil -
vánított rólunk véleményt. nem sér -
tődtünk meg, de inkább tovább men -
tünk, kedvesebb állatokat ke resve.
Találtunk is bőven, még felsorolni is
hosszú volna, ám még annál is
hosszabb volt végigsétálni a kacs ka -
ringós utakon. Senki nem panasz -
kodott, pedig már órák óta mentünk
és alig pihentünk, mert a látvány
mindenkit lenyűgözött. A kellemes
időben az állatok is élvezettel jöttek
ki oduikból a látóterünkbe. Külö nö -
sen tetszettek a pelikánok, a piros
sap kás daruk, a faágon szundizó
panda, a sisakos kazuár, a termetes
barnamedve és a farkasok, a tarka -
barka tengerimalacok, a fergeteges
násztáncot ropó nandu.

     Kellemesen elfáradva, de mosoly -
gó arccal, napfénnyel, jó levegővel és
csodálatos élményekkel feltöltődve
indultunk haza 4 óra hosszúságúra
nyúlt sétánkból.

LAKónÉ MArIKA
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    Május 14-17. között a fenti
cím  mel egy rendhagyó és egyben
feled hetetlen lelkigyakorlaton vet -
tünk részt közösségünkből heten a
Zengő hegy karéjában meghúzódó
Élet ren dezés Házában. Henri
Boulad egyip tomi jezsuita szerze -
tes, misztikus, több tucat könyv
szerzője vezette az elmélkedést.
    Már maga a hely is kedvezett
az elmélyülésnek. ottlétünk majd -
nem tel jes ideje alatt érvényben
volt a szi len cium, aminek a be tar -
tását az egyszemélyes cellák is
segítették. A civilizáció zajából ki -
szakadva nem is esett nehe zünkre
csendben maradni. A környezet
egyébként is olyan szép volt, hogy
tilalom nélkül is elakadt a sza -
vunk, és csak néztük a májusi
hegy oldal harsogó zöldjét, a mezei
virágok színpompáját, a közeli ar -
bo rétum faóriásait, csörgő pata -
kot, liliomos tavacskát, a kert
hegyre felfutó, virágokkal szegé -
lyezett útjain fel-felbukkanó mo -
dern üvegstációk szépségét.
    Amiért jöttünk, az persze a lel -
ki gyakorlat volt, amelyet a kicsiny
kápolna hangulatos falai között él -
tünk át, s két előadás között bőven
volt időnk a magányos elmél ke -

désre is a fent vázolt gyönyörű
kör nyezetben.
    „Más emberek lesztek, amikor
elmentek”, vezette be témaindító
előadását az atya, s valóban,
visszavonhatatlanul új gondola to -
kat ébresztett bennünk. Az Evan -
gélium kijelentéseit maximálisan
tiszteletben tartva, de lefejtegetve
az évszázadok alatt rákeményedett
nézeteket, mutatta be nekünk
Jézust; a titkot, a misztériumot.
    A lelkigyakorlat csúcspontja az
utolsó este volt, amikor egy rend -
hagyó szentgyónásban volt ré -
szünk. Két napot kaptunk a fel ké -
szülésre; felírtuk egy lapra életünk
olyan meghatározó történéseit,
amelyekért köszönetet mondunk
Istennek, majd felírtuk azokat,

amikért bocsánatot kérünk, s vé -
gül a fogadalmainkat. A teremben
magyar pap is gyóntatott, az ide -
gen nyelvet nem beszélők, illetve
jelen esetben írók miatt. Éne kel -
tünk, felolvastunk, miközben
egyen ként az atyák elé járultunk.
Egyetlen szó sem hangzott el,
magukban elolvasták vallo má sa -
inkat, összegyűrték, és beledobták
egy bográcsba. Kezet fogtunk,
lehajoltunk Krisztus keresztjéhez,
és a helyünkre mentünk. Mikor a
bogrács megtelt, kivittük az akkor
már sötétségbe borult kertbe, a
terasz közepére. A magyar atya el -
mondta a feloldozás szövegét,
Boulad atya a húsvéti gyertyáról
vett lánggal meggyújtotta a kon -
dér ban felhalmozott bűneinket, és
körbejárva szentelt vízbe mártott
friss zöldággal meghintett, majd
sorban megölelt bennünket, és mi
is egymást.

    Kegyelem volt az a pár nap,
egy életre szóló, amihez ez a kis
törékeny, csillogó szemű öreg
szer zetes segített bennünket.

LAKónÉ MArIKA
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Ki vagy Te, Názáreti Jézus?



„Legyetek készen
a boldog életre!” (BiPi)

     BiPi. Mintha egy divatos, modern
rövidítés lenne... S valóban, még min dig
divatos. Fiatalos lendülete tö retlen több,
mint száz éve.
     robert Stephenson Smyth Baden-
Powell azt a merész álmot látta, mely ben
a fiúknak gondoskodó fel adatot, szabad -
sá got s boldogságot kí vánt. Vágyával so -
kan azonosulva, ma is több ezren vallják:
érték a ter mé szet, s a haza szeretete, egy -
más meg becsülése és segítése. örömmel
gon dolhatunk arra, hogy plébániánk lelki
falai között lelkes csapatok helyezik
munkájukat a Jóisten ke gyel mébe.
     Az alábbi hasábokon kedves ol vasó
ők vallanak, akik számára a cser készet
immár elválaszthatatlan az Élettől.
     Kérdéseimre a választ nagyon kö szö -
nöm: Misi atyának (M), Bánki Juditnak
(J), Szarvas Eszternek (E), Bibok ritának
(B.r.), Bibok Áginak (Á), Muhari Petrá -
nak (P), Szabó rékának (Sz.r.), Kalocsai
Violának (V) és Szabó Dávidnak (D).
●   Mit üzen ma Számodra BiPi?
Hitből fakadó önmagam- és közös ség -
építés. (M) „Hagyjátok egy kicsit szebben
magatok után a világot, mint ahogy
kaptátok” (J, E, P, V), szá momra azt je -
lenti, hogy a világot, az életet igenis lehet
jobbá/szebbé/ boldogabbá tenni. Ehhez
nem kell nagy dolgokat művelni, egy-egy
em bernek, közösségnek is lehet nagy for -
máló ereje. (B.R.) A pihenés nem tu nya
tespedést jelent, hanem el fog lalt sá gaink
váltogatását, és új tevé keny ségek ke re -
sését. (Á) Legyen bátor sá gom nyi tottnak
lenni, vegyem észre a környeze temben
rejlő lehetőségeket, és használ jam azokat
magam és má sok épülésére. (Sz.R.)
●   Cserkész vagyok, mert...
Szeretek a természetben lenni, öröm látni
mikor felépítünk egy tábor he lyet, hogy
ezt mi csináltuk együtt a csapattal (D),
törekszem a fogadal munk szerinti életre
(J, B.R.), Ennél jobb mai fiatalnak való
programot nem találtam. (M), válto za tos,
va gány, és folyton megoldandó fel ada tok
elé állít. (Á)
●   Nehéz cserkésznek lenni, mert...
néha nem könnyű a fogadalmunk szerint
élni... (J), sok szabadidőt vesz igénybe,
illetve nehéz őrsvezetőként mindig jó
példának lenni, mindig felkészülten, vi dá -
man és fárad hatat lanul végezni a mun -
kát. (B.R.), a kül sős emberektől sokszor
negatív kri tikákat, meg nem értést ka -

punk, azért mert nem tudják pontosan,
hogy mi kik is vagyunk és mit csinálunk. (P)

●   A legnagyobb öröm a cser ké szet -
ben, hogy...
mások is megízlelhetik a közös ség építés
és másokért való élet szépségét a cser -
készet specialitásain belül (M), sok min -
denre megtanít Istenről, ön ma gam ról, a
világról (J), este a tá bor tűznél ül hetek:)
(E), másokkal együtt, jó társa ság ban
lehet rengeteg hasznos és érdekes dolgot
tenni és tanulni, sokat túrázni, játszani,
éne kelni (B.R.), a cserkészek kö zött sok
igazi barátot is találtam. A prob lé mákhoz
és a munkához való hasonló hozzáállás,
valamint a közös érték rend miatt ők azok
az emberek, akikre gyakor latilag akár -
mikor lehet számí tani (Á), a közösség (V),
sok olyan embert megis mer hettem, akik -
kel vál to zatosabbnál vál toza tosabb mó -
do kon formáljuk, segítjük egymást, illetve
a sok közös élmény, titok, ami igazi csa -
pattá kovácsolt minket. (Sz.R.), együtt le -
hetek a ba rá taimmal (D).
     BiPi utolsó üzenete a fiataloknak
számunkra is követendő. Halljuk meg
hát, s ne legyünk restek készen állni
másoknak boldogságot nyújtani!
     „...az igazi boldogságot csak a má -
soknak nyújtott boldogság által érhetitek
el. Igyekezzetek ezt a vilá got egy kicsit
jobb állapotban maga tok mögött hagyni,
mint ahogy ta lál tátok: úgy amikor eljön
halálotok órája, boldogan halhattok meg
abban a tudatban, hogy nem veszte get té -
tek el az időtöket, megtettétek, ami tő le -
tek telt.
     Legyetek készen a boldog életre és a
boldog halálra. ragaszkodjatok min dig a
fogadalmatokhoz akkor is, ha már nem
vagytok gyerekek. Isten segítsen ebben
benneteket!”

VErEBÉLynÉ ErDEI GrÉTE

EEggyyhháázzaamm  sszz íívvéébbeenn.. .. ..
Régi új rovatunkban plébániánk közösségeit, tagjait szeretnénk be -
mutatni. 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!

Titkos ügynökké válás 1 nap alatt

A tavaszt záró napok egyikén,
nevezetesen május 30-án sok makói és
szegedi jelölt lepte el a Tátra teret nem
is tudva, hogy milyen nagy feladat vár
rájuk a nap folyamán. A későbbiekben
kiderült, hogy az elnök asszonyunk a
környéken tartózkodik, és maga mellé
keres egy megbízható titkos ügynököt,
aki megfelel minden elé állított ki -
hívásnak.

A rátermett jelöltek persze sorra
jelentkeztek a feladatra és megpró bál -
tak számot adni tudásukról, ügyes sé -
gükről és titoktartási készségükről.
Több mint 30 megfelelőnek tűnő jelölt
sorakozott fel a nem mindennapi fel -
adatra, akik egytől egyig kiválóan
helytálltak a megpróbáltatások során.
Találkoztak balesetet szenvedett embe -
rek kel, akiket meg kellett gyógyí ta -
niuk, az elnök úrfival és barátaival, aki -
ket csak a játék érdekelt, dajkákkal,
akik újabb dalokat szerettek volna ta -
nulni és még néhány emberrel az elnök
asszony szolgálatában állók közül.

A kalandból visszatérők nagy ener -
giával vetették bele magukat még egy
kis játékba. Miután mindenki megérke -
zett, szentmisére gyülekeztünk, ahol 3
kiscserkészt és 16 cserkészt avattunk.
A misét követően eljött az agapé ideje,
és a sok éhes száj majdnem az utolsó
morzsáig eltüntetett mindent.

Miután jól laktunk, átvonultunk a
tábortűzhöz, ahol sok vidám és mozgós
játékot játszottunk. A tűz végén az is ki -
derült, hogy hány új titkos ügynöke lett
az elnök asszonynak. Elárulom, hogy
nagyot bővült az elnöki szolgálat, hi -
szen mindenki megfelelt a legtöbb
kihívásnak. Ezután sok fáradt, de vi -
dám cserkész tért haza otthonába.

MuHArI PETrA, 550.
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Az idén rendhagyó programja volt
pünkösdhétfői közösségi napunknak:
vendégül láttuk a „Magyarok Bib li -
ája” program résztvevőit, akik nagy
feladatra vállalkoztak: kézzel le má -
sol ják a teljes Bibliát.

A közösségi nap 10 órakor három
igen érdekes és értékes előadással
kezdődött a templomban. Deme
Tamás, a Pázmány Péter egyetem
docense, Szécsi József, a rabbiképző
tanára és Bene Zoltán, a Magyar Író -
szövetség Csongrád megyei Író cso -
portjának titkára előadásaikban a
gyűlölet és kiengesztelődés téma -
körét járták körül, különböző meg kö -
zelítésben.

Az előadásokat izgalmas vita
követte három szekcióban az előadók
vezetésével.

Délre az időjárás is megke gyel -
mezett nekünk, így a finom gulyás -
leves ebédet már a plébánia udvarán,
esőmentes időben tudtuk elfo gyasz -
tani.

Ebéd után került sor a biblia má -
solók tanúságtételére a templomban.
A 138 bibliamásoló közösségből 23
csoport képviselői hozták el sze mé -
lyesen az általuk kézzel másolt la po -
kat. Sokan remekművű illuszt rá ciók -
kal, mások fényképekkel díszítették
az átadott mappákat.

Megható volt hallgatni személyes
tanúságtételeiket. Itt szembesültünk
mi is azzal, hogy a Bibliamásoló
prog ram hatása mennyivel nagyobb
lett, mint amire kezdeményező plé -
bánosunk, Benyik György atya ere de -
tileg számított.

Az ország minden tájáról érkeztek
a lelkes közreműködők, de a határon
túli magyarságot is mélyen meg érin -
tette az a lehetőség, hogy a „Ma gya -
rok Bibliája” az ő kézírásukat is meg -
őrizheti és a mindenki által szeretett
és tisztelt Ferenc pápánknak aján dé -
kul adható.

A Pozsonyból érkezett kis kül dött -
ség a bibliamásolás nemzetegyesítő
szerepét hangsúlyozta, és meg ha tot -
tan mondtak hálát azért, hogy ebben a
munkában részt vehettek.

Egy Vajdaságból érkezett zentai
asszony elmesélte, hogy ő maga 144
embert engedett be a lakásába Bibliát
másolni, végül a saját magának tarto -
ga tott utolsó oldalnyi szakaszt is át -

engedte valakinek, aki nagyon-na -
gyon szeretett volna bekapcsolódni a
másolásba.

Csíkszeredából is eljött két szim -
pa tikus fiatalember, ők 1600 km-t
tettek meg azért, hogy az ottani kö -
zépiskola csaknem 90 diákjának és
tanárainak kézírását személyesen ad -
ják át. Még az unitárius kolléga nőjük
is másolt a külön e célra berendezett
kis szobában, ahol gyertyafény
mellett másolták a XXI. századi
kódexet, a Magyarok Bibliáját a ma -
gyarságukra büszke és hitüket híven
őrző székelyek.

De szűkebb hazánkból is sokan
eljöttek, még többen postán küldték
meg a gondosan írt lapokat.

A csoportok bemutatkozása után
elhangzott, hogy az újszövetségi részt
tartalmazó Szegedi Bibliát októ ber -
ben zarándoklat keretében viszik el
Ferenc pápának rómába, a hasonmás
kiadás pedig megrendelhető a plé bá -
nia honlapján. ugyanitt lehet fel irat -
kozni a zarán dok latra is. 
(www.szegedtarjanplebania.hu)

A nap további részében a plébánia
zenét tanuló gyermekeinek hang ver -
senyében gyönyörködhettünk, melyet
jótékonysági céllal adtak. Az ado má -
nyokat három cserkészünk úti költ sé -
gé nek támogatására várták, akik a
Japánban megrendezésre kerülő nyári
Cserkész Világtalálkozóra szeret né -
nek elutazni.

A pünkösdhétfői közösségi nap
este 6 órakor ünnepi hálaadó szent -
misével zárult.

Köszönetet szeretnénk mondani
minden szervezőnek, külön kiemelve
a gyermek programok segítőit és a
gyermek hangverseny szervezőit va -
la mint mindazokat, akik mun ká -
jukkal, ado mányaikkal és rész vé te -
lükkel elő se gí tették e szép közös
ünnepünk si kerét.

BErEZnAInÉ DEÁK JuDIT
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A Szőlőfürt melléklete 2015. Június

    Volt idő, gyermekek, mikor a szomorúfűzfának
nem hajolt le az ága úgy, mint ahogy most lehajlik.
Éppen úgy fölfelé álltak az ágai, mint a többi fáé,
melyen nincs gyümölcs.
    Hanem egyszer mi történt?
    Az történt, hogy Krisztus Urunk egy szomorúfűz
alá ült le. Üldözték a rossz emberek, s mivelhogy
erősen elfáradt, ez alá a fa alá tért pihenni, mert tud -
ta, hogy ennek nem szúrós sem a levele, sem az ága.
    Leült Krisztus Urunk, s ím a fűzfa ágai egysze ri -
ben lehajlottak szépen, s szelíden legyezgették verej -
tékes homlokát.
    Pihenés után Krisztus Urunk továbbment, de a
szomorúfűz ága nem hajolt többé vissza: lehajolva
maradt annak emlékére, hogy az Isten Fia ült alatta...

MMeesseessaarrookk
Benedek Elek: A szomorúfűz

Kedves Gyerekek!
Hamarosan elkezdődik a nyári vakáció. A pihenés közben se
feledkezzetek meg a Jóistenről, aki nem megy szabadságra,
mert mindig gondoskodik rólunk és vigyáz ránk!



A Szőlőfürt melléklete                                                                                          2015. Június

Próbáztatás-küldetésben az elnök asszonyért
Május 30-a, délután fél kettő, Tátra tér, 35°C. Itt gyülekeztünk, és vártuk, hogy a mindig késő tagok is

befussanak. Minden készen állt. Elfoglaltuk a helyünket a tér a baktói kiserdő és a töltés mentén és izgatottan
vártuk a még nálunk is izgatottabb MÁCSCS-os és makói (Szt. László cscs) kiscserkészeket és újoncokat,
akik küldetésben voltak. Az elnök asszony bízta meg őket azzal, hogy álljanak a szolgálatába, váljanak
titkosügynökké, vagy ha nem is titkossá, legalább ügynökké.

A legkisebbek kettesével jöttek, hogy bátorítsák egymást, míg a nagyobbak egyedül. Követték a
szalagokkal kijelölt utat. Először a főügynöknél alá kellett írniuk fontos iratokat, majd az ügynök
megkérdezte tőlük a legfontosabb törvényeket, melyek betartása elengedhetetlen. Tovább sétálván egy
nevelőtanárba botlottak, aki egy hajléktalan külsejű tanulni vágyó diákjával ücsörgött egy padon és a
gyerekek történelmi ismereteit mérte fel (természetesen cserkész szempontból).

A töltésre felérve sokan először nem vették észre a töltés lábánál meghúzódó szent életű erdei imához
készülődő komornyikot és a kiszalagozatlan úton haladtak volna tovább, ha a komornyik nem szól utánuk
egy kis segítséget remélve, ugyanis újabb imákat szeretne kitalálni/írni, de sehogyan sem jött az ihlet.

Továbbhaladván a kis ügynöktanoncok egy szörnyű autóbaleset áldozatával és az elnök orvosával
találkoztak, ahol természetesen szó nélkül, de legalábbis első szóra ugrottak, hogy kötözzék a sebeket, illetve
eltávolítsák az esetleges szálkákat, kezeljék az előforduló vízhólyagokat. Netán stabil oldalfekvésbe
helyezték a sérültet, mentőt is hívtak, vagy elmondták az orvosnak hogyan kellene hívnia. Miután túl voltak
az életveszélyen, tovább kellett igyekezniük, de nem jutottak sokáig, mert egy pihenő biztonsági őr, aki
sajnos többé nem pihenhetett, megállította őket, és miután megkérdezte a nevüket, a walkie-talkie-jával nevet
és pontos személyleírást adva tudakozódott az illető előéletéről. Az őr egy kemény, vezényszavakhoz szokott
merev ember volt, egyenruhában, ezért a jövevényekkel is szinte csak vezényszavakkal kommunikált.
Miután meggyőződött róla, hogy tudják mi a „Csend! Rend! Fegyelem!”, megenyhült és közölte, hogy
tetszik neki a drapp egyenruha és a kék nyakkendő, és faggatózott az egyenruha részeiről, meg a csapatuk
egységeiről és felépítéséről, majd továbbengedte őket. Rögtön találkoztak is két asszonnyal, akik a legkisebb
elnöki gyermekek dajkái voltak. Dalolni szerettek volna a piciknek, de a nagy fejetlenségben semmi sem
jutott eszükbe, így éppen kapóra jött nekik, aki arra járt, és segítséget kértek tőlük és a magyarság iránt is
érdeklődtek ugyanis ők külföldiek voltak.

Utána két veszekedő gyerekbe botlottak a küldetést teljesítő bátor kiscserkészek és újoncok. Rögtön ki is
oktatták a veszekedőket, hogy ezt nem illik és amúgy is mit illik, mit nem, aztán segítettek bunkert építeni,
fát csomózni. Tovább sétálván egy szalmakalapos, kockásinges  kertészt pillantottak meg, akinek az esze már
nem volt a régi, és elfelejtette, hogyan juthat el a saját kertjének északi szegletébe ezért természetesen az
ügynökjelöltektől kért segítséget, akik szokásukhoz híven segítettek is felfrissíteni a kertész térképészeti
ismereteit. A küldetésből hazatérvén majd hogy nem kivétel nélkül mindenki az elnök asszony szolgálatába
állhatott.

Az este hatos mise keretében 3 kiscserkész kapott kék nyakkendőt és 16-an váltották a kék kendőt zöldre
és tettek fogadalmat, mely már egy életre szól. Közös könnyed vacsorával, sütivel ünnepeltünk, majd egy
igazán szórakoztató tábortűzön vettünk részt. Utána csapatparancsnokunk kihirdette az eredményeket, a
maximálisan teljesítők jutalomban részesültek. Végül kiosztották nekünk a nyári tábori meghívókat, melyet
már izgatottan várunk!



A felnőtteknek szóló programmal pár huzamosan a gye -
rekekkel plébániánk hitoktatói, a kateketikai iroda mun ka -
társai és főiskolai hallgatók foglal koztak. A 6 állomásból
álló vetélkedő teljesítése után egy rövid darabot adtak elő
a tékozló fiú történetéből.  A délutáni program sajnos vál -
tozott a kedvezőtlen időjárás miatt: a betervezett asz falt -
rajz verseny helyett megnéztük A két Lotti modern film fel -
dolgozását. Az alábbiakban az egyik katekéta hallgató be -
számolóját olvashatják a lelki napról.

A templom szépen fel volt dí szít ve, a falakon piros
lufikkal s bibliai idézetekkel vonzották a hívők gondo -
latvilágát. Isteni szeretet vette körül a hallgatóságot. A
megnyitóban, Be nyik atya rámutatott az ünnep érté keire.
Pünkösd hétfőn rendezték meg a plébánián az egy ház -
községi családi napot, amely idén is sok résztvevőt von -
zott. Az atya a teremtő erejéről beszélt és arról, hogy kér -
jük a Szent lelket, hogy amit elkezdtünk évekkel ezelőtt,
és amire szemmel láthatóan nagy igény van, azt a to vábbi -
akban is tudjuk folytatni. Az összetartozás ereje abban is
megmutatkozik, hogy mennyire tudunk együtt lenni és
ünnepelni, majd ezt követően be mutatta a meghívott ven -
dégeket. Mi a kis csoportunkkal szerepeltünk és be mu -
tattuk a tékozló fiú történetét. A gyermekeknek hittan ver -
senyt ren dez tünk érdekes, tartalmas kérdések kel. Cso -
portos beszélgetések el mél kedések is voltak, majd ez a
szép nap szentmisével zárult.

nekünk, főiskolai hallgatóknak tapasztalatszerzés is
volt ez a nap.

Köszönjük a szervezők sok munkáját, a plébános atya
és a vendégek, hívők támogatását, és mindenkinek a
közreműködést és részvételt a vidám, tartalmas szép
napért.

KÁLMÁn KATALIn
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Anyák napja
Május 3-án, a délelőtti szentmise végén köszöntöttük az édes -
anyákat, nagymamákat. A szép műsorban az első áldo zásra ké -
szülő hittanosok, szüleik és a Szűcs-házaspár működtek közre.



Az ünnepi könyvhét alkalmából kö -
zöljük Böjte Csaba testvér új so ro za -
tának ismertetőjét.

Böjte Csaba: A mindennapi ke -
nyérnél is fontosabb a remény
Csaba testvér füveskönyve az anya -
giakról, a válságról, a szolidaritásról
és a jövőről
     Végtelen szomorú szívvel ol va -
som, hallom itt is, ott is, hogy lám-
lám milyen rossz világban élünk! Fia -
talok, nyugdíjas idősek, nagyon so -
kan, mindenféle rendű, rangú ember
veszi a bátorságot, hogy ezt az egész
világot, úgy ahogyan van, tudó sok -
kal, művészekkel, államférfiakkal,
egyházakkal mindenestől egy kalap
alá véve summásan leszólják, mocs -
kolják, ócsárolják. És döbbenten lá -
tom, hogy minderre szinte min den ki
bólogat, hogy valóban ez az egész vi -
lág úgy, ahogyan van rossz, korrupt,
mocskos, elvetni való! Az emberek
szinte ver senyeznek, hogy ki tud több
rosszat mondani a másikról, a vi lá -
gunk minden egyes milli mé te réről,
jelen ről, múltról, jövőről egyaránt!
Fel túrják a pöcegödröket, évszázadok
távlatából is elé bányásszák a leg ki -
sebb rosszat is, hogy azt az ünnepi
asztalra téve mindenkinek elvegyék
az étvágyát, a kedvét az élettől, az
alkotó, becsületes munkától.
     Kedves testvéreim ez a sok si rán -
kozás, leszólás, mocskolódás a go -
nosz lélek hangja! A mindent tagadó,
Isten művét ócsárló Sátán adja a
világot szidó ember szájába ezt a han -
got, és sajnos ők gondolkodás nélkül
fújják az éktelen hamis szö veget! A
gonosznak nem volt jó a kezdet kez -
detétől semmi, nem volt jó az Éden,
nem volt elég jó a virág vasárnapon
Jeruzsálembe bevonuló Jézus Krisz -
tus. neki soha semmi nem is lesz elég
jó Isten szép ajándékaiból, mert ő a

lázadó, az ócsárló, a mindig és min -
dent tagadó. Az ördög, sajnos mun -
káját oly eredményesen végzi, hogy
nagyon sokan világvégi hangulatban
tengetik életüket, önként vállalt sem -
mittevésben várják az össze omlást, a
tétlen elégedetlenkedésben, meddő
siránkozásban való megsemmisülést,
egyszóval a teremtő Isten kudarcát.
     Én hiszek ebben a csodálatos
világban!

BöJTE CSABA
A kötetet Karikó Éva állította össze.
Fotók: Váradi Levente.

Böjte Csaba: Az igazgyöngy
fájdalomból születik
Csaba testvér füveskönyve a szenve -
désről, a méltóságteljes meg örege -
désről, a halálról és az örök életről
     A Békás-szoros égbe nyúló sziklái
az évmilliárdok alatt mennyi életet
hordoztak, és hordoznak ma is alá -
zattal! Felkerekedtem és tisztelettel
meglátogattam őket bölcs tanításukat
kérve. néztem és láttam is, ahogyan
itt-ott a kopár sziklákra fel ka pasz kod -
nak a zuzmók, nyomukban, mint zöld
bársony kézfejek, ott vannak a moha -
telepek, hogy az ellobbanó nyarak
me legét önmagukban életre váltsák.
Fejlődnek, növekedve bontakoznak,
friss hegyi harmat itatja őket, a kopár
sziklák között csendes életet élnek,
lassan megöregednek, magukba ros -
kadva földdé válnak. Halálukból egy
kis maréknyi föld születik, melyből
friss virágok bomlanak, szép zöld
pázsit fent az ég és a föld között, ott
virítanak a hatalmas sziklaormokon.
Szélben lengő kis zöld pamacs, naiv
remény, mely minden évben a tél
markában visszahull a földbe, mely -
ből léte vétetett, s melyet ellobbant
létével gyarapít.
     Álltam és némán csodáltam azt a
nyugodt, türelmes jóságot, mellyel e

hatalmas szikla dajkálja az életet.
Megértettem, hogy itt minden kis
szü letés türelemből és halálból fa -
kadt. Ki tudná megmondani, hogy
hány ezer év és mennyi születés,
pusz tulás van egy kis fenyő sziklák
közé ékelt tövét ölelő, porló földben?
Előttem a hatalmas sziklabérc!
Mennyi türelem, kitartás, széltől, le -
csorgó esővíztől megvédett humusz
kell egy kis erdőfolthoz, mely üde,
zöld színével, mint egy palást hálásan
borítja az oltárkő lankás vállait!
     Alázattal nézem a sziklán az er -
dőt, mint zarándok a mestert! A ro -
hanó, kapkodó világban nyugodt
helyt állást szeretnék tanulni e hatal -
mas fával borított sziklabérctől! Meg -
tanulni a ragyogó napsütésben, a
fagyos hóesésben béketűréssel hor da -
ni az életet, befogadni a cseppnyi
gyer mekeket és dolgozni, hogy a
szorgos évek szálfa sudár ifjakat
formáljanak belőlük, hinni, hogy
megtelepedve majd gyökeret eresz te -
nek a lassan szülőfölddé nemesülő
létemben.
     Jó dolog nézni a sziklát és a rajta
ég felé törő sokszínű életet! A lépték
lehet, hogy más, de a lényeg ugyanaz,
s ez engem végtelen nyugalommal
tölt el, jól van ez így! Évezredek pe -
reg nek, generációk jönnek-mennek,
és a kopár sziklafal otthonná válik.
nézem az oltárkőt, és hiszem, hogy
Isten országa általam, belőlem is
épül! Boldog vagyok, mert itthon
maradtam, és létemmel e kis világ
parányit gazdagodik! nincs miért
kap kodnom, hisz egyetlen dolgom
van, csendben befogadni és hordozni
szelíden az életet, míg vissza nem
adhatom testemet az anyaföldnek,
lelkemet a Teremtőnek!

BöJTE CSABA

     Csaba testvér füves könyve biztos
kézzel vezet minket lelki utunkon.
Üzeni, nem az a feladatunk, hogy
érett korban is sihedert játsszunk,
minden kornak a maga gyümölcsét
szakítsuk le, találjuk meg a maga
feladatát, örömét. A szenvedésről, a
lélek koromsötét éjszakájáról – vallja
‒ csak térden állva lehet beszélni,
tudja, mint malomkő a búzát, mind -
annyiunkat megőrölnek, ez ter mé sze -
tesen fáj, de életadó gabonává vál ha -
tunk, ha méltósággal viseljük el a
meg próbáltatásokat. Tapasztalataiból
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merítve szól a halállal való szem be -
nézésről, és az oda vezető út fel ada -
tairól, a segítés lehetőségeiről. Végül
mesél arról, mi várhat ránk, mikor a
földi ajtó bezárul mögöttünk, a
hatalmas mennyei ablakról, az égi
szurkolótáborról, az ajándékba kért
ötven körömről, az örökélet tevé -
kenységeiről... Mit is értsünk ez alatt?
A könyvből kiderül. Van bátorságunk
belevágni?

KArIKó ÉVA

A kötetet a szilágysomlyói református
templom mennyezetkazettái (1717)
díszítik. A kötetet Karikó Éva szer -
kesztette, a fotókat Váradi Levente
ké szítette.

Böjte Csaba: A virág a fény felé
hajlik
Csaba testvér füveskönyve a
gyerekvállalásról és a nevelésről
     „Csodálom a szántó-vető embert,
ki hitével meglátja a fekete földbe
hul ló, száraz magban az érett búza -
kalászt, s szövetségeseivel, a mindent
átölelő, áldott napfénnyel és a tavaszi
esővel jóságosan életet fakaszt. A
földműves bölcs, ismeri az Isten adta
vágyat, mi nemcsak őt, de mindent az
ég alatt mozgat, késztet, hogy táplálja
magát, csírát fakasszon, bőséges
gyümölcsöt hozzon fajtája szerint. A
paraszt nem állja útját a ter mé szet -
nek, hisz azt, ami nélküle is születne,
ő szorgalmas alázattal támogatja,
kisebb testvére lesz a magnak, gon -
dozza figyelmesen, s mivel jóságosan
szolgál, a mag érett búzakalásszal
hálálja meg a fáradozásait. A kéz mű -
ves meglátja a gerendában a deszkát,
és a finom deszkalapokban a bútort, a
széket, az asztalt. Szövetségeseket
keres: éles fűrészt, kemény acélú gya -
lut, vág, majd enyvvel összefog,

alkot, gyarapít, gazdaggá tesz, lelket
lehel a kidöntött fába. Szorgos mun -
kája bölcs, de egyszerű is, hisz azt a
szépet látja s láttatja meg, erősíti fel,
mi már ott van a fában! A kivágott
deszkadarabon, az átlátszó, kemény
lakk alatt felragyog a fa gyönyörű
erezete, megszületik a nemzedékeket
befogadó, a családot nagy hajóként az
időben hordozó, a házat otthonná
tevő bútor! Csodálom a péket, a
szabót, az orvost, a mesterembert, a
tudóst, a művészt, ha bölcs urai a
mesterségüknek, ha képesek alá zat -
tal, céljaik elérésében társakra találni,
eszközöket használni, s ha kisebb
testvéri alázattal akaratuk nem más,
mint szolgálni, szépíteni, nemesíteni,
munkával mások vágyát beteljesíteni,
felhozni a mélyből az igaz gyön -
gyöket! Talán mindannyiuk közül
legjobban a szülőt és a tanítót cso -
dálom, ki magát az embert szolgálja,
segíti a kibontakozásban az Isten adta
magot, a szent ajándékot, a gyer -
meket, akit maga a Teremtő tarisz -
nyált fel! Szövetségesük a türelmes
alázat, a bizalom a határozott atyai
szigorban, a határait feszegető gyer -
mek sokszor meglepő vázlatainak
kuszaságát túlélő remény és a jókedv,
mellyel várja a nagy Alkotó a gyer -
mekbőrbe álmodott remek mű vé nek
születését! A gyermek, amikor meg -
érkezik egy lezárt, értékes cso mag,
nem fehér tábla, az ő szívét Isten
sűrűn teleírta, léte az emberek imá -
jára küldött atyai válasz. A szülő, a
nevelő méltó feltörni a pecsétet, se -
gíteni kibontani a levelet, de a sorokat
egyedül a küldönc betűzheti ki! Sok
vázlat után születik a remekmű, az az
alkotás, mit Isten belénk álmodott! A
te dolgod, szülő, tanító, hogy a
Teremtőtől hírt hozó ne csüggedjen,
ne dobja el olvasatlanul az atyai
levelet. Tápláld a hitet a rád bízott
ifjúban, hogy bizalommal el csen de -
sedve, önmagába fordulva megértse,
hogy az ő élete maga az isteni üzenet!
Isten úgy szerette a világot, hogy őt,
az ő szeretett gyermekét meg te rem -
tette, s áldásként Teremtőnk drága,
gyógyító jó szavaként küldi a világ -
ba! A rád bízott gyermek dolga nem
az általad leadott leckék vég nélküli
magolása, nem az évezredes emberi
tudás határtalan labirintusában való
bolyongás, hanem az, hogy Terem -
tőnk áldása, jó szava, gyógyító, si mo -

gató jelenléte legyen testvérei szá -
mára! S ha benne ez a felismerés
meg születik, ha megérzi, hogy mi -
lyen jó ízű jónak lenni, akkor maga
indul el, hogy kihegyezze ceruzáját,
képezze, formálja önmagát, s be tel je -
sítse Isten adta drága hivatását. S
ekkor a szülő, a tanító hátradőlhet,
mint a szántó-vető ember, ki bol -
dogan gyönyörködik a szélben ringó
búzatáblában, mert a többit a csen -
desen csordogáló idő már nélküle is
bevégzi!”

BöJTE CSABA

     Csaba testvért sok mindenért sze -
retjük, becsüljük és tiszteljük: a re -
mény embere ő, aki kirángat a csüg -
ge dés mocsarából, szemünket az ég
felé emeli, erőt ad a holnaphoz.
Emellett lélekgyógyász, a ki ke rül he -
tet len nehézségek, a szenvedések
értelmét alázattal kereső lelkiatya, aki
kimossa és bekötözi a sebeket, segít
talpra állni. Az előző két füves
könyvbe (A mindennapi kenyérnél is
fontosabb a remény és Az igaz -
gyöngy fájdalomból születik) az ide
kapcsolódó gondolatait válogattuk.
     De talán legismertebb tevé keny -
sége az, hogy ő a legnagyobb nagy -
családos, több mint 5.000 gyermek
nevelőapja, sokszoros nagypapa, egy
igazi nagyformátumú nevelő, aki
nem gyakran változó irányzatok és
divatos elvek szerint formálja a rá bí -
zottakat, hanem akinek iránytűje az
Élet, a rengeteg örömön, sikeren, ku -
darcon megérlelődött tapasztalat. A
jelen kötetbe ezeket a gondolatait
gyűj töttük össze arról, hogy a gyer -
mek ki nem merülő boldogság forrás,
a legnagyobb érték, sokkal többet ér,
mint Michelangelo gyönyörű Pietája,
mert az csak halott kő, de gyer mek -
nek halhatatlan lelke van. De nem
hallgatja el azt sem, hogy aki gye re -
ket nevel, nem csak édes mézet, ha -
nem „sok ideget is megeszik”, le kell
tudnia nyelni néhány békát, amíg a
gyereke felnő. Szól a szülők, nevelők
feladatáról, akik a legértékesebb
mun kát végzik, emberszobrászok,
akik minden pillanatban nevelnek,
elsősorban nem a szavaikkal, hanem
az életükkel, továbbá arról, hogyan
éljen meg a fiatal a jég hátán is, a
meg sebzett és a tékozló ifjú meg se gí -
té séről, és a kirepülés segítéséről a
fel nőtt életbe. A könyv elolvasása
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után szülők, nevelők remélhetőleg
meg erősödünk abban, hogy az egyik
legszebb, legértékesebb hivatást vá -
lasztottuk, amelyben a legfontosabb
munkaeszközünk a saját szemé lyi sé -
günk, a formálandó alkotás pedig a
hús-vér, érző, halhatatlan lelkű
ember.

KArIKó ÉVA
A kötetet a maksai református
templom mennyezetkazettái díszítik.
A kötetet Karikó Éva állította össze.
Fotók: Váradi Levente.

A kötetek egyenként 1990.- Ft-ba ke rül -
nek, de a Helikon Kiadó honlapján ked -
vezményesen megrendelhetők:
http://www.helikon.hu/termek/bojte-
csaba/A-mindennapi-kenyernel-is-
fontosabb-a-remeny/1828/
http://www.helikon.hu/termek/bojte-
csaba/Az-igazgyongy-fajdalombol-
szuletik/1863/
http://www.helikon.hu/termek/bojte-
csaba/A-virag-a-feny-fele-hajlik/1912/

Kordás nővérek jártak nálunk

Április 12-én, a délelőtti szentmisében
bemutatkoztak a Jézus Szíve népleányai
(SJC) szerzetesrend tagjai. Kordás nő -
véreknek is nevezik őket, mivel egyik fő
tevékenységük a sajtóapostolkodás és ők
üzemeltetik a Korda Kiadó köny ves -
boltjait. A vetített képes előadáson túl ki -
ad ványaikkal is megismerkedthettek a
hívek, mivel a szentmisét követően a
téren lehetőség nyílt azok meg vásár lá -
sára.
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Megismertük a szeretetet és hittünk benne

Életünk során számtalan kihívással találjuk szemben magunkat, me -
lyeknek megoldásában sokszor az motivál minket, hogy szeressenek,
elfogadjanak, elismerjenek. Keressük az elismerő szavakat, gesz tu so -
kat, elvárjuk a hálát és a megbecsülést. Igen, az ember ezekre termé sze -
ténél fogva vágyik, ami nem is baj, mert szükségünk van a meg erő sí -
tésre, a bátorításra, hogy napról napra tovább tudjunk haladni az
utunkon. Ám amikor ezek elmaradnak, vesztünk a motivációnkból, az
életkedvünkből és már nem akkora intenzitással tesszük a dolgokat és
igyekszünk a célunk felé, mint azelőtt.

Ma a társadalomban kialakult egy folyamatos versenyhelyzet, ahol a
gyengébb vagy szerényebb képességű elbukik és az erősebb, okosabb,
ügyesebb tovább megy. Ezzel szembesülve, az ember felteszi a maga
kérdéseit: Miért élek? Miért kell megfelelnem másoknak? Ki az, aki
olyannak szeret, amilyen vagyok?

Kedves testvérem, nekem erre egyetlen válaszom van, mely jó
hírként szolgál. Van Valaki, aki ismeri minden gyengeségedet és annak
ellenére szeret téged. Van Valaki, akinek az az egyetlen célja, hogy te
boldog légy. Van Valaki, aki személyesen és feltétel nélkül szeret téged.
Van Valaki, aki kész a végsőkig elmenni azért, hogy te élj.

Isten az, aki azt mondja neked, hogy: „ne félj, mert megváltottalak!
neveden szólítottalak, az enyém vagy... Mert drága vagy szememben,
becses vagy, és én szeretlek téged...” (Iz 43,1b.4a) Sőt, Isten nem csak
szeret, de még örömét is leli benned, ahogy a Szentírás többször is
említi. És nem azért szeret, amit az életben tettél vagy elértél, hanem
azért, mert Ő maga a szerető Atya, akit Jézus is úgy szólít meg, hogy
„Abba”, ami annyit tesz, hogy Apuka, Apuci. Ő az, aki szeretettel és
gyöngéd gondoskodással formál téged, a legapróbb részletekig, és a mai
napig is az utolsó kis hajszáladat is számon tartja (vö. Lk 12,7).

Istennek nem az számít, hogy mit értél el eddig az életedben, és
hogyan teljesítettél, sőt gyengeségeid, hibáid és bűneid sem vá laszt -
hatnak el téged az ő szeretetétől: „Mert a hegyek megindulhatnak és
megrendülhetnek a halmok, de az én szeretetem nem hagy el soha.” (Iz
54,10) Isten a jó és a rossz tulajdonságaiddal együtt szeret téged, azért
mert te a gyermeke vagy, Ő pedig maga a szeretet.

Isten képére formált ember vagy, és Isten nem hagyja magára az
alkotásait. Sőt szeretetének egy végső és visszavonhatatlan jelét adta,
mert „Isten szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött
Fiát küldte a világra, hogy általa éljünk.” (1Jn 4,9) Isten nagy árat
fizetett érted, hogy megmutassa, mennyire szeret. Ezért ne foglalkozz
azzal, hogy ha mások leértékelnek, mert Jézus Krisztus az életével
fizetett érted, nagy volt az árad! Ennyire szeret az Isten, önmagát adta
érted!

„Mit tegyünk most?” (vö. ApCsel 2,37) Mi mást tehetnénk, mint
hogy hittel elfogadjuk ezt a szeretetet!? Mert hitünk akkor kez dő dik,
amikor találkozunk a minket szerető Istennel.

TArJÁnyI AnITA
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Az Örök Világosság fényeskedjen
nekik, nyugodjanak békében!

† Drubina László
† Gálfi Sándorné rácz Márta
† Horváth József
† Konstantin Menyhárt
† Kovács Károly Imre
† Lévai Ferencné Kisistók
Etelka

Sok szeretettel köszöntjük test vé rein -
ket, akik az újjászületés szent sé gé ben
részesültek:

• Ábrahám Ilona Mária
• Asztalos Judit
• Bárány Liza
• Fekete Patrik
• Földi Ákos András
• Kocsis-Savanya Zsuzsanna
• Korom Boglárka
• Kovács János Erik
• Kövi András
• Kuczora Gergely
• Musák Luca
• nagy Martin Mátyás
• Salgó László Péter
• Tóth nikoletta
• Varga Ábel
• Varga Benjamin
• Vígh rozina

Mária zarándoklat
Szentháromság vasárnapján, má jus 31-

én, kora reggel hívő emberek ké szü lődtek a
Dómban, hogy zarán doklatra in duljanak a
város útjain Sze gedért és la kóinak testi-
lelki meg újulásáért.

A Dómból zászlókkal indultak át az
újszegedi Árpád-házi Szent Er zsébet temp -
lomhoz imádkozva, éne kelve. ott a menet -
hez többen is csat la koztak. Így ju tottak el a
felsővárosi templomba, majd a Petőfi telepi
Jézus Szíve templomba, ahol csat lakoztak a
tápéi testvérek is és részt vettek a szent -
misén.

A mi templomunkba, a Tátra térre már
többen érkeztek zászlókkal és ke resz ttel,
kb. fél egyre. Benyik atyá val fogadtuk
őket. Itt megpihentek egy kicsit és fel fris -
sülés után kb. 60-70 hívő indult útnak a
Piarista vér tanúk templomát érintve a Szent
ró kus templomba. ott tájékoztatót hal lot -
tunk arról, hogy mi lyen szerzetes rendek
voltak Szegeden és hol laktak, mígnem
1950-ben egyetlen éjszakán elvitték őket,
mint a rendszer ellen ségeit.

utunk az alsóvárosi kegy temp lom ba
vezetett. Útközben kántor segítségével
énekeltük és mondtuk a Szentháromság ró -
zsafüzért. A járó kelők egy-két pillan tást
vetettek ránk, aztán továbbmentek.

Alsóvároson a rózsafüzér Tár su lat és
ferences atya fogadott bennün ket, meg -
említve, hogy az eddigi nagy Mária-tisz -
telet, melyet a katolikusok érdemeként
emlegettek, mintha alább hagyott volna.

Alsóvárosról már egész sokan in dul -
tunk útnak a Dómba. Az egész esperes
kerületből jött testvérekkel és papokkal
együtt.

Útközben történt, hogy két közép korú
hölgy megkérdezte tőlünk, hogy milyen
menet ez? Mondtuk, hogy római kato likus

Mária zarándoklat a városért – és csatla -
koz tak hozzánk.

A Dóm felé menet is rózsafüzért imád -
koztunk és ismert hozsannás éneke ket
énekeltünk.

A Dómban koncelebrált szent misén
vettünk részt, ahol gyónási lehetőség is
volt. Kondé atya arról beszélt, hogy Mária
mindig az égi Édesanyánk marad, aki
Krisztushoz vezet bennünket.

Két testvérünk a mi templo munk ból –
Horváthné Kis Anna és Tari Antalné Jutka
– az elejétől a végéig kitartottak a város
körüli zarándok úton, ami nem kevés,
összesen 18 km volt!

Akik egészségi állapotuk miatt nem
tudtak gyalogolni, azok is eljöttek a Dómba
a befejező szent misére.

Mindenki azt mondta, hogy lélek emelő
volt ez az út, és szinte nem éreztük a fárad -
ságot. Érdemes volt részt venni rajta!

VASSnÉ AnIKó

Kovács Zsuzsa gyászmiséje
(2015. április 17.)

A Pásztor-házaspár május 17-én ün -
nepelte házassági évfordulójuk 35. ju -
bileumát. Isten éltesse őket egész ség -
ben, boldogságban, és áldja meg őket
bő séges kegyelmével még szá mos éven
át! Gratulálunk! 



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. június 8.

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

Szerzetesrendek plébániánk területén
Templomunk 40 éves jubileumára készülve és a megszentelt élet évében em -
lékezzünk meg azokról a plébániánk területén lévő kápolnákról, melyek a szer -
ze tesrendek 1950-es feloszlatásáig működtek:
1. Borromei Szent Károly „Irgalomházban” a Trencséni utcán.
2. Lazaristák rendházában: Baktói kertek 81. Ez az Alkotmány utcán volt.
3. Iskolanővérek Somogyi-telepi iskolájában, a Lidicei téren. Ez még most is
látszódik az épület külsején.
4. Az ún. „papok tanyája” az Acél u. (akkor Jezsuita u.) 1. sz. alatt.
5. Vincés nővérek házában: Baktói kertek 74.
6. A Délceg utcai óvoda épületében.
7. Szent Filoména kápolna az uzsoki u. 10. sz. házban. Falán ma is olvasható
az évszám: 1928.
8. A mostani templom elődje: a Tátra tér 5. sz. házba költözött át az uzsoki utcai
épületből, ez a Muntyán néni háza.

Az utóbbi kettő, mely tulajdonképpen egy és ugyanaz, kivételével az összes
megszűnt az 50-es években. Muntyán Valérné jóvoltából a Tátra tér 5. sz. ház
az egyház tulajdonába került. Ezt bontották le és építették fel helyén a mai
templomot a hívek, Singer Ferenc, első plébánosunk vezetésével. A plébániánk
1966-ban jött létre, előtte a Felsővároshoz tartozott ez a terület.

Kevesen tudják, hogy már 1947-ben felmerült egy külvárosi önálló egy -
házközség létrehozásának terve Szeged ezen területén. Hamvas Endre püspök
1947-ben Újsomogyi-telepi néven megalapította a Fodor-kert valamint a mai
Baktó és Újpetőfi-telep városrészekből álló plébániát. Ennek lelki gondozására
a lazarista szerzeteseket  és vincés nővéreket kérte fel. Mindkét rendet Depaul
(magyarosan: Páli) Szent Vince alapította a 17. század elején, és missziós -
papoknak illetve irgalmasnővéreknek is szokás nevezni őket.

ZóLyoMI norBErT

Muntyán Valérné egykori háza (Tátra tér 5.) kívülről és belülről. A szentmisét
bemutató atya Singer Ferenc. Ezüstmiséje Eleken volt 1968. június 16-án.
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