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Reményik Sándor:

Kövek zsoltára
(részlet)

Falakká fogtok összeállani,
És visszaveritek az Ige hangját,
És visszazengitek az orgonát, –
Az imádkozó nagy nyomorúságot
S az áhítat szárnyaló énekét
Szent nyugalommal veszitek körül.
Halkan dobogni fogtok a falakban,
Külön dobban meg minden kicsi kő,
És mégis-mégis egy ütemre vertek,
Egy óriási templom-dobbanással.
Isten, ha akarja, a köveket
Dobogtatja meg a szívek helyett.
Így szólt hozzánk a templom-építő.
Így beszélnek ma hozzánk a kövek.

Az emlékezet kosara

Az emlékezet érdekes dolog.
Minél tovább élünk, minél többet
átélünk, annál gazdagabb, és minél
többet meditálunk róla, annál mélyebb. Az elmúlt életünk átélt élményeiből nagyon sok véglegesen elsüllyed, de vannak kedves, vagy
éppen fájó emlékeink, amelyek maguktól is visszatérnek. Van, ami rendszeresen, van, ami váratlanul, sok
esetben összefüggéstelenül, vagy
csak nagyon hiányos összefüggésekkel.
Az ünnepek régen az emlékezet
gondozásának hivatalos alkalmai
voltak. A zsidóságban éppen úgy,
mint a kereszténységben. Jézus halálára, feltámadására, születésére,
mennybemenetelére, szavaira évente
vagy hetente emlékeztek követői,
akik egyházba szerveződtek. Így
vagyunk a családi ünnepeinkkel is. A
névnap, a születésnap, az érettségi
találkozó, a házassági jubileum, a
munkatársakkal való találkozás mindig az emlékek felidézését jelenti. De
az emlékeknek az a természete, hogy
kopnak, csak az marad meg belőlük,
amely nagyon mélyen érintett, és azt
is átszínezi a távolság időben és
térben. A nagy fájdalmakat megcsendesíti, a nagy lelkesedést lecsillapítja.
Most, a templomunk felszentelésének 40 éves jubileumán felrázzuk
az emlékezés kosarát. Amire már
rétegeket rakott az idő, azt felszínre

hozzuk, hogy újra megnézzük, átéljük és átgondoljuk. Az emlékekben
őrzött eseményeket nem lehet újra
megtörténtté tenni. Azok a múlthoz
tartoznak, ahova nem mehetünk
vissza. De miközben felszínre hoztuk, tanulhatunk belőle, vagy ezek az
emlékek új lendületet adhatnak nekünk. Ez a célja a mostani ünnepnek
is. Felrázni az emlékezés kosarát,
amit elfeledtünk, azt újra felidézni, és
ami szépet átéltünk s tettünk, azt tudatosítani, hogy lendületet adjon a
jelen és a jövő tetteihez.
Ez a kicsi templom téglából épült,
de csak első látásra. Az építés mozgatójának voltak konkrét irányítói,
elsők között Singer Ferenc atya, de
nem utolsó sorban dr. Udvardy József
püspök. Ők templomot álmodtak
ebbe a városba, ezen lakótelep
szélére akkor, amikor nem szabadott
ilyet álmodni. Majd ehhez a szép
gondolathoz százak társultak, vagy
talán ezrek. Néhány vezető ember
vágya felkeltette a többi emberben
szunnyadó szép vágyakat és a
vezetők hite tetté érlelte a kívánságokat és így született meg ez a templom Szent Gellért tiszteletére, az
Isten dicsőségére.
Amikor most felrázzuk az emlékezet kosarát, fényképek kerülnek elő
régebbi önmagunkról, tárgyak és
nevek a múltból, plakátok a régi eseményekről, de az emlékezet kosra
mélyén, a tárgyak és személyek alatt
ott található az ünnepi emlékezés
célja. Felfedezni a teremtő szent
álmot, amely Istennek házat épített.
Sőt azt az álmot, amely a ház köré
közösséget szervezett. Azt a lendületes álmot, amely most is működteti
ezt a közösséget. Az ünnep lényege,
hogy tovább adjuk ezt az álmot,
amely a jövő generációban is teremt
szociális közösséget, amely menedék
a védteleneknek, erő az erőtleneknek,
megpihenési lehetőség az élet vándorainak, mert Isten háza az emberek
között, a mi lakóhelyünk, ahol Isten
gyermekeinek és egymás jó testvéreinek érezhetjük magunkat.

BENyIK GyörGy
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Morzsák az emlékezet kosarából
Egyházközségünk egykori vezetőinek visszaemlékezése
Singer Ferenc plébános halálával
üresedett meg a Tarjánvárosi plébánia. Ekkor helyezett a Püspök Úr
plébániai kormányzóként a plébániára, jelezve, hogy ez nyárig szól.
Egy XXI. századi plébániai szervezetet és közösséget találtam. A II.
Vatikáni Zsinat világiak szerepéről
és feladatáról szóló útmutatása itt
teljes mértékben érvényesült. A hitoktatók baráti közösségben, összhangban dolgoztak, a hölgyek még
jól is főztek. Az akolitusok, áldoztatók, templomi, plébániai munkatársak a szolgálatuk fontosságát
átérezve, nagy lelkesedéssel munkálkodtak. Mindenki egyért: Krisztusért. A családias légkör természetesen az egész közösségre kihatott.
Úgy tűnt, hogy ez a plébánia
„önjáró”, pap nélkül is képes működni. Természetesen ez nem így
volt, a nyitott szívű plébános mögött a háttérben mindig voltak
papok, akik szolgálatot teljesítettek,
házas csoportokat, katekumeneket,
ifjúsági csoportokat vezettek. A
szellemi-lelki összetartozást biztosították.
Ekkor ezt a szolgálatot Benyik
György atya látta el. A harmonikus,
vidám légkör természetesen rám is
hatott. Világos volt, hogy mindez
nem anyagiak függvénye – hiszen
szerény körülmények között éltünk
–, hanem a szolgáló szeretet megélése, az együvé tartozás tudata és a
lelki háttér tette lehetővé.
Köszönöm, hogy tanulhattam,
Isten áldása legyen a Tarjánvárosi
közösségen.
Szeretettel: KováCS PéTER
(Plébániai kormányzó:
1993. január-augusztus)

1993 augusztusában kerültem a
Szeged-Tarjánvárosi Szent Gellért
plébániára mint plébános. Nagy
megtiszteltetésnek éreztem az új
feladatot, mert mindig csodáltam
ezt az új templomot, ami annyi
összefogással, hősiességgel épült a
kommunizmus idején. Kötődésem
is volt hozzá, mert szegedi lévén,
középiskolás koromban sokakkal
együtt – kétkezi munkámmal – én is
részt vehettem az építésében.
Később a nevezetes egyházmegyei
Szent Gellért Ifjúsági találkozón is
tevékenyen részt vettem az újszegedi fiatalokkal, később mint spirituális a kispapokkal.
Singer Ferenc plébános igen
értékes örökséget hagyott ránk.
Nemcsak a kőtemplom megépítésével, hanem a közösség létrehozásával. Jól működő képviselő-testületet, komoly karitász csoportot és
munkát, kiváló énekkart, elkötelezett hitoktatókat találtam a plébánián.
A célom – a lerakott jó alapokon
– a közösség továbbépítése volt.
Hamarosan megszületett a középiskolás csoport, a házas csoport és
egyetemista csoport, majd később a
Baba-mama klub a katekumen és
más csoportok. Többen kérdezték,
hogyan képzelem el a lakótelep
evangelizálását? A válaszom az
volt, hogy együtt veletek. Ezt a
missziót nem egyedül kell ellátnom,
és képtelenség is lenne bármilyen
módszerrel. Az élő közösség tud
evangelizálni, megszólítani, hitre
vezetni.
Ennek a közösségépítésnek és
evangelizációnk volt egy szerény,
de hatékony eszköze a Szőlőfürt
újság, ami 2002 karácsonyán született ennek a hírnek a továbbadásával, hogy Isten a Szeretet,
Isten végtelenül szeret téged. Később kibővült a Szőlőszem melléklettel a gyerekek számára. Valamint
havi rendszerességgel közöltük az
Életigét.
A megnövekedett közösségi élet
hamar kinőtte a plébánia épületét.
Közösségi házról álmodtunk.

Hittük, hogy ha az Úr akarata, akkor
megvalósul, jóllehet anyagiakban
szegény plébánia voltunk, szinte
„napról-napra” éltünk. És sorra tapasztaltuk a Gondviselés csodáit:
eladóvá vált két egymásmelletti
telek 40 m-re a templomtól. Az
önkormányzattól kaptunk 4 millió
Ft támogatást a ház megépítésére.
Létrehoztuk a Tarjánvárosi Élő
Közösség Alapítványt, aminek
egyik célja a Közösségi Ház fölépítése és berendezése, működtetése volt. Talán mondhatom, hogy
a templomépítés idejének lelkesedése tért vissza: mindenki magáénak érezte az új otthon létrehozását
és beleadta a magáét: ima, szenvedések fölajánlása, pénzadomány,
önkéntes munka vagy szervezés
formájában. A Boldog Apor Vilmos
Közösségi Ház építését már az új
plébános, Laurinyecz Mihály atya
vezetésével fejezték be.
Fontosak voltak a pünkösd
hétfői közösségi napok, az adventi
roráték a közös reggelivel, a
nagyböjti lelkigyakorlatok és zarándoklatok, amik mind közös gondolkodásból, imából és közös tervezéssel születtek.
2000 augusztusában köszöntem
el a közösségtől, 7 év ottani szolgálat után, ami az én számomra meghatározó, gyönyörű élmény volt és
marad. Köszönet minden Testvérnek, akivel együtt építhettük
Isten országát Tarjánban. Köszönöm a hitüket, bizalmukat, szeretetüket!

Szeretettel: KISS IMRE
(Plébános: 1993-2000)
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Kedves Testvérek, Barátaim!

A négy évvel ezelőtti búcsúlevelemet vettem kézbe, hogy a
tarjánvárosi Szent Gellért Plébánián eltöltött 11 lelkipásztori évre
visszatekintsek, mint első plébánosi helyemre.

Az ember úgy szeretné, hogy
egy szép, összefoglaló gondolatsor fogalmazódjon meg, ami illik
a közösen eltöltött értékes időhöz.
De ez nem olyan egyszerűen
megy.

Annakidején azt mondtam: ha
hét évig köztetek lehetek, nagyon
hálás leszek a Jó Istennek. És még
rá adott bő három évet. Mind a 11
év ajándék volt, hálás vagyok érte
Istennek. Azt is mondtam, hogy
elsődleges célom: továbbvinni azt
a jót, amit elődeim elkezdtek. Ezt
nehéz megmondani, hogy menynyire sikerült. Talán abban mérhető le, hogy azok a munkatársak,
akikkel Imre atya és még akár
Singer atya is kezdett, nagyrészt
megmaradtak-e munkatársaimnak. És abban, hogy a munkatársak tovább is megmaradnak-e az
utánam adódó helyzetekben éltető
közösségi tagokként. Ezt annak
bizonyítékaként könyvelném el,
hogy – Isten kegyelméből – talán
nem rontottam bele nagyon az
elődeim által elkezdett munkába.

Annakidején, mikor megtudtam, hogy közösségi ház építésébe
fogott leendő plébániám, igencsak
összeszorult a torkom: sosem voltam nagy pénzügyi szakember.
Még saját pénztárcám sincs. Ezért
talán ezt láttam leginkább föltornyosuló és rám nehezedő feladatnak. Úgy érzem, hatékonyan
megoldottuk sokak együttműködésével ezt a feladatot. De időközben rájöttem, hogy van ennél
sokkal központibb kérdés is: az,
hogy a munkatársaim összhangban legyenek egymással. Az egy
dolog, hogy én hogy jövök ki
velük. Ha nem megy, elöljáróként
mondhatom, hogy elválnak útjaink, vagy mondhatja nekem is a
munkatárs. De ha a munkatársaim
nem tudnak együtt dolgozni,

Szőlőfürt

akkor én hiába teszem meg, amit
velük kapcsolatban gondolok, az
mégsem elég. A hangsúly egy idő
után erre terelődött: hogy ne csak
velem, egymással is mindig éltető
szeretetkapcsolatban legyetek.
Köszönöm az Istennek azt a
készséget, amellyel egymás felé is
nyitottak voltatok, nem csak plébánosotok felé. Ha valami maradandó és építő erő volt, akkor ez
az.

Azt, hogy a hirtelen jött váltást
nem teherként, hanem feladatként, kihívásként értékeltem és
fogadtam, annak is köszönhettem,
hogy sok mindent megtanulhattam Köztetek, Veletek. Minden
jóindulatú figyelmeztetést, nevelő
gesztust végtelen hálával köszönök utólag is. Nagyon jól esett
minden dicsérő szavatok, de a figyelmeztetések is ugyanúgy sugározták a baráti szeretetet, törődést.

Azt a készséges lelkületet,
amellyel az utolsó pillanatig elkísértetek, hálásan köszönöm, hogy
megőriztétek utódom, Gyuri atya
lelkipásztori fáradozását támogatva is. Mióta elváltak útjaink, az
elmúlt négy évben egyre többen
felnőttek azok közül, akik még
gyermekek voltak, mikor köztetek
voltam. Csodálatos látni a felnőtté
válásokat, a családok bontakozását, azt, ahogy hivatások egymást
erősítve bontakoznak. Hálás
vagyok Istennek, hogy megadta
nem csak a vetés ajándékát,
hanem a szárba szökő és kalászt
érlelő folytatás megsejtését is. És
annak tapasztalatát, hogy akik
már odaát vannak, nem feledkeznek meg rólunk. Nyugodjanak
békében.

Szeretettel: MISI ATyA
(Plébános: 2000-2011)

Jubileum
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1977. Két évvel vagyunk templomunk felszentelése után. Én akkor már
több éve a kántori szolgálatot végeztem.
Singer atya rövid bulgáriai szabadságáról visszatérve lelkesen mesélte, menynyire tetszettek neki az ottani ortodox
templomokban hallható kis létszámú
kórusok. Én is lelkes bólogatásba kezdtem, mert nem tudtam a folytatást.
Singer atya határozottan kijelentette: A
mi templomunkba is kell ilyen énekkar!
Miután levegőhöz jutottam megpróbáltam a realitás talaján maradni: – De
Atya, hol vannak az ehhez szükséges
lelkes, kottát olvasni tudó, jó hangú
énekesek? – Itt van a lelkes templomi
közösség, köztük a templomépítők, válassz közülük, a kottaolvasás és a jó hang
az már rád tartozik! – hangzott a rövid,
határozott válasz.
És elkezdtük kb. 20 fővel. Mint egy
családban, a kisiskolástól a nyugdíjasig
minden korosztály képviselve volt. Majd
rövidesen felhangzott liturgiáinkon a
gregorián ének, a spirituálé, a többszólamú kórusmű, de a gitáros ifjúsági
dal is. Egyre gyarapodtunk létszámban,
zenei tudásban, a szolgálat végzésének
örömében.
S nem kellett sok idő hozzá, hogy a
városszéli kis templom kórusának a
hangja egyre messzebb hangozzék, és az
ország számos templomába, de a Vajdaságba, Hollandiába, Spanyolországba és
Németországba is elvigye a hírét a
Szeged-Tarjánvárosi Szent Gellért templomnak és közösségének. Köszönet érte
Singer atya, és az őt követő plébánosok
támogatásának, és a sok áldozattal járó
szolgálatot vállaló énekkaros testvéreinknek.
Énekkarunk munkájáról, mely szorosan egybekapcsolódott plébániánk, közösségünk eseményeivel, már a kezdetektől sok képpel, dokumentummal csatolt eseménynapló készült. Ezt idáig
Aigner Zoli és én őriztük. Most, a jubileum alkalmából szeretettel átnyújtom
Benyik plébános atyának, aki e feledhetetlen közel három évtizedben Singer
atya megbízásából, mint lelki vezető
énekkari közösségünk szeretett kulcsembere volt. A Soltvadkerten töltött feledhetetlen énekkari táborok nélkül
énekkari közösségünk sem hitbeli megalapozottságban, sem emberileg sem
szakmailag nem tudta volna szolgálatát
ilyen szinten végezni. Illesse ezért köszönet Őt is!
LAJoS ISTVáN
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Egyházközség születik Szeged-Tarján új templomában
Plébániánk és templomunk története „dióhéjban”

A Szent Gellért Plébánia Szegeden különös előzményekkel indult a
senki földjén.
Az 1940-50-es években egymással összeépült két területnek: a
Somogyi (ma Petőfi) és az Újsomogyi (ma Újpetőfi) telepnek három
vallási központja alakult ki. Időrendben az első a Lidicei téren található
iskolakápolna, a Miasszonyunk Iskolanővérek vezetésével; a második a
Karácsonyi Guidó által felépített
Jézus Szíve plébániatemplom; végül
a harmadik a vincésnővérek Délceg
utcai óvodájában lévő Szent Margit
kápolna, ahol a Baktóból átjáró lazarista atyák tevékenykedtek. 1950 után
gyakorlatilag csak a második maradt
meg. Viszont ezeken kívül kialakult
még egy misézőhely is, a körtöltésen
belül fekvő Fodor telepen. Ez volt az
Uzsoki utcai Szent Filoména kápolna. Fodor telep akkor még a Felsővárosi plébániához tartozott, nem volt
sem önálló temploma, sem saját
plébániája. Csupán a fent említett kicsiny Szent Filoména kápolna állt a
hívek rendelkezésére. Ezt a szükségkápolnát az Uzsoki u. 10. szám alatti
magánházban rendezték be. A házat a
Felsővárosi plébánia bérelte egy
Szűcsné nevezetű magánszemélytől.
Az 1940-es években a „vincés” nővérek és a lazarista szerzetesek szolgálták az itt élők vallási életét. 19471949 között összesen 8 lazarista
szerzetes működéséről tudunk: Csíkos Ferenc, Köves Béla, Kuti Imre,
róderburg Leó, Hir Antal, Tóth
Tibor, Termeczky Jenő és Borostyán
József. A rend 1950-es feloszlatását
követően a lelkipásztori szolgálatot
az Újpetőfi telepi plébánosok, illetve
a felsővárosi templom segédlelkészei
látták el: Balog Jenő, Bacsilla Sándor,
Horváth Lajos, Kiss István.
Már akkor felmerült az új
templom építésének gondolata,
Horváth Lajos atya gyűjtést is indított
erre a célra, de a kezdeményezés
akkor még nem volt elegendő. A
Szent Filoména kápolna, az akkori
miséző hely, az Uzsoki utca 10-ben
ma már magánház. A kihalásra ítélt
vallási közösséget özv. Muntyán
Valérné Goller Emília (1871-1962)

mentette meg, amikor a Tátra tér 5.
szám alatti házát 1958-ban a csanádi
püspökségnek ajándékozta miséző
helynek. Itt kezdett új egyházközség
alapításába dr. Udvardy József
szeged-csanádi püspök, amikor az
Uzsoki utcából áttelepítette a miséző
helyet a Tátra téri házba.
1958-1966 között Kiss István atya
– aki a kommunista időben megjárta
szegedi Csillag börtönt és volt
korábban tábori lelkész is – tartotta
fenn a hitéletet. Halála után, 1966ban vált le az egyházközség a Felsővárosi plébániáról, és lett önálló plébánia. Singer Ferenc atya plébánosi
kinevezésével kezdett érlelődni az új
templom építésének gondolata, mivel
az egykori családi házban működő
kápolna túl szűkösnek bizonyult.
1971 és 1975 között épült fel a
Szent Gellért templom. Ebben az
időben nem volt szabad a városban
templomot építeni, az engedély csak
az imahely bővítésre szólt. De a
szegedi hívek hitvallásnak tekintették, hogy saját templomuk legyen.
Saját kezükkel tégláról téglára
bontották a régi kápolnát, és a már
felépült oldalfalak közül kihordták
Muntyán néni házának törmelékeit.
Az imahelyből végül is templom lett,
szinte kizárólag a hívek adományaiból és kétkezi munkájuk eredményeképpen.

A templomépítés célja elsődlegesen az volt, hogy ennek a területnek,
mely csupán néhány éve rendelkezett
önálló plébániával, saját temploma
legyen. Hiszen várható volt, hogy a
város északi peremén történő lakótelep kiépítésével e térség lélekszáma
rohamosan meg fog nőni, és az addigi
kis családi ház már amúgy is szűknek
bizonyult.
1971. április 25-én történt az
ünnepélyes alapkőletétel, amikor is
dr. Udvardy József csanádi püspök,
az általa megadott templomépítési
engedély szövegének eredeti példányát az alapkőben elhelyezte. Pontosan abban az évben, amikor Szent
István megkeresztelkedésének ezredik jubileumát ünnepeltük, s egyben
ez az év volt egyházmegyénk védőszentjének, Szent Gellért püspök vértanúságának 925. évfordulója is. ám
nem csupán ez az egyetlen ok motiválta a híveket a lelkes templomépítő
munkára.
Közismert, hogy az elmúlt évszázadban Szegedet egy óriási árvíz
szinte teljesen elpusztította, s hogy
ezt a természeti katasztrófát követő
helyreállítás után teljesen új arculatot
kapott a város. Ki ne tudná, hogy a
Fogadalmi templom lényegében
emiatt az árvíz miatt született meg jó
néhány évtizeddel később? Arról
viszont már kevesebben tudnak, hogy
kicsiny templomunk hasonló ese-

Singer Ferenc atya szentmisét mutat be a Tátra tér 5. sz. alatti régi épületben
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mény hatására készült el. A nagy
árvíz után mintegy száz évvel a Tisza
ismét kilépett a medréből és újra
komolyan veszélyeztette a város
lakóit. 1970. tavaszán történt ez az
újabb árvíz, mikor a folyó rég nem
látott magas vízállásával csaknem
akkora veszedelmet jelentett Szegedre nézve, mint az 1879-es áradás.
Ebben az évben azonban a lakosság
és a katonaság összetartó és heteken
át kitartó emberfeletti munkája, s a
szakemberek irányította közös küzdelem megmentette a várost az újabb
pusztulástól. Ezért Szeged népe az
Isten iránt érzett hálájának és a Gondviselésbe vetett rendíthetetlen hitének
kifejezéseképpen elhatározta, hogy a
székesegyház mellett álljon egy
hálatemplom is a késői utókor számára megemlékezésül. Ennek hatására kezdtek tehát Szeged 9. templomának felépítéséhez, melyet Szent
Gellért tiszteletére szenteltek.
A tényleges építési munkálatok
1971. május 3-án kezdődtek meg. Az
építkezés két ütemben zajlott, hogy
biztosítva legyen az istentiszteletek
folytonossága. Először a bejárattól
balra eső rész, vagyis a mai gyóntató
szoba, az előtér és sekrestye készült
el. Ez gyakorlatig azt jelenti, hogy a
szomszéd ház irányában tartó bővítés
során beépítették azt a területet is,
amely korábban kert volt. Ezt követően a második ütemben lebontották a
régi kápolnahelyiséget és felépítették
a kibővített templomot.
Az építkezés a hatóságok felé
mindig kápolnabővítés címen szerepelt. Valójában itt egy teljesen új
épület felhúzásáról volt szó. Singer
atyáék kitűnően úgy szervezték meg
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Szőlőfürt

Az alapkőletétel 1971. április 25-én

az építkezést, hogy még csak a
látszatát is elkerüljék a templomépítésnek. Hiszen abban az időben
igencsak kellemetlen következményekkel járt volna, ha kiderül az
igazság. Először tehát elkészült a
templom fala, amely kőkerítésként
takarta a régi épületet. Azután végrehajtották az első ütemben kijelölt
feladatot. Ez idő alatt a régi helyen
folytak a szentmisék. A dolog érdekessége, hogy amikor már berendezték az új épületrészt, az egykori kápolna helyiséget (18 m2-es volt!) a
mérnöki rajzokon raktárnak tüntették
fel.
A templomról készítettek egy kis
makettet, amit először a Dómba,
majd később az összes szegedi
templomba elvittek. Mindenütt jól
látható helyen állították fel, hogy
azok, akik valami kis anyagi támogatást tudnak nyújtani, ismerjék meg

A templomszentelés 1975. szeptember 21-én

Szeged legújabb építendő templomát.
Ez a templom leszámítva a külföldi
segélyeket (amelyek megszerzése
Singer atyának köszönhető) teljes
egészében a hívek adományából és
önkéntes kétkezi munkájával épült
fel. A tervező és építésvezető mérnököktől kezdve a technikusokon, a kőműves, lakatos, asztalos, villanyszerelő, festő, vízvezeték-szerelő szakmunkásokon keresztül a besegítő
munkát végzőkig mindenki önkéntes
társadalmi munkával kapcsolódott be
az építkezésbe. Minden hétköznap
du. 4 órakor kezdték a munkát, és az
építkezésről szóló napló tanúsága
szerint sokszor csak késő éjszaka
hagyták abba azt. Ezért áll fenn mind
a mai napig az a szokás, hogy a
szentmisék egyetemes könyörgéseit
minden egyes alkalommal a templomért áldozatot hozó emberekért
szóló fohász zárja: hiszen a rendkívül
kicsiny kiindulási alappal (39.890 Ft)
rendelkező egyházközség mindennél
értékesebb tőkéje az önkéntes munkára jelentkezők lelkesedése volt. S
mint azt a feljegyzések igazolják, ez a
kezdeti lelkesedés a későbbiek során
sem csappant meg.
A templomépítés történetéből fontos megemlíteni 1972. őszét. Miután
augusztus utolsó vasárnapján a délutáni ünnepi szentmisével búcsút vett
a közösség a régi kápolnától, lebontották a több mint 10 éve kápolnaként
működő épületet. Szeptember első
vasárnapján már az új térben folyt a
mise – egyelőre tető nélkül. A következő esztendőben megérkezett a 12
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tonna épületvas, a tető borításához
szükséges 5 mázsa vörösrézlemez,
valamint a tölgy- és akácfa anyag.
1974. szeptember 20-ára befejeződtek a templomon a külső munkák. Ez
időtájt tett látogatást a helyszínen
Pogi érsek, pápai nuncius, aki elismerőleg nyilatkozott a hívek áldozatkészségéről s a templom építészeti és
művészeti értékéről. A következő
télen tovább folytak a belső munkálatok, s lassan helyére került az
összes liturgikus berendezés is. Július
1-jén mutatták be az első szentmisét
az új templomtérben, bár még ideiglenes helyen. Nagyboldogasszony
ünnepén szólalt meg először már
szentmise keretében az elektromos
orgona. Augusztus végén elkészült a
beton harangláb is, melyet csak az
építés legutolsó napján állítottak fel,
a környék lakóit is meglepve ezzel.
Végül éppen 40 éve, 1975. szeptember 21-én megtörtént a felszentelés.
A templom tervezője az ybl díjas
Tarnai István építész, belső berendezése főként Fekete János hódmezővásárhelyi iparművész alkotása. Az
elektromos orgonát Albert Péter villamosmérnök tervezte és építette meg
(sajnos ez 1995. december 26-án
gyújtogatás miatt leégett). Varga
Mátyás Kossuth-díjas kiváló művésznek köszönhetjük az előtérben
látható triptichont, a keresztút tűzzománc képeit, a betlehem figurákat
és a szentsírt. A templomkaput Tóth
Sándor Munkácsy díjas szobrász- és
éremművész szőlőfürt formában
elhelyezett plakettjei díszítik.

A Szent Gellért Énekkar

Szőlőfürt
Singer atya biztatására két fontos
közösség is kialakult az évek során.
Szegeden elsőként itt indult az akolitusok szolgálata, akik ma is, mint 40
évvel ezelőtt, kitartóan szolgálják a
híveket igeliturgiával, beteglátogatással, áldoztatással és esetenként
szociális munkával. Itt szervezte meg
Gyulay Endre akkori spirituális, a
későbbi megyéspüspök, minden félelem és politikai nyomás ellenére az
első Szent Gellért Ifjúsági Napot.
A templomépítőkből megalakult a
Szent Gellért Énekkar Lajos István
karnagy vezetésével. A kórus, melyhez később sokan csatlakoztak a plébániai kötődésű többi hívő közül is,
25 éven át működött (1977-2002) és
határainkon kívül is öregbítette a
közösség hírnevét. Lajos István elköszönése után Berke Anikó, majd T.
Kis Gabriella lett a karnagy. Érdemes
megemlékeznünk a kórusról egy
kicsit részletesebben is, hiszen a
templomépítés mellett ennek is nagyon fontos szerepe volt az itteni
stabil közösség kialakulásában.
Az énekkar nagyon hamar egy
lelkes, családias kis közösségé forrt
össze. A természetesen adódó zenei
nehézségeken könnyen átsegítette
tagjait a határtalan lelkesedés, és
szolgálatuk szépségének felismerése.
Majd egyre inkább kibővült olyan
testvérekkel, akik zeneileg iskolázottak voltak, hangszereken játszottak,
és nemsokára mind zeneileg, mind
közösségi élet szempontjából egy
ütőképes közösség alakult ki. Hamarosan elterjedt a városban, hogy érde-
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Lajos István karnagy

mes a Tátra térre egy-egy énekkari
misére kijönni. Az énekkar 25 éves
jubileumán így emlékezett vissza
Lajos István:
„Lassan kiléptünk templomunk
falai közül. Elfogadtunk meghívásokat, énekkari találkozókon való
közreműködést. Utazásainkat legtöbbször túrákkal, kirándulásokkal
színesítettük, kirándulásainkon viszont mindig megtaláltuk annak a
módját, hogy szentmisén is énekeljünk. Többször énekeltünk a mozgássérülteknek, és rendszeresen a plébániánk lelki gondozása alatt álló Acél
utcai Szociális otthon karácsonyi
ünnepségén. Zenei megtiszteltetésnek vettük, mikor több alkalommal
volt lehetőségünk a Dóm kiváló
kórusával együtt énekelnünk. Énekkarunk történetének kiemelkedő eseményei voltak, mikor hosszú és
intenzív felkészülés után külföldön is
képviselhettük a magyar vallásos és
világi kóruskultúrát. Jugoszlávia:
Bácstopolya, Szabadka (1980); Hollandia: Uithuisermeeden, Groningen
(1988); Spanyolország: Barcelona
(1991); Németország: Bogen (1996
július); Scheiern (1996 október).
(Ezek a fellépések mind viszonzásai
voltak a külföldi énekkarok idelátogatásának – A Szerk.)
Végezetül a krónikás hadd szóljon
arról a – gyakorlat által bizonyított –
meggyőződéséről, hogy a közösség
jó hangulatához, az összetartozás
érzésének elmélyítéséhez, és a munka
eredményességéhez föltétlenül szükség volt az énekpróbákon kívüli
színes együttlétekre is. Úgy gondo-
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lom, ezekben sem volt hiány! Közösen farsangoltunk és szilvesztereztünk. Voltak közös színház- és mozi
látogatásaink. Évenként összejöttünk
Edit néniék tiszaparti nyaralójában, e
sorok írójának dorozsmai kertjében,
Mészáros Bandi tiszaszigeti nyaralójában, és az igazi fénypont évenként
az az egy hét volt, amit énekkarunk
lelki vezetőjének, Benyik atyának
soltvadkerti nyaralójában eltölthettünk! Feledhetetlenek voltak ezek az
együttlétek! oly annyira szorosra
fűzték kapcsolatainkat, hogy énekkari ’barátságból’ énekkari házasságok is születtek.”
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Szőlőfürt
Vilmos mártír püspökről neveztek el.
A hívek ugyanis az ő közbenjárását
kérték annakidején, amikor a régi
épületet sikerült megszerezni.

Misi atya idejében vert gyökeret a
plébánián az 550. sz. Márton áron
Cserkészcsapat, amely ma 50 fős
aktív közösség, és amely természet
közeli élethez szoktatja a városi
gyerekeket. Szintén abban az időben
választotta otthonául a plébániát a
Katona Nándor Közösség, amely
egykor az újszegedi plébánián alakult
meg egyetemistákból, főiskolásokból, de mára már egy nagycsaládos
csoportként működik. Családonként
3-7 gyereket nevelnek és egyben a
vallásosság egyik bázis közösségeként szolgálnak plébániánk számára.

2011-ben következett az újabb
plébános váltás, amikor dr. Benyik
György – aki egykoron kisegítő lelkészként volt jelen évekig a plébánia
életében – került az egyházközség
élére. Ő és persze elődei is fontosnak
tartják a Szentlélek külön adományát,
hogy amit az egyik plébános épített,

azt az utód nem rombolta le, hanem
tovább építette.

Szeptember 20-án van a templom
felszentelésének 40. évfordulója,
melyre egy éven át, a Templomunk
Évében különféle akciókkal készültünk: a templom felújításával, festéssel, a székek felújításával és akadálymentesítéssel. Híveink segítségével
indítottuk el a Biblia kézzel történő
lemásolását, mely előbb szegedi,
majd országhatáron túlnövő program
lett és egy 5061 oldalas kódex született belőle, amelyet 2015. október
14-én fogjuk Ferenc pápának átadni
rómában egy zarándoklat keretében.
Alapítóink tégláról téglára hordták
össze a templom épületét, most mi
laponként másoltuk a Bibliát, és ezzel
egy új mozgalmat indítottunk el,
emlékül a régiek buzgóságára.
összeállította:

Singer Ferenc plébános

A templomépítő Singer Ferenc
atya hirtelen halála után 1993-ban, 6
hónapig Kovács Péter plébániai kormányzóként vezette az egyházközséget. 1993 augusztusában dr. Kiss
Imre, a Szegedi Hittudományi Főiskola tanára lett az új plébános (19932000), aki a fokoláre mozgalom elkötelezett papjaként törekedett elődjének közösségi lelkületét erősíteni.
Megvásárolva az Iglói utca 1. számú
házat, a plébánia közösségi házzal
bővült, melyet Apor Vilmosról neveztek el. A hitoktatásnak és közösségi
életnek helyt adó régi épületet azonban hamarosan kinőtte az egyre gyarapodó egyházközség. Dr. Laurinyecz
Mihály plébánossága (2000-2011)
alatt építették fel az új, emeletes és
tágas közösségi házat, amelyet az
éppen akkor boldoggá avatott Apor

Plébánosaink, kisegítő lelkészeink 1966-2015

BENyIK GyörGy
ZóLyoMI NorBErT

8

Részlet dr. Szilas József
vicarius generalis
1975. augusztus 27-i beszédéből

Tele van a szívünk-lelkünk az Isten
iránti hálával, mert templomépítésünk
már a befejezéséhez közeledik. Szegeden, a Tátra térén 1971. április hó 25én szentelte meg a templom alapkövét
dr. Udvardy József püspökünk körülvéve papságával és igen sok hívővel.
Azóta társadalmi munkával folyik az
építés: ingyen dolgoznak az emberek,
ki mikor ráér.
Szent Gellért első Csanád egyházmegyei püspök vértanú tiszteletére
építjük e templomot. A Katolikus
Anyaszentegyház az idén jubileumi
szentévet ünnepel VI. Pál pápánk
előírása szerint a kiengesztelődés és
megújulás szellemében. Ezt a célkitűzést akarja szolgálni ez a templomunk
is a jövőben.
Terveink szerint a most 1975. szeptember 21-én Szent Gellért ünnepét
megelőző vasárnapon szenteli fel
templomunkat megyéspüspökünk.
Jelenleg nagy ütemben folyik a
munka. Most borítják be a padozatot
külön erre a célra méretezett és készített téglákkal. Ugyancsak most készítik
a liturgikus tér padozatát is. Ezt az írást
ide a liturgikus tér padozata alá, az
oltár alá tesszük be.
Kérjük mindazokat, akik majd e sorokat valaha is olvassák: gondoljanak
ránk és az összes templomépítő testvéreinkre.
Isten iránti rendíthetetlen hitünk,
reményünk és szeretetünk építette fel
ezt a templomot. Segített ebben a Magyarok Nagyasszonya a boldogságos
Szűz Mária és egyházmegyénk védőszentje Szent Gellért tisztelete és az ő
kiesdett segítségük.
Templomunk
titulusa:
Szent
Gellért, Csanád egyházmegye első
vértanú püspöke. Vértanúságot szenvedett 1046. szeptember 24-én. Az ő
szellemében s tiszteletét őrizve és
folytatva álljon ez a templom a Krisztuskövető magyar katolikus ősök
hitének a tanúságára. A most élő – és
különlegesen is a templomot építő –
katolikus magyarok krisztusi hitének a
bizonyságára, álljon és őrizze a
jövőben is a szegedi magyarok hitét.

Szőlőfürt
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Az Építő Bizottság: 1971. október 19-én alakult
Egyházi elnöke, hivatalból: Singer Ferenc
Világi elnök: Kiss József építésvezető főmérnök
Pénztáros: Bán Árpád
Reszort felelősök:
Asztalos munkák: Bite István – Csonka József
Lakatos munkák: Kovács György
Kőműves munkák: Bánfi Antal
Szakipari munkák: Terhes László
Anyagbeszerzés: Bimbó Lajos
Villanyszerelés: Rácz László
Karbantartás, raktározás: Lengyel György, Bán Árpád

Főmunkatársak:
Tervező mérnök: Tarnai István
Statikus mérnök: Kellner János
Kivitelező mérnök: Kiss József
Belső tervező: Réday Ferenc
Liturgikus tér és egyéb liturgikus tárgyak készítője: Fekete János
kerámíkus művész
Bejárati bronzkapu készítője: Tóth Sándor szobrászművész
(plakettek)
Elektromérnök: Elter Antal
Elektromos orgona tervezője és kivitelezője: Albert Péter
A vasszerkezet: Kovács György
A faszerkezet: Bite István
A tető vörösréz borítása: Ábrahám József munkája.
Miseruha készítője: Fekete Jánosné iparművész
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Szőlőfürt

Plébániai nyaralás a Felvidéken és Prágában 2015. június 22-27.

Plébániai közösségünk 43
fős csoportja indult június 22én kora reggel a várakozás izgalmával a várva várt közös
családi nyaralásra a Tátra térről. Utunk első állomása a
szlovákiai
Besztercebánya
volt. rövid városnézés után a
Zobor vidéke felé haladtunk
tovább. Megálltunk Csitár
községben, ahol Kodály Zoltán
emlékműve előtt hajtottunk
fejet, majd a magyarlakta Zsére falu vendéglátását élveztük.

jól esett megpihenni a Krisztál
szálló kényelmes szobáiban.
A következő napon a prágai
óváros nevezetességeivel ismerkedtünk. Este a Moldva
folyón hajózva gyönyörködtünk Prága panorámájában,
közben finom svédasztalos
vacsorát fogyasztva.

Másnap a garamszentbenedeki bencés kolostor szépségeit csodáltuk meg, majd Nyitra püspöki templomát és várát
kerestük fel. Délután Pozsony
óvárosát jártuk be, sajnos hideg, esős időben. Vigasztalást
a híres Mayer cukrászdában
elfogyasztott kávé és finom
süti nyújtott, itt is örömmel
fedeztünk fel a magyar emlékeket. Este érkeztünk Prágába,

Csütörtökön Karlovy Varyba, az osztrák-Magyar Monarchia leghíresebb fürdővárosába, az egykori Karlsbadba
kirándultunk. Útközben meglátogattuk Krivoklat királyi
várát, amely gyönyörű környezetével és épségben fennmaradt állapotával lenyűgöző élményt jelentett. Hazafelé cseh

9

nemzeti eledelt kaptunk vacsorára a kruseváczi sörgyár
vendéglőjében.
Pénteken a Győzedelmes
Szűz Mária templomában
fohászkodtunk
a
Prágai
Jézuska nevezetes, mindig más
nemzet által készített ruhába
öltöztetett kis viaszszobra
előtt, majd a prágai királyi vár,
a Hradzsin épületeivel ismerkedtünk meg alaposan. Megcsodáltuk a Szent Vitus
székesegyházat és a nevezetes
Aranyutcácskát. A középkori
híres Károly hídon át sétáltunk
vissza az óvárosba. Este közös
vacsorát ettünk egy patinás
prágai sörözőben.

Szombaton reggel haza
indultunk, de még egy nagyszerű élmény várt ránk: betértünk Telc városába, amely méltán lett a világörökség része.
Főtere csodálatosan karbantartott, több száz éves házaival
szinte díszletként hat és a múlt
emlékeit idézi.

Fáradtan, de boldogan érkeztünk meg szombat este egy
szép közösségi élménnyel gazdagodva.

BNÉ JUTKA
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Szőlőfürt

Felhőtlen szórakozás a Karitász jóvoltából
Az idei évben már 8. alkalommal
rendezte meg a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász, plébániánkkal
karöltve a rászoruló gyermekek nyári
táboroztatását. A szervezők igyekeznek minden évben tartalmas programokkal feledhetetlenné tenni számukra ezt a néhány napot. Az 5 napos
program június 29-től július 3-ig
tartott, melyet már nagyon vártak a
gyerekek. Plébániánkról az idén 8
család 9 gyermeke került a szerencsés
kiválasztottak közé, kapcsolódva az
alsóvárosi gyermekekhez.
Karitász munkatársaink az idén
két nap programjának megszervezését és felügyeletét vállalták. Közösségi Házunkban volt a nyitó foglalkozás, melyen a gyerekek feszültségét
Szögi Ildikó hitoktatónk játékos
ismerkedéssel és nagy-nagy szeretettel oldotta fel. A finom ebéd elfogyasztása után, a gyerekek Ildikó vezetésével Zelk Zoltán „A három
nyúl” című meséjét dolgozták fel. A
mesét a gyerekek a lelkes segítőkkel
együtt igen kreatív módon, kézügyességüket igénybe véve, no meg
sok-sok nevetéssel jelenítették meg.
A nap fénypontja a mese élő főszereplőinek simogatása lett. A vidám
gyerekek névadó szülőkké is váltak a
nap végére: ugyanis a mese hatására
az aranyos nyuszikát elnevezték
SZörNyELLáNAK. Boldogan köszöntek el egymástól, hiszen a követ-
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fagylalt csak tetézte a gyerekek örömét. A nap végére a játéktól elfáradva, de igen boldogan búcsúztak egymástól és segítőiktől.
Nagy kalandok vártak még rájuk a
hét hátralevő részében is. Ismereteiket segített bővíteni, az AGorA, a
Tűzoltóság, az Alsóvárosi Tájház, a
Ferences templom látogatása, és még
sok-sok játékos foglalkozás.
kező nap legalább ilyen izgalmasnak
ígérkezett.
Kedden Algyőre mentünk a Borbála fürdőbe. Ez a program minden
évben elmaradhatatlan, a gyerekek
legnagyobb örömére! Volt, aki megszeppenve várta, mert még egyszer
sem volt ilyen élményben része!
Mások önfeledten próbálták meggyőzni úszástudásukról a segítőket!
Végül is kompromisszumot kötöttünk: ki-ki tudásának és játékos bátorságának függvényében játszhatott.
Ennek ellenére igyekeztünk jól érezni
magunkat. Az ebéd is igen csábító
volt, hiszen hatalmas és igen ízletes
pizzákat kaptunk. No és a finom

Azt hiszem, nemcsak a gyerekeknek, hanem nekünk segítőknek is
sok-sok szép élményben, és új tapasztalatban volt részünk. Hiszen, még ha
csak néhány órára is, de önfeledt játékra, felhőtlen szórakozásra és izgalmas kalandra vittünk néhány gyereket, akinek ez volt a NyArALáS.
Köszönet érte, minden közreműködő segítőnek!
KIS ILoNA
(karitász önkéntes)

A Szőlőfürt melléklete 2015. Szeptember

Kedves Gyerekek!

Új és régi hittanosok, kicsik és nagyok!
Szeretettel köszöntünk szüleitekkel
együtt mindnyájatokat. A Szentlélek
segítségével kezdjük el az új hittanévet.
Gyertek, induljunk együtt megismerni
Jézust a hittanórákon, a szentmiséken és
a szeretetben. Tanuljunk örömmel, hiszen aki Jézust megismeri, a legcsodálatosabb, leghűségesebb, leghatalmasabb
barátra talál.

A vastagon keretezett négyzetekben egy bibliai személy nevét rejtettük el:
Ki ő és miben a példaképünk?

1. Jézus születésének ünnepe

2. A kánai menyegzőn ez lett a vízből
3. A második evangélium szerzője

4. Péter, Jakab és János eretdeti foglalkozása
5. Jézus feltámadásának ünnepe

Szerinted melyik füzetből tépték ki azt a
lapot, amelyiken az üzenet van?

6. A város, ahol Jézus
meghalt

7. Ő kente be balzsammal
Jézus lábát

A Szőlőfürt melléklete

Szent Gellért élete

Ez alkalommal nem mesét, hanem egy
igaz történetet olvashattok. Főleg a
nagyobbaknak ajánljuk!

Szent Gellért György néven született 980 körül Itália földjén, Velencében. Ötéves korában súlyosan
megbetegedett, ezért szülei áthajóztak vele a Szent György-szigeten lévő
bencés kolostorba. Abban bíztak,
hogy fiuk a szerzetesek imáinak
köszönhetően talán meggyógyul. Így
is történt. A szülők ezért hálából a
kolostorban hagyták gyermeküket,
hogy a szerzetesek között nevelkedhessen és ő is pap legyen.

azonban hatalmas viharba keveredtek. A kereskedőhajó a Porec melletti
Szent András-szigeten vetett horgonyt. Gellért a sziget bencés monostorában talált menedéket. A több
napig elhúzódó kényszerpihenő alatt
ismerkedett meg Gaudentius pannonhalmi apáttal, aki mesélt Gellértnek a
magyarokról. A pannonhalmi apát
barátságot kötött a fiatal szerzetessel.
Meggyőzte Gellértet, hogy tartson
vele magyar földre és segítse őt a hittérítésben. Gellért elfogadta a meghívást. Azt remélte ugyanis, hogy
Magyarországról könnyebben eljut a
Szentföldre.

György tizenöt éves lehetett, amikor istenfélő édesapja szentföldi
zarándoklatra indult. Útközben azonban arab rablók támadták meg csapatukat, és meggyilkolták. György
ekkor apja iránti tiszteletből felvette
annak nevét, így lett Gellért. Kiváló
tanulmányi eredményeinek köszönhetően rendtársai a monostor vezetőjének választották. Később Bolognában tanult. Az iskola elvégzése után a
monostorban tanított, majd apát lett.
Nagy vágya volt, hogy eljusson a
Szentföldre, ezért három év múlva
útnak indult.
Társaival Zadarba hajózott azzal a
szándékkal, hogy onnan folytatják
útjukat a Szentföld felé. Útközben

Több hónap utazás után érkeztek
meg Magyarországra. Első útjuk a
pécsi Mór püspökhöz vezetett, majd
Asztrik pécsváradi apáttal kiegészülve indultak Székesfehérvárra,
István királyhoz. Gellértet augusztus
15-én mutatták be István királynak,
aki megbízta őt Imre herceg nevelésével, és különböző diplomáciai
feladatokkal is ellátta.
Amikor Imre herceg tizenhat éves
lett, Gellért visszavonult Bakonybélbe, hogy csendes, imádságos életet
éljen. Nem sokáig élvezhette azonban
a Bakony magányát, ugyanis István
király megbízta a Maros menti egyházmegye megszervezésével. Gellért
az egyházszervezést azzal kezdte,
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hogy az egyházmegye területét hét
főesperességre osztotta, a papi utánpótlás biztosítására pedig káptalani
iskolát szervezett. Templomokat építtetett, köztük a székesegyházat és a
bencés monostort.
Gellért püspök nem végezhette sokáig hittérítőmunkáját, ugyanis Vata
pogány csapatának durva támadása
közben vértanúhalált halt. Vértanúhaláláról a végzetes napot megelőző
éjszakán látomása volt. 1046 szeptemberében a lengyelországi száműzetésből hazatérő Endre és Levente
fogadására igyekezett püspöktársaival, Böddel és Benetával, amikor pogány lázadók kőzáport zúdítottak
rájuk. Gellért a kereszt jelével áldotta
meg támadóit, akik ettől még jobban
feldühödtek, és kiráncigálták a
szekeréből. A kordéhoz kötötték, és a
hegyről a mélybe taszították. A
hegyet később róla nevezték el
Gellért-hegynek. Szentté avatására
Szent László királysága idején került
sor.

Egyházmegyénk és templomunk
védőszentje.
Ünnepe szeptember 24-én van.
(Forrás: Tiszták, hősök, szentek 2
Danica Könyvkiadó 2013.)

Szőlőfürt
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„Isten szívében mindenkinek helye van”
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Hittanos tábor 2015. július 13-15.

2015. július 13-15. között hittanos tábort tartottunk a plébánián.
A foglalkozások témája a A
megszentelt élet (szerzetesek) éve
kapcsán Assisi Szent Ferenc élete
volt. A délelőtti játékok egymás
jobb megismerését szolgálták. A
Napfivér, Holdnővér című film
segítségével ismerkedtünk Ferenc
életével. Dramatizálás keretében
próbáltunk a Szent életébe, körülményeibe beleérezni.

Az egyik résztvevő gyermek írása:

A tábort egy imádságos, elmélkedős, alkotós padlóképes foglalkozás zárta melynek üzenete így
foglalható össze: Isten szívében
mindenkinek helye van.
„álmod úgy valósul meg, ha
apránként építesz. Ne tégy sokat,
de azt jól, öröm lesz a bére. Életed
éld szabadon, szánj időt a szépre,
kőre követ nap mint nap, titkod
lassan érik. Így növekszel nap
mint nap, míg felérsz az égig.”

A kézműves foglalkozáson
mindenki megalkotta a saját
keresztjét: rajz, majd díszítés
gyöngyökkel, ki-ki a maga ízlésének megfelelően. Szent Ferenc
templomot épített és mi is megpróbáltuk csapatban: az építőmester vak munkásainak elmesélte a tervet, akik sikeresen fel is
építették az épületet. A közös
munka nehézségeiről és szépségeiről szereztünk tapasztalatokat,
és közben jól szórakoztunk. Moziztunk is: Nagyon vadon (a film),
sok nevetéssel és popcorn-nal.

Ez a részlet a Napfivér, Holdnővér egyik dalából akár életünk
mottója is lehet, hiszen pontosan
ezt valósítjuk meg a pre-evangelizálás során. Minden egyes kis
foglalkozás a hittanosainkkal apró
lépések sora, mely reményeink
szerint elvezeti az ő szívüket is
Istenhez.
SZöGI ILDIKó

Hittanos táborban voltam, melynek helyszíne a Közösségi Ház
volt. Játékos formában ismerkedtünk meg egymással. Ildi néni és
Norbi bácsi tartalmas programot
szervezett nekünk. A sok játszás
mellett filmeket néztünk, kézműveskedtünk.

Minden tevékenységünk a szeretet
köré épült. Hitoktatóink kedveskedtek nekünk fánkkal, pattogatott
kukoricával és dinnyével. Nagyon
jól éreztem magam ezen a három
napon.

LEHEL
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A pók hálója

Szőlőfürt

Az idei KNK tábor Kismaroson, a „Kanyar tanya”
nevű szálláshelyen volt, augusztus elején. A programok
összeállításánál bölcs önmérsékletet tanúsítottunk, nem
zsúfoltunk túl sok mindent egy napra, így minden nap volt
pár óránk, amikor lábunkat felpolcolva csak ültünk a
verandán és kávét (na jó, gyakrabban sört) kortyolgatva
megtárgyaltuk az élet nagy kérdéseit. Közben valahogy
újra és újra felbukkant az „életközépi válság” kifejezés, ki
tudja miért..., illetve szinte minden délután volt rá idő
hogy lemenjünk a közeli szabad strandra. Tombolt a
kánikula, ezért különösen szerencsések voltunk, hogy
közvetlenül a Duna partján lakhattunk.
Az egy hét alatt tettünk pár túrát is, már rövidebb
távon és kisebb szintemelkedéssel, mint korábban, ám
változatlan lelkesedéssel. A hegycsúcsok nevére már nem
emlékszem, de ha becsukom a szemem, akkor fel tudom
idézni, hogy milyen volt az ösvény és a fák, ki jött ott
mellettem és miről beszélgettünk.
Az öregedésnek egyébként vannak jó oldalai is: ahogy
a mi életkorunk, úgy a gyerekeinké is növekszik, egyre
önállóbbak. A legtöbben este már csak lazán odaszóltunk
szemünk fényének hogy „menj már mosakodni”, és amíg
mi tovább trécseltünk, a gyerek önállóan elkészült az esti
teendőkkel, nekünk már csak a jóéjt-puszi kellemes
feladata jutott.
Két napot velünk töltött Gyuri atya is (ehhez valami
képtelenül korai hajnali időpontban kellett elindulnia
Szegedről), többünknek tartalmas beszélgetései voltak
Vele. Köszönjük.
Mivel Kismaroson nemcsak Duna van, hanem a
ciszterci rend magyarországi női kolostora is, idén a
nővéreket kértük meg a lelki napunk animálására. Első
ízben vezette apáca a lelkigyakorlatunkat. Nos, ez az írás
szubjektív beszámoló. Nekem nagyon sokat adott az a pár
óra, amit a nővérekkel töltöttünk. Az elköteleződésről
beszéltek. A saját elköteleződésükről és a mienkről. Azt a
képet használták, ahogy a pók megfonja a hálóját. A
periféria, a kör alakú háló csodálatos, de fontos (illetve a
legfontosabb) az az egy szál is, ami a plafonhoz köti. Ha
ezt elvágjuk, az egész a mélybe zuhan. Kell foglalkoznunk a mindennapi földi dolgokkal (a háló széli részeivel,
a kör vagy sokszög alakú műalkotással), de a legfontosabb az Istenhez kötő egyetlen függőleges szál. Azért van
oly sok területen válságban a mai világ, mert ezt a szálat
elvágtuk.
Kérdésünkre, hogy egy mai (külső munkahelyen)
dolgozó és több gyermeket nevelő anyának hogyan lehetne ideje hosszan imádkozni, többek között azt is válaszolták, hogy az öntudatunk legyen meg, ami tartást és
megfelelő hozzáállást ad, naponta többször emlékeztessem magamat: az Atya gyermeke, a Fiú barátja, a
Szentlélek temploma vagyok. Megfogott a „szalámiszeletelő hasonlat” is: ha a sátán kérné az életem, azt
mondanám, dehogy adom oda. Ha kér tőlem egy rúd
szalámit, nem adom. De egy-egy vékony szeletkét odaajándékozok. S a sok vékony szelet levágásával végül az
egész rúd az övé lehet.
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Hamar elrepült az egy hét, jó érzés volt tudni, hogy
nemsokára itthon újra rendszeresen találkozunk. Mi, akik
az Atya gyermekei, a Fiú barátai, a Szentlélek temploma
vagyunk.

oLAJoSNÉ PECHAN KrISZTINA
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„A társadalom mesterműve a család”
(Ferenc pápa)

Gyermekzsivaly. Van, aki menekül, van, aki csendben gyönyörködik
benne. Jómagam csodálattal nézem,
hogyan él a sokgyermekes család.
Mennyi feladat, teendő... s mennyi
öröm, hiszen ki ne érzékenyült volna
el legalább egyszer egy őszinte
gyermekarc láttán.
Szerencsések vagyunk, mert plébániánk élő egyház... sok-sok gyermekzsivallyal.
Nagyközösségünkben már nem
sokan vannak, kiknek a KNK hallatára kérdőn szalad fel szemöldökük.
Meglátogatván egy közösségi alkalmat, arra kértem annak tagjait: mutassák meg magukat, osszák meg velünk a család örömét!
A keresztény családban mindenkinek
megvan a maga helye és szerepe, harmóniában, szeretetben élnek kicsik és
nagyok. Ilyen egyszerű, magától
értetődő, hogy megy minden, mint a
karikacsapás? – Rövid töprengés
után egyre-másra tárulnak fel a praktikák...
„Észrevettem, hogy nagyon sokat
dolgozom, és hiányzok a családomból. Ekkor határoztuk el, hogy a vasárnap nálunk családi nap lesz, és
ezen a napon csak egymásra figyelünk”
„racionális ember vagyok, nem
szeretem a cicomát, de egy héten
igyekszem kétszer-háromszor meleg
vacsorát készíteni, s annak meghitt
hangulatot varázsolni. Ilyenkor van
alkalom egymásra figyelni.”
„Ne feledkezzünk meg az adventi
időszakról és a kirándulásokról sem.
Amikor a felnőtt gyerek elköltözik,
olyan, mintha kitéptek volna egy darabot az emberből, nyáron több alkalom van a Közös időre”.

Szőlőfürt

Egyházam szívében...
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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!

Kiderül, hogy van bőven feladat, s
előkerülnek a mókamesterek, szabadidős programfelelősök, titkárnők, és
gondnokok hiszen szerepét a családban mindenki megtalálja, s nagy az
egyetértés: saját házisárkánnyal
rendelkezik minden egyes háztartás.
Hol az egyensúly, miért nem billen ki
ez a bonyolult egység a tomboló
világban?
„Nándi atya korán megtanította,
hogy figyeljünk a sorrendre:
férj/feleség, gyerekek, szülők, testvérek,...”
A család a társadalom alappillére.
Honnan van az igény ennél többre?
Úgy tűnhet hetente felcihelődni a
kisgyerekekkel és együtt eltölteni 2-3
órát nem kis áldozat. Miért jó ez
nektek? Kérdésem után nincs illedelmes csend, senki sem keresi a
szavakat, és ez mindennél többet elárul...
„A közösség megtart: magamba
nézek, ha éreztetik velem, nem jó
úton haladok, és látom nem dőlt össze
a világ, hiszen az én nehézségeimen
mások is túljutottak.”
„Nem vagyunk mintaemberek,
krízishelyzetek adódnak, mint mindenhol, jelen lenni egymás életében,
és az ilyen helyzetekben segíteni. Ez
fontos feladat egymás felé.”
„Mindig is zárkózott voltam, s
hálás vagyok, hogy a közösségben
megtanultam megnyílni és megosztani.”

„Én vagyok az élő példa arra,
hogy nulláról milyen messzire el
lehet jutni. Soha nem gondoltam
volna, hogy a közösséghez tartozás
fontos lesz nekem.”
„Mi soha nem mozdulnánk ki itthonról nyáron, ha nem lenne a közös
kirándulásunk. otthonülők vagyunk.
Mindig nagyon hálásak vagyunk az
együtt töltött időért.”
„odafigyelünk egymásra, és ha
kell, anyagilag vagy időnkkel segítünk. Ha valaki költözik, nehéz időszakon megy keresztül, tudja, hogy
számít és mellette állunk.”
A plébánia életébe sokan bekapcsolódnak, s mint a legaktívabb korú közösség, természetes, hogy sok területen vagytok jelen. Hogyan látjátok
szerepeteket a plébánián?
„Szívesen ajánljuk tudásunkat,
tapasztalatunkat a plébánia nagyközösségének. Minden kérdésnél, döntésnél nem vagyunk jelen, és sajnálattal látjuk, ha egy-egy kevésbé praktikus megoldás születik.”
„Sajátomnak érzem a plébániát, és
szívesen kapcsolódnék aktívan a
döntésekbe. A lelki, fizikai környezet
legyen olyan, amilyenre nekünk, az
egyház tagjainak van igényünk.”
Kérdéseim megérni látszanak:
alakulnak a vélemények, ütköznek az
érvek... A szülők életüket nem saját
igényeikhez igazítják:
„Kicsit kevesebb az Én, és előtérbe kerül a MI.” „Nyolc óra van.”

14

Szőlőfürt

Ez az egyszerű tájékoztatás mindenkit átterel az apa-anya szerepbe,
indulunk haza. A Közösségi Házban
egyre nagyobb zsivallyal vannak
jelen a gyerekek, akik gyors számlálással körülbelül húszan vannak, a
létige legaktívabb formájában. Meglepődve tapasztalom, hogy mégsem
nagy a sietség, hiszen hátra vannak a
köszöntések. ott, ahol a 104. gyerek
gazdagítja a közösséget, minden alkalomra jut ünnepelni való csemete.
A figyelem középpontjában sütkérező
fiatalokat kedvenc dalukkal köszöntik kicsik és nagyok, s csak a közös
ima után kezd feloszlani a zsibongó
tömeg.
Kedves Katona Nándor Közösség! Bár Nándi atyát nem ismerhettem, munkája kiválónak bizonyul.
Köszönöm, hogy jelen vagytok, s
mutatjátok, hogyan valósíthatóak
meg József Attila sorai:
„A legegyszerűbb dologhoz lássatok –
Adódjatok össze,
Hogy roppant módon felnövekedvén,
Az Istent is, aki végtelenség,
Valahogyan megközelítsétek.”
(József Attila: Számok)

Beszélgetőtársaim voltak: (lásd a képet)
VErEBÉLyNÉ ErDEI GrÉTE

Imák a KNK-től

Egy várandós anya imája
Istenem hálát adok, hogy megajándékoztál minket egy újabb élettel!
Köszönöm, hogy a testvérei is átélik
már a boldog várakozást és így ez a
várandósság az egész család közös
öröme lehet.
Minden aggodalmunkat Eléd hozom.
Add, hogy meggyógyuljon, és egészséges baba legyen a születendő gyermekünk, de ha mégis nehézségekkel
kell szembenéznünk, erősíts, támogass minket, ne engedd, hogy elcsüggedjünk!
Hálát adok a magzatunkért elmondott
számtalan fohászért, különösen a
bátyok és nővér tiszta hitű imáiért,
amivel már most erősítik és biztatják
a kicsi babát, a kistestvért.
Köszönöm, hogy már velük megajándékoztál minket. Add, hogy aján-

déknak tekintsük gyermekeinket akkor is, amikor kihívások elé állítanak
és a Te szeretetedre, annak elfogadására és a Benned való bizalomra
„neveljük” őket. ámen!

Ima felnőtté váló gyermekekért
Uram, Te, aki megszentelted házasságunkat és megáldottad gyermekekkel, érettük fordulok hozzád. Különösen azokért könyörgök, akik pályaés párválasztás előtt állnak. Kérlek,
adj nekik kellő bölcsességet a jó döntéshez, hogy megtalálhassák a számukra legmegfelelőbb hivatást. De
talán ennél is fontosabb a boldog házasság. Add, hogy megleljék életük
párját, akivel örök hűségben, szeretetben, feléd forduló tekintettel, egymás iránti elkötelezettséggel élnek.
áldd meg leendő házasságukat.
Nekünk pedig adj kellő bölcsességet
az elengedéshez, akkor és csak akkor
segítsünk, amikor valóban szükségük
van ránk, lehessünk megfelelő támaszuk. ámen!

Ima a jövő generációért
Uram, a jövő generációjáért imádkozom Hozzád, hogy ne féljenek
igent mondani az Életre, rád! Add
meg nekik a félelem nélküli világot,
hogy merjenek elköteleződni arra a
hivatásra, amelyet Te szánsz nekik, s
ha a házasság szentségét választják,
merjék vállalni a gyermekáldás csodáját!
ó Szentlélek, vezesd bölcsességeddel
a fiatal nemzedéket a Jézusi úton az
Atyához! ámen!
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Ministráns Találkozó
Róma 2015

reggel 5 órakor keltünk és 6 órakor indult a buszunk Budapestre. Útközben sokat énekeltünk, beszélgettünk, s játszottunk. Nagyon izgatott
voltam, mivel még egyszer sem ültem repülőgépen (bár szerintem sokan ezzel a gonddal küszködtek).
Miután felszállt a gép, mindannyian
megnyugodtunk, mivel semmi baj
nem történt, kivéve a folyamatos
füldugulást.
Amikor megérkeztünk rómába,
teljesen más klíma fogadott bennünket, de ezt pár napon belül meg lehetett szokni. A városban sétálva
mindenhol egy térre jutottunk, ahol
szebbnél szebb templomokat láttunk.
Este egy igazi olasz étteremben
csillapítottuk éhségünket jobbnál
jobb olasz ételekkel.
Következő nap megnéztük a Vatikánt és délután elkezdődött a Ministráns Találkozó megnyitója, ahol a
nemzetek dalait énekeltük a hozzánk
érkező Szentatyának. Felejthetetlen
élmény volt találkozni a pápával. A
következő napokban ismerkedtünk
róma érdekességeivel, mint például
a Colosseummal, a Szent Callixtus
katakombával, az Angyalvárral, a
Pantheonnal és a Forum romanummal. rengeteg élményt kaptunk, sok
szépet láttunk, finomakat ettünk és jó
közösségben voltunk. Hálásak vagyunk, hogy eljuthattunk a Ministráns Találkozóra.
TAMáS ÉS ANDráS
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Cserkész világtalálkozó

A majd' egy éves készülődés és adománygyűjtés után két csapattársammal
végül sikeresen összeszedtük a szükséges összeget, és kijutottunk Japánba, a
23. cserkész világtalálkozóra!
Körülbelül 200 magyar cserkész utazott ki a Kirara-Hama félszigetén megrendezett jamboreera, hogy megismerkedjen más országok kultúrájával, népével, szokásaival, új barátságokat kössön
és életre szóló élményeket szerezzen. Az
utazás hosszú és fárasztó volt, az ottani
magas páratartalmat, az időeltolódást és
a hőséget pedig időbe telt megszokni. A
10 nap alatt rengeteg élményben volt
részünk, hiszen 180 nemzet 38 000 cserkésze lakott együtt ez idő alatt. A különféle programok (vízi program, étel-fesztivál, kultúrprogram, Hiroshima-látogatás stb.) pedig csak színesítették az
amúgy is mozgalmas fesztivált.
A jamboree után mi, magyar cserkészek bejártuk Japán nevezetes városait.
Kiotóban megnéztük a világhírű sinto
szentélyeket, és az ugyancsak híres gésanegyedet. Jártunk oszakában és Miyajima szigetén is, majd négy csapatra oszlottunk, a választott utóprogramok szerint. Vera, Zolcsi és jómagam a 3776 mes szent Fuji-hegy megmászására vállalkoztunk. A csúcsra feljutni két napos
megerőltető mászásba telt. Gyakran úgy
éreztük, feladjuk, de a legvégén nagyon
büszkék voltunk a teljesítményünkre, és
hogy a Márton áron cserkészcsapat is
elmondhatja magáról, hogy jártak cserkészei a Fuji tetején!
A program zárásaként elmentünk
Tokióba is, majd a közel egy hónapos kalandozás után végül épségben hazatértünk.
A világtalálkozó alatt jó volt látni,
hogy vallástól és származástól függetlenül minden résztvevő célja békében
élni egymás mellett, és ezt a gondolatot
hazavinni és tovább éltetni a jamboree
után is.
Ezúton is hálásan köszönünk minden
támogatást és imádságot a plébánia közösségének!
SárI FrANCISKA
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Cserkészeink Gerencsérpusztán
Az 550. számú Márton
áron Cserkészcsapat nyári tábora idén Gerencsérpusztán
volt. Most az előbbi évekhez
képest nagyon sokan voltunk,
különösen jó volt. A 10 napos
tábort 3 nap előkészítés előzte
meg, hiszen az erdőből egy
otthont kellett teremteni.

Fákból építettünk asztalt,
mosogatórendszert, polcokat,
és egyéb praktikus, itthon
megtalálható dolgokat. A sok
és fárasztó munka ellenére a
hangulat mindig a tetőfokon
volt. Majd megérkezett a
többi, kisebb táborozó. Így
méginkább megtelt a tábor
élettel és elindultak a programok.

Több sportdélután is volt,
ahol fociban, röplabdában,
métában, és más olimpiai játékokban mérhettük össze tudásunkat. Volt egynapos, kétnapos, de a legnagyobbaknak
3 napos túra is, az úgynevezett
portya. A portya elején kicsit
esett az eső, de utána szép
időnk lett, ami nem volt baj,
hiszen ilyenkor sátor nélkül
indulunk a nagy útnak. Utána
megnéztük a közelünkben lévő
Székesfehérvárt, ahol egy

izgalmas vetélkedő keretében
ismerhettük meg a várost.
Délután mindenki nagy örömére strandolás következett,
ami különösen jó volt a forróság miatt, ami jellemezte az
egész tábort.

De ezzel még mindig nincs
vége a programoknak! Volt
kalandpálya, mise, esti sütögetés, kürtöskalács. Egyik délelőtt mi is kipróbálhattuk, milyen ügyesek vagyunk a gasztronómiában. ám az se egy
egyszerű főzés volt, az alapanyagokért vízibombacsatát
kellett vívni.

Esténként fergeteges tábortüzekben volt részünk. Két
különleges alkalom is volt: az
ámor-tábortűz, ahol a fiúk udvarolhattak a lányoknak; illetve az utolsó napi oscar-gála
tűz, ahol az elmúlt tüzeket
értékelték, és oscar-díjat lehetett nyerni.

Ismét nagyon jó tábor volt,
nagyon örültem, hogy el tudtam menni, és csodálatos két
hetet tölthettem el egy igazán
vidám társaságban.

oLAJoS DITTI
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Bibliakutatás és kulturális párbeszéd
Tandi Lajos interjúja dr. Benyik Györggyel

A közelmúltban ünnepi misével emlékeztek 40 évi papi szolgálatára és 32 évnyi
egyházi felsőoktatásban eltöltött tevékenységére. Hogyan kezdődött, milyen
körülmények és erők terelték a papi
szolgálat felé?
Egy teljesen más évszázadban és más
társadalmi körülmények között kezdtem
a papságot 40 évvel ezelőtt, miután Kalocsán Ijjas József érsek pappá szentelt. Ez
akkor azt is jelentette, hogy a papság által
egy olyan intézményhez kapcsolódok
amelyet, akkoriban sem a hivatalos
állami ideológia vezérelt. Az oktatás, a
tanítás és az akkori viszonyok között a
szabad-gondolkodás helyének számító
egyház igen csábító volt számomra. Sőt
akkor is úgy éreztem, és most is vallom,
hogy van valami, amit csak a vallás tud
megadni az embereknek. Ma már azt is
állítom, hogy jelenlegi problémáink egy
része abból adódik, hogy Európa és
benne Magyarország elfeledte a legértékesebb vallási érzéseit és értékekeit.
Iskolás koromban és később is ismertem jó papokat, akiknek a munkája tetszett, megismertem a kecskeméti piaristákat, akiknek az átlagon felüli műveltsége igen imponáló volt számomra. A
teológián megismertem Nyíri Tamást és
az ő filozófiai gondolkodása sokat segített megismerni a marxizmustól független gondolkodást. A papi hivatásomat
mégsem nevezhetem ezen hatások eredményének, megmarad Isten velem való
terve titkának. Azt is el kell mondanom,
hogy életem bizonyos kritikus korszakában, többször felmerült bennem, hogy
esetleg pályát változatok, de egy megmagyarázhatatlan ok miatt mégis kitartottam
választott hivatásom mellett, és személyes jobb jövőm érdekében sem tudtam
megválni a papságtól. Végül is nem
tudom miért.
Az elmúlt négy évtized rendkívül tartalmasnak, szerteágazónak és tudományosnak tetszik. Hogyan határozná meg erről
a fennsíkról az életút értékeit, vállalásait,
tanúságait?
Az igazság az, hogy én csak a
műveltségi hiányaimat akartam pótolni
és ennek következtében egyre kíváncsibb
lettem annak részleteire, amit tanultam.
Mániákus utána néző és a saját írásait is
átíró szerző vagyok. Szerencsémre, gyakorlatilag két év káplánság után, főiskolai
tanári megbízást kaptam Szegeden, így

alkalmam volt az egyetemi oktatás szintjén foglalkozni hitemmel és a Bibliával.
Mivel az 1970-es években kevés volt a
teológiai tanár Szegeden, nekem a
választott szaktárgyam mellett minden
mást is tanítanom kellett. Például bibliai
nyelveket, szociológiát, ökumenizmust,
missziológiát, bibliai bevezetést, bibliai
kortörténetet, archeológiát és szövegmagyarázatot, retorikát stb. Igyekeztem
mindegyiket jól és érdekesen tanítani, de
ez azt is jelentette, hogy újabb és újabb
kutatási területekbe ástam be magamat és
a „docendo discimus” elv alapján a
tudásom gyarapodásával a kérdéseim is
szaporodtak, amelyekre kerestem a
választ. A római ösztöndíj lehetővé tette
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számomra, hogy beletekintsek a nemzetközi teológiai – elsősorban biblikus –
kutatásokba. Amint a nyelvtudásom megengedte, elkezdtem szakkönyveket olvasni németül, angolul és olaszul, és rájöttem, hogy sok mindent nem tanítottak
meg nekem, én pedig ezeket a hiányokat
pótolni akartam a magam számára, és ha
már megtanultam, továbbadni másoknak
is. Így lett az érdeklődésem szerteágazó.
A 90-es évektől megnövekedett a hallgatóink száma. Ma már kevesen tudják,
hogy Turay Alfréd kezdeményezésére
először Szegeden indult el a civil teológusok képzése, így először nekik írtam a
jegyzeteket, amelyekből tankönyvek
lettek, majd keresett tanulmányok. A legismertebb kétkötetes művem: Az Újszövetség keletkezés és kutatás története
több kiadást is megért.
Tudományos munkássága elsősorban a
Biblia elemzésével, tudománytörténeti
megközelítésével és hatástörténetével
köthető össze. Nem véletlen, hogy az Ön
kezdeményezésére és szervezésében az
elmúlt negyed században a szegedi
nemzetközi biblikus konferenciákon
számos külföldi professzor elemezte a
„Könyvek Könyvének” máig ható üzeneteit. Miként értékeli ezt a 25 esztendőt?
A Bibliáról sokan sokféleképpen beszélnek, de legtöbben csak prédikációkat
hallgatnak róla. Középiskolában Lukács
László piarista tanár úr tanított irodalmat
nekem és az irodalomtörténet igen erősen
befolyásolt. Mind a mai napig a Bibliát
nem csupán Isten Igéjének tartom, hanem
egy igen érdekes irodalmi antológiának
is, amely egyedülálló a maga sokszínűségében. Ugyanakkor a Biblia, az ókortól
napjainkig terjedő nevelési forrásként
használt tankönyv is, amelyben – különösen az ún. bölcsességi irodalomban –
nagyon sok vallási és emberi tapasztalat
összegződött. rajta keresztül ismertem
meg a számunkra elveszni látszó ókori
kultúrákat, az egyiptomi, babiloni, szír,
arám és akkád szövegeket, amelynek
emberi és tudományos tapasztalatai még
ma is hasznosíthatók. Az a véleményem,
hogy bár Európában a technikai kultúrában rengeteget fejlődtünk, a humán
tudományokban és az életproblémák
megoldásában kevésbé vagyunk kifinomultak, mint az antik kultúrák.
A Szegedi Nemzetközi Biblikus konferencia szervezése előbb csak továbbképzőnek indult. Az elmúlt 25 évben
Közép-Európa legnagyobb szakmai konferenciája lett, csaknem 4000 hallgatót
fogadtunk, 362 előadónk volt és ebből
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143 külföldről érkezett. Ez annak a döntésemnek az eredménye, hogy minden
kritika ellenére, hazai és külföldi nem
katolikus biblikusokat is meghívtam az
előadók közé, mégpedig az egész Kárpátmedencéből. A következő lépés a környező és távolabbi országok egyetemi tanárainak meghívása volt: Németországból,
Csehországból, Szlovákiából, Szlovéniából, Szerbiából, Lengyelországból,
Ausztriából, Angliából, Franciaországból, olaszországból, Japánból, Kanadából érkeztek a résztvevők. Így több száz
kollégával ismerkedtem meg, különböző
konfessziókból, és szerény ismeretet
szereztem más vallások szent könyveinek
magyarázatiból is. Akadémiai kapcsolatépítésem csúcsa volt 2014-ben az SNTS
(Studiorum Novi Testamenti Societas =
Újszövetség-kutatók Társasága) konferencia, amelyre 131 egyetemről 320
kolléga jött Szegedre, mind az öt kontinensről. Ezen az ismeretségek kapcsán
vált világossá számomra, hogy a Biblia
mást és mást jelent a különböző kultúrákban, és értelmezése egyben a kulturális párbeszéd művelését is jelenti. Ez a
felismerés a korábbi szegedi konferenciákon is éles vitákhoz vezetett, de végül
is sikerült az ellentétes nézetűekkel is
barátságban maradni. Tudományos barátságot kötöttem neves európai biblikusokkal, többek között Joachim Gnilka
német, Ulrich Luz svájci professzorral.
Az ő ajánlásuk alapján lettem az SNTS
mindezidáig egyetlen magyar katolikus
tagja. Ennek következtében egyedüli
magyar katolikus kutatóként 2013-ban
meghívást kaptam rómába a Pápai
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Lateráni Egyetemre, az idén pedig Amszterdamba látogattam a mostani SNTS
konferenciára. Szeptemberben Belgrádban, az ortodox teológián fogom építeni a
katolikus és ortodox kapcsolatokat.
Tanulmányaim jó része a Biblikum
tudománytörténet keretébe sorolható, de
foglalkozom biblikus alapkutatással, és
gyakorta kitérek híres egyéniségek bemutatására: Beda Venerabilis, J. Kálvin,
H. Newman, Liszt Ferenc, radnóti Miklós, Lőw Immánuel.
Életútjának dokumentumaiból egyértelműen kiderül, hogy az egyházi szolgálat
és a tudományos kreativitás egységére,
harmóniájára törekszik. Mik ennek a
kettős kötésnek lendítő erői és mik a
fékhatásai?
A 19. századi német evangélikus
professzorokról mondják, hogy más
Jézust tanítottak az egyetemen, mint a
szószéken. Én nem szeretem elválasztani
egymástól a katedrát és a szószéket. Nem
szeretem azt az akadémiai tudományt,
amelynek nincsenek egzisztenciálisan és
lelkileg, intellektuálisan is használható
meglátásai, és nagyon nem szeretem azt a
prédikációt, amely csupán morális törvények sulykolásából áll, és nélkülözi a
történeti, és kultúrtörténeti információkat. Paul ricoeur-rel azt vallom, hogy a
tudományos kutatásoknak és a Bibliamagyarázatnak az a célja, hogy azt az
eredeti egzisztenciális élményt keltse fel
az olvasókban, amely egy-egy történet
első elhangzásakor keletkezett. A Bibliamagyarázat mindig lehetőséget ad arra,
hogy azt a kultúrát is bemutassuk, amelyben a szent szövegek megszülettek, és
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amelyben továbbadták és értelmezték
azokat. Egyedülálló barátságot kötöttem
immár néhai Vermes Géza makói származású Qumrán-kutatóval, a holt-tengeri
szövegek első angol fordítójával, az
oxfordi egyetem világhírű gondolkodójával. A vele való termékeny viták közben sok új meglátásom született a kereszténység keletkezésének szellemi hátteréről. A középkori hatástörténet egyik
ikonikus munkáját, Aquinoi Tamás: Catena Aurea című művéből a Máté evangéliumához írt magyarázatát Lázár István
Dáviddal kb. 10 évi munkával ültettük át
magyarra. Ez a mű az első 12 keresztény
évszázad legjobb megközelítéseinek
összegzése, és egészen a reformációig,
Luther Mártonig tankönyvként használták Európa nagy egyetemein.
Amikor fiatal barátaimmal bemegyek
egy templomba, ők első pillanatban bambán bámulnak a szobrokra és a képekre.
Amikor viszont elkezdem magyarázni
ezeknek a kódját, a kiinduló történetét, a
képek meséjét, több óráig is ott maradnak
és megnyílik előttük a művészet szemléletének az a módszere, amely a képtől a
történetig, a történettől az egzisztenciális
problémáikig, és az élet nagykérdéséig
vezet.
Plébánosként megkaptam a SzegedTarjánvárosi Szent Gellért Plébánia vezetését, melynek alapító plébánosa Singer
Ferenc volt, aki Mindszenty bíboros
leveleinek terjesztése miatt került börtönbe. Az idén a papszentelésem 40 éves
jubileumával egy időben ünnepeljük a
templom építésének 40 éves évfordulóját. Templomunk kapuján található az ún.
kis-panteon, amely plakettjeivel mutatja
be a híres szegedi és jeles egyházi
személyeket Szent-Györgyi Alberttől,
Tóth Béláig, Lőw Immánueltől, II. János
Pálig, hogy csak néhányat említsek.
A templom építése kapcsán egy
nyitott szolidáris csoport jött össze,
amelynek folytatása ma is a plébániánk
magvát alkotja. Ezt egészíti ki és teszi
fiatalossá egyházközségünket a nagycsaládosok csoportja és a cserkészek. A Közösségi Ház felépülése szintén olyan
alkalom volt, amikor megmutatkozott az
együttműködés fontossága. Erre a plébániánkon jelenlévő összefogásra emlékezendő hirdettem meg a Bibliamásoló
programot, amelyet sikeresen be is
fejeztünk. Először egyházközségünk
tagjai kezdték el másolni a szentírási szövegeket, majd városszerte mások is bekapcsolódtak. Aztán országos lett, sőt
határainkon túl is kibontakozott ez a
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mozgalom. összesen 143 csoportban
több mint 3000 másoló kézírásával alkotta meg az Újszövetség szövegéből a
Szegedi Bibliát, az ószövetségi rész
másolásával pedig a „Magyarok Bibliáját”. Így egyházközségünk egy nagy
Kárpát-medencei program szervezője
lett. A munka eredményét – 6 kötetben –
októberben egy zarándoklat keretében
szeretnénk elvinni és átadni Ferenc
pápának.
Számomra isteni csoda, hogy ennyi
hazai és külhoni magyart sikerült azonos
célra összefogni. Mindez azt mutatja,
hogy sok jó ember él a világon, csak
valamilyen programmal mozgósítni kell
őket. Ezt szeretném tenni egyházközségemben is. Igazán akkor leszek boldog,
ha Baktó és a lakótelep lakóiból sikerül
szolidáris közösséget építeni a plébániánk szervezésében. Elődeim fogalmazták meg a plébánia küldetés nyilatkozatát, de szívesen vallom ezt magaménak is, és osztom meg az olvasókkal,
mert szerintem helyes közösségi szemléletet tükröz:
„Isten akaratát keresve, a Szentlélek
vezetésével mi, a Szeged-Tarjánvárosi
Egyházközség Képviselőtestülete, küldetésünknek tartjuk, hogy a plébánia vonzáskörzetébe tartozó hívőknek és nem
hívőknek, akiket személyes példamutatásunkkal is megszólítunk, és akik minket megszólítanak, valamint a felnövekvő nemzedéknek hirdessük és továbbadjuk Krisztus örömhírét; felkínáljuk
mindenkinek a közösségünkhöz való
tartozást, hogy ezáltal életük reményt és
hitet kapjon.”
Nagyon örülök, hogy az egyházközségünkben sokan ezt a nyilatkozatot
identitásuk fontos részének tartják.
Az utóbbi évtizedekben – II. János Pál és
Ferenc pápa tevékenysége nyomán – a
katolikus egyház nyitottabbá vált, nyilvánosságra kerültek a világ közvéleményét
fölkavaró ellentmondások és fölmerülő
igények (korrupció, pedofil botrányok,
politikai szerepvállalások, cölibátus stb.),
így napirenden van az egyház megreformálásának igénye. Több hívő katolikus
tudóssal, művésszel, közéleti emberrel
folytatott beszélgetéseim során kiderült,
hogy kevésbé optimisták, mint a média.
Mint megfogalmazták, a katolikus egyház
több száz éves hierarchiáját, monolitikus
rendjét, hagyományait megváltoztatni
hosszú évtizedek feladata. Egyet ért-e Ön
ezekkel a véleményekkel?
régóta ismert a mondás: Ecclesia
Semper reformanda (az egyház mindig
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megújításra szorul). II. János Pál és Ferenc pápa is a maguk egyéni karizmájával sokat tettek és tesznek ennek
érdekében. Ha egy szobában sokáig nem
nyitják ki az ajtót, vagy az egyházban a
világtól való elzárkózás szelleme erősödik meg, akkor áporodott lesz a levegője
a szobának és egészségtelen szellemisége
az egyháznak. Erre jött rá XXIII. János
pápa, amikor a II. Vatikáni Zsinat meghirdetése előtt azzal a híres gesztussal
magyarázta meg a zsinat összehívásának
okát, hogy a bíborosok előtt kinyitotta a
dolgozó szobájának ablakát, mondván új
levegőt akarok az egyházban. Azóta ezt a
gesztust sokan értelmezték, sokan lelkesednek érte, de sokan aggódnak is, hogy
nem az egyház szentsége árasztja el a
világot a nyitott ablakon keresztül, hanem a világi korrupció és bűnös szokások
gyökereznek meg az egyházban is. A kérdés konkrétabban tehát az, hogy hogyan
lehet megtartani az egyház hagyományés értékőrző szerepét úgy, hogy nem veszítjük el legszebb kincseinket, miközben
ápoljuk kapcsolatunkat a világgal, a
korunk emberi közösségével.
A keresztény egyházak, benne a katolikus egyház is, kezdettől fogva
missziós közösség volt. Ez azt jelentette,
hogy a bibliai tanításokat előbb a neoplatonikus filozófia nyelvén újra fogalmazták az egész késő hellén világnak,
hogy mindenki értse, azok is, akik más
vallás és filozófia felől indultak el a
kereszténység felé. A középkorban a skolasztikus filozófia latin nyelven, a kor
nemzetközi kommunikációjának nyelvén, minden gondolkodó által használt
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latin terminológiájába újra fogalmazták a
hittételeket.
Ma az a legnagyobb probléma, hogy
nincs sem Európában, sem a világon másutt az emberi gondolkodásnak egységes
az egész világot átfogó nyelvezete, filozófiája, amire le lehetne fordítani a szent
szövegek tanítását. A világról, a kozmoszról, az emberről, a társadalomról,
sőt még a vallásról és összehasonlító
vallástudományról is egymással nem
kompatibilis nyelven beszélnek. Sőt,
ezen túl a szaktudományok is küzdenek
egymás megértésével és ezért a teológia
sem tud könnyen, mindenki számára
érthető válaszokat adni. Ha tehát nincs
egyetemes alternatíva a teológia tanításának lefordítására, akkor marad az érték
őrzés és a hagyományos nyelvezet. Ez
nyilvánul meg korunk neo-konzervativizmusában, amely nem egészen ízlésem
szerinti. Ennek ellenére II. János Pál és
újabban Ferenc pápa is hatékonyan
misszionál, az utóbbi személyes népszerűsége jóval meghaladja az egyháznak,
mint intézménynek a népszerűségét. Ma
vallási tanokat nem a formulák miatt fogadnak el emberek, hanem hiteles és
számukra érthetően kommunikáló igehirdetőktől. Szerencsére a pápáról és más
felelős egyházi vezetőkről is egyre inkább nyilvánvaló lesz, hogy felelősebb
gondolkodók, mint a vezető politikusok,
akik csak azt akarják, hogy újra válasszák
őket, míg a pápa egyéni érdek nélkül
Isten előtti felelőssége tudatában foglalkozik a legfontosabb kérdésekkel. Ebből
adódóan, manapság legtöbbet a szociális
kérdésekkel, a természet megóvásával,
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vagyis minden ember számára fontos
élhetőbb társadalom megteremtésével és
élhetőbb természeti környezet megőrzésével foglalkozik.
Nemzetközi kitekintése és tájékozottsága
bizonyára fölhatalmazza arra, hogy a
katolikus egyház mai helyzetéről is
véleményt nyilvánítson. Ilyennek érzem
az Alaptörvényben megfogalmazott
vallási hitvallást, a hirdetett értékek és a
hétköznapi valóság ellentmondásai, az
egyház társadalmi felelősségvállalását az
oktatásban, gyógyításban, a karitatív
tevékenységben, mindemellett annak a
ténynek tudomásulvételét, hogy egyre
gyérül a papi hivatás iránti érdeklődés.
Természetesen nyilváníthatok véleményt, de én nem vagyok hivatalos
vezetője a keresztény egyház valamely
egységének, ezért a véleményem magán
vélemény marad. Az én meglátásom,
hogy sokkal jobb, ha valaki tartozik egyegy keresztény közösséghez, mintha
szélsőséges politikai csoporthoz vagy
senkihez sem tartozik. Persze a vallási
identitás igen összetett kérdés. Jelenleg
nem csak a keresztények, hanem más
csoportok és egyének is küzdenek az
identitás kérdésével. Gyakran többféle
identitást élnek meg, gyakran pedig
félnek nyilvánosan elköteleződni egyegy identitás mellett. Ha valaki deklarálja
kereszténységét, ez nem biztos, hogy azt
jelenti, hogy meg is éli azt, minden
kötelességével és vallásgyakorlatával
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együtt. Az identitás gyengülés árulkodó
kifejezése: „vallásos vagyok a magam
módján.” Ez afféle nesze semmi, fogd
meg jól. Van, aki számára a kereszténység csupán az ünnepek folklórja,
van, aki a vallásosságát elzárkózásban éli
meg. Ezek a kulturálisan szegény „gettókeresztények”, akiknek a gondolkodása
igen távol áll Ferenc pápa keresztény
életének gyakorlatától. Annak ellenére,
hogy a beszéd szintjén mindegyik
ugyanahhoz az egyházhoz tartozik,
teljesen más identitással rendelkeznek. A
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kereszténység nem csak tanrendszer,
hanem életfelfogás és megélt közösségi
gyakorlat is. A modern kultúránknak
egyik jellemzője, hogy a dikció és az
akció, a mondott és a tett dolgok, gyakran
nincsenek egységben egymással, sőt
nagyon távol esnek egymástól. Irodalom
tanáraim szerint Arany János hősei tették
azt utoljára a magyar irodalomban, amit
mondtak. Irodalmunk, színjátszásunk,
filmjeink tele vannak az egymás ellen
küzdő, vagy hasadt identitású emberekkel, szereplőkkel. Az egyház is hozott
anyagból építkezik, vagyis még a jóakaratú, aktív tagjai is szenvednek korunk betegégétől, az identitás-válságtól.
Tudományos és oktatási statisztika
55 kötet megjelentetése, melyből, 11
újszövetségi kommentár szerkesztése, 21
Saját írások, 92 tudományos tanulmány,
27 tudományos cikk fordítása, német,
angol, olasz nyelvből, 1 könyv fordítása
latinból, 28 egyetemi vendég előadás, 70
egyetemmel kapcsolat. 50 feletti szakdolgozat vezetése, 7500 hallgató oktatása
(Budapest, Szeged, Szabadka, Kolozsvár). 7 évig VTV Lélektől-lélekig vallási
magazin műsor szerkesztése, 78 feletti
rádió interjúban bibliai ismeretterjesztés.
Papi működés
Káplán: Kalocsa (Szent Imre Plébánia).
Kisegítő lelkész: Szeged (Tarjánváros,
Felsőváros, Alsóváros, Újszeged, rókus).
Plébános: Szeged (Szent Gellért Plébánia, 2011-től), Algyő (Szent Anna Plébánia, 2011-2014).

Sok boldogságot kívánunk az új
házasoknak!
David William Platt
és Kovács Judit

Dr. Pósfai Márton
és Dr. Pénzváltó Zsófia

Tóth Zoltán és Marzsea Ildikó

Két fotó a templomépítésről, amelyeken jól látható, hogyan emelkednek
az új templom falai a régi kápolna
körül.

In memoriam
Sulyok Mihályné
Balogh viktória

Vicuska több évig volt a helyi
Mária Légió csoport elnöke. Hűsége és kitartása nekünk is példát
mutatott. Az imaórákra mindig
elsőként érkezett, lelki olvasmány
alapján tanított minket. Sokszor
eljött az idősek szociális otthonába, hogy az ott lakókkal együtt
imádkozzon és beszélgessen velük. Nekünk, légiósoknak megrendítő volt hirtelen halála. Nagyon érezzük a hiányát, de bízunk
benne, hogy jó helyen van és ott
is imádkozik értünk. Hálásak vagyunk a jó Istennek, hogy a közelében élhettünk.
ANIKó

Sok szeretettel köszöntjük testvéreinket, akik az újjászületés szentségében
részesültek:

• ágoston Lóránt
• Barna Vivien
• Dömösi ábel
• Horváth Klára
• Kertész Tamás
• Martonosi Kristóf áron
• Nagy ármin
• Stumpf Zalán
• Vélics Brendon
• Vélics Noel

Az Örök Világosság fényeskedjen
nekik, nyugodjanak békében!

† Baka Istvánné Halász
Erzsébet
† Bíró Mária, Dr.
† Busch Sándor
† Dobó Istvánné Igaz rozália
† Kelemen Sándorné Szabó
Erzsébet
† Lévai Albertné oncsó Anna
Gizella
† Németh Gáborné Wenner
Etelka
† Péter Ferenc
† Sulyok Mihályné Balogh
Viktória

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

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

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

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