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Juhász Gyula:

Betlehemes ének

Ó, emberek, gondoljatok ma rá,
Ki Betlehemben született ez este
A jászol almán, kis hajléktalan,
Szelíd barmok közt, kedves bambinó.

Ó, emberek, gondoljatok ma rá:
Hogy anyja az Úr szolgáló leánya
És apja ács volt, dolgozó szegény,
S az istállóban várt födél reájuk.

Ó, emberek, gondoljatok ma rá,
A betlehemi kisded jászolára,
Amely fölött nagyobb fény tündökölt,
Mint minden várak s kastélyok fölött.
Ó, emberek, gondoljatok ma rá,
Ki rómaihoz, barbárhoz, zsidóhoz,
A kerek föld mindegyik gyermekéhez
Egy üzenettel jött. Szeressetek!
Ó, emberek, gondoljatok ma rá!

Az irgalmasság

Ferenc pápa megnyitotta az irgalmasság évét, amely Krisztus Király
ünnepén fog bezárulni.
Jó tudnunk, hogy az irgalmasság,
latinul misericordia, Isten egyik tulajdonsága, és az emberek számára pedig erkölcsi erény, mely képessé teszi
az embert a segítségnyújtásra akkor
is, amikor az igazságosság és a jog
alapján az nem várható el. Az irgalmasság tehát az erkölcsileg erősebb
személy lehajlása a gyengébbhez,
készség a megbocsátásra. Az irgalmassághoz társuló erény a szolidaritás, a másik szenvedése és baja iránti
részvét. Szinonimái: szánakozás, sajnálat, könyörület, együttérzés, szánalom, kegyelem, megkegyelmezés,
részvét.
Az ószövetségi Bibliában, legtöbb
esetben az anyai szeretetről van szó,
amely a méhben hordozott élet védelmezésében, gyarapításában és az érte
vállalt szenvedésben mutatkozik
meg. Ennek következtében az Isten
irgalmassága is hasonló a gyermekét
szerető szülőhöz, de túl is szárnyal
minden emberi jóságot (Iz 49,15; Sir
18,13), és erősebb az ember Isten

iránti hűtlenségénél. Ózeás próféta
kívánatos emberi magatartásként írja
le, amikor így beszél az Istenről:
„Mert én irgalmasságot akarok és
nem áldozatot, és Isten ismeretét inkább, mint égő áldozatokat.” (Oz 6,6).
Az irgalmasság a keresztény
ember alapmagatartása. Isten Jézus
Krisztusban megtapasztalható és az ő
megelőlegezett szeretetének utánzása. A Jézussal találkozó ember megtapasztalja, hogy Isten elfogadja és
szereti őt. „Legyetek irgalmasok,
amint a ti mennyei Atyátok is irgalmas!” (Lk 6,36). A nyolc boldogság
szerint csak az irgalmasok fognak
irgalomra találni (Mt 6,20-26). Jézus
több példabeszéde is hallgatósága elé
állítja az irgalmasságot (irgalmas
szamaritánus, tékozló fiú; a könyörtelen hitelező: Mt 18,21-34 stb.). A
Boldogságos Szűz Máriát egyben az
Irgalmasság Anyjának is nevezzük.
VI. Pál szerint az irgalmasság a „szeretet kultúrájának” alapja.
Ferenc pápa az irgalmasság évét
megnyitó szentmise homíliájában a
vak Bartimeus történetéhez fűzte
gondolatait: „Vannak azonban kísértések, amelyek fenyegetik azt, aki
Jézust követi. (...) A tanítványok
közül senki sem áll meg úgy, ahogyan Jézus. Továbbhaladnak, mennek
tovább, mintha mi sem történt volna.
Ha Bartimeus vak, akkor ők süketek:
a problémája nem az ő problémájuk.
Ez a veszély fenyegethet minket:
látva az állandó problémákat jobb továbbmenni, nem szabad zavartatni
magunkat. Ily módon – a tanítványokhoz hasonlóan – Jézussal vagyunk, de nem úgy gondolkodunk,
mint Jézus. Az ő csoportjában vagyunk, de bezárul a szívünk, elvész
belőlünk a csodálkozás, a hála és a
lelkesedés, az a veszély fenyeget
minket, hogy a „kegyelem rutinos
ismerőivé” válunk. Beszélhetünk
őróla és dolgozhatunk őérte úgy is,
hogy közben távol vagyunk az ő szívétől, amely nyitott minden sérült
ember felé… Az a hit, amely nem
(folytatás a következő oldalon)
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képes belegyökerezni az emberek
életébe, terméketlen marad; ahelyett,
hogy oázist biztosítana, újabb sivatagokat teremt…
József Attila 1936 októberében ezt
írta: „És hallgatom a híreket, / miket
mélyemből én szavam hoz. / Amíg a
világ ily veszett, én irgalmas leszek
magamhoz.” Ez bizony Isten irgalmának félreértése a költő részéről.
Hogy az irgalom megértése milyen nehéz, álljon itt végezetül németh László író példája. Azt írja Osvát Ernő, hogy 1925-ben a nyugat
pályázatára érkezett művek közül ezt
halászta ki az akkor még ismeretlen
író novellái közül, amely egy későbbi
regényének első változata volt, az író
vallomása szerint. Később több cím
alatt is igyekezett megírni. Előbb
Telemachos volt a regény címe, és
csak a 30-as években kapta meg az
Irgalom nevet, mely a Gyász című
regényének ikerdarabja lett. A félkész
mű 1944-ben, az ostrom alatt eltűnt
és a szerző csak 1957-ben vette elő
újra a témát, de zaklatott életvitele
miatt újra elhalasztotta megírását.
Végül a közélettől visszavonulva
1962-63 telén készítette el. Így az
Irgalom egész írói pályáját végig
kísérte. Talán mi is így vagyunk
ezzel. Egy élet kell ahhoz, hogy
megértsük Isten irgalmát, és mi is
irgalmasak tudjunk lenni.
B. Gy.

Ürögdi Ferenc:

Minden Advent

Minden advent kegyelem
– vétkem jóvá tehetem.
Minden advent vigalom
– Isten Úr a viharon.
Minden advent érkezés
– átölel egy drága kéz.
Minden advent alkalom
– győzhetsz saját magadon.
Minden advent ítélet
– így kellene –, s így élek.
Minden advent remegés
– Isten felé epedés.
Minden advent ima is
– Uram, fogadj be ma is!

Beküldte: Baranyi Józsefné Gabriella
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Ferenc pápa: Az irgalmasság kapocs a zsidósággal és az iszlámmal

December 8-án a Szent Péter-bazilika kapujának kitárásával a katolikus
egyházfő megnyitotta az irgalmasság rendkívüli szentévét. Ferenc pápa választása azért erre a napra esett, mert ötven éve ekkor ért véget az egyház életében új korszakot hozó II. vatikáni zsinat. A hazai egyházmegyékben is sorra
nyílnak a szentévi kapuk.
A szent kapu megnyitása egyszerű, de jelképekben annál erősebb gesztus –
mondta Ferenc pápa a Szent Péter téren, ahol mintegy ötvenezren gyűltek
össze.
A pápa áprilisban tette közzé a szentévet meghirdető, Az irgalmasság arca
kezdetű bulláját, amely magyarul is olvasható. „Jézus Krisztus az Atya
irgalmasságának az arca. Úgy tűnik, ez a szó jól összefoglalja a keresztény hit
misztériumát” – kezdődik a 25 pontból álló pápai bulla. Állandóan
szemlélnünk kell az irgalmasság misztériumát: ez számunkra az öröm, a derűs
nyugalom és a béke forrása – írta Ferenc.
A szentév kezdete az egyházi naptár szerint a szeplőtelen fogantatás ünnepe. Ferenc ugyanakkor hangsúlyozta, hogy 1965-ben ezen a napon ért véget a
reformzsinatként emlegetett II. vatikáni zsinat. A pápa szerint a katolikus egyház szükségét érzi annak, hogy ébren tartsa a zsinat emlékét, hiszen megnyitásával történelme új szakasza vette kezdetét. Lebontva a falakat, amelyek az
egyházat hosszú időre mintegy kiváltságos fellegvárba zárták, a zsinat résztvevői elérkezettnek látták az időt, hogy új módon hirdessék az evangéliumot.
Az evangelizáció ismét új szakaszához érkezett – állapította meg Ferenc
pápa. Minden „keresztény ember számára újszerű kihívás, hogy még nagyobb
lelkesedéssel és meggyőződéssel tegyen tanúságot hitéről”.
Jézus személye nem más, mint az önmagát ingyenesen odaajándékozó szeretet. A csodajelek, amelyeket elsősorban a bűnösökkel, a szegényekkel, a kirekesztettekkel, betegekkel és szenvedőkkel visz véghez, az irgalmasságról
beszélnek. Benne minden az irgalmasságról szól, semmi nincs együttérzés
nélkül.
Még néhány idézet a pápától: „Hány sebet ütnek azok testén, akiknek már
nincs hangjuk, mert a jajszavukat elnyomta és elhallgattatta a gazdag népek
közömbössége! E jubileum idején az egyháznak még inkább feladata, hogy
gyógyítsa ezeket a sebeket, kezelje a vigasztalás olajával, kötözze be az irgalmassággal, és gyógyítsa a szolidaritással és kellő figyelmességgel”.
„Az irgalmasság hatalma felülmúlja az egyház határait. Kapcsolatba hoz
bennünket a zsidósággal és az iszlámmal, melyek az irgalmasságot az egyik
legfontosabb isteni tulajdonságnak tekintik.”
A pápa novemberben, a hivatalos vatikáni ceremónia előtt a Közép-afrikai
Köztársaság fővárosában nyitotta meg a szentév első szent kapuját. Ferenc
felszólította mindazokat, akik „e világ fegyvereit használják igazságtalan módon”, hogy tegyék le a halálhozó eszközöket. Vegyék fel inkább az „igazságosság, a szeretet és az irgalmasság fegyverzetét, amelyek valóban biztosíthatják a békét”.
Az egyházfő úgy látogatott el a Banguiban lévő gyermekkórházba, hogy
előre nyilvánosságra hozott programjában az esemény nem szerepelt.
December 8-án ünnepi szentmise keretében több magyarországi egyházmegyében is megkezdődött a szentév, más helyeken a hét végén nyitják meg
a szentévi kaput. Akadnak olyan egyházmegyék (ilyen az esztergom–budapesti és a veszprémi főegyházmegye, a váci egyházmegye), ahol három helyszínen tartanak megnyitót.
A katolikus szentév jövő év november 20-án, „Krisztus király ünnepén”
zárul.
CzEnE GÁBOr
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Szeptember 20-án tartottuk templomunk jubileumi búcsúját, amelyen
a felszentelés 40. évfordulóját ünnepeltük. A kapura Tóth Sándor művész
újabb alkotása került fel: Ilia Mihály
író plakettje. Ezt megelőzően a Közösségi Házban felolvasó délután volt.

Az ünnepi szentmise szónoka
Forrai Tamás SJ atya volt. Vele és
plébános úrral koncelebrált még Dr.
Laurinyecz Mihály atya valamint
Héray András atya. A zenei szolgálatba bekapcsolódtak az egykori Szent
Gellért Énekkar tagjai Lajos István
vezetésével. Ők az előző napon felkeresték és megkoszorúzták Singer
Ferenc atya templomépítő plébánosunk sírját a belvárosi temetőben.
Erre a napra a Szőlőfürt külön
melléklettel is megjelent. A tavaly
meghirdetett Templmunk Éve lezárásaként a kapun látható szőlőfürt
plakettjein lévő személyek ismertetőjét adtuk ki. A szentmise előtt az
építkezésről készült fotók is láthatók
voltak.

A szentmisében bemutatásra került a Ferenc pápának kézzel másolt
Magyarok Bibliája és elhangzott a
Szentatyának megfogalmazott levél.
Hivatalosan is bejelentettük, hogy az
ajándékot október 14-én fogjuk átadni rómában.
Az ünnepséget a Közösségi Házban tartott agapé zárta, melyen sok
régi ismerőssel találkozhattunk.
zÓLyOMI nOrBErT
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Jubileumi templombúcsú
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Caritas Hungarica-díjasunk:

Papp Ilona
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2015. október 10-én Karitász csoportunk oszlopos tagja, Papp Ilona,
országos elismerésben részesült. Budapesten, a Magyar Szentek Templomában vette át Spányi Antal püspöktől a Caritas Hungarica-díjat. Ezt
a kitüntetést a kiemelkedő munkát
végző karitász önkénteseknek ítélik
oda, egyházmegyénként legfeljebb 3
fő részére. Az átadó ünnepségen a
következő méltatás hangzott el.
Papp Ilona 2002-ben költözött a
Szent Gellért Plébánia területére és
azonnal bekapcsolódott a karitász
csoport munkájába. nagy odaadással,
fáradságot nem ismerve törődik a
nehéz sorsú emberekkel. Ebben a
szeretetszolgálatban folyamatosan
bővült a tevékenységi köre. Kezdetben a használt ruhák osztásánál segédkezett, miközben megismerte a
plébánián megforduló rászorulókat.
nagy szeretettel foglalkozik a családokkal, mindig új lehetőségeket keres
a segítésükre. Ideje nagy részét a

2015. deCeMBer

plébánián és a közösségi házban tölti,
melynek gondnoka is. Ez különösen
előnyös a logisztikai és kapcsolattartási feladatok ellátásában. Munkáját az empátia mellett a precizitás
jellemzi. Gazdag élettapasztalatával
mindig a konfliktusok megoldására
törekszik, figyelmet fordítva a lelki
egészség helyreállítására is.
MISETA MÁrIA

nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából a fogvatartottak körében
végzett vallási és kulturális tevékenysége, valamint hatékony szakmai
együttműködése elismeréséül a Büntetés-végrehajtási Szolgálat Emlékplakett Bronz fokozatát kapta meg Vígh Andrea, közösségünk tagja,
korábbi hitoktatója és kántora. Szívből gratulálunk a kitüntetéshez!

Október 30-án, pénteken a nyugdíjas Klub vendége
volt Dr. Czagány László és felesége. Kínai útjukról
szóló vetített képes élmánybeszámolója igazi különlegesség volt, hiszen keveseknek adatik meg, hogy e
távoli országba eljussanak. A májusi körút során meglátogatták az ún. császárvárosokat, amelyeknek látványosságait most a jelenlévők is megcsodálhatták a
számos fotón. A tanár úr lendületes előadása mindenkit magával ragadott: a lenyűgöző méretű mammuttvárosok mellett a természettel teljes összhangban
megépített zarándokhelyek látványa egy az európaitól
teljesen különböző, ám nagyon érdekes kultúra mindennapjait tárta elénk.
zÓLyOMI nOrBErT
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Kedves Plébánia!

Találkozás Jézussal, találkozás a hittanosokkal

A novemberi elsőáldozásra az idén is február óta folyamatosan
készültünk. Az év első felében még csak havonta, szeptembertől
már hetente találkoztunk a szentség vételére készülő gyerekekkel és szüleikkel. Hagyományainknak megfelelően megtartottuk a katekumen állomásokat és a szokásos lelki napot. Miután
elvégezték szentgyónásukat, egy nagyon szép, bensőséges
ünnepi szentmisében járulhattak először az Úr asztalához.
Újdonság, hogy ebben az évben ők – akik immár az Oltáriszentségben találkoztak Jézussal – adják elő a Karácsonykor a
pásztorjátékot. Így a hívek újra találkozhatnak a hittanosokkal!
zÓLyOMI nOrBErT
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Feladatomnak választottam a közösségek bemutatását,
s abban a hitben ringattam magam, hogy mi sem lesz
egyszerűbb számomra, mint a zenei szolgálat bemutatása.
Majd beleütköztem abba a tapasztalatba, amibe valószínű
már oly sokan, amikor azt hisszük, hogy valamit nagyon
jól ismerünk, s mikor beszélni kellene róla rádöbbenünk:
tudásunk a legnagyvonalúbb értelmezésben is csupán sejtés. Megnyugtató ilyenkor Szent Pál gondolata: „Most
még csak tükör által, homályosan látunk...”. Ebből a félmondatból merítkeztek bizakodó gondolataim, s ezúton
kérek elnézést mindenkitől akivel beszélgettem a zenéről.
Ebben a pár sorban kénytelen voltam sejtéseimet megosztani, amivel biztos vagyok benne sokakkal értünk
egyet, de mindannyian más-más oldalát domborítanánk
ki.
Már a zenével való ismerkedésünk is rögös. Órákon át
tartó gyakorlás, s mindez azért, hogy öt-hat évesen tétován szólaltassunk meg pár gügyögő dallamot. S mégis
mily sokan választjuk önként az idő áldozását. Megtesszük, mert a botladozások közben az a homályos tükör
mégiscsak megengedi a tiszta látást, a dallamok összhangjában meghalljuk „A szép”-et.
Később megpróbálunk együtt zenélni, énekelni.
Látjuk, hogy a másik ember néha máshogy, másként próbálkozik. Emberi gyengeségünk, hogy ha szebbet hallunk,
irigykedünk, ha kevésbé szépet, bosszankodunk, hogy
más miért rontja el az összhangot. Ebben a belső harcban
tanuljuk meg az egymásra figyelés, ha szerencsésebbek
vagyunk, az egymásra utaltság ajándékát. És bármily
érdekellentét is legyen két zenész között, a zene eltörli
esendő irigykedésünket, bosszúságunkat, s kiteljesedik az
egymás szolgálatában.
Tesszük azért, mert mást nem tehetünk. Egy zenész
élete zene nélkül nem elképzelhetetlen, hanem: nincs.
Van, aki a szegények szolgálatában, aki a fiatalok szolgálatában, aki az ima csendjében, aki a tevékeny szervezésben keresi, a zene embere a hangokban kutatja homályos
tükrének tisztaságát.

Nyisd meg Uram lelkemet arra a harmóniára, mely téged
hivatott dicsérni. Nélküled üresen bongó hang. Fals
szépségét a lélek táplálja, s ha a fülnek sértő, a szívnek
tápláló a Téged áldó tömeg.
Köszönöm a zene csendjét, a bennem visszhangot verő
ürességet, melyet kitölt a következő hang vágya.

Köszönöm, Uram, a zene alázatát, melyben nincs helye az
ÉN-nek. Magamat melléd helyezve te és én vagyunk
összhang. Nélküled nem vagyok, nélkülem nem vagy...

GrÉTE
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Bibliamásolás és zarándoklat
Ferenc pápához

Egy évvel ezelőtt, amikor Benyik György atya újra indította
az 1980-as évek elején megkezdett Biblia kézzel másolását,
még jómagam sem gondoltam volna, hogy személyesen
találkozhatok Ferenc pápával. Sőt, őszintén megvallva nem is
gondoltam, hogy ez a „projekt” eljut a befejezéshez. A több
mint 30 éve félbeszakadt mozgalom folytatása tavaly még csak
amolyan átlagos plébániai eseménynek tűnt, amilyeneket már
megszokhattunk Gyuri atyától. Amióta plébánosként van jelen
közösségünkben, mindig kitalál valamit, amivel megmozgathatja és erősítheti a templomunkhoz kapcsolódó híveket. :-)
Amikor 2014 őszén megláttam az Újszövetség kézírásos másolatát, először csupán egy érdekes, de időben tőlem távol álló
szép dolognak tűnt. Másoljuk le a teljes Újszövetséget? rendben, de mi ennek az értelme? Mi a célja?
Aztán lassacskán kezdett kialakulni az a kép, amit Gyuri
atya megálmodott: először a közösségünk tagjai ragadtak tollat
és papírt, hogy egy-egy oldalt megtöltsenek az evangéliumok,
az Apostolok Cselekedetei és a többi szent irat szövegével.
Majd jöttek a többi plébániáról is jelentkezők, hogy egyre
tovább haladjunk az egykoron Máté valamelyik fejezeténél félbehagyott sorok után. Amikor később én is róttam egy oldalt,
kezdtem kapisgálni a dolgot. Igazán viszont csak később, midőn
az iskolai hittanosaimat is bevontam a kézzel történő másolásba, értettem meg, hogy milyen fontos napjainkban a kézírás.
Jobban odafigyel az ember arra, amit ír, alaposabban átgondolja, beleéli magát a szöveg tartalmába. Teljesen más élményt
ad így a szent szövegek olvasása!
2015-ben már a Szegedi Somogyi Könyvtár hangos könyvtárába került át a Bibliamásolás központja. Hiszen látható volt,
hogy kicsiny közösségünk bármennyire is aktív a munkában,
ezt az óriási mennyiségű másolatot nem képes elkészíteni.
Szükség van a többiekre is, és nemcsak a hívekre, hanem minden jóakaratú emberre, aki be szeretne kapcsolódni. És megtörtént a csoda! Igen voltak, sőt egyre többen lettek azok, akik
szívesen vállalták, hogy kézírásukkal megtöltsék azt a bizonyos
egy A4-es oldalt. A főtisztviselőktől a legegyszerűbb emberekig, orvos, tanár, diák, fogva tartott stb. jelentkeztek az ekkor
már a Szegedi Biblia néven elhíresült mű megalkotásához.
Megértettem, hogy ez az akció valamilyen szinten képes egységbe hozni az embereket: Isten Igéje ahhoz hasonló hatást fejt
ki a ma élőkre, mint az ősegyház tagjaira. Akkor hallgatták, ma
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olvassák és írják, s létrejön egyfajta közösség: nemcsak
Istennel, de egymással is!
Ekkor jöttem rá, hogy milyen jól bevált Gyuri atya újabb
ötlete: „Másoljon Bibliát kézírással Ferenc pápának!” Érdemes
hát ezt a mozgalmat kiszélesíteni. A média minden csatornáját
bevetettük, hogy mind ismertebbé tegyük Szegeden kívül is a
tevékenységünket. Hála a jó Istennek és az internetnek, pár hét
alatt országossá fejlődött a mozgalom és kb. februárra elkészült
az Újszövetség másolása.
Mivel rengeteg jelentkező volt, és mi már nem tudtunk több
szöveget kiosztani, felkészültünk a következő óriási lépésre:
próbáljuk lemásolni az Ószövetséget is! Meghirdettük a további
másolási lehetőséget s immár a határon túlról is egyre többen
kapcsolódtak hozzánk. Számos visszajelzést, fotót és élménybeszámolót kaptunk, amely alapján mondhatjuk, hogy érdemes
volt belevágni. Pünkösdhétfőre össze tudtuk hordani az
Újszövetség szövegét, elég sokan eljöttek templomunkba, hogy
élőszóban is beszámoljanak arról, mit éltek át e tevékenység
közben. Voltak, akik a korabeli kódexmásolók hangulatát megteremtve gyertyafénynél vetették papírra a sorokat. Imádkozva,
átelmélkedve születtek meg az újabb és újabb lapok.
És a csoda folytatódott: a széleskörű, mondhatni nemzetközivé vált mozgalom hihetetlen eredménye, hogy a nyárra a
teljes Biblia másolata elkészült. Voltak, akik több oldalt is,
egész fejezeteket küldtek be, így pontosan nem is tudtuk megállapítani a másolók számát, de úgy 4-5 ezer között van! rendületlenül érkeztek postán a küldemények s mi próbáltuk sorba
állítani a bibliai szövegket. Az ellenőrzés után, melyben elévülhetetlen érdemei vannak Korom Ilonának, augusztusban kezdődött el a másolatok digitalizálása és nyomdai munkálatai, melyet Szőnyi Etelka (JATEPress) vezetett. Kádár László
könyvkötő csodálatos alkotása végül is kb. 2 héttel a meghirdetett zarándoklat előtt készült el. Elmondása szerint rendkívül
bonyolult, kifejezetten nehéz munka volt a több mint ötezer lap
bekötése. Súlyos lett a végeredmény is: az öt kötet mintegy 30
kg-ot nyomott. Külön extra méretű bőröndöt kellett beszerezni
a szállításhoz...
Október 12-én hétfőn reggel indult el a bibliamásolók
zarándok csoportja Szegedről. Az autóbuszban összegyűlt 45
ember között voltak a csonka Magyarországon kívüliek is: felvidékiek, erdélyiek és délvidékiek. Életkor tekintetében is elég
színes volt a paletta: a 9. osztályostól a nyugdíjas korosztályig
mindenki képviseltette magát. A hosszú és fárasztó út alatt volt
lehetőség bőven az egymással való ismerkedésre. Sőt Velence
történelmébe is betekintést nyertünk Gyuri atya jóvoltából.
Másnap, kedden ugyanis úti célunk a tengerre épült
csodálatos település volt. Mestréből, a tranzit szálláshelyünkről
a vasútállomásra buszoztunk, majd onnan vonattal keltünk át a
lagúnák városába. Az égiek most sem voltak velünk, csak az
esőkabátunk és az esernyőnk. Sajnos egész idő alatt esett az eső.
Azonban a napfénymentes Venezia is fantasztikus! A rengeteg
csatorna és híd, a megszámlálhatatlan reneszánsz épület, a sok
változatos templom és a Szent Márk tér még e szomorkás,
szürke égbolt alatt is vonzó. Igaz, a rengeteg csapadék és a
dagály miatt közlekedni szinte lehetetlen volt: a dózse palotához csak keskeny pallókon tudtunk áttipegni a mintegy 20
centis víz miatt. A sikátorokban (feleslegesen is) megtett
kilométerek után jó érzés volt újra leülni a buszban. Pedig előzőleg, az egész napos utazás alatt alig vártuk, hogy elhagyhassuk ülőhelyünket. Délután robogtunk tovább és este 8 után
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Kedves Gyerekek!

Ugye milyen gyorsan eltelt ez
az esztendő? Még szinte nemrég
kezdődött el a tanév, az advent 4
hete is villámgyorsan elszállt, s
már ki is tört a téli szünet, ami
azt is jelenti, hogy itt a Karácsony!
Azt halljátok mindenfelé, hogy
ez az ajándékozás ünnepe. De
vajon belegondoltatok-e már, mit
jelent ez a szó? Valóban azt, amit
a reklámok sugallnak, hogy mindenkinek vennünk kell valamit a
boltokban? Ha kicsit odafigyeltek
az ajándék szóra, ott rejtőzik
benne az adni. Az a legszebb adás,
amikor valaki saját magát vagy
valmijéből ad. Amikor az emberek
vásárolnak, valójában nem adnak,
hanem vesznek. Hiszen a
pénzükből adnak a boltnak és egy
tőlük idegen valamit kapnak,
amire azt mondják, hogy ajándék.
Ebben már nincs benne az ember
és a szeretet is csorbul ezáltal.
Pedig Isten világosan megmutatta, mit jelent a szeretet: Ő a
saját fiát, Jézust ajándékozta nekünk. Úgy is mondhatjuk, saját
magát adta nekünk. Van-e ennél
szebb ajándék? Bárhogy is csillogjon a karácsonyfa, soha ne feledkezzetek meg arról, hogy ez az
igazi Szeretet!
A mostani mellékletünkhöz kívánunk jó szórakozást, a szünidőhöz kellemes időtöltést és áldott,
békés, boldog ünnepeket!
ZólyoMI NorBErt

Kössétek össze a pontokat, és rajzoljátok a fa alá az ajándékokat! Ne
feledkezzetek meg a legfontosabbról sem, őt középre tegyétek!

Színezzétek ki a rajzot!

Találós kérdések
1. Nincsen lábam, mégis járok, ideoda szaladgálok. Addig mélyesztem a
fogam, míg csak át nem rágom magam. Mi vagyok?
2. Vörösen megy a vízbe, feketén jön
ki belőle. Mi az?
3. Van egy szolga – míg munkáját elvégzi magamagát megeszi. Mi az?
4. Mi illik leginkább a piros csizmához?
5. Föl és le megy, mégse mozdul. Mi
az?
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Mesesarok

Kis veréb a cipőben

Nem sokkal karácsony előtt azt álmodta egy
nagyon szegény fiú, hogy a kis Jézus maga jött el
hozzá és ajándékot hozott neki, hogy örömre derítse.
Édesanyja szegény özvegyasszony volt. A konyhában húzták meg magukat, de azt sem tudták fölfűteni igazán. Nem is nagyon főztek, mert csak tejen
és kenyéren éltek. A konyha olyan kicsi volt, hogy a
fiú azt gondolta: ha Jézus eljönne,
meg sem tudna fordulni benne maga
körül.
Hosszas gondolkodás után elhatározta, hogy mégis kiteszi az ablakpárkányra kopott cipőjét, hadd lássa
meg Jézus, ha erre jár.
Amint elgondolta, úgy is tett. Azután nyugodtan
lefeküdt, és mély álomba merült. Sült csirkéről
álmodott, amelyet az egyik bolt kirakatában látott,
meg illatos narancsról...
Reggel a harangszóra ébredt. Ünnepi hangulat
áradt a levegőben. Első gondolata az volt: vajon
talál-e meglepetést cipőjében?
Felugrott fekhelyéről, és az ablakhoz sietett.
Kíváncsian fürkészte cipőjét, de semmi különöset
nem észlelt. Megérintette, s mintha megmozdult
volna benne valami. Belenyúlt, és meglepetve
felkiáltott. Pelyhes puhaságot tapintott: egy kis veréb
húzódott meg a cipőben. A hidegtől félig meg-
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dermedt kismadár menedéket keresett magának a
hideg éjszakában. Annyira átfázott szegény, hogy
meg sem próbált elrepülni.
A fiú arca felderült. Az élő kis veréb nagyobb
örömet jelentett számára, mint bármi más, és valóban
a kisded Jézus ajándékának tartotta.
A fiú bevitte a dermedt madarat a konyhába. A
veréb a melegben lassan magához
tért, okosan forgatta fejecskéjét,
majd ugrándozni kezdett. Erre az
özvegyasszony is felébredt.
– Szép karácsonyt, fiacskám! Isten
áldjon meg! – szólt szeretettel fiához, s közben észrevette a madarat.
– Ohó, ez meg hogy került ide?
– A gyermek Jézus küldte nekem ajándékul –
mondta lelkendezve a fiú, és elmesélte, hogyan jutott
a kismadárhoz.
– Isten hozott, szegény kis veréb! – sóhajtott fel az
anya.
– Látod, kisfiam, bármilyen szegény is az ember,
mindig talál még szegényebbet magánál, akin
segíthet!
Ezzel az átfázott veréb elé szórta a vacsoráról
maradt kenyérmorzsát.
T. H.
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már meg is érkeztünk az örök városba. Senkit sem kellett
álomba ringatni!
Október 14. szerda: eljött a várva várt nagy nap! A helyi
tömegközlekedést (HÉV-hez hasonló vonat + metró) használva
már reggel 8 órakor a Gyuri atya által megjelölt helyre, a Szent
Péter tér szélére érkeztünk. Ő ekkor nem volt velünk, ugyanis a
Vatikánban Tóth Tamás atyával szervezte azt, hogy minél jobb
szektorba kerülhessen csoportunk, illetve az ajándékot a
pápának átadók. A tervezett 6 személy helyett csak hármat engedélyeztek, így Gyuri atya, Laci és én juthattunk el – többszörös biztonsági ellenőrzés után – a VIP szektorba. Társaink
pedig a legelöl lévő szektorban foglalhattak helyet. Hosszas,
már-már végtelennek tűnő várakozás után a Szent Péter tér
teljesen megtelt a zarándokokkal: becslések szerint 22 ezerre
tehető a létszám, de még a környező utcákon is álltak emberek,
sőt a VI. Pál teremben 700 beteg kivetítőn követhette az
eseményeket.
A pápai audiencia – amit én inkább meghallgatásnak, mintsem kihallgatásnak fordítanék – azzal kezdődött, hogy különböző országokból érkezetteket a saját nyelvükön köszöntötték.
10 órakor hatalmas üdvrivalgás közepette megérkezett Ferenc
pápa. (Halkan jegyzem meg, hogy vele együtt a napsütés és a jó
idő is, pedig a hét minden napján esett...) Kb. egy óra hosszán
át a pápamobilon odament az emberekhez, integetett nekik,
kezet fogott velük, köszöntötte őket és kisgyerekeket vett a
karjába. A legtávolabbi szektor szélére is elkocsikázott, hogy a
több mint fél kilométerre lévőkkel is közelségben legyen. Tette
mindezt olyan mosollyal, derűs lélekkel, amellyel korát meghazudtoló fiatalságról tett tanúságot. Mi hárman a Szent Péter
bazilika lépcsője előtt mindebből szinte semmit sem láttunk,
ezért talán egyre türelmetlenebbül vártuk a Szentatyát, hogy
hozzánk is odaérjen. Ő viszont senkit sem akart kihagyni, így
ment tovább szektorról szektorra, a mieinkhez is eljutva. A
hangos éljenzésekből tudtuk csak érzékelni, merre járhat éppen.
Az biztos, hogy amikor a focimeccsekhez hasonló hangos
„Argentina, Argentina!” üvöltés hallatszott, épp egy hazájából
érkezett csoporthoz ért.
Aztán végre feljött az emelvényre, amely mögött mi úgy 30
méterre voltunk. Kezet fogott a bíborosokkal, leült a fehér fotelbe (nem nevezném trónusnak, annyira egyszerű!) és megszólalt
azon a rendkívül barátságos, kedves hangján: „Cari fratelli e
sorelle! Boun giorno!” (Kedves fivéreim és nővéreim! Jó napot
kívánok!) Az előző vasárnapi evangélium meghallgatása után
Ferenc pápa elkezdett tanítani. (Arról a szakaszról van szó,
amikor Jézus rendkívül kemény szavakkal illeti a botrányt okozókat, majd magához hívja a kicsinyeket és példának állítja az
őt követők számára.) nem is katekézis, hanem egy melegszívű
atya jóságos útmutatása volt ez a negyedóra. Elmélkedett, de
mindenekelőtt bocsánatot kért a Vatikánban okozott botrányokért... Ez nagyon szép gesztus volt: mielőtt az egyház nevében
útmutatást ad sokaknak, megvallja annak bűneit. A beszédének
lényege: a gyermek mindig Isten ígéretét és annak beteljesedését jelenti, ezért nagyon meg kell becsülni a családot és benne
különösen is a gyerekeket! Olyan szeretettel kell körbe venni
őket, mint Mária és József. Úgy kell a gyermekre tekinteni, mint
ahogy Jézusra néztek: egyszer majd nagy feladata lesz, az Úr
ígéretei teljesednek be benne.
Ezt követően a pápa tanítását több nyelven is rövidítve megismételték. Majd végre elkezdődött az ajándékok átadása. rengetegen voltunk a VIP szektorokban, több százan, talán ezren is.
Így nagyon sok mindent kapott Ferenc pápa. Mire hozzánk elért
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már vagy százan adták át, amit hoztak. A Szentatya előttünk is
mosolyogva állt meg és már talán tovább is ment volna, ha
Gyuri atya nem nyitja ki az első kötetet. Elkezdte neki magyarázni, hogy mi is ez a Magyarok Bibliája. Amikor a pápa megtudta, hogy milyen sokan másolták kézírásukkal a Szentírást,
szinte ledermedt. Megállt és vele talán az idő is 5-6 percre.
Belelapozott a hatalmas kódexbe, ámulattal csodálta a magyarok összefogásának eredményét. Beszélgetett Gyuri atyával és
nem ment tovább, visszalépett hozzánk és kezet foghattam vele.
A felemelő pillanat nekem rendkívül rövidnek tűnt, valójában
velünk töltötte a legtöbb időt az összes ajándékozó közül.
Őszinte meghatódottsága látszott a kedves arcán és nagyrabecsülése jeleként megáldott minket, s persze rajtunk keresztül
mindenkit, aki részt vett ebben a munkában. nagyon jól esett e
megtisztelő esemény részese lenni. Aztán boldogan jöttünk le a
csoportunkhoz s adtuk át érzéseinket a többieknek. Persze
akkor még sokáig felfoghatatlan volt ez az egész, szinte hihetetlen, hogy tényleg létrejött ez a mű és ezt személyesen nyújthattam át a pápának! Köszönet érte a jó Istennek, Gyuri atyának
és mindenkinek, aki lehetővé tette ezt számomra!
Délután egy remek idegenvezető segítségével mintegy 3
órás látogatást tettünk a Vatikáni Múzeumban. Ott aztán kapkodhattuk a fejünket a rengeteg látnivaló és turista között. nagyon szép volt a sok műkincs és jó volt a szakszerű tárlatvezetés
is. Majd átmentünk a Sixtusi kápolnába, aminek fantasztikus
freskói lenyűgöztek minket. Végül a Szent Péter bazilikába
kalauzolt el bennünket Sebestyén, a vezetőnk. Este már szabad
program volt, úgyhogy néhányan elmentünk a Colosseumhoz és
a Forum romanumhoz, hogy az antik építményeket kivilágítva
csodálhassuk meg. Késő éjszakába nyúló beszélgetéssel fejeztük be ezt a feledhetetlen napot a kempingben.
Csütörtökön a reggelit követően útnak indultunk és 16 órás (!)
buszozás után péntek hajnali 2 órakor értünk haza Szegedre.
Ekkor már senkit sem érdekelt a sok ülés, egyhelyben állás,
lábfájás. Hiszen életünk egyik legszebb élménye után voltunk.
Köszönet érte a TÉKA Alapítványnak, mely többek utazását
támogatta.
Az egyedülálló akcióról és a pápával való találkozásunkról
a média azonnal beszámolt, illetve számos internetes portálon
olvasható róla cikk. Ezek gyűjteménye a honlapunk Bibliamásolás menüpontjában megtalálható.
December 9-én kelt levelében Peter B. Wells pápai tanácsos
Ferenc pápa köszönetét tolmácsolta és jelezte, hogy az átadott
Magyarok Bibliáját a Pontoficio Collegio Germanico-Ungarico
nevű intézményben (Pápai német-Magyar Kollégium) helyezik
el. A levél hivatalos fordítását templomunkban fogják hallani a
kedves hívek, december 31-én az év végi hálaadáskor.
zÓLyOMI nOrBErT
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Cigány cursillo –
megrendítő tanúságtétellel

novemberben az Alsóvárosi Ferences Kolostorban rendezték meg az
első cigány cursillókat, külön a nők
és külön a férfiak részére. Mindkét
alkalom vasárnapi záró ünnepségére
hivatalosak voltunk mi is, akik már
korábban cursillót végeztünk.
Csodálatos tanúságtételek részesei
lehettünk. A jelöltek boldog mosollyal, lelkes szavakkal foglalták
össze a háromnapos együttlét lelki
ajándékait.
Végül felállt egy szép, karcsú
fiatal lány, Kató, aki a következő szavakkal fordult a cursillót vezető munkatársakhoz:
„Köszönöm az atyáknak, hogy
mellénk állnak! nem az számít, hogy
kik vagyunk, hanem, hogy mivé
tudnak bennünket faragni Isten
segítségével!”
A cursillo küldetését ennél
szebben megfogalmazni én még
senkitől sem hallottam! Köszönjük,
Kató!
A Szeged-Csanádi Egyházmegye
tavasszal rendezi meg a következő
cursillo tanfolyamokat, férfiaknak
április 14- től 17-ig, nőknek április
21-től 24-ig. Helyszín: az Alsóvárosi
Ferences Kolostor. Jelentkezési lap a
Szent Gellért Plébánia irodájában
kérhető.
Bereznainé Deák Judit

Petres Klári és anyukája a fenti
rajzzal köszönte meg a karácsonyi
csomagot a karitász önkénteseknek.
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Jónak lenni jó
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„Amíg van valakinek egy darab kenyere, gazdag, mert felébe törheti.

Amíg van valakinek két ruhadarabja, van mit megosztania azzal, kinek
nincsen.” (Serédi Jusztinián bíboros)

Mindig örömmel tölt el, ha tapasztalom az emberek segítő készségét. Az utóbbi hónapokban már
a karácsonyra készülve kishitűen
aggódva gondoltam szűkös anyagi
helyzetünkre. Hogyan fogjuk a karácsonyi csomagot összehozni,
tudunk-e segíteni az elmaradt
fűtés számlák kifizetésében –
ahogy eddig tettük. A perselyünkben alig-alig gyűlnek a forintok.
Egyszer csak jött a felajánlás: a
Sándor Csárda 50 adag halászlét
ajánl föl szentestére. Megismételték a tavalyi adományozásukat.
Kiderült, hogy régi szponzorunk
ez évben is megörvendezteti rászoruló családjainkat 50 élelmiszer csomaggal – ezt már ki tudjuk
egészíteni 65-re, amennyi kell.
Annál is inkább, mivel egy nagylelkű család jelentősebb összeget
ajánlott fel karácsonyi csomag
készítésére. Így aztán tartalmas,
szép csomagot sikerült összeállítani. Köszönet a karitász önkénteseknek és a nem karitászos
segítőinknek, hogy az ünnep előtt
megkapta mindenki az ajándékot.
Közben folyt a kézműves
munka a karácsonyi alkotóházban:
készültek a horgolt angyalok és
hópihék, a szép karácsonyfadíszek, az egyedi képeslapok. Akadtak önkéntesek, akik a végén lelkesen csomagoltak, áraztak, és a
vásárban segítettek az eladásban.
nem maradt el az idén sem az
„Egymillió csillag a szegényekért” akció. Érdemes volt a Dóm
téren fagyoskodni, mert ott is
megtapasztalhattuk a segítő szándékot. Volt, hogy egy fiatal pár
kérés nélkül egyenesen hozzánk
jött és pár kedves szó kíséretében

elhelyezte adományát a perselyben. Voltak idős emberek, akiknek
maguknak sincs sok, de abból is
hajlandók voltak felajánlani mások karácsonyának szebbé tételére.
Hogyan is lehetne mindezt
megköszönni? Mindenekelőtt a
Mennyei Atyánknak, hogy belénk
plántálta a „jónak lenni jó” érzést,
és ellát bennünket mindennel, ami
szükséges. rajtunk múlik, hogyan
gazdálkodunk vele. Erre világított
rá a LUMEn Együttes dala,
amellyel köszöntött minket Szent
Erzsébet napján. Vegyük észre a
körülöttünk élő nehéz sorsú embereket, próbáljunk rajtuk segíteni
erőnk szerint.
MAJA

Az egyik adományozott rövid
visszajelzése:
Köszönet és hála, hogy gondoltak
rám most is!!! Isten adjon erőt,
egészséget
mindannyiuknak.
Hálám és köszönetem!
Tisztelettel:
Szigeti Jánosné
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LUMeN aranyozta be a nyugdíjasok
évzáró-karácsonyváró délutánját

nyugdíjas klubunk december 19én délután tartotta ez évi utolsó
összejövetelét. Az ilyenkor szokásos
évértékelést követően ráhangolódtunk a már elérhető közelségben lévő
ünnepre; Krisztus születésének ünnepére, akivel valami új adatott a világnak. Mária karjaiban, gyenge gyermekként közösségre lépett velünk,
hogy az ember többé ne féljen
Istentől. Azért jött, hogy megérintse a
szívünket, és áthasson bennünket a
szeretetével...
Ebben a hangulatban vártuk az
ünnepi műsort, körülülve a fehéren
terített asztalt, melyet az apró serlegekben pislákoló kicsiny gyertyák
fényei, a finoman összeválogatott
asztaldíszek, a zöld fenyőágak tettek
ünnepivé. A LUMEn Együttes munkája. Ilyen szépet csak szeretetből
lehet készíteni!
A műsor nem is műsor volt,
hanem egy gyönyörű fohász, mely a
Szentírás születéstörténetét idézve,
hol prózában, hol szépséges énekkel,
lelket melengető zenével imádkozta
el a több mint kétezer éves csodát.
Ezen a szinten csak azok képesek
előadni, akik hiszik is azt, amiről
énekelnek! Hol a meghatottság
könnyei csordultak ki szemeinkből,
hol boldog mosoly töltötte el az
arcunkat; kinek-kinek vérmérséklete
szerint. Köszönjük Lumen! :-)
Benyik atyától is kaptunk pár
bíztató mondatot. Elemezte az idős
ember fontosságát, és felhívta figyelmünket arra, hogy a gyermekeinkért

felajánlott imával tudunk a legtöbbet
tenni az ifjú nemzedékért. Ez így
igaz, de ne feledjük; bár a lábak gyakran nehezen mozognak, a kezek munkálnak. Bizonyítja az a csodálatosan
megművelt kiskert, melynek termését
az unokák élvezik, a finoman megfőzött ebéd, amelyik a gyerekek
asztalán köt ki, az utánozhatatlan
sütemények, a fehér abroszon száradó házi tészták, vagy a gyakran későn
értékelt életmesék.
A szép délutáni együttlét utolsó
felvonása, a saját készítésű süteményeink tesztelésével, kellemes beszélgetéssel, a szeretetet jelképező
csomagocskák bontogatásával telt.
Öröm volt végignézni a kedves, mosolygós arcokon.
LAKÓnÉ MArIKA
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Teréz anya gondolatai –
Bölcsességek az év minden
napjára (Könyvajánló)

„Gondoskodni a szegényekről és a
szükséget szenvedőkről nemcsak az állam
felelőssége, hanem mindenkié.”
„A benned lévő fájdalom önmagában
nézve nem ér semmit, de ha Krisztus
szenvedéséhez csatolod, értékes ajándékká válik.”
„A szeretet olyan gyümölcs, aminek
mindig szezonja van.”
„Úgy kell cselekedni, mintha minden
rajtunk múlna... A többit pedig Istenre
kell bízni.”

E könyv Teréz anya alakjának
hiteles bemutatását tűzi ki céljául.
nem arról van szó, hogy eddig ne
ismertük volna, hiszen gyakran megjelent a nyilvánosság előtt, de olvasni
a napi gondolatait, s ezáltal abba a
lelkiállapotba kerülni, amely a föld
szegényeinek legszegényebbjei között vitte őt előre missziójában,
egészen mélyreható élmény.
Teréz anya egy „szent”, olyan,
amilyenek mi is lenni szeretnénk,
azaz példát mutat és vezet minket,
hogy hogyan érjük el az életszentséget a hétköznapokban.
Összeállította: Marcello Stanzione
Fordította: Szeles Ágnes
(Lazi Könyvkiadó, Szeged 2015)
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Kósza portya 2015, Boga-telep

2015. deCeMBer

Bihar-hegység hidegen, jó társasággal, kóbor kutyával és tehéncsordával

A recept: végy egy halom barátot,
tedd bele egy cserkészcsapatba, adj
hozzá jó vezetőket és rengeteg élményt,
majd várj pár évet. Az egészet öntsd bele
egy romániai faluba és rakd be a hűtőbe 4
napig. Az eredmény? Egy fantasztikus
tábor!
Igen, nagyjából így jött létre ez a
tábor, ami szerintem minden kószatársamnak hatalmas élmény volt. Mivel
az előzményekről már írtam, most
jöjjenek a részletek.
A tábor október 22-én délután fél 5kor kezdődött... volna, mivel drága
szeretett csapatunk néhány tagja (köztük
Kristóf csapi-papi is) valószínűleg rossz
irányba állították át óráikat. Elmondásuk
szerint egyesek még akkor kezdtek el
ébredezni, illetve gépezni, de mi ilyet
még csak nem is feltételezünk róluk.
Amikor mindannyian összegyűltünk,
bepakoltuk a kocsiba a cuccokat, majd
húztunk, hogy ki melyik autóban legyen.
Én Gábor Citroenjében, a Kisaranyosban
utaztam. Az utazás közben beszélgettünk,
zenét hallgattunk, illetve ettünk, valamint
a megállóknál új kocsiba is szállhattunk.
Mire megérkeztünk, már elmúlt 1 óra
(román idő szerint is). Ezután kipakoltunk, berendezkedünk, majd nemsokára
nyugovóra tértünk.
Másnap reggel álmosan ébredtünk, de
hajtott a vágy hogy megpillanthassuk a
Csodavárat, és ez lelket öntött belénk. A
zászlószertartás, ima és szolgálatátadás
után bőséges reggeli következett, uzsonnakészítéssel karöltve. Eztán összepakoltunk, majd elindultunk. Az út nagyjából
háromnegyed órás volt, és a napsütésnek
hála, láthattuk mindazt, amit tegnap este
a sötéttől nem láthattunk. Az út végén
egy turistaközponthoz értünk, s nemsokára el is indultunk egy másik csoport
után. Az első szakasz könnyű volt, nem
úgy a második, amikor láncokon és
drótköteleken kellett leereszkednünk a
mély szakadékba. Amikor azonban megláttuk a Csodavár monumentális kapuját,
minden fáradságunk elszállt. Lélegzetelállító volt a hatalmas víznyelő, és bár
bent elég hideg volt, gyönyörködtünk
egy ideig. Ezután visszafele mentünk, de
ekkor megtörtént a baj. Ügyi (Bucskó
András) elesett a patakban és egy kő
csúnya vágást ejtett a térdén. A vezetők
csak ekkor vették észre az elsősegélydoboz hiányát, ám ekkor én is odaértem

és az általam hozott doboz tartalmával el
tudtuk szakszerűen látni a sebet, s szünetet tartottunk. Idő hiányában már nem
mentünk a szurdokvölgybe, amit meg
akartunk nézni, de így is fergeteges élmény volt a kirándulás. Hazaérve egyesek pihentek, ám nagy Gábor, Szabó
Dávid, Mészáros zoltán, Kószó Kristóf,
Hunyadi Márton (Tücsök) és én még
elmentünk megnézni a közeli vízesést,
valamint megkeresni egy geoládát. Útközben kvadosokkal találkoztunk, megmásztunk egy sziklát és láttunk foltos
szalamandrát. Ezt követte (Marcsinak
hála) az ízletes vacsora, amely krumplipaprikásból és az előző napi maradékokból állt. Ezután elpakoltunk, gitároztam
egy kicsit és lezártuk a napot. Sokan
egyébként – egyesek őszinte sajnálatára –
nem tekintették ezt napot lezártnak.
A szombati napon indultuk megmászni a környék legmagasabb csúcsát a
nagy-Bihart. A nap eleje a tegnapihoz
hasonlóan telt, nem úgy a továbbiak. A
túra Vártop településről indult. Eredetileg
libegővel akartuk megtenni az első 300 m
szintemelkedést, de mivel az nem üzemelt, gyalog vágtunk neki. A kezdeti
emelkedőt csodás panoráma és rohanhoz
hasonló táj követte. Innen már tisztán
láttuk a hegyet, de nem sokáig, ugyanis
egy felhő eltakarta a csúcsot. Fölfele menet két biciklissel találkoztunk, akikkel
folytattuk az utunkat a csúcsra. Közben
megosztották vallási tapasztalataikat:
„Kiolvastam az egész Bibliát. Az evangéliumok jók, de az Ószövetség az bull...
Egyébként, ha a „Mennyország” szót
„Világűrre” cseréljük, akkor egész jó kis
sci-fi-t kapunk.”
Mikor felértünk a csúcsra, az még
felhőben volt, de mire a vezetők is föl-

értek, addigra kitisztult az ég és a felhőkön megtörő napfény kör alakú szivárvánnyal kápráztatott el minket.
A csúcson egyébként fagyos szél
rontotta az időt, ezért nem is maradtunk
sokáig.
A visszautat már a naplementében
kezdtük meg és öreg este volt, mire a
kocsikhoz értünk. Este aztán bevacsoráltunk a virsliből, kenyérből, ketchup-ból
és mustárból álló vacsorából. A napot végül Tücsök szellemesdije zárta, aki egy
lepedővel a fején állt a lányszoba ajtajánál vagy 5 percig.
Másnap lezártuk a tábort és megkezdődött az összepakolás. Útközben megálltunk chips-et és vizet venni. rengeteg
helyen volt útjavítás, amit nem is csodálok, ám a jelzőlámpára nem igazán
figyeltek, rendőr pedig egy se. nem úgy,
mint amikor egy éles helyzetben gyorsan
kell döntenie a magyar autósnak. Így
jártunk mi is és bár az, hogy szabálytalanságot követtünk el jogos volt, Magyarországon legfeljebb egy figyelmeztetést kaptunk volna, nem 200 lejes büntetést, és 1 havi jogsi megvonást.
Ezután folytattuk az utunkat, s a tehenek megirigyelhették a jó hangulatunkat,
ugyanis csatlakoztak hozzánk, de nem
egy, hanem 4 faluban is! A határon simán
átjutottunk, majd 2 óra autókázás után
visszaértünk a Tátra-térre, ahol érzékeny
búcsút vettünk egymástól.
remélem, Kedves Olvasó neked is
meghozta az étvágyadat egy jó kis természetjárásra ez a recept. ne habozz, az
internet számos kiváló receptet, sőt egész
könyveket tartalmaz a kalandvágyóknak!
KISS MArCI

2015. deCeMBer

11

S
Sző
zőlőf
lőfü
ürt
rt

Pályázati támogatásból megújult templomunk

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától 2.900.000 Ft támogatást nyertünk a
Szent Gellért templom jubileumi felújítására. Mint ismeretes, ez év szeptemberében
ünnepeltük a templom felszentelésének 40. évfordulóját és ugyancsak 40 éve szentelték pappá plébános atyánkat, Dr. Benyik Györgyöt. E kettős ünnep tiszteletére modern
kis templomunkban a következő felújításokat sikerült elvégezni:
1. A templom külső-belső festése, a kerítés és a hittanterem meszelése:
250.000 Ft
2. A templomi székek teljes felújítása, gurtni csere, lakkozás, ülőpárnák cseréje: 1.258.100 Ft
3. Akadálymentes közlekedést biztosító rámpa a templom kapuhoz:
650.500 Ft
4. A templom előterét a templomtértől elválasztó üvegfal és üvegajtók felújítása,
a felső fix üvegelemek megemelése és rögzítése, padlócsuklók cseréje: 558.800 Ft
5. Sarokszekrény készítése az orgona mögé, kották és hangfalak tárolására: 190.000 Ft
Összes ráfordítás:
2.907.400 Ft

Hálás szívvel mondunk köszönetet a Mindenható Atyának, a támogató minisztériumnak és a kivitelezést végző vállalkozóknak. reméljük, hogy a megújult környezetben híveink még nyitottabb szívvel ápolhatják kapcsolatukat a jó Istennel és közösségünkkel.

BErEznAInÉ DEÁK JUDIT

Gondolatok egy jubileumi szentmiséhez

Közösségünk jubiláló házaspárjai november 21-én, az esti szentmisében erősíthették meg összetartozásukat. 5, 10, ... 45 évvel ezelőtt igent mondtunk a szeretetre, az egymás melletti kitartásra, a gyerekekre, és az önzetlenségre. Most eljöttünk megköszönni Istennek, hogy megtartott bennünket, erőt adott nehéz életszakaszainkban, és Krisztus példájával szeretetre/szerelemre tanított. Mert van
örök szerelem! :-)
Jó volt látni az ifjabbakat, gyerekeik körében, akik szemmel láthatóan büszkék
voltak a szüleikre. Voltak, akiknek a gyermeke másnap lett elsőáldozó. Ez a
kegyelem! Egyik nap a család összetartozását Isten színe előtt ünnepelni, másnap
Krisztust az Oltáriszentségben átölelni...
Szívet melengető volt látni az idősebb társainkat is, akik már felnevelték és
elengedték gyerekeiket, de ők megmaradtak egymásnak.
Mi is, sok évvel a hátunk mögött, ismét kimehettünk az oltár elé, hogy áldással
megerősítve elmondhassuk egymásnak: „szeretlek”! Köszönjük Istennek egész
életünket, és kérjük, tartson meg bennünket együtt, amíg csak lehet.
Köszönjük Gyuri atyának a „közbenjárást”, a szép emléklapot, és Közösségünknek a megtartó erőt!
LAKÓnÉ MArIKA

Sok szeretettel köszöntjük testvéreinket, akik az újjászületés szentségében
részesültek:

• Bakos Ágnes
• Bakos nóra
• Bakos zsófia
• Gulyás Eszter
• Márta Amy Suzanna
• Máté Dalma
• Péter Veronika
• Temesvári Ákos
• Végh Levente

Az Örök Világosság fényeskedjen
nekik, nyugodjanak békében!

† Balogh Istvánné Szűcs Piroska
† Bozóki Imre
† Dékány Ferenc
† Dénes Illés Balázs
† Dr. Sántha Lászlóné †
Hertelendy Margit
† Kádár Mihály
† Miklós Antal
† Miklós Józsefné Brezovai Margit
† Pisturi zsolt István
† zabiák Erzsébet

A 2015-ben jubiláló házaspárok:
Név

Lakó Ferenc és Varga Mária

Évforduló

Babiczki András és Csamangó Mária

45.

45.

Pásztor Ferenc és Puskás Irén

35.

Mészáros zoltán és Dobó Klára

20.

Bedő Gábor és Jáger Klára

Szűcs Péter és T. Kis Gabriella

Erdei Csaba és Domonkos Anikó
Dobó norbert és Eperjesi Tímea

Szombathy Péter és Sarró zsuzsanna
Bán Imre András és Ferentzi Márta

30.
15.
15.

10.
5.
5.

Karácsonyt váró orgonakoncert

December 13-án, örvendezés vasárnapján, egyházközségünk szép
ajándékot kapott. Tehetséges, fiatal kántorunk, Simon Bálint két barátjával, kollégájával együtt orgonahangversennyel lepett meg bennünket.
Bálint szerénységével, alkalmazkodó képességével mindannyiunk
szívébe belopta magát. A szentmisék után gyakran megajándékoz
bennünket orgonajátékával. Tudjuk, mikor vannak versenyei és együtt
izgulunk vele. nagyon vártuk, mikor lesz már nálunk is hangverseny.
november közepén jelezte, hogy két fiatal zenésztársával szívesen
fellépnének templomunkban is.
A „Karácsonyt váró orgonakoncert” szereplői Kubík Tamás és
zsilka Alan budapesti, Simon
Bálint pedig szegedi orgonaszakos
egyetemi hallgatók.
A műsorban az előadók felváltva játszottak. Könnyedségükkel és precízségükkel elkápráztattak bennünket. A darabok kiválasztása is szerencsésen sikerült, a
barokk kortól a kortárs zenéig
hallhattunk darabokat a fiatal előadóművészektől. Az est érdekessége volt Pikéthy Tibor váci
kántor-karnagy Karácsonyi Fantázia című darabja, melynek egy
pontján a három orgonista együtt
játszott.
A közös koncertre jellemző volt a fiatalok egymásra figyelése,
alkalmazkodása a másikhoz. Apró dolgokban is láthattuk ezt, mint pl. a
kotta lapozása és a regiszterek kezelése.
Színvonalas műsorukat kitörő tapssal jutalmaztuk. reméljük, hogy
templomunk zenei életében egy hagyomány indul el és még sok hasonlóan szép estét tölthetünk együtt, nem csak az örvendezés vasárnapján.
SzELES MÁrTI

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

A Szőlőfürt Szerkesztősége

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.

Szőlőfürt

A Szeged-Tarjánvárosi
Szent Gellért Plébánia
kiadványa.
Megjelenik évente négy alkalommal.
Lapzárta: 2015. december 22.

Szerkesztőség tagjai:
dr. Benyik György
felelős szerkesztő
dr. Miseta Mária
szerkesztő
Zólyomi Norbert
szerkesztő, számítógépes-tördelő

Szerkesztőség címe, elérhetősége:
6723 Szeged, Tátra tér 5.
Telefon/Fax: (62) 483-750
Mobil: 70/525-2106; 20/823-1979
e-mail: teka@szentgellert.szeged.hu

A Szőlőfürt az Interneten is olvasható.
Honlapunk címe:
http://www.szegedtarjanplebania.hu

