
    Jézus szenvedéstörténete az
em beri mélypontról vezet a fel -
támadás isten-emberi magassá -
gába. Ezen tör té netben az emberi
mélypont a Get szemani-kerti ima,
amelyben Jézus szenved, vérrel
ve rítékezik és imád kozik. Az ős -
egyház azért tartotta ezt az evan -
géliumi szöveget a legne he zebb
epizódnak, mert számos pro voka -
tív kérdés megfogalmazá sára,
eset leg eretnek nézet hirde tésére
adott alapot. Minde nekelőtt Cel -
sus (2. sz.) és Julianus apostata
császár (331-363) azt hang sú -
lyozza, hogy Jézus csak ember
volt, azért szenvedett, mert nem
volt benne meg az isteni ter -
mészet.
    A szenvedéstörténetben az ol -
va sók a testi szenvedésre, a kül -
sőre fi gyel nek, pedig Jézus nem
csak kül ső leg, hanem lelkében,
tehát bensőleg is szenvedett, és
erről szól ez az ima. Érdekes mó -
don a szinoptikus evan gé liumok
közül Máté jobban be mu tatja az
emberi szenvedést, míg János
inkább a belső lelki szenvedésre
he lyezi a hangsúlyt. Ennek alap -
szövege Jézus imája: „Aztán
odébbment, úgy egy kőhajítás nyi -
ra, és térdre borulva imád ko zott:
»Atyám, ha akarod, kerüljön el ez
a kehely! De ne az én akaratom
teljesüljön, hanem a tied!« Meg -
jelent neki az égből egy angyal, és
megerősítette. Halálfélelem ke rí -
tette hatalmába, és még buzgób -
ban imádkozott. Verejtéke mint
meg annyi vércsepp hullott a
földre.” (Lk 22,41-44) A legtöbb
szöveg magyarázó azt emeli ki,
hogy Jézus teljesen egyedül ma -
radt a kertben, magányának mély -
pontjára ért el, ami kor a tanít vá -
nyok előbb elaludtak, majd el -
hagy ták, s ekkor idézi a panasz -
zsoltárt (42,5). Sokan meg kér de -
zik, hogy valójában mi váltotta ki

Jézus szomorúságát: a haláltól
való félelem, a tanít vá nyai ért való
aggódás, vagy a fáj dalom a „világ
bűne” miatt?
    Mások Jézus imájának értel mé -
ről vitatkoznak, amely nem kétely,
ha nem erő kérése az Atyától a
bibliai ha gyomány alapján, és
ebben a jele net ben az apostolok
alvása ironikus elemnek számít,
„aludjatok és nyu god jatok”.
    Az epizódban felmerülő prob -
lé mákat és nehézséget a külön -
böző irány zatok másként oldották
meg. Az ariánusok azt hirdették,
Jézus csak mint ember szenvedett,
de mint Isten nem. Erre adott le -
hetőséget Jézus két természe téről
vallott felfogásuk! Hasonló képpen
magyarázza ezt a részt Órigenész
(184-254) is, aki azt vallotta,
Jézusnak csak az emberi termé -
szete szenvedett az isteni nem.
Alexandriai Cirill (376-444) új
fogalmat vezet be Jézus szenve -
désének magyarázatára: a „ke no -
ziszt”, vagyis a „kiüresítés”-t.
Jézus szo morúságának okát tehát
több féle képpen magyarázzák az
óke resz tény egyházatyák. Véle -
mé  nyük szerint Jézus szomorú sá -
gá nak oka Izrael népének hitet len -
sége, a tanítványok gyengesége, a
keresz té nyek bűne lehet.
    Sok festő ábrázolta az egyedül
imádkozó Jézust a maga elha gya -
tott ságában. Ezért nevezte Avilai
Teréz Jézust a magányosok vi -
gasztaló já nak. Cornelius a Lapide
(1564-1637) véleménye, hogy
Jézus szomorúsága nem a zsi dók
vagy Júdás miatt történik, hanem
az ún. „vera trititia” az em beriség
bűne miatt van.
    A reformáció idején született
Johann Sebastian Bach (1685-
1750) János passiója Jézus szen -
vedésének helyét a Getszemáni
kertbe helyezte, és nem a Gol go -
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Győri József:
Húsvéti vers
Zendüljön ma hálaének,
Forró imánk égre szálljon.
Örvendjen a boldog lélek,
Mert a sírba rejtett élet
Diadalt vett a halálon.

Angyali szó hallatára
Könnyes arcon öröm támad,
Nagypénteki sötét gyászba
Feltámadás fénye árad.
Amint felzeng a dicséret,
Isten-áldás, boldog élet
Töltse be a kedves házat!

Szenvedés és feltámadás

2016. Március - XXI. évfolyam 1. (144.) szám

(folytatás a következő oldalon)



2                                                                     Szőlőfürt                                      2016. MárciuS

tára, mert itt szen ve dett és ott
„csak” meghalt értünk.
    Aki nem tudja átélni Jézus
szen ve dését, az nem tudja igazán
érté kelni a feltámadás derűjét
sem. Nem egy személy haláláról
és feltá madá sáról van szó csupán,
hanem az élet perspektívájának
megváltozásáról. Eddig csak földi
dimenzióban gon dolkodtunk, a
föltámadás után Jézus meg nyi -
totta a mennyei dimenziót életünk
számára.

b.Gy.

Könnyező Szűzanyám,
bűnösök menedéke,
könnyeidre kérlek,

eszközöld ki Jézusnál
bűneim bocsánatát:

nyerd meg számomra
és enyéimre

Szent Fiad áldását!
Enyhítsd szenvedéseinket,

gyógyítsd meg
betegségeinket,

vigasztalj
szomorúságunkban,

segíts az erényes életre,
vezess végül a boldog

mennyországba! Ámen.
Ó, könnyező Szűz,

ó, drága Istenanya,
emlékezzél meg rólam

Jézusnál, most és halálom
óráján. Ámen

Többévtizedes akolitusi szolgálat

Az év elején közösségünk két aktív tagját köszöntöttük születésnapjuk
alkalmából. T. Kis László, az egyházközség képviselő-testületének
világi elnöke 70 éves, Ocskó Géza pedig 50 éves volt.
A közös bennük, hogy mindketten akolitusok. Vagyis az oltár körüli
szolgálatot és a hívek szentségi ellátását végzik, immár sok éve.
Önkéntes és odaadó munkájukra
bizony nagy szüksége volt/van a
min denkori plébánosnak, hiszen a
közösségünknek sok olyan tagja is
van, aki nem tud eljutni a temp -
lomba. Nekik a szociális otthonba
vagy a betegek lakására eljuttatott
Oltári szentség jelenti az élő kap -
csolatot velünk.
Köszönjünk mindkettőjüknek ezt
a szép szolgálatot és nagyon sok
boldogságot, erőt és jó egészséget
kívánunk a további évekre is!

ZóyLOMI NOrbErT



     Az egyházközség összetett való -
ság. Vannak, akik támogatják, vannak
akik, részt vesznek szervezett akciói -
ban, programjaiban, sőt sokan van -
nak, akik vasárnaponként eljárnak a
szentmisére. Vannak, akik szervezik a
munkáját és adminisztrációját, segítik
a hit továbbadását, gyakorlását okta -
tással és hittannal. De az egyház köz -
ség szíve az imádság. Ezt végez het -
jük közösségben, a liturgia keretében
és az Oltáriszentség előtt, vagy a ma -
gányos egyéni imában.
     Egyházközségünkben több ima -
cso  port is jelen van, pl. az Irgal mas -
ság Imacsoport. Közülük a legné pe -
sebb a rózsafüzér Társulat.
     Akik egy-egy imacsoportban részt
vesznek, közösségben akarják
ügyein ket Isten elé tárni, azon mun -
kálkodnak, hogy közösségünk és
Jézus Krisztus között belső lelki kap -
csolat szülessen, amely a szív mé -
lyéig hatol.
     A február 10-i találkozáson az
ima csoportok tagjai beszámoltak
arról is, hogy tevékenységüket, mun -
kál kodásukat a környezetük és csa -
lád juk részéről, nem mindig övezi
tisztelet és megbecsülés. Néha otthon
még el is kell titkolniuk, hogy imád -
koznak. A munkahelyen, kórház ban,
utcán nem vennék jó néven, ha ki -
derülne, hogy imádkoznak. Társa dal -
munk eltűri a vallást, sőt min den féle
ezoterikus praktikákat szívesen kö -
vet, de a keresztény imát igyekszik
száműzni, felesleges és nevetséges
tevé keny ség nek beállítani.

     Pedig az imádkozók közössé gé -
nek nagyon mély a kapcsolata Isten -
nel és egymással is. Az imában tárul
ki az ember szíve Isten elé, az imád -
kozó lelke közelebb kerül Istenhez.
Egy-egy konfliktust másként látunk
ima előtt és ima után. Sokkal többen
hisznek Istenben, mint ahányan
imádkoznak. Ez már régen így van.
Ady Endre írta le: „Megszakadt szép
imádkozásunk, pedig valahogyan van
Isten.” A nyugati egyház egyik nagy
problémája, gyengesége most az,
hogy leszokott az imádkozásról. Tan -
anyag lett az Isten léte és hiányzik a
személyes kapcsolat tapasztalata.
     Egyházközségünk jól teljesít a
közösségi összefogásban, a munka -
szervezésben, a kulturális programok
szervezésében, de még sokat kell
fejlődnie az imádságban. Az egyház -

községek öregedésének egyik oka,
hogy a személyes ima tapasztalatot
nem sikerül átadni a következő
generációnak. Csak idősebb híveink
imádkoznak rendszeresen. Akik rend -
szeresen imádkoznak, azok áldoznak
is az egyházközségért, és fenntartják,
ápolják egyházközségünket. Akik
nem imádkoznak rendszeresen, azok
nem értik a hívek titkát, és nem érzik
a hit erejét, az Isten-közelség vigaszát
és energiáját.
     Ezért kérem az egyházközség
imacsoportjait, és mindenkit, aki hisz
az ima erejében, hogy imádkozzanak
közösségünk megújulásáért, azért,
hogy pl. legyenek ismét fiatal ako li -
tusaink, mint ahogyan 30 évvel ez -
előtt többen vállalkoztak erre a nemes
feladatra, és ma is aktívak. Most ki
kell imádkozni a papi hivatás kegyel -
mét, és az ako litusi szolgálatra való
készség ke gyelmét is Istentől, aki
egyedül ismeri a szívek titkait.
     Amikor át vet tem a plébániát, új
akolitusok álltak szolgálatba. Idén
Húsvét előtt egy diakónust szen teltek
közösségünkből. Most újra kell kér -
nünk közösségünk igazi Urát, hogy
küld jön tanúságtevő, szorgalmas
szol  gákat közösségünkbe, akik ké -
pesek lesznek egyéni imájukkal és
szor galmas közösségi szolgálattal
megújítani közösségünk lelki életét.
Köszönöm mindenkinek, aki ezért a
célért minden nap imádkozik.

b.Gy.
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Abban a megtiszteltetésben lehetett
részem, hogy Gyuri atya meghívott a
Szeged-Tarjáni plébánia nagyböjti
lelkigyakorlatának vezetésére. Mivel
a vasárnapi ige hely adva volt (A
tékozló fiú története), azért erre igye -
keztem építeni a mondani valómat,
amelyhez kulcstörténetként Popper
Péter sok helyen közölt történetét
használtam fel, amely így szólt: „Egy
alkalommal beszélgettem Pilinszky
Jánossal, és a katolikus költő
megjegyezte: – Utállak benneteket,
pszivel kezdődő foglalkozásúakat.
– Miért utálsz János?
– Mert nagyon nagy terheket raktok
az emberekre. Azt hirdetitek, hogy
minden emberi problémának van
megoldása. Ezzel sikerül elérnetek,
hogy az emberek többsége úgy érzi,
csak ő olyan hülye, hogy nem tudja
megoldani a szexuális problémáit, a
szüleivel való viszonyát, a házas sá -
gát, az egzisztenciális ügyeit, a
politikai orientációját stb. –, és össze -
omlik. A valóságban – mondta
Pilinszky –, az élet dolgainak több -
sége nem megoldható. Legfeljebb
jól-rosszul elviselhető. óriási a kü -
lönb ség közöttünk. Ti úgy gondol -
játok, hogy az életben problémák
vannak és megoldásokra van szük -
ség, én meg úgy gondolom, hogy az
életben tragédiák vannak, és irga lom -
ra van szükség.”

Az első este a pszi-vel kezdődő
foglalkozásúak gondolataival közelí -
tet tem meg az evangéliumi történetet.
A pszichológia rákérdez arra, hogy
miért van az, hogy a gyermek nem
tud magának megbocsátani, hanem a
„feloldozást” pl. az édesanyjától
várja. Ugyanígy – mondja a pszi -
chológus – a felnőtt ember sem képes
mindig önmagának megbocsátani,
hanem valamilyen felsőbb hatalomra
van szüksége, hogy a belső dolgait
rendbe tegye. Van olyan képviselője a
lélektannak, aki őszintén azt mondja,
hogy nem hisz az emberi meg bo csá -
tásban, mert amíg ilyen és ehhez ha -
sonló mondatokat használunk: meg -
bocsátok, de nem felejtek – addig

nem lehet megbocsátásról beszélni.
Az első napon odáig jutottunk el,
hogy az ember egyedül kevés a meg -
bocsátáshoz, mert nem tud uralkodni
az érzelmei felett, az emlékei felett.
Ehhez az embernél nagyobb hata lom -
ra van szükség.

A második napon alap meg álla pí -
tásként mondtam el, hogy a tragédia
és irgalom kapcsolatában (a bűn és
megbocsátás témájában) van, ami az
én dolgom, amit nekem kell meg -
tenni, és amit az Isten sem akar
elvenni tőlem, és van, amit neki, az
Istennek kell megtennie, ezt viszont
én nem vehetem el Tőle.

A hazatérő kisebbik fiú a be gya -
korolt mondatnak csak egy részét
tudja elmondani, de azt a részt végig
várja az irgalmas apa. A mondat
befejező részét nem engedi elmon -
dani, mert az már az Apára tartozik.
Vagyis a tragédiához tartozik az én
munkám, amit nem enged meg -
spórolni az Isten, ez pedig a bo csá -
natkérés. Sajnos ezt szeretnénk el -
kerülni, inkább az Isten dolgát sze -
retnénk elvégezni: kiszabni a pe ni ten -
ciát, a kisebbik fiú esetében azt, hogy
majd béresként él tovább az atyai
házban.

Ám az irgalmas Apa másként
cselekszik. Megvárja, míg elhangzik
a mondat, hogy szörnyű bűnt követett
el ez a fiú, és nem méltó már fiú -
ságára. A penitencia viszont az, hogy
kihozzák a régi ruháit, a gyűrűt
(vagyis visszakapja fiúi jogait), és
örömmel vigadoznak. Az irgalom
másként gondolkodik, és másként
cselekszik.

Pilinszky két mondata is el hang -
zott: „Valamennyien tékozló fiúk
vagyunk azzal a különbséggel, hogy
egyesek az atyai háztól eltávolodó,
míg mások már a visszavezető úton
járnak.”

„A tékozló fiú története nem egyes
bűnösök története, hanem az egész
emberiségé, minden emberé. Minden
vágyunk, ami legmélyén nem az
Istenre való tökéletes rá ha gyatkozást
tartalmazza, lényege sze rint
távolodást jelent az atyai háztól, és
minden lépésünk, legyen bármi az,
mit az Istenre való hagyatkozás
vágya vezérel, lényege szerint mindig
közeledés. ... Legtöbben olyan té -
kozló fiúk volnánk, kiknek távolodó
és közelítő léptei hetenként, napon -
ként, s nemegyszer óránként váltják
egymást azon a bizalmi úton, hol vá -
lasztanunk kell kő és kenyér között.”
(Pilinszky János: Kő és kenyér,
részlet)

SALAMON LÁSZLó

Tragédia és irgalom – kő és kenyér



     Az Ökumenikus Világimanap, a
keresztény felekezetek olyan imád -
ságos összejövetele, melyet az egész
világon egy időpontban rendeznek
meg. Célja a keresztény szolidaritás
és testvértudat életben tartása. A
liturgia anyagát minden évben egy
kiválasztott ország vagy földrész
asszonyai állítják össze. Asszonyok,
akik mélyen átérzik a kor aktuális
problémáit. Ebben az évben kubai
nők mutatták be életüket, állították
társadalmuk és a világ érző emberei
elé gondjaikat, kérték imáinkat. A
kubai népesség döntő többsége
keresztény, bár az indián őslakosok,
az afrikai rabszolgák és a spanyol
hódítók leszármazottai spirituális
hagyományainak keveredése miatt,
szinte lehetetlen „tiszta” keresz tény -
séget találni. Hitük mégis mély isten -
szerelemről tanúskodik, mely nem
ideológiai, hanem valahol a szív
dolga.
     Az Ökumenikus Világimanap
jónéhány éve Szegeden is megren -
dezésre ke rül. reformátusok, baptis -
ták, me to disták, katolikusok, evangé -
li kusok, olykor még kisebb felekeze -
tek is bekapcsolódnak a közös litur -
giába. Ez évben a katolikusok, pon to -

sabban plébániánk közössége vállalta
a rendezést.
     benyik atya közvetlen hangú kö -
szöntője megteremtette az egységes
légkört, a bevezető, számunkra szo -
katlanul ritmusos kubai szakrális
zene pedig a ráhangolódást. A kubai
nők különböző korosztályainak meg -
személyesítését, a kijelölt imák és
szentírási részek felolvasását refor -
mátus, baptista, metodista, kato likus
lányok-asszonyok végezték.
     Az imák a gyermekeket emelték
ki, „Fogadjátok be a gyermekeket,
mert ezzel engem fogadtok be” mottó
köré építve. Kirajzolódott a kubai nép
egymás és gyermek iránti mély
szeretete, az ifjúság jövőjéért való
aggodalma. Ez olyan téma, mely a
világ minden sarkában megértésre
talál.
     Plébániánk ifjú leányai – Nadine,
Anna és Kata - tökéletes átéléssel
közvetítették az általuk meg sze mé -
lyesített kubai lánykák érzéseit,
gondolatait. Norbi jó érzékkel össze -
állított képei, az imák kivetített
szövegei közelebb hozták, érthetőbbé
tették a liturgiát. Gabi és Anikó
gitáros-fuvolás énekbetétei kelleme -
sen hidalták át az egyes imasza -
kaszokat. Szép volt a református

lelkésznő, Kereskényiné Nemes
Lívia igehirdetése, megszívlelendő
tanítása az imádkozásról, gyer me -
keink istenszeretetre neveléséről.

     Jó volt egy célért, együtt imád -
kozni vallásukat eltérő módon gya -
korló, de életük középpontjába
Krisztust helyező testvéreinkkel.

     Az áldás kegyelme, a „Szeretet
áradjon köztünk...” dallamának fel -
hívása,  a Közösségi Házban kedve -
sen kínált süteménycsodák, az illatos
tea, szép zárása volt az ima alkalom -
nak. Isten áldjon érte Mindenkit! 

LAKóNÉ MArIKA
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2016. február 14-én megkezdtük a hittanos gyerekek felkészítését az
elsőáldozásra, mely terveink szerint november 13-án lesz. A korábbi évekhez
hasonlóan szüleikkel együtt tartjuk a találkozásokat és igyekszünk őket
aktívan bevonni egyházközségünk életébe, programjaiba. Isten kegyelmét
máris érezhettük, mivel a nagyböjti keresztúton, február 26-án, a korábbi
elsőáldozókon kívül az ideiek közül is többen részt vettek. A gyerekek
ügyesen olvasták fel a rájuk bízott rövid elmélkedéseket, melyekkel
hozzájárultak az áhítat szépségéhez.

2016. február 28-án, a délelőtti szentmisében jelképesen elbúcsúztattuk kö -
zösségünk könyvelőjét, bereznainé Deák Juditot. Ezt a munkát ugyanis egy püs pöki
rendel kezés értelmében ezentúl az egyházmegye központjában fogják vé gezni.
Eddigi munkájáért áldja meg őt a jó Isten és tartsa meg egészségben továbbra is.
reméljük, hogy lelki és alapítványi ügyekben hasznos segítsünk lesz ezután is! 

Kolostorok,
és népi vallásosság

határainktól keletre

Február 26-án, a fenti címmel
(ám annál sokkal bővebb tarta lom -
mal) KOrOM ILONA tanárnő tartott ve -
tí téssel illusztrált úti beszámolót a
Nyugdíjas Klub számára.

Érdekes, színes kulturális és mű -
vészeti előadását lelki tartalom mal is
szépen megtöltötte. A kivetített képek
le nyű gözték a szép számban össze -
gyűlt közön séget.

Láthattuk Misztótfalusi Kis Mik -
lós 1685-ös bibliáját. Megtekintettük
a bérci tetőket és azt a házat, amely -
ben Petőfi Sán dor híres költeményét
(Itt van az ősz... ) megírta. Meg -
csodálhattuk a nagybányai ásvány -
múzeum  fantasztikus kristályait.

Az előadás középpontjában a  kü -
lönleges, külső falain gyönyörű fest -
ményeket hordozó bukovinai temp -
lom kolostorok álltak. Szintén érde -
kes volt látni a litvániai Keresztek
hegyét, ahol a helyi nép a kommu -
nista tilalom ellenére rengeteg ke -
resztet hordott össze, kifejezve ezzel
háláját Krisztusnak.

A rendkívül gaz dag tartalmú elő -
adás során meg ismerkedhettünk a
Mária-ikonok há rom típusával és
közösen mond tunk el két szép imát: a
könnyező Szűzhöz és a Csíksomlyói
Madonnához fo hász kodva. (Előbbi
szövege a 2. ol da lon olvasható!)

Nagyon örülök, hogy segíthettem
e remek program létrejöttében, mert
igazán felemelő élmény volt!

ZóLyOMI NOrbErT
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Kedves Gyerekek!
Ez a színező azt a jelenetet ábrázolja, amikor Péter apostol háromszor is megtagadta Jézust. Vagyis azt állította,
hogy nem ismeri Őt, aki 3 éven keresztül a tanítója volt. Ez a szörnyű hazugság aztán nagyon bántotta Pétert.
Elszégyellte magát és amikor Húsvét után találkozott a feltámadt Jézussal, bocsánatot kért tőle. Háromszor is azt
felelte neki, hogy szereti, sőt mindenki másnál jobban szereti Krisztust.
Ez az evangéliumi történet szépen bemutatja, hogy mit kell tennünk, ha bűnt követünk el. Arról is szól, hogy
mindig van lehetőségünk újrakezdeni: ha rosszaságot követünk el, merjünk Jézushoz fordulni! Ha bocsánatot kérünk
tőle, Ő nem haragszik ránk. Olyan, mint a mennyei Atya, hiszen Jézus Krisztus azonos vele. Ő maga a Szeretet, az
Irgalmas Isten. Ezt a jóhírt hozta el nekünk, ezt ünnepeljük Húsvétkor.
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Kicsiny szívem szeret Téged,
Golgotára elkísérlek.
Fájdalmadban vigasztallak,
Halálodkor megsiratlak!

Meglepem az édes Jézust,
Ma nagyon jó leszek,
Ha nehéz is, megpróbálom,
Mindent érte teszek!

Milyen szó illik a jel helyére? Írd ide! ....................................................

MM ee ss ee ss aa rr oo kk   Mester Györgyi: A hímes récék
Terus néni patyolat tisztaságú, hófehér tollú kacsákat nevelt az udvarán, amiért irigykedett rá a fél falu. A baromfitenyésztők

rá féltékenykedtek, a gyerekek meg az unokáját, Anitát irigyelték, mert Húsvét előtt ő mindig kapott három kacsatojást – ami
tudottan nagyobb méretű a tyúk tojásánál –, és azokból tarka minták ráfestésével, csodálatos hímes tojásokat varázsolt. Meg is
nyerte Anita valamennyi iskolai hímes-tojásfestő versenyt.

Ezen a tavaszon se volt ez másképp. Anita körbesétált a baromfiudvarban, hogy kiválassza a számára legmegfelelőbb három
kacsatojást. A legnagyobb meglepetésére azonban nem talált egyet sem. Lesétált hát a kertjük végébe, ahol egy kisebb, nádassal
szegélyezett tavacska lapult, és ahová Terus néni hófehér tollú kacsái is naponta lejártak. A kacsák most is vígan lubickoltak,
bukdácsoltak a vízben. Anita váratlanul – partközelben, a nádszálak takarásában – egy fészket vett észre. A növényi szárakból és
tollból készült fészekben több tojás is volt. Azon nem csodálkozott, hogy a tojások kissé zöldes színűek. Úgy gondolta, mivel nem
fedett helyen voltak, kissé elpiszkolódhatott a héjuk. Fránya kacsák! Ezért nem találtam odafenn az ólban egyetlen tojást sem! Ide
rejtették előlem. Talán éppen azért, hogy ki ne fessem őket. Azzal gyorsan a kötényébe rejtett három tojást, és visszament a házba.
Még aznap délután nagy gonddal, és talán még cifrábbra is festette a tojásokat, mint az előző évben. A héjon lassan száradt a festék,
ezért a tojásokat egy kosárkában odatette a kályha mellé.

Húsvétig hátravolt még pár nap, és ő közben el is feledkezett a tojásokról. Épp vacsoránál ült a család, a húsvéti
vendégeskedésről beszélgettek, amikor a kályha mellől, apró pattogó, roppanó hangok hallatszottak. Senki nem tudta, mi okozhatta
a zajt, amikor Anita váratlanul felpattant és a kályhához szaladt. A legnagyobb meglepetésére a festett tojások héja meg volt
repedve, és épp akkor bújt ki belőlük három kiskacsa. Bizonyára a meleg kályha közelsége tette, hogy a fészekből elvett tojásokból,
anyjuk nélkül is kikeltek a kis jószágok. De nem ám olyanok voltak, mint a szokásos, sárga pelyhes fiókák! Ezek zöldesszürkék
voltak, fejük tetején fekete folttal, a szemük mellett barnás csíkkal. Akkorra már nagyapó is ott állt az unokája mellett. Na, Anitám,
te aztán szép kis kacsákat festettél! Jó, hogy nem virágos minták, és mindenféle kacskaringók vannak rajtuk. Bezzeg ki is
közösítették volna őket a többiek a tóból.

De aztán, látva unokája megszeppent arcát, ő is komolyra váltotta a szót. Anitám, segítettél világra jönni három kis vadrécének,
más néven tőkés récének. Jót tettél velük, mert lehet, egy kóbor kutya vagy macska, esetleg róka felfalta volna a tojásokat. Te most
megmentettél három kis életet. Légy magadra büszke. De azt azért jegyezd meg, a jelen eset kivétel: a vadmadarak fészkét sohasem
szabad megbolygatni. Ez egyszer azonban nem tettél rosszat, bocsánatos bűn, amit elkövettél.

Húsvét után Anita bevitte a kis récéket az iskolába. Azon a tavaszon másik tojásokat nem festett, nem is vett részt a tojásfestő
versenyben. Mégis, hímes tojásból kikelt kis vadrécéivel ő lett a legnépszerűbb az osztálytársai között.



Diakónust adott
egyházközségünk

Plébániai közösségünk egykori tagja
már évek óta a papi hivatásra készül.
Diakónussá szentelése alkalmából az
alábbi akban életútját osztja meg a
kedves olvasókkal.
     bacsa Dávid vagyok, 1991. de -
cem ber 23-án születtem Csongrád
megyében, Szeged városában. Szü -
leim római kato likus vallásúak,
szentségi házasság ban éltek, egészen
édesapám haláláig. boldog családi
körben élhettem gyer mekkoromat,
szüleimtől mind er köl csi, mind
szellemi tekintetben példás neve lés -
ben részesültem.
     Általános iskolai tanulmányaimat
Szegeden, a Fő Fasori (ma Gregor
József) Általános Iskolában végez -
tem. Középiskolai tanulmányaimat
szintén Szeged városában, az Eötvös
József Egységes Gimnáziumban
végeztem.
     Korai gimnáziumi éveim alatt
fölmerült gondolataimban, hogy
Szegeden az egyetem Állam- és
Jogtudományi Karán fogom elvé -
gezni tanul mányai mat. Ezen dönté -
semet megváltoztatta az időközben
be következett meg téré sem és a Kato -
likus Anyaszent egyházhoz való kötő -
désem. Ehhez hozzájárult a kateku -
men csoportba való intenzív és aktív
bekap csoló dásom, továbbá lelkipász -
torom Dr. Laurinyecz Mihály példa -
mutató, keresztényi és hitvalló élete.
Ezek mind-mind abba az irányba
vezették Isten segedelmével életem
alakulását, hogy a római katolikus
papi hivatás gondolata helyeződött
előtérbe.
     Lelki  pásztorommal való hosszas
lelkibeszélgetések és imádságok kö -
zepette hallottam meg Isten üzenetét
és hívását, hogy a papi hivatásra
szólít az Úr. Ezen nehéz úton és
döntésemben segítségemre volt lelki -
pásztorom és a Szeged-Tarján városi
Plébánia népes közössége. Felvéte le -
met kértem főpásztoromnál, hogy
papnövendékek közé léphessek.
     Nagy öröm volt számomra és
egyben Isten akaratának betelje sü -
lését éreztem akkor, amikor a püspök
atya egyházmegyés kispapjai közé
fölvett. A felvételi eljárást követően
főpásztorom rendelkezése szerint,
budapestre, a Központi Papnevelő

Intézetbe, és az egri Hittudományi
Főiskola budapestre kihelyezett
propedeutikus egyetemi képzésére
küldött.
     Itt tovább erősödtem a papi hiva -
tás felé vezető rögös úton. Isten
gondoskodó szeretetét a Központi
Papnevelő Intézetben elöljáróimon
keresztül megtapasztalhattam.
Hosszas imádság, elmélkedés és
böjtölés után keresve utamat, arra a
következtetésre jutottam és isteni
késztetésre éreztem hívást, hogy
beadjam jelentkezésemet a Vesz pré -
mi Főegyházmegyébe. Úgy éreztem
magam, mint Ámosz, akit az Úr
Judából Izraelbe küldött prófétának.
     A 2011/2012-es tanév teológiai
tanulmányait első éves növendékként
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Hittudományi Karán kezdtem el. Dr.
Márfi Gyula érsek atya bizalmát
szívből köszönve, a papi életre való
felkészülésemet továbbra is buda pes -

ten, a Központi Papnevelő Intézetben
folytathattam, mint Veszprémi Fő -
egy  házmegyés papnövendék.
     Az évek alatt kitűnő tanárok kezei
és Isten kegyelme alatt formálód hat -
tam azzá, ami most vagyok. Jel -
mondatomul: Cooperatores Caritatis
(A Szeretet munkatársai)-t válasz -
tottam.

Imáikat előre is
megköszönve,

tisztelettel
és szeretettel:
bACSA DÁVID
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Örömmel értesítjük kedves olva só in -
kat, hogy 2016. március 19-én dr.
Márfi Gyula érsek a veszprémi Árpád-
házi Szent Margit Templomban dia -
kónussá szentelte Bacsa Dávidot, egy -
ház köz ségünk egykori tagját. Isten
áldását és kegyelmét kérve rá szere -
tettel gratu lálunk neki!



Uram, ki vagy Te? 
Szigorú apám? 
Vagy szerető anyám vagy? 
Aki a Mindenséget szülte meg? 
Maga a Mindenség? 
Törvénye, mely irányít? 
Életet teremtettél, hogy visszavedd? 
Teremtőm-e, vagy én alkottalak 
Megosztani magányom és felelősségemet?

Isten! Nem tudom, hogy ki vagy, 
De Tehozzád kiáltok gondjaimban, 
Félek magamtól, embertársaimtól! 
Lehet, hogy nem érted szavaimat, 
De hangjaim szótalan is elérnek.

Első ima: Isten
Uram! Te nagyobb vagy,
mint teremtett világod, 
És a Mindenség a Te lakhelyed. 
Saját képemre formáltalak Téged, 
Így lettél gonosz, irigy és hiú, 
Dicséretre és áldozatra vágyó, 
Ki megbosszulja kis vétkeimet, 
Azt kívánod, Neked építsem házadat, 
Míg embertársaimnak se étke, se lakása.
Isten! Hadd dicsérjelek, javítva a Teremtés 
Nekem szánt szögletét, s betöltsem kis világom 
Jószándékkal és fénnyel, boldogsággal, meleggel.

Második ima: A vezetők 
Uram! Vezetőket választunk,
hogy vezessenek minket, 
S Neked szolgákat adunk,
Téged szolgáljanak.
De a vezetők nem Hozzád vezetnek, 
békét óhajtó, néma hangunkra nem figyelnek, 
Hatalomtól megszálltan űznek emberre embert, 
S a Neked adott szolgák már nem Téged szolgálnak, 
A hatalmat szolgálják, és megáldják a fegyvert, 
Amellyel kínoznak, ölnek a Te nevedben.
Isten! Oly vezetőket adj, akik a Te szolgáid, 
Akik Hozzád vezetik, békében vezetik 
Az emberhez az embert.

Harmadik ima: A szív és az elme
Uram! Adtál szívet szeretni, szomjazni szeretetre. 
Elmét, hogy gondolkodjunk és alkossunk vele.
S én betöltöttem szívem félelmes gyűlölettel, 
És a szív az értelmet, hogy megépítsen szörnyű, 
Gyilkos szerszámokat.
Széttörni a világot, magam, s társaimat, 
Megrontani az élet megszentelt anyagát.

Isten! Tisztítsd meg szívemet, értelmemet emeld fel, 
Testvéreimnek testvére legyek.

Negyedik ima: Energia és sebesség
Uram! Az anyag titkos erőit feltártad előttünk, 
Hogy nehéz munkánk könnyítsd s felemeld életünk, 
Hangunknál sebesebben tanítottál utazni, 
Hogy embertől embert ne válasszon el a távol.
Mi kínálódva bombákba préseltük az erőt, 
Hogy a föld messzi sarkaiba repüljön, 
Nyomort és pusztulást hozzunk az emberekre, 
Felperzseljük a földet, hogy üresség legyen.
Isten! Ne engedd, hogy ledöntsem az élet templomát, 
Hadd, hogy tudomásommal magasztaljam a létet, 
Legyen rövid életem méltósággal teli.

Ötödik ima: A Föld
Uram! Azért adtad a Földet, hogy rajta éljünk, 
Megmondhatatlan kincseket halmoztál bensejébe, 
Képessé tettél rá, hogy értsük alkotásod, 
Könnyítsük munkánkat, megfékezzük az éhezést, a kórt.
Mi meg azért ássuk ki a kincseket, hogy 
Elherdáljuk félelmes, pusztító eszközökre, 
Leromboljuk velük, mit mások építettek, 
És végül ellenünk forduljanak.
Isten! Add, hogy a teremtésben társaiddá legyünk, 
Hogy megértsük és tovább jobbítsuk tetteid, 
Hogy itt, glóbuszunkon biztos otthonra leljen 
A jólét, boldogság és a harmónia.

Hatodik ima: A gyermekek
Uram! Elválasztottad a férfit s a nőt,
hogy kölcsönös keresésben 
A lélek legmélyebb húrjain a legmagasabb harmónia
szóljon. 
E keresésből jönnek gyermekeink, a kedves gyermekek, 
Hozzánk fordulnak tisztán, tapasztalatlan.
S én gyűlölettel, félelemmel, előítélettel töltöm
elméjüket, 
bunkeremben az élet sötétjét, hiábavaló törekvést
tanulnak, 
S ha felnőnek, nemes tettekre készen 
Módszeres gyilkosságra késztetem őket, 
Erkölcs nélkül leélni legszebb éveiket.
Isten! Mentsd meg a gyermekeimet, 
Mentsd meg értelmüket, 
Hogy romlásom ne ronthassa meg őket, 
Mentsd meg életüket, 
Hogy a másra fogott fegyver ne őket érje, 
Szüleiknél jobbak lehessenek, 
Hogy majd felépíthessék saját világuk, 
Szép, tiszta, méltányos, jót akaró világot, 
Hol béke és szeretet uralkodik 
Örökké.

Fordította: Beney Zsuzsa
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Szentgyörgyi Albert:
   Psalmus Humanus és hat ima



Főtisztelendő urak,
Tisztelt Ünneplő Közönség!

    Vannak kapuk és kapuk... Van
bronzkapu a Vatikánban, amit kü -
lönleges alkalmakkor nyitnak és
zárnak. Van bronzkapu Párizs ban,
a rodin Múzeum kertjében, amire
némi borzongással te kin tünk. Van
bronzokkal borított kapu itt, a
Tátra téren, amely minden jó szán -
dékú ember szá mára nyitva áll. A
mai kapunyitás azt jelképezi, hogy
Ferenc pápa az emberi együtt -
érzés, szolidaritás és megbékélés
jegyében 2015. de cem ber 8-án a
Szent Péter ba zilika Szent Kapu -
jának kinyitásá val megnyi tot ta a
2016. november 20-ig tartó Szent
Évet. A követ kező kapu rómában,
a Lateráni bazilikában nyílt meg
és ezután következett a kapuk
sora, ebbe illeszkedik a mai ka -
punyitó ünnep  ség is.
    A Szent Év első kapunyitása
egybeesett a II. Vatikáni Zsinat be -
fejezésének félévszázados év for -
du lójával, amely belső kaput nyi -
tott az Egyház hívei felé és külső
kaput nyitott a világ felé, XXIII.
János pápa szavait idézve „az
irgalmasság orvosságát hasz nálva,
ahelyett, hogy a szigor fegy verét
ragadta volna magá hoz.”
    Vannak pantheonok és panthe -
onok... Az athéni Akropolisz
Parthenonja a világörökség része.
Van Pantheon rómában, van
Nem zeti Panteon Párizsban, van a
szegedi Dóm téren és van Szegedi
Kispanteon itt, a Szent Gellért

templom kapuján. Kispanteonnak
nevezzük, mert elfér egy kapun,
de naggyá teszi az az 55
„híresség” akiket plakettel örökí -
tett meg Tóth Sándor szobrász- és
ötvösművész. A „híresség” szót,
személy szerint aggályosan tekin -
tem: ma ezt a szót a celebekre is
használják. A kapu szereplői nem
celebek, hanem kiválóságok.
Vannak közöttük pápák, püs pö -
kök, papok, írók, költők, tudósok,
művészek, orvosok, mérnökök,
pedagógusok, kiváló polgárok,
politikusok, sőt ott van közöttük
az első magyar királyi pár: boldog
Gizella és Szent István. Akinek jut
a könyvjelzőkből, rövid bepillan -
tást nyer a Kispanteonban kiváló
személyiségeinek életébe.
    De térjünk vissza, a Szent Év
céljaihoz, amelyet II. János Pál
pápa Dives in misericordia encik -
likája nyomán, Ferenc pápa Mi -
sericordiae Vultus (Az irgal -
masság arca) bullája körvonalaz.
Ferenc pápa, akihez – már dél
amerikai tevékenyége során – a
„könyö rület” szó olyan közel állt,
hogy még a püspöki jelmondata
is: „Misereando atque eligendo”
(Megkönyörült és kiválasztott),
többek között azt mondja:
    Vigyünk vigaszt, irgal mas sá -
got, szolidaritást és figyelmet,
„számos fivérünknek és nővé -
rünknek, akiket megfosztottak
méltóságuktól”, akik „a mai vi lág -
ban nélkülöznek és szen vednek”.
    „Az erőszak, amelyet arra
hasz nálnak, hogy pénzt halmoz -
zanak fel, amelyből ömlik a vér,
nem tesz sem hatalmassá, sem
halhatatlanná.”
    Figyelmesen hallgatva, ebből
kiérződik a szándék a közel-keleti
területeken üldözött keresztények
sorsának javítására és a terro riz -
mus elítélése is. Ugyanakkor a
bulla hangsúlyozza azt is, hogy a
zsidó vallás és az iszlám az ir gal -
masságot „Isten egyik legjellem -
zőbb tulajdonságának” tekinti.
benne van az is, hogy a korrupció,
a társadalom rothadó sebe, súlyos
bűn, ami égbe kiállt. A pápa szavai
szolgáljanak útmutatásul, most és
az elkövetkező időkben is.

SZALAy ISTVÁN

(Elhangzott a március 20-i ünnepségen.)
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Tóth Sándor
Munkácsy Mihály-díjas
szobrász és éremművész

1933. március 19-én született Mis -
kol con. Gömöri és szepességi iparos
családból származik. Édesapja Diós -
győrött dolgozott lakatosként. Tanul -
mányait 1951-1959 között a Magyar
Képzőművészeti Főiskolán végezte.
1961-től Szegeden élt, ahol 1974-ig a
Művészeti Gimnáziumban tanított. Ezt
követően Nyíregyházán kapott mű ter -
met, ahol alkotótevékenysége mellett
bekapcsolódott a művészeti szakkörök
oktatói munkájába. 1986-1987-es tan -
évben az Egri Tanárképző Főiskola
tanszékvezető főiskolai tanára volt.

Eredetileg freskófestőnek jelent ke -
zett. Pályaválasztásában Hincz Gyula
játszott meghatározó szerepet, aki fel -
figyelt a miskolci szabadiskolát láto gató
növendékre. Mesterei Pap Gyula, bar -
csay Jenő és Kisfaludi Strobl Zsigmond
voltak.

Kezdetben kiállításain szobrai mellett
festményeket és rajzokat is bemutatott.
Pályája elején gyakran készített terra -
kotta, mészkő-, márvány- és faszobrokat.
Később alkotásainak legfőbb anyagává a
bronz vált. Számos köztéri alkotása
mellett gyakran, nagy számban készít
érmeket. Tervei alapján készült em lék -
pénz is.

1975-től ő készíti a templomunk ka -
puján lévő érmeket, melyeken egy-egy
Szegedhez vagy egyházhoz kötődő sze -
mély látható. Ezekről részletes ismertető
a Virágvasárnapra kiadott könyvjelzőkön
illetve honlapunkon olvasható.

Születésnapja alkalmából, a művész
úrnak kívánunk jó egészséget és Isten ál -
dását minden eddigi és jövőbeni mun -
kájára!



     Idén is nagyon nagy izgalommal
vártuk a farsangot, hogy újra együtt
mulassunk és megnézzük egymás
őrsi produkcióit. Örültünk, hogy
megint együtt lehet az egész csapat,
hiszen olyan keveset látjuk egymást
évközben.
     Megérkezésünk után sajnos sokat
kellett várakozni, hogy végigmehes -
sünk a meseerdőn, mert mindig a
kicsiket indítják először. Igyekeztünk
kihasználni az időt, az őrsi számunkat
vettük át, és megbeszéltük, hogy
kivel mi történt a hét folyamán. De
megérte várni, bár a kisebbekre vol -
tak méretezve az akadályok, így csak
nehézkesen tudtunk előre ha ladni.
Miután mindannyian kijutot tunk a
mesebirodalomból és kisza badítottuk
a jó királyt, az árnyember lelkét pedig
visszazártuk a dobozba, átöltöztünk
jelmezeinkbe.
     Ez után következtek az őrsi elő -
adások, amikor is mindenki elő adott
egy-egy meserészletet vagy -egy vele -
get. Előkerült számos mesefigura,
mint például Mulán, Mekk Elek,
Dóra, a felfedező, Spongyabob, az
agymanók, a kisvakond, Hófehérke,
Aslan és a hupikék törpikék is. A sok
izgalmas előadás után következett a
várva-várt agapé, amit a mi őrsünk
készített elő. Süteményt sajnos nem
túl sokat hordtunk össze, de innivaló
annál több jutott, és talán senki sem
maradt éhes a finomságok elfogyasz -
tása után. Az étkezés alatt a zsűri

megfeszített munkával összeszámolta
a szavazatokat, és sor került az ered -
ményhirdetésre, ahol három kategó ri -
á ban (jelmez, őrsi szám, egyéni ala -
kítás) és két korosztályból (kiscser -
kész, cserkész) kerültek ki a győz te -
sek a többiek szavazatai alapján.
     A farsangi mulatság zárásaként
meghallgathattunk egy rögtönzött
interaktív és gyakorlatias előadást a
jelmezkészítés aranyszabályairól.
Majd kiosztásra kerültek az újonnan
kapott őrsi ládák is, amikben gondos
kutakodás után sok hasznos és
érdekes dolgot találtuk, többek között
egy ragasztópisztolyt is. Mivel már
az idő is jócskán eltelt a sok program
közepette, nem maradt más hátra,
mint egy gyors rendrakás, ami után
mindenki egy picit fáradtan, de
élményekkel gazdagon térhetett haza.

VANÍLIA őrS
550. MÁCSCS
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Farsangi mulatság Márton áron módra

Az önfeledt szórakozás este folytató -
dott, amikor is a plébániai közösség
hagyományos farsangi mulatságát
tartottuk a Közösségi Házban. bár a
megszokottnál kevesebben voltak
jelen, jelmezekben, mókában, tánc -
ban és jókedvben egyaránt nem volt
hiány. A KNK ismét kitett magáért:
egy fergeteges előadásban a retró
hangulatot hozták közénk. Ismét volt
sok jutalom és persze az el marad -
hatatlan tombolára is sor került. A
mulatságot vidám táncparti zárta.

ZóLyOMI NOrbErT
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Éhes voltam és ennem adtatok

     A Katolikus Karitász szokásos hús -
véti élelmiszer gyűjtése ebben az évben
kiemelt hangsúlyt kapott azzal, hogy az
Irgalmasság Szent Évében vagyunk. A
templomba járó hívek ezúttal is meg -
hallották a kérést, és egy héten keresztül
érkeztek az élelmiszer csomagok a
templom előterében elhelyezett kosárba.
Ez idő alatt 162 kg tartós élelmiszer gyűlt
össze. Volt, aki nem tudott időben be -
vásárolni, és készpénzzel segítette az
akciót.
     További segítséget jelentett a jóté -
kony sági vásár, melyet önkénteseink
közreműködésével bonyolítottunk le
már cius közepén a szombati és vasárnapi
szentmisék után. A kézműves alkotások
az Egyházmegyei Karitász Központ által
szervezett alkotóházban készültek több
mint 1 hónapon keresztül. Közössé günk -
ből többen is részt vettek ezeken az alkal -
makon, és örömmel fedezhették fel al ko -
tásaikat az eladásra váró tárgyak között.
A szőregi karitász csoport külön is
hozzá járult a vásár sikeréhez saját alko -
tá saival. Kellemes meglepetések értek
bennünket, amikor sokan érdeklődve vá -
lo gattak a kézműves „remekművek” kö -
zött. Előfordult, hogy a megvásárolt kis
dísztárgyért valaki tízszeres árat fizetett.
Ezért megtehettük azt, hogy az össze -
gyűj tött élelmiszert kiegészítsük pl. sza -
lá mival. Az adományokból 30 csomagot
állítottunk össze, amit zömében gyer me -
kes családoknak juttattunk el még Hús -
vét előtt.
     Hálásan köszönjük az adományozók,
az alkotóház ügyes kezű önkéntesei és a
vásárlók jószívűségét! Ezzel mindnyájan
gyakorolhatták az irgalmasság testi cse -
le kedeteit.

M. M.

Az Örök Világosság fényeskedjen
nekik, nyugodjanak békében!

† Ács Imre István
† barna Imréné Zombori
Erzsébet
† Csóty Nándor
† Dr. Csúri József
† Sipos Józsefné brezovai
Margit
† Tornyossy László Péter

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

• boldizsár Szabolcs
• Jipp Jason
• Petovics László Nolen
• Szabóhangya MiaÚjra Baba-Mama Klub!

     Március 1-én, kedden délelőtt újra
kinyitotta ajtaját a Közösségi Házunk
Szent Mónika szobája a babák és az
anyu kák előtt. rövidebb-hosszabb meg -
sza kítással 1999 óta működik ez a kis kö -
zös ség, melynek tagjai évről évre vál -
toznak. Az első babák már érett ségi előtt
állnak, lassan felnőnek. Mégis népszerű
maradt ez a kis csoport, mivel hála
Istennek szü let nek újabb és újabb babák
és kö zösségre vágyó anyukák.
     Miért is jó baba-mama klubba járni?
Az ember közösségi életre született és
ezt jó, ha minél ha ma rabb megta pasz -
talják a gyer mekek is. Természetesen
éle tük első évei ben nagyon erős a kö tő -
dés és a függés az édesanyához, ezért a
klubban mindig együtt vannak a babák a
mamákkal. Együtt fedez hetik fel milyen
is az, ha egy játékot meg kell osztani a
társukkal, sze rető intéssel segíthetjük
őket abban, hogy lehet együtt játszani.
     Ha bárki kedvet érez ehhez az él -
mény hez és szeretne közénk jönni, ne
gon dolkozzon sokat. Minden kedden 9-
12 óra között nyitva áll a kapu. (A kapu -
csengőt azért meg kell nyomni!) Innen
senki nem késik el. Tudjuk, hogy ebben a
korban az indulás kissé kiszámíthatatlan.
Szeretettel várlak benneteket!

SZELESNÉ MÁrTI

a baba-mama klub nagymamája 

A szenvedés
Isten költészete.

Csak azokra méri,
akiket szeret,

Csak az lehet jó,
csak az lehet gyöngéd,

aki elsírta már
minden könnyét,

És aki nagyon sokat
szenvedett.

Ki nem gyötrődött
szíve mélyén,

Ki nem vergődött,
ki nem epedett.

Ki nem vergődött
üdvért cserébe,
ki jajjal, könnyel

nem szolgált meg érte,
az sohasem szeretett.

(Ismeretlen szerző)Embertől emberig
rajzpályázat iskolásoknak
A Katolikus Karitász - Caritas Hungarica és
az Egyházmegyei Karitász szerveze tek a Ka -
to likus Karitász jubileumi éve alkalmából
rajz pályázatot hirdetnek a fenti címmel. A
pá lyázat célja, hogy a résztvevők bemu tas -
sák a körülöttük érzékelt, általuk meg ta -
pasztalt szegény séget, a segítés lehetőségeit,
és a Karitász tevékenységét, és a rajzolás
mű vészi eszközéve kifejezzék a téma iránti
érzé  kenységüket. Az A4-es méretben tetsző -
leges technikával készített szabadkézi rajzo -
kat április 15-ig kell beküldeni az  Egyház -
megyei Karitász Központnak. bővebb infor -
máció a templomban kitett plakáton és
szóró lapokon, valamint: www.karitasz.hu

Kérjük a kedves Híveket, hogy adójuk
kétszer 1%-ának felajánlásával ez évben
is támogassák Egyházunkat és a Közös -
ségi Ház fenntartását segítő TÉKA
Alapítványt! A Magyar Katolikus Egyház
technikai száma: 0011
A TÉKA adószáma: 18466766-1-06



Hétfő:             9-12;      15-18
Kedd:             9-12;      15-18
Szerda:           9-12;      15-18
csütörtök:     9-12;      15-18
Péntek:           9-12;      15-18

Vasárnap: 10 és 18 óra
Hétköznap: 18 óra
igeliturgia: 18 óra
Gyóntatás: szentmisék előtt fél
órával
Lelkibeszélgetés: előre megbe -
szélt idő pont ban, de sürgős ügy ben
bármikor lehet a plé bánost keresni.

Szőlőfürt

A Szeged-Tarjánvárosi
Szent Gellért Plébánia

kiadványa. 
Megjelenik évente négy alkalommal.

Lapzárta: 2016. március 18.

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

Húsvét napján

Eljött a szép húsvét reggele,
Feltámadásunk ünnepe.
Ünneplő ruhákba öltöztek a fák,
Pattognak a rügyek, s virít a virág.

A harang zúgása hirdet ünnepet,
Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.
Tündérország rózsái közt

gyöngyharmatot szedtem,
Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten.
Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,
Zsebeimbe beleférnek a piros tojások.

Áldott Húsvétot

és a Feltámadott Krisztusban

való békét kívánunk

minden kedves Olvasónknak!

2016. január 30-án ökumenikus imaóra
volt templomunkban. Igét hirdetett
Czagány Gábor református lelkész.

2016. március 18-án a keresztúti ájtatosságot
a cserkészek vezetésével végeztük a Tátra téren.
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