
     Az Úrnapja az Eucharisztia tisz -
teletét elmélyítő ünnep, hivatalos
nevén az Úr Testének és Vérének
ünnepe, amelyet elsősorban kato li -
kusok ünnepelnek, de az anglikán
egy  ház is ismeri, mint „a szent egye -
sülésért való hálaadás napját”, vala -
mint ünneplik az Ókatolikus Egy -
házban és a görög keleti egy házak is.
     Legkorábban a 13. században az
ágostonos apácák ünnepelték Liège-
ben Szent Julianna látomására hivat -
kozva, melynek látomás teo lógiáját a
dominikánus St. Cheri Hugó alapozta
meg a későbbi IV. Orbán pápához írt
levelében. Először Robert püspök
rendelte el egyházmegyéje számára
az évenkénti ünnepet 1246-ban Cor -
pus Christi néven. Az ünnep elter -
jedését segítette az, hogy 1263-ban
egy zarándok cseh pap, a bolzanói
Szent Krisztina templomban mi séz -
ve, kételkedett abban, hogy valóban
Krisz tus testévé válik-e a kenyér.
Amikor megtörte, az ostyából vér -
cseppek hulltak a korporáléra (ostya
alatti kis terítőre). Ezt a véres kor -
porálét 1264. június 14-én Orvie tóba
vitték, és megmutatták IV. Orbán
pápának. A pápa a látvány ha tá  sára
1264. szeptember 8-án Transi turus

című bullájában elrendelte, hogy
ezentúl minden évben az egész
egyházban a pünkösd nyolcadát kö -
vető első csütörtökön tartsák meg a
nálunk Úrnapja nevet kapó ünnepet.
     Magyarországon 1292-től kezdve
ünneplik az Úrnapját, amelyhez kez -
dettől fogva a virágdísz is hozzá tar -
tozik. Virágszirmok szórásával kötik
össze azt a négy oltárt, amely a
szabadtéri körmenet célpontja. Az
1501-es budavári körmeneten II.
Ulászló király is részt vett. Erdélyből
terjedt el az a szokás, hogy a kör me -
neten az elsőáldozó kislányok, fehér
ruhában vagy népviseletben, rózsa -
szirmot hintenek az Oltári szentség
elé.
     Plébániánkon az alapítás idejében
nem voltak meg a körülmények
ahhoz, hogy ezt a körmenetet meg -
tartsák. Így az idén először ünne -
peltük körmenettel Úrnapját, amely -
hez az oltárokat a Gyertyaláng cso -
port, a Rózsafüzér Társulat, az Ir gal -
masság imacsoport és a Katona Nán -
dor Közösség állí totta. A hívek buz -
gó sága meghatott és az is, hogy nagy
számban vettek részt a körmeneten.
Az ünnep meg szer vezése közösség
teremtő volt, megünneplése pedig
tanúságtevő erővel bírt.

Szeretem
Szeretem a reggel madárcsicsergését,
Napsütötte égbolt ragyogó kékségét,
Csobogó patakvíz boldog fecsegését,
Sárga búzamező hullámzó szépségét,
Az Isten békéjét.

Szeretem templomok fűszeres illatát,
Mikor az arcokon áhítat suhan át,
Az élő Krisztusként felmutatott ostyát,
Orgonamuzsika lágyan búgó hangját,
Szférák fuvallatát.

Szeretem ha lelkem az örömtől csordul,
Amikor az Isten épp feléje fordul,
Két keze áldása simogatón rámhull,
Örök szeretete soha el nem árul,
Lelkem el nem árvul.

(Tékozló)

Úrnapja Tarjánban

(folytatás a következő oldalon)
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     A keresztény közösség központi
ereje az Eucharisztia, Jézus utolsó
vacsorájára való emlékezés, amelyet
már a Korintusi levél is rögzít az
Újszövetségben. Szent Pál ezt írja:
„Urunk Jézus azon az éjszakán, ami -
kor elárulták, fogta a kenyeret, hálát
adott, megtörte, és így szólt: „Ve gyé -
tek és egyétek, ez az én testem, amely
értetek adatik! Ezt cselekedjétek az
én emlékezetemre!” A vacsora után
ugyanígy fogta a kelyhet is, és így
szólt: „Ez a kehely az újszövetség
kelyhe az én véremben. Valahányszor
isztok belőle, tegyétek ezt az én
emlékezetemre!” (1Kor 11,23-26).
Jézus megváltó halálának ébren tar -
tása az európai társadalomban a ke -
resztény értékek ébrentartását je len -
tette/jelenti, és azt, hogy Jézus értünk
bűnösökért adta magát, hogy újra
Isten közelében élhessünk. Ezt az
élményt kiölheti belőlünk a hétköz -
napi kegyetlenség, ezért is szorulunk
rá, hogy hetente átéljük a megváltó
Jézus irgalmát, és igyekezzük azt
gyakorolni személyes életünkben.

B. Gy.
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A BÉKE ÖRÖME
A Szentlélek kegyelmével átitatott pünkösdhétfői közösségi nap a Tátra téren

Már az időjárás is jelezte, hogy plébániai közösségi napunkat az Úr kegyeibe
fogadta: az előző napi zord, szakadó eső után hűvös, de napos időben készültünk a
programok megkezdésére.

Tíz órára megtelt a templom. Benyik atya megnyitója után érdeklődéssel
hallgattuk Zatykó László ferences atya „A béke öröme” című előadását, amely a
Krisztus által megígért békéről szólt, a békéről, amely az igazság, az igazságosság és
az irgalom, irgalmasság harmóniája. A beszéd további része azt boncolgatta, hogyan
jön létre ez a harmónia a krisztusi tanításban.

A lelkeket mélyen megérintő előadás után három csoportra oszolva arra a kérdésre
kerestük a választ, hogyan tudunk harmóniát teremteni az igazság, igazságosság és az
irgalom között a mi életünkben.

Minden csoport elmondta, hogy először magunkban kell békét teremteni, szeretet
és remény kell a belső békénk eléréséhez. A béke örömét akkor tudjuk megtapasztalni,
amikor már felismertük, hogy az Isten elég az embernek.

Az ebéd idejére már hétágra sütött a nap, így az udvaron tudtuk elfogyasztani a
finom gulyáslevest és a hívek által bőségesen összehordott süteményeket.

Megérkeztek a délelőtti játék izgalmától kipirult gyerekek is, ők a Szűcs házaspár
által hozott ügyességi játékokkal, no meg ping-ponggal és csocsóval töltötték az
előadás idejét a hitoktatók és cserkészek felügyelete mellett.

Délután háromkor kezdődött a templomban a várva-várt előadás, „A kis herceg”.
Erről csak felsőfokon lehet beszámolni, jelzőket találni. Érdekes, lendületes,
tanulságos, már-már profi szinten megrendezett és előadott zenés darabot láthattunk,
hallhattunk, rengeteg szereplővel és olyan eszmei mondanivalóval, amely remekül
rímelt a délelőtti előadás üzenetével. „Jól csak a szívével lát az ember!” – hangzott el
a már jól ismert idézet az előadás végén. Mi nézők ezt könnyes szemmel igazolhattuk.
Ezt a produkciót mindannyian a szívünkkel tudtuk látni, egyszerűen nem is lehetett
másképp látni! És a végén felzúgó vastaps viharával, azt hiszem, mindenki azt a sok-
sok szívet jutalmazta, akik létrehozták ezt a csodát. A félkörben álló szereplőgárda
sorai összeértek az állva tapsoló nézőközönséggel és középen, felettünk érezhetően ott
dobogott és lángolt a pünkösdi vigasztaló Szentlélek szíve. Mindenkit eltöltött a béke
öröme és a remény, hogy semmi nincs veszve, amíg egy közösség Krisztusban él!

Nem vagyok egyedül ezzel a lelkesedéssel, mások is hasonló érzésekről
számolnak be, ezeket is közöljük. Az alkotók és közreműködők nevét is közzé
tesszük, megérdemlik, hogy a jövő számára is elérhető legyen áldozatos munkájuk
híre.

A nap esti ünnepi szentmisével ért véget, melyet Zatykó László atya és Benyik
György atya együtt mutattak be.

BEREZNAINÉ JUTKA



Közvetlenül az ünnep után kaptuk a következő levelet:
Kedves Márti és Azok, akik készítettek nekünk Pünkösd hétfői ünnepet!
Még közvetlenül a nap befolyása alatt írok. Ez fantasztikus volt! A program tökéletes, a hangulat nagyon jó és minden perfekt
módon működött. Sok ember összehangolt munkája volt benne. Köszönöm. Hallottam a híradóban több mai napi programról az
országban, de a mienk igazi pünkösdi volt. „A kis herceg” előadás közel mennyországi volt.

Szeretettel: Krystyna

Pünkösdöltünk
Pünkösd – a magyar népszokások között régi tradíció a pünkösdi királyválasztás. Mi nem egy évre választunk Királyt, a miénk

Örök. De lett Hercegünk, kicsi, kedves és ő is a miénk. Saint-Exupéry klasszikussá vált mondatai a legfőbb parancsot, a
SZERETET-et hirdetik és hirdették családcsoportjaink apraja-nagyja előadásában. Ötletesen, egyszerűen, nagyszerűen. És ezt a
remek előadást nem cifrázott, ám sokkal értékesebb keretbe foglalta Zatykó atya szolgálata ezen a kicsit borongós, mégis szép
májusi hétfőn. Mert van-e értékesebb a jobbító, tiszta gondolatnál? És Zatykó atya képes volt délelőtti tanításában és az esti
szentmisében is élvezetesen tanítani az irgalomról, segítségül hívva nyelvészetet, irodalmat és természetesen teológiát.

Idén ismét sikerült megvalósítani egy igazi családi napot. Aki csak tehette, tette a dolgát. A gyerekek a téren példát mutattak a
környék lakóinak, hogy lehet felszabadultan, mégis fegyelmezetten játszani, vidáman versengeni. A felnőttek csoportokban
bizonyították, hogy lehet kulturáltan, egymás véleményét tiszteletben tartva érvelni, közös álláspontot kialakítani. Gyulay Endre
püspök atya hozzájárulásának köszönhetően együtt ülhettünk asztalhoz, melynél a finom gulyásleves után ismét megkóstolhattuk
gondos háziasszonyok, családanyák süteménycsodáit.

Ismét egy szellemet, testet, lelket tápláló családi napot varázsoltunk.
nagynega
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A kis herceg (stáblista)
Zenés játék
Szöveg: Antonie de Saint-Exupéry regénye nyomán.
Zene: Sillye Jenő
Mozgatórugó, hajtóerő, rendező: Szűcs Péter
Ötletgazda: Szűcs Péter, Szűcsné T. Kis Gabriella, Olajosné
Dr. Pechan Krisztina
Szöveg-, kotta-, vetített háttér biztosítása: Szűcs házaspár
Hangszerelés, kórus betanítás, vezénylés: Szűcsné T. Kis
Gabriella
Prózai rész koordinálása: Sáriné Horváth Mónika

Zenei begyakorlásban segítség: Pechan család, Simon Bálint
Hangosítás: Szűcs Péter
Hangosítás beszerelés asszisztencia: Szűcs Gergely, Sári
Zoltán, Sári Bertalan
Casting: Szűcs házaspár, Mészárosné Dobó Klára, Kalocsai
Tibor
Díszlet és jelmez: Kalocsainé Dr. Nárai Katalin, Kalocsai
Tibor, Körmöczi László, Ótott Tündi, Péter Áron, Perényi
Boglárka, valamint a többi szereplő és szüleik
Vetítés: Ocskó Géza, Szögi Ildikó, Simon Bálint
Felvétel: Juhász József, Ocskó Katalin, Zólyomi Norbert
Színpadi mozgásban segítségnyújtás: László Anita

Szereplők:
Mesélő: Kalocsai Tibor
Pilóta: Körmöczi László
Kis Herceg: Bővíz Dániel Benedek

Olajos Tamás
Perényi Ábel
Bucskó Gergely
Péter Ákos

Virág: Juhász Ágnes
Róka: Kiss Ilona
Király: T. Kiss László
Geográfus: Kabok Nadine
Hiú: Szekeres Noémi
Üzletember: Szemerédi Károly
Lámpagyújtogató: Szemerédi Lehel
Iszákos: Ocskó Géza
Kígyó: Szögi Ildikó
Váltóőr: Ótott Lajosné Tünde
Vonatok: Szekeres Noémi, Patyi Izabella

és a gyerekek
Rózsák: László, Papp, Perényi, Bővíz, Kalocsai,

Szűcs, Horváth, Bucskó, Péter, Sári 
lányok

Bolygók: Perényi Anna, Attila és Zsuzsanna

Zenekar:

Gitár: Szűcs Péter, Papp Csaba, Sári Helga
Basszusgitár: Horváth  Gábor
Trombita: Szűcs Gergely, Kalocsai Balázs
Fuvola: László Anna, Kalocsai Veronika,

Sári Franciska
Hegedű: Szemerédi Levente
Dobok: Sári Bertalan
Énekkar: Bucskó, Péter, Papp, Mészáros, Szűcs,
Horváth, Kalocsai, Bőviz, Perényi, László, Olajos, Szemerédi,
Juhász, Sári család, Simon Bálint, Tímárné Kati, Kiss Ica,
Ótott Tündi és a bérmálkozó lányok
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Kezdem érteni,
mi az igazság...

„Az Isten országa közöttetek van”
(Lk 17,20) válaszolta Jézus az őt kérdező
farizeusoknak. Ismerjük a szentírási idé -
ze tet. Próbáljuk megvalósítani, ki-ki vér -
mérséklete, életfelfogása szerint. Gyer -
me keinket igyekszünk megóvni minden
fájdalomtól, botlásaik következ mé nyei -
től, hogy érezzék a földi mennyországot.
Csodálkozunk, majd kételkedünk, mert a
mennyország valahogy még sem akar
eljönni...

És akkor Pünkösdhétfőn eljön Zatykó
atya, idézi nekünk Pál apostolt: „az Isten
országa nem eszem-iszom, hanem igaz -
ságosság, béke és öröm a Szent lélek -
ben.” (Róm 14,17) Hoppá! Próbáljuk
értelmezni...

Béke, öröm; egymást erősítő szavak.
Az angyalok is először békét hirdettek,
és csak utána örömet. A béke teljes
harmónia, amiből öröm fakad. De minek
a harmóniája? Az igazság, az igazsá gos -
ság, az irgalom és irgalmasságé. Mi az
igazság? „Én vagyok az igazság” (út,
igazság, élet) mondja Jézus. A Szentlélek
pedig az Igazság Lelke. „Boldogok, akik
éhezik az igazságot.” Amint Ő igaz, úgy
akar igazzá tenni minket is. Igen ám, de
bűnösök vagyunk, és a bűnbe bele van
kódolva a büntetés és bűnhődés is. Az
ember bűnbe esett; önmagát tette meg a
világ urának. A bűn által elszakadtunk
Istentől, elpusztítottuk a világot, aminek
a következménye a bűnhődés, a pusz -
tulás. A bűn romlást hoz. Nem tetszik a
fülünknek. Pedig így van. Isten nem
ment meg bennünket a bűnhődéstől, mert
tanulnunk kell, de haragjában benne van
az irgalma is. Az irgalom nem az, hogy a
következményekkel ne szembesüljünk.
Isten végtelen irgalma az, hogy egy -
szülött Fia magára veszi a bűnünket és a
bűnhődésünket is...

Hogyan tudunk harmóniát teremtetni
a mi életünkben az igazság és az irgalom
között, hogy megtaláljuk a béke örömét?

LAKÓNÉ MARIKA

Anyák napja

Május 1-én, az elsőáldozásra készülő
hittanosok adtak kedves kis műsort az
édesanyák, nagymamák tiszteletére.
Köszönjük a szülők szervező munkáját!
A köszöntés kezdő éneke ez volt:

Már megjöttünk ez helyre,
anyák köszöntésére,
anyám, légy reménységben,
köszöntelek egészségben.

Gyöngyharmatos hajnalba
kivirult a hajnalka,
szép kivirult hajnalkák,
köszöntsétek jó anyát.

Amennyi a zöld fűszál,
égen ahány csillag jár,
májusban a szép virág:
annyi áldás szálljon rád.

Ahány csepp a tengerben,
annyi hála szívünkben,
gyermekeid hő szavát 
hallgasd meg ma jó anyánk.



2016. jÚnIuS                                                   Szőlőfürt                                                     5

Néhány vélemény a bérmálkozóktól:
Nagyon életvidám társaságba kerültem. A programok színesek voltak. A lelki nap sokat segített a felkészülésben.
(Nadine)
A bérmálás, és az azt megelőző felkészítés számomra felejthetetlen marad. Egy csodálatos közösséget ismerhettem
meg. Valahol sajnálom, hogy vége lett. A lelki nap egyértelműen életem egyik legszebb napja. Én csak örülni tudok
annak, hogy részt vettem ebben. (Izabella)
Számomra a bérmálkozás pecsét a Jézussal való kapcsolatomra. A tudat, hogy szeretve vagyok és megad nekem
minden kegyelmet ahhoz, hogy tudjam folytatni azt az utat, amire elhívott. Ezen az úton nagyon sok akadály lesz, és
megannyi kísértés, de van egy Vezetőm, a Szentlélek, aki soha nem fog magamra hagyni (még ha azt időnként én
fordítva is érzem). Jézus tanítványa vagyok, és az a feladatom, hogy buzgó szívvel szolgáljak, vigyem az Örömhírt, és
tanúságot tegyek Krisztusról, az én Megváltómról. Ez jelent számomra most már mindent. (Rebeka)

Bérmálkozás, 2016. május 22.

Dobsa Andrea Bernadett
Dobsa Attila József Miklós
Fehérvári Krisztián István Ábrahám
Gábor Kira Kinga
Gardi Ádám Ferenc
Gardi Dominika Johanna

Kabok Nadine Izabella
Kalocsai Veronika Sára
Mászáros Klára Zita Rita
Minkó Alexandra Erzsébet
Olajos Péter László
Patyi Izabella Hedvig

Rizsányi Ákos Sebestyén
Sári Franciska Johanna
Sári Helga Mónika
Szekeres Noémi Rita
Szemerédi Előd Ferenc
Tarjányi Rebeka Anna Teréz



Hagyományt teremtünk?
2016. május 29. vasárnap:

ÚRNAPJA (főünnep)

Váratlanul ért a felkérés: „Volna-e
ked ved és időd írni egy kis cikket a Sző -
lőfürtbe az Úrnapi körmenetről illetve
oltárdíszítésről? Amolyan élmény beszá -
molóra, reflexióra gondoltam.” Hirtelen
válaszoltam Norbinak: igen. Aztán kicsit
meggondolatlannak tűnt hirtelen válla lá -
som, hisz évek óta csak szakmai folyó -
iratokban osztottam meg gondolataimat
és ott bizony nem hitünk kel kapcsolatos
témákra kaptam fel kérést. De adott a
kapaszkodó: élmény beszámoló.

Jó néhány héttel korábban hallottuk a
hirdetések között, hogy Plébános Atya a
hívek kérésének engedve kéri a cso por -
tok vállalkozását e szép ünnepünk kör -
menettel megtisztelésére. Arra gon dol -
tam: ez valami szép, egyház köz sé günk -
ben új lehetőség. 21 éve vagyunk ennek a
közösségnek tagjai és ez az egyház köz -
ség mindig is nyitott volt az új befoga dá -
sára. Csak amire ebből a két évtizedből
emlékezem: Közösségi Házunk; az első
családos nyarunk Gálosfán – hozadéka az
édesanyák Szent Mónika csoportja; a
cser készek, majd röviddel utána a Katona
Nándor Közösség befogadása; lett Baba-
Mama Klub; megalakult az Isteni Irgal -
masság imacsoport; a Kiscsalád csoport
(bocsánatot kérek, ha bárkit kihagytam
az új kezdeményezésekből).

A Gyertyaláng csoport örömmel állt a
kezdeményezés mellé, és vállalt oltár állí -
tást az Isteni Irgalmasság imacsoport, a
Nyugdíjas Klub és a Katona Nándor cso -
port is. Jómagam is nekifogtam egy kis
kutakodásnak az ünnep történetéről: kör -
menetek a liturgiában, az úrnapi kör me -
net liturgiája, a négy oltár. És képek-
képek-képek más plébániák oldalairól.
Izgalommal vártam, hogyan is tudjuk ki -
fejezni tiszteletünket a Bor és Kenyér, a
Test és Vér iránti elkötelezettségünket. A
mi csoportunkban az ötlet megvolt Mari -
káék részéről, a megvalósításra természe -
tesen készen álltunk. Már csütörtökön
elkészítettük jelképes „ostyánk” s közben
„hallottam” Édesanyám dorgálását: „kis -
lányom, nem lehet gyűszű nélkül varrni”,
mert bizony a vastag vászon öltögetése
közben többször ujjam vére serkedt, de
nem bántam, a fehér vászon nem sérült.
Ahogy közösségünk nagy része, a Gyer -
tya láng tagjai is zömében a tarjáni, kert
nélküli házakban élnek. De Marikáék
kert je és Jutka fiáéknak otthona gyö -

nyörű rózsákkal láttak el bennünket. És
természetesen tudtuk, a virágpiacok is
ren delkezésünkre állnak a szép és nemes
célért. Első közös ötletelésünkkor cso -
portunkban mindenki úgy érezte: nincs
az ünnephez méltó „oltárterítője”. Végül
csak elővettem nagymamám közel száz
éves hímzett asztalkendőjét. Úgy érez -
tem, ettől méltóbbb módon nem fejez -
hetné be mindennapos szolgálatát.

Eljött az ünnep reggele, napok óta
figyeltük az eget, milyen időjárásunk
lesz. És jó ügyünk kivitelezésére Teremtő
Atyánk mosolyával segített minket. Fél
kilenckor benépesült a csupán 4 paddal
szerénykedő Tátra tér négy sarka szor -
gos kodó asszonyokkal. Válogattuk, ren -
dezgettük összegyűlt virágainkat, Plé -
bános Atya kitartással fotózta munkál ko -
dásunkat, így a plébániai honlap galé ri á -
jában azok is részesei lehetnek munkál -
ko dásunknak, akik idén nem vállaltak
aktív szerepet az előkészületekben. Ked -
ves gesztus volt Lakó Marikától, ahogy a
nyugdíjasok egyik csokrát ajánlgatta a
többi oltárhoz. A Katona Nándorosok öt -
letesen öltöztették különböző vázáikat
egy séges „ruhákba”. Igazi díszes temp -
lomkert – melyet a cserkészeink őriztek –
fogadta 10 órára a misére érkező kedves
híveket. A Lumen Együttes a tőlük meg -
szokott gondoskodással állította össze az
ünnepi szentmise énekrendjét. Plébános
Atya kis egyháztörténeti homíliájában az
ünnep eredetével, liturgiájának kialakulá -
sával gazdagította ismereteinket.

És a Lu men tagjainak énekvezeté sé -
vel vonult ki a térre az Oltáriszentséget
követve ünneplőbe öltözött közösségünk.
Bájos lánykák és fiúcskák hintették a vi -
rág  szir mokat, a liturgia előírásait kö vetve
hó dol tak a hívek az oltárok előtt. A lágy
szellő csak a fák leveleit simogatta, a
gyer tyák lángja büszkén az égre tört, a
füstölő tömjénillata tette emelkedetté a
körmenet félóráját. A templomba vissza -
térve a Te Deum hangja valódi áhítattal
töltötte be a teret, miközben az Oltári -
szentséget visszahelyezték a tabernáku -

lumba, hogy a keddi szentségimádásig
onnan óvjon, védjen bennünket.

Hazafelé tartva a kedves testvérek
érdeklődéssel járták körbe immár köze -
lebbről az oltárokat. Sok vasárnapi asz -
talra, házi oltárra, temetőben nyugvó sze -
rettünk sírjára kerültek az Eukarisztia
ünnepének áldott virágaiból.

Hagyományt teremtettünk!
nagynega

Úrnapja 2016
Örömmel készültünk az Úrnapi ün -

nep  ségre. Éreztük, hogy az Oltári szent -
ség iránti tisztelet nyilvános kifeje zése
fontos, mintegy tanúságtétel a mai talaj -
vesztett társadalmunkban. Belső, komoly
meggyőződésünk, hogy hirdet nünk, is -
me rtetnünk, fogódzót kell mutat nunk,
nyújtanunk útkereső embertársaink szá -
mára is – az Istenbe vetett hitünkkel.

A különös ünnepélyességre töre ked -
tünk, szép ötletek születtek, gördüléke -
nyen ment az előkészület. Aktívan vállal -
ták a csoportok tagjai a szabadtéri oltá -
rokhoz szükséges kellékek odaadását: te -
rítőt, gyertyatartót gyertyával, feszületet,
vázákat, virágcsokrokat, kiegészítő ap -
róbb virágokat, dekoratív zöldágakat.

A szentmise kezdete előtt másfél órá -
val láttunk hozzá az Eucharisztia foga dá -
sára méltó oltár készítéséhez, díszítésé -
hez. A ragyogó idő is mellénk szegődött.

Az ünnepi szentmise után következett
a körmenet. Mind a körmenetben, mind
az oltárok előtt, az igeliturgiák hallatán, a
szentségi áldás közben, de a közös ének -
lésben is elmélyülhettünk, s egyben fel -
emel kedhettünk hitünkben.

A plébániai közösségünk egységében
éreztük, hogy a megtestesült Istenünk az
útitársunk és az áldások kimeríthetetlen
forrása. Visszatérve templomunkba pedig
a hálaadás énekével köszöntük meg a
Teremtőnktől kapott ajándékokat.
A II. oltár díszítői, a Rózsafüzér Társulat,
az Isteni Irgalmasság Imacsoport és a
Szent Mónika Közösség nevében:

HORVÁTHNÉ KISS ANNA
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Zarándoklat Szent Kinga
kolostorába

     Május 12-15. között a plébános a len -
gyel tiszteletbeli konzul, Karl Bier natzki
szervezésében a Szent-Györgyi Albert
Rotary Klubbal Lengyelországba, Krak -
kó ba látogatott. Elzarándokoltunk Ó -
szan  decbe, a Szent Kinga (IV. Béla  le -
ánya) által alapított kolostorba. Sze -
mérmes Boleszláv lengyel király fele sé -
gét II. János Pál 1991-ben avatta szentté
a lengyelországi útja kapcsán és a kolos -
tort most egy székely kapu is ékesíti.
     Kinga teljes hozományával hozzá -
járult a tatárok elleni védelemhez, ennek
ellenére a tatárok 1241-ben végigdúlták
nemcsak Magyarországot, hanem Len -
gyel országot is. A fejedelmi pár előbb a
szepességi Podolinba, majd a Dunajec
bal partján álló Csorsztin várába mene -
kült.
     Kinga a tatárjárás után, 1249-ben ha -
za látogatott Magyarországra, és az ap já -
tól kapott bányászokkal 1251-ben meg -
nyittatta a Wieliczkai sóbányákat. Férje
1257-ben neki adományozta a Szandec
nevű területet. Kinga 1280-ban klarissza
kolostort alapított Ószandecben, de
emellett másutt is kórházakat, templo -
mokat, kolostorokat építtetett. Kinga és
Boleszláv buzgósága elősegítette Szent
Szaniszló boldoggá avatását, melyre
1253-ban került sor. Férje 1279-ben el -
hunyt. Kinga ekkor klarissza apácaként
az általa alapított ószandeci kolostorba
vonult vissza húgával, a fél évvel
korábban megözvegyült Jolánnal együtt.
1284-ben a kolostor főnöknőjévé vá lasz -
tották. Az első templom 1285-ben épült.
1287-ben egy tatár betörés során az
apácáknak Csorsztin várába kellett mene -
külniük; az ostromlókat Baksa Simonfia
György magyar csapata futamította meg.
A kolostort a tatárok feldúlták, az
újjáépítést Kinga irányította. Itt hunyt el
1292-ben, 10 hónapnyi betegség után.

B. Gy.

Szegedi Mária-
zarándoklat

     Május 22-én Szentháromság va -
sár napján plébániánk Rózsafüzér
Társu latának tagjai részt vettek a
mára már hagyománnyá vált za rán -
doklaton, melyet a Szűzanya hónap -
jában rendeznek meg a Szegedi
Esperesi Kerület plébániái váro -
sunkért és hazánkért.
     Az idei zarándoklat útvonala
eltért az előző évekétől a Szeged
Napja rendezvénysorozat miatt.
     A zarándokok 6.45-kor imával
kezdték a Székesegyházban, majd
az újszegedi Szent Erzsébet temp -
lomba vonultak. Onnan a felső vá -
rosi Szent Miklós templomba, aztán
Petőfi-telepre, ahol 10 órakor szent -
misén vehettek részt.

     Onnan érkeztek a Tátra térre,
ahol plébánosunk fogadta a reggel
óta úton levőket, majd Vasné Anikó
és segítői ásványvízzel és pogá csá -
val kínálták őket.
     12.30-kor folytatódott a zarán -
doklat, immár a mi kis csopor tunk -
kal megnövekedve. Hármas sorokba
rendeződve, hosszú oszlopban vo -
nul tunk a József Attila sgt., Mak -
kos házi krt., Rókusi krt., Kossuth
Lajos sgt. útvonalon át egészen a
Rókusi templomig. Elöl a szebbnél
szebb zászlókkal felvonulók, utánuk

a mikrofonnal, erősítővel felszerelt
előimádkozók, és az énekeket el kez -
dő, szép hangú „nótafa”. Mögöttük
az együtt imádkozók oszlopa. A
rózsafüzér tizedek között Szűz
Anyához szóló énekeket énekel -
tünk. Ehhez nagy segítség volt az
énekfüzet, amiben kotta is van.
Rókuson is csatlakoztak hozzánk,
köztük Béla atya, aki kora ellenére
tartotta a tempót. Imádkozva, éne -
kelve érkeztünk meg az alsóvárosi
ferences templomba, ahol rózsa -
füzér imádsággal vártak a hívek és a
szerzetesek. Kint a folyosón terített
asztalon kalács, pogácsa, ásványvíz
sorakozott, amit szívesen fogad -
tunk. Jó érzéssel mentünk vissza a
padsorokba, mintha hazaértünk
volna.
     Lajos atya is megérkezett za rán -
dok bottal és tarisznyával. Röviden
beszélt a zarándoklás lényegéről.
Kérte, hogy fogalmazzuk meg ma -
gunkban, miért is zarándokolunk
most. Mindenkinek lehet egyéni
szándéka is, amellett, hogy a váro -
sunkért, hazánkért imádkozunk.
     Ez után az Oltáriszentség előtt
közösen könyörögtünk Szeged vá -
ros ért, lakóiért, a békéért és orszá -
gunkért. Majd csendben mindenki a
saját szándékára.
     16.30-kor újra felsorakoztunk a
zászlók és a papi díszbe öltözött
vezetők után, a kétszeresére sza po -
rodott zarándokokkal énekelve, ró -
zsafüzért imádkozva hosszú menet -
ben vonultunk a Dóm felé. Az irgal -
masság kapuján léptünk be a temp -
lomba, ahol szintén a rózsafüzért
imádkozva várták a zarándokokat.
     A szentmise után hálával telt
szívvel, emelkedett lélekkel mond -
tunk köszönetet a szervezőknek és a
résztvevőknek.

     Istennek legyen hála!

TÍMÁRNÉ FERENCZy KATALIN
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Kedves Gyerekek!

Ismét véget ért egy tanév, adjunk hálát
a jó Istennek a sok kegye lemért, amit
ebben az elmúlt idő szakban kaptunk
Tőle! Erről szól a Te Deum, az a
hosszú, de na gyon szép ének, amit a
tanévzáró szentmisén eléneklünk. Isten
min dig méltó a dicséretre, arra, hogy
nap mint nap tisztelettel for dul junk
felé, segítségét kérjük és támogatását
megköszönjük. Gon doljatok erre a nyári
szünetben és ne feledjétek, hogy Ő min -
den nap, különösen vasárna pon ként,
vár mindannyiótokat – akármerre is
jártok! Jó pihenést és sok szép él ményt
kívánunk nektek!

ZÓLYOMI NORBERT
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MM ee ss ee ss aa rr oo kk   Fésűs Éva: A büszke tölgyfa

Volt egyszer a köröskörül erdőben egy sudár, fiatal tölgyfa. Kék ég felé nyújtózkodott, lombjain át arany
napfényt szitálgatott, és erős gyökerével a föld minden erejét magába szívta. Ő volt a legszebb az erdőn.

A madarak vágyakozva nézték erős ágai hajlását, védelmező lombját. Szerettek volna rá fészket rakni,
de a tölgyfa dölyfösen rázta magát.

– Hess innen, hangos népség! Nem leszek fészektartó! Szép koronám nem ilyenre termett. Hess, hess!
Még a pihenő madárkát sem tűrte meg az ága hegyén, és ha olykor egy-egy tudatlan kis jövevény mégis

megpróbálkozott rajta a fészekrakással, a büszke tölgy lerázta magáról a félig elkészült madárfészket. 
Őszidőben a mókusok vidáman felkapaszkodtak a derekára, és szépen kérték:
– Olyan éhesek vagyunk! Adj egy kis makkot!
A tölgyfa akkorát reccsent mérgében, hogy a mókuskák ijedtükben majdnem lepotyogtak róla.
Csak a hízelgő szél tudott befurakodni a lombjai közé. Annak a duruzsolását hallgatta reggeltől estig.
Lassan mindenki elkerülte. Már az őz sem mert a kérgéhez törleszkedni. Igazán mondom, egyszer a

saját szememmel láttam mellette kibújni egy gombát a földből, de amint észrevette, hogy hol van, gyorsan
kalapot emelt, és elgyalogolt máshová. Képzeljétek! Már az árnyéka sem kellett senkinek!

Egy darabig így is megvolt a tölgyfa. Hanem idővel az évgyűrűk vastagítani kezdték a derekát, és –
tetszett vagy nem tetszett! – belebújt a kukac. Hosszú éjszakákon át kegyetlenül rágta. A tölgyfa hasogató
fájdalmakra ébredt.

Tavasz volt akkoriban. Minden fa boldogan érezte magában az új nedvek keringését, csak a tölgyfa állt
rosszkedvűen, magányosan, szárazon. A féreg egyre jobban gyötörte.

– Ó, jaj nekem – sóhajtotta –, elpusztulok!
Keserves nyögését meghallotta a közelben tanyázó mókusasszonyka. Tüstént abbahagyta fiacskái

mosdatását.
– Miért nem szóltál, hogy beteg vagy? – kérdezte sajnálkozva. – Mindjárt idehívom Harkály doktort!
– Nem kell! Nem kell! – hadonászott a fa. – Biztosan bosszút állna rajtam, és összevagdalna a csőrével,

amiért nem engedtem be az odúmba.
– Ugyan, mit képzelsz? – csóválta fejét a mókus, és azért is elfutott a harkályért.
Harkály doktor tüstént ott termett. Még pici, piros sapkáját sem vette le a fejéről. Nem sokat törődött a

tölgyfa nyögésével. Végigkúszott rajta, körbekopogtatta, azután egy helyen megállt, és erős csőrét mélyen
kérgébe ütötte.

– Megvagy, mihaszna férge! – Ügyesen kiemelte, és – volt, nincs! – már el is tüntette éhes kis
begyében. A tölgyfa felsóhajtott:

– Jobban vagyok!
Körös-körül őzek, mókusok leskelődtek, madarak figyelték, hogy mi lesz. Mindenki örült, amikor a

doktor bekapta a kukacot. A tölgyfa pedig csodálkozva kérdezte:
– Miért segítettél rajtam? Hiszen énrám mindenki haragszik!
Erre a körülállók kacagni kezdte, és a harangvirágok összekoccantották fejecskéjüket.
– Ó, te tölgyfa!... Senki sem haragszik rád, hanem te haragudtál az egész világra!
Harkály doktor hozzátette:
– Beteg voltál, de most már meggyógyulsz. Orvosságot is rendeltem: sok vidámságra, madárdalra van

szükséged.
– Meglesz! Meglesz! – kiáltották az állatok, és mindjárt körültáncolták. A tölgyfa nagyon sokáig nem

tudott szólni, csak állt közöttük, szégyenkezve. Aztán egyszer csak gondolt egyet, és kitárta ág-karjait a
madarak felé:

– Gyertek ide, hozzám!
Azok nyomban odasereglettek, és örömükben olyan vidáman kezdtek csivitelni, füttyögetni, énekelni,

mintha mi sem történt volna.
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A Vatikán könyvtárába került a
Szegedi Biblia hasonmás kiadása

     Május 4-én értesítette a vatikáni kö -
vetség Benyik Györgyöt, a szegedi Szent
Gellért Plébánia plébáno sát, hogy a kéz -
zel másolt Biblia Újszö vetségi részének
fakszimile kiadását a Vatikáni könyvtár
különleges könyvek szekciójába helyez -
ték el. Az eredeti, bőrkötésű kódexet
pedig Germanicum et Hungaricum
kollégium könyvtárában állították ki.
     A Vatikáni Apostoli Könyvtárába
került a szegediek bibliája, vagyis a kéz -
zel másolt 811 oldalas Újszövetség. A
könyvritkaságokat őrző bibliotéka a világ
egyik legrégebbi könyvtárainak egyike,
ahol kézzel írott, egyedi kiadványokat,
díszített kódexeket helyeztek el. Hozzá -
vetőleg több mint 8000 ősnyomtatvány,
80 ezer kézirat, 150 ezer kéziratos kódex
és körülbelül másfél millió modern
nyomtatott könyv található itt.
     „Valószínűleg a kutatók számára lesz
hozzáférhető a Szegedi Biblia, s külön le -
ges alkalmakkor kiállításba is kerülhet. A
vatikáni könyvtár egy része ugyan láto -
gat ható a múzeumlátogatások során, a
szegedi kiadvánnyal minden bizonnyal
csak a 4 órás bejáráson lehet találkozni. A
ritka gyűjtemények között találhatóak a
különféle nyelveken, mint például a
hindi, a szuahéli és más afrikai nyelveken
írt bibliák, melyeket a pápának aján dé -
koztak. A kuriózumok között talál ható a
szegedi is” – tudtuk meg Benyik György
bibliakutatótól. A Sze gedi Biblia Habs -
burg-Lotharingiai Eduárd vatikáni nagy -
követ közreműködésével kerülhetett a
ritkaságok közé, aki erről május 4-én le -
vél ben tájékoztatta Benyik Györgyöt.
     A szegedi Szent Gellért Plébánia plé -
bánosa örömmel osztotta meg velünk,
hogy az eredeti ötkötetes bőrkötésű kéz -
irat, vagyis a Magyarok Bibliája, a Ger -
ma nicum et Hungaricum kollégium
könyvtárába került, ahol a legtöbb eu ró -
pai kispap évekig együtt tanul. Az öt -
kötetes művet csaknem hatvan zarándok
vitte el a Vatikánba tavaly októberben. Az
utazók valamennyien részt vettek a
Szentírás másolásában, többen közülük
olyan határon túli magyar diákok, akik
korábban még nem jártak Rómában.
Ferenc pápa feltűnően hosszú ideig
időzött a zarándokok képviselőinél, akik
átadták az ajándékot.

     A kezdeményezésben többek között
alkotmánybíró, sportoló, tanár, teológiai
hallgató, fogva tartott, rendvédelmi
szervek képviselői is részt vettek, korra,
nemre, felekezetre, iskolázottságra, hi va -
tásra és lakóhelyre való tekintet nélkül. A
jelentkezők egy-egy oldalra írták a szent -
írás sorait, a lap alján pedig név jegyükkel
tették személyessé a máso la tot. A mű
teljes terjedelme 5061 oldal, ami azt je -
lenti, hogy ugyanennyi másoló kellett a
létrejöttéhez; az Ószövetség 4250, a sze -
ge diek által írt Újszövetség 811 oldalt
tesz ki. Magyarországon még soha nem
másolt kézzel ennyi ember szentírást, és
egyszer sem történt meg, hogy ilyen öku -
menikus összefogásból szülessen meg a
magyar fordítású biblia kézi másolata.
     A Szegedi Biblia hasonmás kiadása a
szegedi JATEPress kiadó gondozásában
jelent meg.

GAÁL BERNADETT

(Forrás: http://szegedma.hu)

Csíkszeredába érkezett a
„Magyarok Bibliája”

     Rendhagyó hittanórán vettek részt
csütörtökön a X. és XI. teológiai osz tá -
lyok tanulói a Segítő Mária Római
Katolikus Gimnáziumban, ahol Benyik
György teológus professzor átnyújtotta a
kézzel írt biblia első két kötetét.
     A Kárpát-medencében élő magyarok
által kézzel másolt Bibliát a kezde mé -
nyező és koordinátor, a szegedi biblikus
Benyik György 2015. október 14-én
nyúj totta át Ferenc pápának a Vati -
kánban. A Szentírás elkészítésében részt
vett a csíkszeredai Segítő Mária Római
Katolikus Gimnázium 87 tanára és diákja
is, akik Józsué könyvét másolták.
     Tamás Levente, a Segítő Mária
Római Katolikus Gimnázium igazgatója
rámutatott annak közösségépítő erejére,
hogy a Kárpát-medence majd minden
szegletéből diákok és híres személyi sé -
gek kézzel másolták a Bibliát. Ez alka -

lom mal köszönetét fejezte ki Erdély Imre
vallástanárnak, aki az iskolában meg szer -
vezte a bibliamásolást. „Gyönyörűség,
oldalanként más-más kézírást látni és
olvasni a jó Isten üzenetét” – fogalmazott
az iskolaigazgató.
     Benyik György professzor szemé lye -
sen látogatott el Csíkszeredába, hogy
átadja az iskola könyvtára számára a tíz
kötetből álló magyarok Bibliájának első
két kötetét. A biblikus azt is elmondta,
hogy a kézzel írt eredeti Bibliát a vatikáni
könyvtár ritka könyvek osztályán őrzik.
A két kötetet az igazgató mellett András
Ákos és Czirják Ottó diák vette át, akik
ott lehettek a vatikáni átadáson is.

(Forrás: http://szekelyhon.ro
Fotó: Iochom Zsolt)

Elindultak
a Hangos Biblia felvételei

     Május 17-20. között erdélyi körúton
jártam, és Csíksomlyón elindítottam a
Han gos Biblia felvételeit. Az akcióhoz
kap csolódtak a kispapok Gyula fehér -
várott és a teológia hallgatói Kolozs -
várott, vala mint a Csíkszeredán a Segítő
Mária Gim názium tanulói, akik a Biblia
kézzel tör ténő másolásában is jeles ked -
tek. Az el képzelés szerint egy ember 3
percnyi szö veget olvas fel az Újszö vet -
ségből, majd a felolvasás végén be mond -
ja a nevét és származási helyét is.
     A Hangos Biblia felvételei hamarosan
elindulnak Szabadkán is. Mindenütt a
Mária Rádió stúdiója segíti a felvételeket,
és terveink szerint 2017-ben naponta
adnak le egy felvétel darabot a Mária
Rádióban, Erdélyben és Magyarországon
is. Kérem a hívek imáit, hogy el tudjuk
érni azt is, hogy a Magyar Rádióban is
helyet kapjanak ezek az ízes magyar
nyelven elhangzó felolvasások.

B.Gy.

Hírek a Bibilia-másolásról



Bogeni patrónusunk
80 éves születésnapja

     Maria Bittner a bácsmegyei Katy -
márról származik és gyerekkorában a
németek erőszakos kitelepítése során
került a család a bajorországi Bo -
genbe, egy több mint 800 éves Mária
kegyhely, Bogenberg köze lé be, ahol
6 gyermeknek adott életet. Most a
szü letésnap kapcsán megtudtuk, hogy
a szűk családba még 14 unoka is tar -
tozik. Mária varrónő ként dolgozott,
majd sekrestyés ként Bogenbergben
és Bo genben is. 1988-ban talál koz -
tunk először Solt vadkerten, és egy év
múl va ő intézte el, hogy Bogenberg
plé bánosa Mons. Konrad Schmid leit -
ner meghívó leve lével Bajor or szágba
utaz hassak. Az ottani egyházközség
nemcsak engem, hanem a Szeged-
Tarjánvárosi közös sé get is segítette,
még a Szent Gellért Énekkart is
vendégül látta, sőt azóta is számtalan
apróbb és nagyobb ado mánnyal tá -
mo gatja az egyház köz séget. A gyere -
kek most is kaptak gumi cukrot Bajor -
országból. :)
     A 80 éves születésnapra a szerte -
ágazó család mellett felvonultak a len -
 gyel minoriták, akik most a bogen bergi
kegyhelyet vezetik, ahol a Lourdes-i
körmenetek minden hónap 13-án a
környék legnagyobb za rán dok ünnepét
jelentik. Több plébános és számtalan
vendég mellett mi is ki fe jez tük jókíván -
ságainkat. Meglepő volt számomra,
hogy egy egyszerű csa  ládanya mi
minden jót tud tenni, mert nem csak
imádkozik, hanem ko molyan veszi azt
is, hogy a „hit tettek nélkül halott”.
További sok boldog ságot és jó egész -
séget kí vá nunk Máriának.

B. Gy.

Szent Rozália oltalmában

     Nyugdíjas csoportunkkal május
utolsó péntekén a belváros kis gyöngy -
szemébe, a Lechner téri Szent Rozália
görögkatolikus kápolnába látogattunk.
Legtöbben csak kívülről ismertük a kis
barokk templomot, így a tér lombos fái
alatt kíváncsian vártuk a mindig elfoglalt
Szaplon czay Miklós atyát. Bútor pako -
lásból, sportosan, csíkos pólóban, jelleg -
zetes közvetlen mosolyával hamarosan
meg is érkezett. Betöltöttük a ke resz tet
formázó kicsiny templombelsőt, illen -
dően imádkoztunk, majd meg hall gattuk
Miklós atyát a sok hányat tatást megélt
épület történetéről. Eköz ben az oszlop -
főkről kedves an gyalstukkók mosolyog -
tak, a megnyílt apszis ívében, az ara -
nyozott oltár fölött a Pantokrátor Krisztus
nézett le ránk. A fehér falakat díszítő
képek és ikonok, a nyugati és keleti
motívu mok harmonikus kevere dése meg -
hitté tették a templombelsőt. Mint meg -
tudtuk, az épület az 1738-ban behurcolt
pestistől megrémült szege diek fogadal -
mából épült. A járvány hamarosan
elcsitult, és a kápolnát egy év múlva fel is
szentelték. Mivel Szent Rozália a pestis -
járványok vé dő szentje, az Ő védelmébe
ajánlották.
     Rozália a XII. században Paler mó -
ban, nemesi családban született. A le gen -
da szerint, tervezett esküvője nap ján a
tükörben saját képe helyett a tövis -
koronás Jézust látta. Ez késztette arra,
hogy Krisztus jegyese legyen. Rozália
először görög szertartású szer zetes volt,
majd remeteként, a világtól elzárkózva
élt egy piciny barlangban. A pestis -

járvány idején a városba költözött, és
betegeket ápolt, majd visszatért a barlang
magányába. Ott halt meg, kereszttel a
kezében. A holttestére csepegő mész tar -
talmú víztől megkövesedett, s természet
alkotta cseppkőkoporsójában csak nem
ötszáz év múlva, 1614-ben találták meg.
A következő pestis jár vány idején erek -
lyéjét a palermói dómban helyezték el, s
attól a naptól a járvány megszűnt.
     A nevét viselő szegedi kápolna
először a mai Hősök kapuja helyén állt,
1739-ben szentelték fel. Az 1879-es nagy
szegedi árvízben az épület megsérült, de
nem omlott össze. A város feltöltése és
rendezése miatt azonban le kellett
bontani, s a Dömötör templomhoz közel,
a mai Szentháromság szobor helyén
építették újjá 1883-ban. 1921-ben a
görög szertartású katolikusok megkapták
a kápolna használati jogát. A Fogadalmi
templom építése, környezetének rende -
zése miatt a kis templomot ismét le -
bontásra ítélték. A szegediek kérésére,
beszámozott darabjaiból, a mai Lechner
téren kialakított dombocska tetején, kissé
kibővítve újraépítették. 1929-ben szen -
telte fel Glattfelder Gyula csanádi püs -
pök. A kápolna később teljesen a görög -
katolikusok tulajdonába került, s a hívek
számának gyarapodása miatt mára már
kicsinek bizonyul. Új templom építését
tervezgetik. Isten adjon hozzá lehető -
séget, és Krisztust tiszta szívvel szerető
és követő híveket.
     A „Boldogasszony anyánk” könyör -
gé sével köszöntünk el görögkeleti test -
véreink kicsiny kápolnájától, s egy szép
délelőtt emlékével indultunk haza.

LAKÓNÉ MARIKA
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Tavaszi portya
2016. április 15-17.

     Mint tudjátok már sok mondából,
meséből számomra nincs nagyobb
kincs az igazságnál. Éppen ezért
látogattam el Nekeresdre, mint már
annyiszor ismét álruhában, igaz ez -
úttal udvarom kíséretében.
     Délután a vasszekereken indul -
tunk el a faluba. Kíséretem egy le -
égett faluként botorkált be a községbe
a község kapuján. A falubeliek csak
ámuldoztak, együttérzetek velünk, a
pénzszámolót kivéve, akit a tisztelet -
len apródok nagy orra miatt egyből
zsidóként könyveltek el. Eztán a
bíróhoz küldtek minket, aki mézes -
mázosan, nagy kegyesen fogadott
minket, aki nagylelkűen szállást aján -
lott fel munkáért cserébe.
     Ekkor jött a zászlófelvonás, majd
elfoglaltuk szálláshelyünket. Estefele
megtartottuk szerény lakománkat
abból, ami az útról maradt, de a bíró
még a maradékot is elkobozta tőlünk.
A tisztálkodást követően esti mulat -
ságot tartottunk, ahol a művészet rej -
telmeibe ástuk bele magunkat. Este
későn feküdtünk le, mivel az udvar -
tartás vezetőivel tanácskozást tartot -
tunk.
     Másnap a szokásos szemle és
zász lószertartás után a mezőről meg -
ér kezett a többi földműves, akiket
nagy szeretettel fogadtunk. Ezután
reggeliztünk, ahol nagy ribillió tá -
madt: a bíró törötten találta kedvenc,
állítása szerint szent, boroskorsóját és
a kocsmárosnét hibáztatta érte, ha -
lállal akarta sújtani. Mi igyekeztünk
lecsillapítani, s végül arra jutottunk,
hogy a Magasságbéli Atya Úristentől
kérünk tanácsot a közeli kolostorban.

     Utunk széllel és porral futtatott
volt, de végül megérkeztünk Isten
házába, ahol imádkoztunk és áhítattal
eltelve indultunk vissza. Hazafele
útba ejtettünk egy nemes gazdát, aki
eldicsekedett szép állataival, me lye -
ket meg is mutatott. Mikor haza ér -
tünk, mind fáradtak voltunk, ezért el -
maradt a közös mulatság. A bíró ki -
kérdezett minket, és bár meg pró bál -
tuk megvédeni szegény kocsmáros
fe leségét, az kérlelhetetlen volt. Hű
bolondom oldotta meg a helyzetet,
akivel ruhát cseréltünk és megjelent
teljes pompában. A bíró a talpát nyal -
ta, de sikerült elérnie, hogy másnap
kivégezzék a csaplárosnét. A dráma
után a vacsorát és a szentmisét még
együtt töltöttük a vendéglátóinkkal.
Sajnos nemsokára a falusiak a zsar -
nok bíró utasítására indultak vissza a
földekre. Este felejthetetlen tábor -
űzőn vettünk részt, ahol a múzsa
csókjára vadásztunk, majd ki-ki nyu -
govóra tért. Bánatunkra nekünk még
mindig a diskurálással kellett fog lal -
koznunk egy-két édesség társasá -
gában.
     Vásárnapon később keltünk a szo -
kásosnál, a reggeli után pedig elő ké -
szítettük a kivégzést. Már minden
készen állt, az asszony feje a vér pa -
don volt, amikor a bíró egy pénzt ta -
lált nála és felismerte hű bolondo mat.
Ekkor levetettem álruhámat az udvar
minden tagjával együtt. Ekkor még
egy utolsó próba elé állítottam az
igazság megrontóját. Itt a kocs má ros -
néról kiderült, hogy igen eszes fehér -
nép, ezért őt tettem meg a falu örökös
bírá jának. Annak örömére, hogy az
igaz ság visszatért a faluba, nagy ün -
nep séget rendeztünk. Volt csapat játék
és limonádé, az udvari festő pedig

ügyes szerkezetével megörökített
mindent. Miután mindenki holtfáradt
volt, megebédeltünk a kitűnőtől távol
álló étekből, amit eredetileg nem
olyanra akart a nép, mint ahogyan az
sikerült. A lakoma után összeszedtük
motyóinkat és könnyek között hagy -
tuk el a kis falut, mely annyit köszön -
hetett nekünk.
     Na, remélem a Pannónia Film -
stúdió ebből a történetből is csinál
egy rajzfilmet!

HUNyADI MÁTyÁS (KISS MÁRTON)

Próbáztatás
     Mind a cserkészek, mind a kis -
cserkészek számára az egyik leg job -
ban várt program a próbáztatás, ahol
megmutathatjuk, hogy őrsvezetőnk
mit is adott át nekünk a cserkészetről.
     Idén a kiscserkészek az őserdőben
haladtak végig, s útjuk közben ren ge -
teg baráttal találkoztak, többek kö zött
Mauglival és Baluval. A cser készek
Harry Potter és a Roxfort va rázs latos
világába repültek el, ahol sok meg -
próbáltatáson mentek át. Itt is akadt
ismerős bőven: Dumbledore,
McGalagony professzor és még ren -
ge teg más érdekes szerzet. A tény -
leges próbáztatás után mindenki a
szentmisére készült elő, amelynek
keretében rengeteg kiscserkészt avat -
tunk fel, valamint 5 újszegedi tár -
sunkat fogadtuk be cserkésznek. A
mise után a már várva-várt agapé
következett, ahol mindenki kedvére
ehetett-ihatott a sok finomságból. Az
evés után a tábortűzre került a sor,
amely mind a cserkészek, mind a
vendégek körében hatalmas sikert
aratott.
     Mindenkinek köszönjük a rész -
vételt, a szervezőknek pedig köszön -
jük ezt a felejthetetlen élményt! :)
JM!

SÁRI BERTALAN
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Szent Mónika
Találkozó

     2016. május 7-én (Boldog Gizella
napján) Hódmezővásárhelyen tartotta
országos összejövetelét a Szent Mó -
nika Közösség a Szent István temp -
lomban. A Szent Mónika Kö zösség
az édesanyák közössége, amely az
egész világon azért szerveződött,
hogy gyermekeinkért, családjainkért
együtt imádkozzunk. Az ország min -
den részéből, sőt a határokon túlról is
érkeztek csoportok a találkozóra.

     Jakab Zoltán plébános atya kö -
szön tötte a résztvevőket, akik teljesen
megtöltötték a templomot. A rózsa -
füzér imádság után Bíró László
püspök atya mutatta be a szentmisét
és buzdította az édesanyákat arra,
hogy soha ne fáradjanak bele a gyer -
mekeikért felajánlott imákba, hiszen
nincs hiábavaló ima. Isten értékeli a
mi erőfeszítéseinket, gyermekeink
lel kéért való összefogásunkat. Az
agapé után a 9 gyermekes Szabó
család zenés dicsőítése győzött meg
bennünket arról, hogy a család imád -
ságos lelkülete érezhetően köz vetíti
Isten szeretetét. Majoros Ar mella
domonkos nővér beszámolt a rend
megpróbáltatásairól és újra kez dé sük -
ről. Kürtösi Krisztián atya is, – aki az
ország Mónika kö zös sé geit koor -
dinálja – a szüntelen ima fon tos ságát
hang súlyozta. A találkozót szent -
ségimádás és szentségi áldás zárta.
     A Tátra téri közösségből nyolcan
vettünk részt a találkozón, de talál -
koz tunk a Felsővárosi és a Jezsuita
templom Mónikásaival is. Buzdítok
minden édesanyát arra, hogy szomba -
ton ként az esti szentmise után az
Oltáriszentség előtt imádkozzanak

velünk együtt gyerme keinkért, csa -
lád  jainkért, hiszen az édesanyák szív -
ből jövő imája gyermekeink, család -
jaink oltalma.

RÁKOSNÉ RÓZSA

Családok Himnusza

Kis nép vagyunk a nagyok sorában,
egy nemzetnél sem alábbvalók.
Fennmaradásunk Isten csodája.
Kell nekünk ennél jobb bíztató?
Ám minekünk is hősnek kell lennünk
Isten és szívünk egyet akar:
Tiszta családi életet éljünk,
megmaradunk és él a magyar
megmaradunk és él a magyar! 

Felbonthatatlan nékünk a szent frigy
mit megkötünk az oltár előtt,
hozzon az élet gondot, keresztet,
Isten ad hozzá mindig erőt.
Élünk tovább majd gyermekeinkben,
hogyha a sírunk el is takar.
Tiszta családi életet éljünk, 
megmaradunk és él a magyar,
megmaradunk és él a magyar!

Visszatekintve történelmünkre
látjuk Isten áldó kezét.
A magyar élet élő bizonyság:
Mária sem hagyja el nemzetét.
Rajta, mutassuk meg a világnak,
hogy ez a nemzet élni akar.
Tiszta családi életet éljünk,
megmaradunk és él a magyar,
megmaradunk és él a magyar!

jézus Szíve hónapra

Kedves Testvér!
     Az irgalmasság évében eszembe ju -
tott P. Bíró Ferenc egyik mondása:
„Olyan nagy leszek, amikor irgalmas
szívű leszek.” Nagyon mély imádság is
volt az imalapon irgalmas szívért. Meg -
próbálok én is ezért imádkozni.
     Te mondtad, Urunk Jézus, hogy le -
gyünk irgalmasok, amint Isten Atyánk
irgalmas. Több példabeszéd ben is arra
hívtad fel a figyelmünket, hogy a bajba -
jutottak, rászorulók mel lett ne menjünk
el. Úgy segítsünk, a hogy tudunk, és amit
mi nem tudunk meg tenni, ajánljuk
Istenünk szerete tébe.
     Az irgalmasság tetteit, a segítés lehe -
tőségeit, segíts Urunk Jézus fel ismerni,
és jól megtenni. Vezess rá arra, hogy min -
dennapi munkánkat is a segítés lelkülete
vezesse. Bármit teszünk, Isten örömmel
látja, hogy nemcsak dolgozunk, mun -
kánk kal másoknak hasz nálunk, és ez
egyúttal Urunknak is szól, hisz Te mond -
tad, amit egynek tettetek, Nekem tettétek.
Arra is megtanítasz, hogy a segítő sze -
retet alapján kerüljünk örök Orszá godba.
Arra is tanítasz, hogy bo csássunk meg
azoknak, akik vé tettek. Még ellen sé -
geidért is imád koztál.
     Kéred, hogy elsősorban tetteink kel
szeressük irgalmas Istenünket, és ember -
társaink javára éljünk! Segíts megvaló -
sítani akaratodat, és áldd meg Ferenc
pápát, aki az irgalmasság évét elénk adta.
     Irgalmas Jézusunk, segíts Veled élni,
irgalmas, segítő jó szívvel tár saink ja vá -
ra. Segítő Szűzanya, aki észrevetted a
szükséget és szóltál Jézusnak és a szol -
gák nak, vezess min ket is, hogy meg te -
gyük, amit Jézus mond! Irgalmas Jézus,
alakítsd szívünket Szíved szerint!
     Szeretettel, imával:

KARDOS MIHÁLy ATyA
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Irgalmasság zarándoklat

     A Tarjánvárosi plébániáról több
mint 30-an vettünk részt Mátra -
verebély-Szentkúton az Isteni Irgal -
masság VII. Országos Konferencián-
Zarándoklaton.
     A konferencia fővédnöke Erdő
Péter volt. Nemzeti Kegyhelyünkön
tartott zarándoklaton több mint ezren
vettek részt az ország különböző
településeiből.
     A szentmisét Alberto Bottari de
Castello érsek, apostoli nuncius
celebrálta Katona István püspök,
Ternyák Csaba egri érsek, Palánki
Ferenc debrecen-nyíregyházi me -
gyés püspök, és Beer Miklós a ven -
dég látó egyházmegye főpásztora,
valamint számos lelkipásztor és szer -
zetes közreműködésével.
     Az irgalmasság szentévének
mottója: „Legyetek irgalmasok, mint
az Atya” – gondolat után Katona
István emlékeztetett arra mindenkit,
hogy Szent II. János Pál pápa vezette
be az Egyház ünnepei közé az

irgalmasság ünnepét. II. János Pál
pápa 2005. április 2-án, az általa
bevezetett ünnep vigíliáján költözött
át az örök hazába, ugyancsak április
2-án szenvedett mártírhalált Boldog
Apor Vilmos, és szintén ezen a
napoán hunyt el Prohászka Ottokár
püspök is 1927-ben. Érdekes egybe -
esések.

     Az oltáron jelen volt Szent
Fausztina nővér ereklyéje, melyet a
nyáregyházi hívek hoztak magukkal a
zarándoklatra.

     Egy libanoni-magyar közgazdász
youseff Fakhouri tartott előadást
„Keresztényüldözés a XXI. század -
ban” címmel. Kocsis Imre teológiai
tanár a „Szent Lukács, az irgalmasság
evangelistája” című előadását
hallhattuk. Majd Madocsai Bea a
válások okozta sebek gyó gyulásáról
tartott előadást személyes megpróbál -
tatásai kapcsán.

     A zarándoklat szentségimádással
zárult. Útravalóként Ferenc pápa
Misericordiae vultus bullájából hoz -
tuk haza a következő gondolatot:
„Állandóan szemlélnünk kell az ir -
gal masság misztériumát. Ez szá -
munkra az öröm, a derűs nyugalom és
a béke forrása. Üdvösségünk fel -
tétele.”

     Hazafelé utazva a buszon imád -
kozva, énekelve a velünk utazó gye -
re kekkel együtt készültünk fel a
másnapi irgalmasság vasárnapi szent -
misére.

RÁKOSNÉ RÓZSA
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Gyermekek imádsága
a békéért

Mennyei Atyánk!
Te a béke útjait tervezed
és nem a szenvedését,
gyűlölöd a háborút és elnyomod
az erőszakosak büszkeségét.
Azért küldted fiadat, Jézust,
hogy a közelieknek és a
távoliaknak békét hirdessen
és minden embert egyetlen
családba gyűjtsön össze. 
Halld meg a gyermekek
kiáltását:
Ne legyen többé háború,
visszafordíthatatlan ámokfutás;
Ne legyen többé háború,
a szomorúság és erőszak
útvesztője;
Szűnjenek meg
a Közel-Kelet háborúi!
Máriával, Jézus anyjával együtt
újra és újra kérünk Téged:
Ne engedd, hogy a
számonkérés és a bosszú
logikája vezesse a vezetőket,
Lelked által adj ösztönzést új
megoldásokra,
formáld nagylelkűvé az
emberek szívét, hogy
megtalálják a békéhez vezető
utat! Amen.
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Apró lépések
a Baba-Mama Klubban

     Az Apróságok és Édesanyjuk
nevében szeretnénk hírt adni a már -
ciusban újra indult Baba-Mama Klub
életéről. Minden kedden 9-12 óra
között találkozunk a Közösségi Ház -
ban. Amíg rosszabb idő volt, a Szent
Mónika szoba, vagy az Apor Vilmos
terem adott helyet a játéknak és be -
szélgetésnek. Szivacs matracokból
mászókát, labirintust, vagy éppen
alagutat készítettünk, a sok-sok já -
tékkal pedig felváltva és közösen is
játszottunk. Tanulgatjuk az enyém
tiéd, kérem, köszönöm szavakat, bú -
csú záskor pedig integetünk, sőt
puszit is dobunk egymásnak. Tudjuk,
ha kedd van, megyünk a klubba.
Mostanában inkább az udvaron ját -
szunk, hintázunk, motorozunk, de
már voltunk közösen a Máltai játszó -
téren is.
     Ha van kedved, gyere Édes -
anyáddal (esetleg Édesapáddal,
Nagy  mamával) közénk, hogy Te is
megérezhesd, hogy már tipegő
korban is jó a barátokkal együtt lenni.
     Eszterke, Dorka, Csillus, Gergő,
Ábel és Sebi, valamint az anyukák
nevében:

SZ. M.

Az Örök Világosság fényeskedjen
nekik, nyugodjanak békében!

† Devánszki Gáborné Elekes
Julianna
† Gavallér Sándor
† Gracza Lajosné Óbermayer
Katalin
† Hegyi Ilona
† Kissné Csamangó Anna
† Kovács Annamária
† Nagy-Pál István
† Papp Imre László
† Sibán Józsefné
† Vajda Lászlóné Ménesi Mária

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

• Csukonyi Dominik
• Gombkötő Ninetta Anna
• Kosztyu Anett
• Péter Réka Sarolta
• Thomas Angius

HHuummoorrssaarrookkHH ÍÍ RR EE KK
Kis kert

     2014-ben költözött Szombat hely -
ről Szegedre Oláh Adri. Első útjai
közé tartozott, hogy megkeresse kis
templomunkat, majd a plébánia hi -
vatalt. Közvetlenségével egyből fel -
ajánlotta segítségét közössé günknek.
Megtudtuk róla, hogy már a ka tasz -
tró favédelemnél is jelent kezett ön -
kéntesnek. Mi a karitászt ajánlottuk
Neki. Rövid időn belül a Központi
karitász beteglátogató cso portjába is
bekapcsolódott, ahol a gyer mek-
pszichiátrián segít.
     Néhány hete egy újabb közösségi
munkát vállat el. A közösségi házunk
előtti kis kertet eddig Vasné Anikó
gondozta. Nagy szeretettel locsol gat -
ta kapálta, ha kellett gazolta a virág -
 ágyásokat. Jelenleg viszont családi
kötelezettségei miatt (5 déd unoka)
ezt a feladatot már nem tudja vál lal -
ni. Adri rövid gondol kodás után
átvette Anikótól a mun kát, amit ez -
úton is hálásan köszö nünk mind ket -
tő jüknek.

Sz. M.

Bogár és Örzse, plébániánk kutyái
nyári „frizurát” kaptak, amitől ismét
mókás kinézetűek lettek.

Július 4-étől folytatódik az Otthon
Melege Program, ismét lehet pályázni
hűtőgépek és fagyasztók cseréjére
régiók szerinti elosztásban. A program
célja, hogy csök kenjenek a családokat
terhelő kiadások, a lakossági energia-
felhasználás haté konysága javuljon. A
pályázati folyamat ban előnyt élveznek
a nagycsaládosok és nyugdíjasok.
Amennyiben marad rendelkezésre álló
forrás, úgy 2016. július 6-tól más
magán személyek is pályázhatnak, ha
korábban nem cseréltek háztartási
gépet a pályázat keretében. A pályázati
útmutató megtekinthető a
www.kormany.hu illetve a https://hgcs-
2016.nfsi.hu/ oldalon.



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. június 7.

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

Májusi egyházzenei hónap a Tátra téren

Ez év májusában plébániánk is bekapcsolódott a városi egyházzenei
programokba. Mi több, Dr. Csanádi László május elsején nálunk nyi -
totta meg ezek hosszú sorát.

Többségében hétvégi, esti szentmisék keretében több neves fellépő
is közreműködött, és magas fokú zenei tudásukkal szebbé varázsolták
szertartásainkat. Idén főleg az orgonazene volt előtérben, de kórus
művekben, blockflöte és gitáros zenében is lehetett részünk. Hálásan
köszönjük a fellépők közreműködését!

Idén felléptek: Bogáthy Júlia orgonaszakos hallgató; Dr. Csanádi
László DLA orgonaművész; Gilich Dóra és Erdei Máté blockflöte
szakos hallgatók; dorozsmai Hozsanna kórus Pócsai György veze té -
sével; LUMEN együttes Tóthné Cseh Erika vezetésével; a Zene -
művészeti Kar Gregorián együttese Szudi Mária vezetésével; Simon
Tamás egyházkarnagy; Simon Bálint orgonaszakos hallgató.

SIMON BÁLINT

Simon Bálint diplomakoncertje
(2016. június 6.)

A dorozsmai Hozsanna kórus (2016. május 22.)
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