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Himnusz

Világmegváltó Jézusunk,
Akit a kelő fény előtt,
Mint felségének felesét,
A mindenható Atya szült:
Atyának fényessége Te,
Mindennek örökös remény,
Hallgasd meg e világ szerént
Könyörgő kis szolgáidat!
Emlékezzél meg, Alkotó,
Hogy hozzánk jöttél egykoron,
A Szűz méhének szenthelyén
Testünk formáját fölvevén.
Bizonyság rá e mái nap,
Ha megkerűl az év körén:
Hogy Atyád kebléből kiszállsz,
Világ egyetlen üdve te.
Csillagok, föld és tengerek,
Minden, mi él az ég alatt,
Új énekkel köszönti fel
Új üdvösségünk kútfejét.
Mi is, kiket a drága Vér
Boldog hulláma megmosott.
Születésnapod ünnepén
Himnuszt hozunk ajándokul.
Glória neked Jézusunk,
Kinek a Szűz szülőanyád,
Atya, s kegyes Lélek, neked,
Most és örök időkön át.
Ámen.

Jézus született, karácsonyt ünneplünk

Jézus születésének ünnepét Spanyolországban január 6-án ünnepelték és csak a római pogány ünnepek
elnyomása végett került ez az ünnep
december 25-re, a téli napforduló idejére, hogy a sötétségből Jézus születésének világossága vezesse ki az embereket. A bizánci liturgiában igen
korán ünnepelték Jézus születését liturgikus drámával, mint erről Sopronius (560-638) jeruzsálemi pátriárka tudósít. A nyugati karácsonyok
hangulatát az Assisi Szent Ferenc
által Grecioban 1223-ban állított élő
Betlehem és a 17. századtól eköré a
jelenet köré szerveződött betlehemes
népi játékok, határozták meg.
Jóllehet az evangéliumok megőrizték Jézus életének epizódjait, de
először a szemtanúk nem Jézus születését, hanem a szenvedéstörténetet, a
passiót rögzítették. Majd a Jézus hagyományt a 12 apostol őrizte és hitelesítette, gyűjteni pedig Jézus barátainak házaiból, többek között a 72 tanítvány köréből és Jézus rokonsága
köréből gyűjtötték arám nyelven.
Csak a szemtanúk kihalásával vált
szükségessé írásban is rögzíteni Jézus
tanítását és tetteit. A Máté evangélium arám szövegét Kr.u. 50 körül, a
Lukács evangélium görög szövegét
90-100 körül foglalták írásba. Azért
említem csak ezt a kettőt, mert csak
ezekben maradtak fenn Jézus
gyermekkoráról történetek. A négy
kánoni evangéliumot 180 körül már
kiemelten kezelték, Ireneus püspök
írásba foglalt véleménye szerint.
Szíriában Tatianust l70 körül már zavarták a kánoni evangéliumok eltéré-

sei, ezért a négy evangéliumból egy
szintetikus gyűjteményt alakított ki
Diatesszaron néven és ezt olvasták fel
a templomokban liturgia keretében.
A gyermekség történetnek kb. 14
epizódját ismerjük. A Krisztus preexisztenciájával foglalkozó Logosz
himnuszt János evangéliumából. Jézus családfáját két változatban: Máté
és Lukács evangéliumából. Aztán
Keresztelő János születését, az Angyali üdvözletet, Mária látogatását
Erzsébetnél, Jézus születésének leírását, a pásztorok hódolatát. Továbbá
Jézus körülmetélésének elbeszélését,
a Betlehemi csillag történetét, a
Mágusok, avagy a három királyok
hódolatát, a Szent Család menekülését Egyiptomba és a Betlehemi gyermekgyilkosságot.
Némileg kilóg a gyermekség történetből a 12 éves Jézusnak a Jeruzsálemi templomban rögzített vitája.
Mindezek az epizódok nyomot
hagytak az irodalomban is. Részletes
elemzés helyett csak arra szeretnék
felhívni a figyelmet, hogy milyen jelentős eltérés mutatkozik a klerikus
költészet, papok és szerzetesek által
írott himnuszok és énekek, valamint a
laikus költészet, a középkori és a 20.
századi megközelítési módok között.
A legkorábbi szerzetesek és papok
költeményei, vagy a liturgia keretében ünnepelt karácsonyi ünnepet,
Jézus születését éneklik meg, vagy az
Isten Fia teológiának állítanak költészeti emléket. Sőt arra is érdemes
felfigyelni, hogy ebben a középkori
rétegben Máriáról nemcsak mint
anyáról, hanem Isten-szülőről, és az
első nő Éva antitüposzáról beszélnek
a költők.
Talán érdemes Caelius Sedulius
(450k) keresztény himnusz-költővel
kezdeni, aki hexameterekben verselte
meg a bibliai történeteket. A Paschale
Carmen című közismert műve mellett
megtalálhatjuk Szűz Mária köszönté-

(folytatás a következő oldalon)
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se című versét: „Szent Anya üdvözlégy, a királyt szüléd a világra, azt aki
országol mennyben és földön örökké”. Mária verset írt Venatius Fortunatus (6. sz) a következő módon
dicsérve Jézus édesanyját: „Ó szüzek
legdicsőbbike / Szép csillagok
legszebbike, / Ki alkotód, a kisdedet, /
Kebled tejével élteted.” Ebben a
költeményben is megjelenik először
az Éva-Mária ellentét. A karácsonyi
esti imában ismeretlen szerző himnuszát énekeljük (4-6. sz.) Jesu redemptor omnium címmel, mely magyarul
így hangzik: „Világmegváltó Jézusunk,/ Akit a kelő fény előtt, / Mint
felségének felesét, / A mindható Atya
szült.” A versen jól felismerhető a János evangélium prológusának hatása,
melyben Jézus öröktől fogva eltervezett születését olyan fontos teológiai igazságnak tartja a költő, hogy
Mária szülését is háttérbe szorítja
ennek a teológiai igazságnak a versbe
szedése. Paulus diakónus (720-800)
Ave Maris stella kezdetű igen kedvelt
himnusza azonban visszatér a gyermekségtörténet szövegéhez, de azt
üdvösségtörténetileg
értelmezi.
„Gábriel arkangyal / Avéval köszöntött:/ Légy te nekünk béke. / Éva
helyett Ave.” A himnusz latin szövegének szójátéka lefordíthatatlan. Az
„Ave” az angyali köszöntés latin
kezdő szava, amely az üdvözlégy
Mária latin szövegéből minden hívő
számára ismertté vált: „Ave Maria
gratia plena...” Ennek a szónak a
visszafelé olvasása „Éva” az első
asszony nevét adja, így teremtve meg
a bűn szerzője és a bűn elvevője közötti asszonyok között a kapcsolatot.
Sokan nem ismerik Strassburgi Hugó
szerzetest (13. sz.), aki Szűz Máriát
így dicséri: „Ave világ asszony, / Tengernek csillaga / Édes hárfa, Mária!”
Szent Család ünnepére himnuszt maga XIII. Leó pápa (1878-1903) írt,
melyben Jézus rejtett életét is versbe
szedi: „S felnő rejtezvén kicsi műhely
árnyán, / József kézművét gyakorolja
buzgón. / Önként így szolgál, felajánlva karját / Házi dologra.” Magyarországi ismeretlen szerzőtől származik a karácsonyi Caelo rores
pluunt flores kezdetű himnusz. Ebben
a pásztor idill és a pásztorsíp is
feltűnik: „Jön a pásztor barikástól: /
Jézus szentebb aklot ád. / A Fiúnak
sípot fúnak / S énekelnek eklogát./
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Még a néma ócska széna, / Még a
jászol is nevet, / Úgy karolja, úgy
ápolja / A megváltó Kisdedet.”
Ezzel ellentétes a laikus költészet
hangvétele, amely a szeretetéhség, a
hitetlenség, a kételkedés és a
mennyei idill fájdalmas elvesztését
énekli meg, ahogyan azt néhány magyar példán bemutathatjuk.
Ady Endre karácsonyi versei a
legkedveltebbek: „Harang csendül, /
Ének zendül,/ Messze zsong a hála
ének, / Az én kedves kis falumban /
Karácsonykor / Magába száll minden
lélek.” Az újságíróként is ismert Ady
az akkori idők szokása szerint a
karácsonyi számba alkalmi verset írt
az ünnep tiszteletére. A karácsonyi
ünnepek költészetének másik slágere
József Attilától származik: A Betlehemi királyok című verse. „Adjon
Isten Jézusunk, Jézusunk! / Három
király mi vagyunk. / Lángos csillag
állt felettünk, / gyalog jöttünk, mert
siettünk, / kis juhocska mondta –
biztos / itt lakik a Jézus Krisztus...”
Mindkét vers a betlehemes játékok
naiv költészetét idézi meg csodálatos
bravúrral. Utóbbi különlegessége,
hogy úgy beleéli magát a szerző,
hogy a végére már elfeledi, hogy itt
karácsonyi játékról van szó és valóságos Máriával szembesül, aki
„boldogságos kis mama” aki csak
azzal törődik a nagy égi földi sürgölődés közben, hogy elérkezett a szoptatás ideje. A karácsony ünnepére az
újságok ilyen módon számos jó és
rossz alkalmi verset közöltek. Sinka
István is a karácsony szeretet kényszerét verseli meg karácsonyi ének
című költeményében. „Énekelni kéne, karácsony estére, / ráférne az
ének sok híres legényre. / Verset énekelni, ellágyuló szájjal, / Jézus kis
csöppségnek, s lóbálni lámpással.”
Az isteni és az emberi világ kontrasztját verseli meg Juhász Gyula
Karácsonyi énekében: „Szelíd, szép
betlehemi gyermek: / Az angyalok
nem énekelnek / S üvöltenek vad emberek.” babits mihály kérdésekkel
fordul a kisdedhez az isteni gyermek
szeretetére kérdezve: „Miért fekszel
jászolban, ég királya? / Visszasírsz az
éhes barikára. / Zenghetnél, lenghetnél angyalok között. / mégis itt sírdogálsz, állatok között.” A Biblia olvasó reményik Sándor Ravasz
László püspöknek ajánlotta a János
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evangéliuma című versét, mely így
kezdődik: „Összehajolnak Máté,
Márk és Lukács, / És összedugják
tündöklő fejük / Bölcső körül, mint a
háromkirályok, / Rájok a Gyermek
glóriája süt.” rónay György Betlehem című versében Jézus gyermekségtörténetének prófétai kommentárjai visszhangoznak és Mária reménykedésével állítja szembe Mária rendíthetetlen hitét: „Minden megíratott.
/ A próféták megmondtak mindent jó
előre./ De a te anyai szíved még
mindig nem hagyott föl a reménnyel. /
A te szíved még mindig várt valamit /
Egy rést az örök Rendelésen, amelyen
a szeretet kiosonhat.”
Gyurkovics Tibor a személyes
karácsony élménynek ad hangot Karácsony című versében: „Egy bizonyos idő után / akárhány karácsonyfát láthatsz, / mindig csak egyet látsz
/ s a többi látszat.” Arra akar utalni,
hogy sajnos nem mindig éli át a karácsonyt olyan békével, mint azt kellene, de az egyszer átélt karácsonyi
béke egy életen keresztül kísérti az
embert. „Csak egyszer száll le az angyal...” A kifosztott érzelmekkel ünnepelők karácsonya ez. dsida Jenő
Itt van a szép karácsony-a a regölős
mondókákba ülteti át gyermekkora
karácsonyi élményét. Falu Tamás
Karácsonyeste című versében arról ír
mennyire fáj, ha valaki karácsonykor
jön rá, hogy őt senki sem szereti: „De
van szív, mely nem lel szívet”. mózsi
Ferenc a karácsonyt ünnepelni képtelen emberek fájó imáját fogalmazza
meg Karácsonyi imájában: „Istenem /
itt fázunk lábaidnál / add, hogy legalább erre az Ünnepnapra / álmatlan
vágyaink / alkalmi angyalai lehessünk...”

Nem mindenki ír karácsonyi verset, de mindenkinek szembe kell nézni Isten és a saját szeretete különbözőségével. Az evangéliumok szövegébe rejtett Isten szeretetéről és a mi
elhibázott vagy elkopott szeretetünk
különbségével. Talán érdemes szembesíteni magunkat ezzel az ősi élménnyel, amely Isten tiszta szeretetéről tanúskodik, hogy a mi szeretetünk is megtisztuljon. Csak így lesz
szebb és mennyeibb ez a világ általunk is.

B Gy.
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Szeptember 25-én, hagyományainknak megfelelően, a búcsúi szentmise
előtt újabb Tóth Sándor alkotással
gazdagott templomunk kapuja. Ez
alkalommal Buday György plakettje
került felhelyezésre. Az alábbiakban
a szegedi kötődésű művészről olvashatnak.

Buday György grafikus művész
1907. április 7-én született Kolozsvárott. Régész professzor édesapja
szegedi egyetemre történő áthelyezésével l924-ben települt Szegedre
szüleivel és testvéreivel, ahol a jogi
egyetemen szerzett diplomát. A szegedi egyetemisták Bethlen Gábor
Körének, majd a Szegedi Fiatalok
Művészeti Kollégiumának lett alapítója illetve alapító elnöke.
15 éves korától készített rajzokat,
akvarelleket. 22 évesen Székely Naptár címmel könyvet adott ki, melyben
tollrajzokat készített a Kriza János
gyűjtötte székely népdalokhoz. 1931ben jelent meg a szeged-alsóvárosi
Havi Boldogasszony búcsú ihletésű
fametszet könyve, mellyel elnyerte a
Magyar Bibliofil Társaságnak az „Év
legszebb könyve” kitüntetését.
1933-ban színpadképeket tervezett Madách Imre az Ember tragédiája első Szeged Dóm téri előadásához. 1934-ben alkotta a Székely népballada könyv illusztrációit, mely
fametszetkötet nyomtatása Gyomán
Kner Imre irányításával történt és
Book of Ballads címmel angolul is
megjelent.
Fametszeteket, illusztrációkat készített Arany János balladáihoz, Radnóti Miklós verseihez, Sík Sándor
Ádvent című verses könyvéhez, Ortutay Gyula és Illyés Gyula Magyar
parasztmesék című néprajzi gyűjteményeihez, Madách Imre Az ember
tragédiájához, Tamási Áron Ábel trilógiájához.
l936-ban Rómában ösztöndíjasként készítette el Mauriac Jézus élete
című művéhez fametszet illusztrációit.
1938-tól Londonban élt 1990.
június 12-ig, haláláig. A British Museum közel 50 fametszetet vásárolt
alkotásaiból, a Royal Society of
Painters Etchers and Engravers tagjai

közé választotta, számos közéleti és
művészeti feladatot látott el Londonban a magyar nemzet érdekeiért.

Londoni alkotásaiból kiemelendő
Britannia című fametszete, mely
Anglia fasizmus elleni harcának
szimbóluma lett, Omar Khayyam
perzsa költő versfordításainak illusztrációi, Shakespeare Az athéni Timonhoz készített fametszetei, a Joyce
illusztráció sorozat, és 25 magyar
költő portréja.

Jelentősebb kiállításai voltak a budapesti Műcsarnokban, a Petőfi Irodalmi Múzeumban, Kolozsvárott a
Korunk Galériájában, Londonban a
Royal Academy tárlatán. Hetvenötödik születésnapjára Szegeden a
Fekete-házban állandó kiállítása
nyílt. Életmű-kiállítására l995-ben
Budapesten a Kassák Múzeumban
került sor. 1990. május 21-én Szeged
díszpolgárává választották.

1990. június 12-én halt meg Londonban.

Születésének 100 éves évfordulóján Szegeden a Móra Ferenc Múzeum, Budapesten a Petőfi Irodalmi
Múzeum rendezett kiállítást, Szegeden a Dóm téri panteonban Fritz
Mihály domborművét avatták fel és a
Magyar Örökség Díjjal nevét az
Aranykönyv őrzi.

DR. HÖRCHER ANDREA

Az ünnepi szentmise vendégszónoka
Zsódi Viktor piarista atya volt. Mivel
ezen a napon Szentírás vasárnapja volt,
az oltár elé ünnepélyesen kihelyeztük a
kézzel másolt Magyarok Bibliája egyik
kötetét, megemlékezvén arról, hogy
éppen egy évvel ez előtt készült el a nagy
mű, melyet 2015 októberében adtunk át
Ferenc pápának. Az idén még egy jeles
évfordulónk volt: 50 éves a plébániánk.
Hálát adtunk a jó Istennek, hogy templomépítő Singer Ferenc atya által szerveződött lelki közösség azóta is él!
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Latinok a görögöknél
Az idén Isten kegyelméből abban a
szerencsében volt részem, hogy néhány év kihagyás után újra részt vehettem a sajtóapostolok találkozóján.
Ráadásul ez volt az első olyan alkalom, amikor nem római, hanem görögkatolikus vendéglátóink biztosították a színvonalas programot. Ebben az évben, a plébániai nyaralás
során, egy kicsit már belekóstolhattunk a keleti hagyományokat őrző,
de a pápával egységben lévő egyház
sajátos liturgiájába. Leányfalun
ugyanis egy görögkatolikus atya mutatta be a szentmisét. Most azonban
nemcsak a szertartások részesei lehettünk, hanem alaposan megismerhettük a magyarországi görögkatolikus egyház történetét, szervezetét,
képzőművészetét, kulturális és művészeti kincseit is. Az alábbiakban a
Nyíregyházi Egyházmegye honlapján
megjelent hivatalos beszámolót olvashatják.
Az egyházközségi lapok és honlapok szerkesztőinek XV. találkozóját
rendezték meg szeptember 30. és október 2. között Nyíregyházán.
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A Magyar Katolikus Újságírók
Szövetsége és a Nyíregyházi Egyházmegye ezúttal Nyíregyházán rendezte
meg azt a hétvégét, melyen az egyházközségi lapok és honlapok munkatársai évente más-más helyszínen
találkoznak azzal a szándékkal, hogy
képezzék magukat, személyesen is
megismerjék egymást, valamint bepillanthassanak az adott év vendéglátójának életébe.
Ebben az évben a szakmai jellegű
előadások mellett a Nyíregyházi Egyházmegye mutatta be a javarészt római katolikus vallású résztvevőknek
a Görögkatolikus Metropóliát, a találkozónak a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola adott
otthont.
A sajtóapostolokat péntek este
Szocska A. Ábel apostoli kormányzó
köszöntötte, majd részvételével egy
személyes hangvételű beszélgetés
indította a programot. Az est különleges pillanata volt, amikor a találkozó résztvevői egy rövid ideig az
Istenszülő oltalma ünnepet megelőző
virrasztáson vehettek részt a Görögkatolikus Papnevelő Intézet hallgatóival.
A szombati nap programjában
szerepelt egyháztörténeti, művészet-
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történeti, szertartástörténeti előadás, a
résztvevők megtekinthették a Görögkatolikus Egyházművészeti Gyűjteményt és a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola régi
nyomtatványgyűjteményét, egy rövid
belvárosi séta során pedig a Szent
Miklós-székesegyházat és a református templomot is. Vallási és társadalmi sokszínűség Szabolcs-SzatmárBereg megyében címmel Szikora
József, a MAKUSZ elnöke vezetett
egy kerekasztal-beszélgetést, melyen
meghívott vendégként Bosák Nándor
nyugalmazott debrecen-nyíregyházi
megyéspüspök is jelen volt. A sajtóapostolok betekinthettek egy görögkatolikus egyházközség életébe is,
amikor a nyíregyháza-kertvárosi
templomba látogattak vecsernyére és
egy jó hangulatú vacsorára.
Vasárnap Máriapócsra utazott a
csapat, ahol a nemzeti kegyhelyen tett
rövid séta után Szent Liturgián vettek
részt, majd egy összegző beszélgetés
és ebéd után a jövő évi találkozás
reményében búcsúztak el a sajtóapostolok.
Forrás: a Görögkatolikus Nyíregyházi
Egyházmegye honlapja:
http://www.nyirgorkat.hu/
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100 éves Komlódi Józsefné Ugri mária

Talán nem sokan ismerik közösségünk legidősebb tagját, hiszen már
10 éve, hogy sajnos nem tud jelen
lenni közöttünk. A kerek évforduló alkalmából most bemutatjuk őt.
Született Csókán 1916. november
5-én, Ugri Mátyás dohánytermelő és
felesége Dudás Emerencia gyermekeként. 1920-ban l4 évesen költöztek
Szegedre. A szülőknek összesen 6
gyereke volt, kettő már Magyarországon született, egy meghalt 10 évesen,
egy pedig a háborúban 27 évesen.
Kiszombor melletti tanyán éltek, 6
kilométerre a falutól, ezért az első
osztályt nem is tudta elvégezni, de
később négy elemit és két ismétlőt
végzett.
Az iskola igazgatója Sarkavics
Rezső, a plébánia káplánja Baris István volt. Először a postamesternél
kezdett el dolgozni, cselédlányként.
Majd egy orvosi műszerész családnál, ahol a legnagyobb lánnyal együtt
vezette a háztartást. Később Patzauer
Dezső zsidó ital nagykereskedő, aki
1937-től az Anna-vízforrás kiaknázója volt, fogadta fel munkára és szállást is adott neki. Eredetileg palackokat mostak és címkéztek. Amikor
nem árulhatott többé alkoholt, akkor
kezdett gyümölcsleveket és lekvárt,
majd 1937-től a hivatalos gyógyvízzé
nyilvánítástól Anna-vizet árulni. Humánus munkaadójának a zsidótörvények életbelépése után meg kellett
válni a vállalkozástól. A leánya
Patzauer Anna Torontóban élte le életét, híres kutatóorvos vált belőle.
2013-ban, 87 éves korában halt meg.
Mária néni férjét Komlódi József
katonaviselt cipészt az Attila utcában
ismerte meg. Albérletben laktak,
majd a Fodor telepre költöztek, ahol
Horváth Lajos eskette őket. Két
gyermekük született Komlódi Mária
Katalin és Komlódi József. 1940-től a
Zsolnai utca 6 szám alatt (ma 12)
laktak, amelyet 20.000 pengő pénzből vettek. A válság miatt nem lehetett bőröket kapni csak műanyagot és
textíliákat, ezért szobapapucs készítésre álltak rá, ebből vették a házat.

Mária néni következő, életét meghatározó élménye lett, hogy 1944-ben
férje a születés napján kapta meg a
Sas-behívót az orosz frontra. Akkoriban a jezsuitákhoz járt templomba
és a Szív újságot olvasta, és ott látta
meg Kaszap István képét, akinek
szentté avatását szorgalmazták, és
mivel ő is 1916-ban született, ezért
vásárolt egy képet. Ezt a képet küldte
ki férjének a frontra, hogy védelmezze és hozza haza. Férje erre az ajándékra soha nem reagált, de hazakerült, itthon viszont hamarosan megbetegedett, gégerákot kapott, és négy
alkalommal műtötték. Szent Balázs
ünnepén kellett a kórházba vonulnia,
de előbb eljöttek Tarjánba felvenni a
Balázs áldást. A férj nem volt templomba járó, de nem káromkodott és
felvette a Balázs áldást. Csak amikor
meghalt, akkor találta meg Mária
néni az elhunyt kabátja zsebében
Kaszap István képét, amelyet egész
életében magánál hordott. 1999-ben
költöztek a lakótelepre. 2006-ban 89
évesen Veszprémben balesetet szenvedett és medencetöréssel került kórházba.
Kedvenc egyházi éneke a „Boldogasszony édes...,” de emlékszik,
hogy amikor Glattfelder Gyula püspök bérmálni érkezett Kiszomborra,
lelkesen énekelték a fogadására az
„Isten hozta hív nyájához a főpásztort
és atyát...” kezdetű éneket. A családot
csak nótás családként ismerték, otthon is sokat nótáztak. Erőteljesen
emlékezetébe vésődött a szomorú katonadal refrénje, amelyet most is el
tud énekelni: „Ahová le fognak tenni,
/ Síromra nem borul senki. / Senki,
aki él / Tavasz sem fakaszt rám zöldet. / Elhordja rólam a földet, /
Messze majd a szél.” De vidámabb
dalokat is tud, mint a „Barna kislány
megy az utcán...” című nótát.
Azonban az igazi kedvence: „Az én
jó apámnál nincs szebb a világon”.
2006-ig mindig eljárt misére Tarjánba, a mi kis templomunkba, de
mivel balesete után már nem tudott
otthonról kimozdulni, a lánya ápolja
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és minden első pénteken mi is meglátogatjuk. Még ma is távolról aktív
tagja a felsővárosi Rózsafüzér Társulatnak. Isten éltesse soká. Ad multos
annos.

B. Gy.

Komlódi Józsefné Ugri Mária:

Jó lenne...

Jó lenne ha minden ember
Boldog volna,
Jajt nem szólna,
És a könnye sosem folyna.
Kezét nyújtaná,
Megemelné a kalapját,
Szíves szóval
Köszöntené a szomszédját.

Jó lenne ha minden ember
Elmondhatná,
Rendes ember a szomszédom
Tudom rég már
Összefogva építenénk
Egy szebb világot,
És aztán meglelnénk
A boldogságot.
Jó lenne már egyszer
Összeölelkezni,
Gyűlölködést és háborút
Sutba vetni.
Én Istenem de boldogok is
lehetnénk
Hogyha mindig
Szíved szerint
Cselekednénk.
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Komlódi Józsefné Ugri mária:

Első áldozók köszönete
E nap nagy örömmel
Tölti el lelkünket,
Hálára készítvén
Gyermeki szívünket.

A szívünk oltárán
A hála azoknak ég,
Kik megszerezték nekünk
E nap nagy örömét.

Az édes Jézusnak,
Mert oly nagyon szeretett.
Hogy szívünkbe költözött
És a vendégünk lett.

Jó lelki atyánknak
Mert velünk annyit fáradt,
Hogy jó földet készítsen
Az elvetett magnak.
Hogy megfogta kezünk,
És addig vezetett,
Míg szívünk Jézussal
Egyesülhetett.
Kedves szüleinknek
Mert elhoztak ide,
Erre a kedves, szép
Találkozó helyre.

Hol Jézus várt reánk,
Szívét felénk tárva,
Vágyódó szívünket,
Szívére zárta.

E nagy szeretetet
Úgy hálálhatjuk meg,
Ha e kedves napot
Sohasem feledjük el.

Ha gyakran eljárunk
Az Isten házába,
Hol emlékezhetünk
E szép találkozásra.

Elsőáldozás 2016. november 20.

Bakos Ágnes, Bakos Nóra, Bódis
Bállint, Laczkó Edvárd, Nikodémusz Roland, Papp Zsófia, Pipicz
Dorina, Szemerédi Lehel, Tóth
Kristóf.
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A Szőlőfürt melléklete 2016. December

Kedves Gyerekek!

Ismét eltelt egy év, újra itt a Karácsony,
Jézus születésnapja. Ez alkalomból a következő verssel szeretnénk sok kegyelmet
és boldogságot kívánni mindannyiótoknak és családtagjaitoknak!

Dsida Jenő:

Itt van a szép karácsony
Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi finom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?
Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.

Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhítat
minden szívet átitat.
Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.
Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!

Karácsonyi totó

1. Melyik próféta készítette elő az Úr útját? –1) Zakariás–2) Izajás –X) Keresztelő János
2. Hol tudta meg Mária az örömhírt? –1) Jeruzsálemben–2) Názáretben–X) Betlehemben
3. Melyik császár rendelte el a népszámlálást? –1) Augusztusz–2) Tibériusz–X) Nero
4. Kiknek mondta az angyal: „Ne féljetek, mert nagy örömet adok tudtul nektek. Ma született a Megváltótok.”?
–1) A napkeleti bölcseknek–2) A pásztoroknak–X) Az apostoloknak
5. Kik köszöntötték először a Kisdedet? –1) A pásztorok–2) A kereskedők–X) A napkeleti bölcsek
6. Mi a tömjén? –1) Nemesfém–2) Különleges ízű édesség–X) Füstölésre használt illatos gyanta (por)
7. Kik imádkoztak így? „Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek!”’
–1) Az angyalok–2) A pásztorok–X) A próféták
8. Hol született Jézus? –1) József rokonainál–2) Egy istállóban–X) Mária szüleinél
9. Kikre emlékezünk december 28-án? –1) Aprószentekre–2) Mindenszentekre–X) A napkeleti bölcsekre
10. Hova menekült a Szentcsalád Heródes haragja elől? –1) Jeruzsálembe–2) Egyiptomba–X) Názáretbe
11. Melyik napon van Karácsony ünnepe? –1) December 24.–2) December 25.–X) December 26.
12. Mit jelent Jézus neve? –1) Velünk az Isten–2) Isten megszabadít–X) Fölkent
13. Ki az a két idős ember, aki ott volt, amikor Jézust bemutatták a templomban?
–1) Zakariás és Erzsébet–2) Zebedeus és Szalóme–X) Simeon és Anna
13+1. Mikor van Jézus névnapja?–1) Január 1.–2) Február 2.–X) December 25.

A Szőlőfürt melléklete

Mesesarok

2016. December

Várfalvy Emőke:

A Hóember karácsonya

Szomorúan álldogált a Hóember az udvarban. A november végén leesett hóból építették a gyerekek. Akkor fehér volt
minden, a kert, az utca, a háztetők és a fák, meg persze a Hóember is. Szép piros fazekat kapott kalapnak, az orra pedig egy
friss, ropogós répa lett. Büszke is volt magára a Hóember nagyon, hiszen a gyerekek is minden nap kijöttek hozzá. Hoztak
neki köveket gomboknak, körbetáncolták, énekeltek neki vagy csak nagy szemekkel csodálták a művüket. Nagyon jó dolga
volt.
Vidáman álldogált az udvaron, míg egy napon eleredt az eső, fújni kezdett a szél, s a Hóember piszkos, szürke lett. A táj
is elsötétült és minden olyan szomorúvá változott. Már a gyerekek sem törődtek többé a Hóemberrel, s a szép kőgombjai is
lepotyogtak róla lassanként.
A Hóember bánatosan állt, betegnek érezte magát és csúnyának. De ami a legjobban fájt neki, hogy olyan nagyon
egyedül volt. Ahogy magában szomorkodott, arra repült egy kis cinke. Megsajnálta a bánatos Hóembert és a fejére ülve
megkérdezte:
– Miért lógatod azt a hosszú sárgarépa orrod?
– Hogy is ne lógatnám, mikor csúnya is vagyok, beteg is vagyok, egyedül is vagyok. Egész nap folyik a könnyem, de senki
nem törődik velem. Mi vár így rám? – mormogta a Hóember bánatosan.
– Ne szomorkodj, hamarosan itt a Karácsony! Biztos Te is kapsz valamit! Légy türelmes! – csipogta a cinke és
továbbröppent.
– Karácsony? Vajon mi az a karácsony? – töprengett a Hóember.
Ezután minden nap figyelte a kaput, hátha megérkezik a karácsony. Látta, hogy a gyerekek és a szüleik is nagyon
készülődnek valamire. Dobozokat és nagy zacskókat cipelnek, színes égőkkel díszítik a kerítést és egyik este egy nagy
fenyőfát is hazahozott az édesapa.
– De vajon hol a karácsony? – gondolkodott a Hóember – Talán a dobozokban? Vagy a szatyrokban?
Nagyon szerette volna megkérdezni a gyerekeket, de sajnos ők nem tudtak vele beszélni, így egymagában gondolkodott,
töprenkedett.
Aztán egyik este úgy érezte, mintha valaki csiklandozná az orrát. Körbenézett és látta, hogy újra eleredt a hóesés. Esett
egész este és éjszaka, meg reggel és délben. Szép fehér lett az udvar, az utca, sőt a háztetők és a fák is. A Hóember bámulta
a havat és mintha már nem lett volna olyan szomorú. A hó délután is esett, még akkor is, mikor beesteledve a gyerekek
kiszaladtak az udvarra.
– Javítsuk ki a Hóembert! – kiáltozták vidáman, és friss hóval dörzsölték, visszatették a gombjait és kerestek neki egy szép
nagy cirokseprűt is.
– Építsünk neki családot! – javasolta a legnagyobb gyerek, s hamarosan a Hóember mellé került egy Hóleány és egy
Hógyerek is.
Ahogy a gyerekek elkészültek a nagy munkával, körbetáncolták a Hócsaládot és vidáman elénekeltek néhány karácsonyi
dalt.
Pásztor Boglárka 3. osztályos tanuló rajza
– Jól van Kicsik, most már gyertek be, –
kukucskált ki a konyha ablakán az
édesanyjuk – úgy látom megérkezett az
angyalka.
– Hurrá, itt a karácsony! – kiáltottak a
gyerekek és berohantak mind a házba.
A Hóember boldogan nézett körbe a
gyönyörű havas udvaron, s látta, hogy
újra szép és fehér mindene. Már nem
érezte betegnek magát, s amikor ránézett a mellette mosolyogva álldogáló
Hólányra és Hógyerekre úgy érezte,
hogy ő a legboldogabb Hóember a világon, hisz már tudta, a legszebb ajándékot kapta karácsonyra: egy családot.
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Plébániánkon történt
Képes beszámoló
az utóbbi időszakról
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Rózsafüzér Társulatok Espereskerületi Találkozója (2016. november 7.)

Templomunkban jártak a Weöres
Sándor Általános Iskola
hittanosai
(2016. december 7. és 14.)
Templomunkba látogatott a Mikulás (2016. november 4.)

Karácsonyt váró koncert (2016. december 10.)
Felléptek: Simon Tamás, Simon Bálint és Erdei Máté.
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Íme a Szív, amely annyira szereti az embereket

2016. dECEmbEr

Cursillo találkozó Nagykanizsán

A fenti mondatot október 8-án, a
nagykanizsai Jézus Szíve Templom szentélyének homlokzatán olvastam.
Szegedről hatan vettünk részt azon az
országos keresztény találkozón, melyet a
cursillo lelkiségi mozgalom szervezett.
Görögkatolikus társunk 7 személyes,
szuperkényelmes autójában, felhőtlen
trécselés közepette süvítettünk végig az
M5-ön, az M0-áson és az M7-en. Délután
indultunk, és a lebukó nap utolsó sugarai
még nyugtázhatták: Na hál’ Istennek,
ideértek! Vendéglátóink régen látott
ismerősként üdvözöltek bennünket, és
kezünkbe adták a kollégiumi szobáink
kulcsait. Az emeletes ágyak ifjúságunk
emlékeit idézték, és ahogy annak idején
is, lecuccoltunk, majd elindultunk felfedezni a város esti fényeit, és csillapítani
éhségünket. Nem messze találtunk egy
kiskocsmát, ahol se perc alatt asztalunkhoz toltak még egy lócát, és hozták a párolgó forralt bort, meg a csirkesalátát.
Mire a tányérjaink kiürültek és a fáradtság úrrá lett rajtunk, jónak láttuk hazasétálni és ágyba bújni.
Reggel kávé és süteményillatra ébredtünk. A földszinti teremben asztalok
roskadoztak a süteménycsodáktól, s a
kiszolgáló ablakokból mosolyogva nyújtották felénk az életet jelentő nedűt. Újjáéledve, immár napvilágnál, elindultunk
gyönyörködni a közeli park színpompás
virágaiban, fényképezni a hangulatos szoborkompozíciókat. Szállásunkra vissszaérve csatlakoztunk a Jézus Szíve templomba induló, éneklő csoporthoz. Nem
vagyok a hivalkodó keresztény jelenlét
híve, de szívmelengető volt látni az utca
emberének tekintetében az elismerést,
amit az Istent dicsérő menet váltott ki.
A hatalmas templombelső zsúfolásig
megtelt, zengett az ének, és az egymásra
néző szemek az együvé tartozás örömét
tükrözték vissza. Krisztus számít ránk, és
mi számítunk Krisztusra.
A találkozó programját Székely János
püspök atya, a cursillo mozgalom papi
vezetője nyitotta meg. Gondolatébresztő
beszédének témája: Isten irántunk való
feltétel nélküli szeretete, a boldog családi
élet titka, és a felebarát felé fordulás
fontossága voltak.
Zakeusnak, a vámosok vezetőjének
történetével indította elmélkedését. A
vámosok feje mai szemmel nézve sikeres

ember volt: okos, gátlástalan és gazdag.
Mindamellett boldogtalan és végtelenül
magányos, ahogy az ilyenkor lenni szokott. Jerikóban mindenki gyűlölte. Zakeus rádöbbent, hogy valami többre,
másra született. Jézus meglátta őt, benne
a sebzett embert, és megszólította. A találkozás mérföldkő volt a vámos életében.
Jézus mellettünk sem megy el úgy,
hogy ne venné észre életünk fájdalmait.
Ránk tekint, ahogy ránézett Zakeusra, a
gazdag ifjúra, vagy Péterre. Krisztus az
Istenre szomjas embert szólítja meg.
Bennünk akar élni. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, szeretetben kell élnünk Istennel, embertársainkkal, és a családunkkal.
A Teremtő lábainál kell maradnunk, csak
így tudjuk Őt sugározni, és továbbadni.
A keresztény ember fontos feladata,
hogy Krisztus szeretetének példájával
forduljon a családja felé. A szülő akkor
adja a legtöbbet a gyermekének, ha a
házastársát szereti. Ha a gyerekek azt látják, hogy a szüleik boldogok, az életük
rendben van, a legnagyobb ajándékot
kapják. Hit, odaadás, akarat kell hozzá. A
szentek ebből a nagy odaadásból születnek.
János atya beszélt az embertársi szeretetről is. Mondandóját Jézus legelső
csodájával, azzal a „luxuscsodával”
szemléltette, melyet kánai menyegző
címmel olvashatunk a Szentírásban. Úgy
kell a felebaráthoz közeledni, ahogy
Jézus tette: figyelemmel és szeretettel.

Ha valakit Jézushoz szeretnénk vezetni,
először beszéljünk róla Jézusnak. A
testvéri szeretet imádsággal kezdődik –
azt mondják, az imádkozó embernek még
az immunrendszere is erősebb. Tegyük
rendbe az életünket Istennel, egymással,
akkor tudunk világítani. A mi életünkben
is van egy égő csipkebokor, mi is oda
akarjuk elvinni a testvéreinket. A rácsodálkozni tudó embereket hívjuk. A cursillo Jézust ajándékozza, és akinek a szívébe beköltözik Krisztus, annak az életében minden kezd átalakulni.
Tanúságtételek, szentmise, finom
ebéd, kiscsoportos beszélgetések, záró
imádság követték egymást. Krisztus
társainkon keresztül a lelkünk legmélyét,
a szentélyét szólította meg. Követésére
hívott bennünket... De colores!
LAKóNÉ MARIKA
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A szívtelen ajándékok

Az idős ember minden karácsonyra rendesen megkapta a szép nagy
csomagot leányától, mégis boldogtalan volt.
Néhány nappal az idei ünnep előtt
is beállított hozzá a postás. Miközben
átnyújtotta a nagy csomagot, elismerően megjegyezte:
– Ez igen! Gyönyörű karácsonyi
ajándék lehet benne!
– Köszönöm, tegye csak az asztalra – legyintett letörten az öreg. A
postás meglepődött.
– Hát nem is örül neki, uram?
– Valóban nem – válaszolta és
könny szökött a szemébe. – A lányom
férjhez ment egy gazdag férfihoz.
Évente küld nekem egy mesés csomagot „a lányodtól és a vejedtől”
aláírással, de ezen túl egyetlen sort
sem ír, és soha nem látogat meg.
Egyetlen egy ünnepet sem töltöttem
velük együtt. Jöjjön csak át a szomszédos szobába, majd mutatok magának valamit.
A postás a felhalmozott csomagok
láttán értetlenül nézett az öregemberre.
– De hiszen maga fel sem bontotta
még ezeket!
– Így igaz. Minek is tettem volna?
Hiszen hiányzik belőlük a szív, a
szeretet – jegyezte meg szomorúan.

Kardos Mihály:
Fel, nagy örömre

Fel, nagy örömre,
meghívottak vagyunk.
Köztünk akar szállást venni
rejtetten a mi Urunk.
Várja a hívő invitálást,
nyissuk tágra az ajtót.
Szeretetnek tetteiben
Ő ad nekünk minden jót.

Weöres Sándor: betlehem
ó fényességes
ó békességes
ó dicsőséges
Karácsony!

Szénakazlak mellett,
lám, angyal közelget.

Az égből indulva
Üzenetét hozza:

Ma született gyermek
A világ ismer meg!

Weöres Sándor:

Köszöntlek, karácsony!
Könyvajánló

Jelen kötet a költő karácsonyi
gondolatkörhöz – a télhez, az ünnephez, a családhoz, a szeretethez és
Istenhez – kapcsolódó verseiből válogat.
A versek mindegyike egyenként
csillogtatja meg Weöres Sándor zseniális stílusát, egyedi, utánozhatatlan
hangját, virtuozitását. Sajátos szemüvegén keresztül nézi a világot,
benne a karácsonyt és a hozzá kapcsolható fogalmakat, hogy aztán karcos, fanyar, iróniától, sőt néhol keserűségtől sem mentes hangon öntse
formába sorait, melyeken mindentől
függetlenül átsejlik örök humánuma.
A költő vitathatatlan tehetségével
megörökített élet és halál örök tánca,
elválaszthatatlan kettőse adja meg
magasságát és mélységét a válogatáskötetnek.
Köszöntsük vele a karácsonyt!
A kötetet kiadta a Lazi Könyvkiadó,
ára: 2490.- Ft.

ó fényességes
ó békességes
ó dicsőséges
Karácsony!

Pásztorok hirdessék,
Minden szívnek tessék:

Ő az istállóban
fekszik a jászolban,

fekhelye gyalult fa,
pelenkája szalma.

ó fényességes
ó békességes
ó dicsőséges
Karácsony!

József és Mária
ajkán zeng ária,

ökörke, szamárka
kétfelől csodálja:

Világ ékessége,
kezdete és vége!
ó fényességes
ó békességes
ó dicsőséges
Karácsony!
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Akkor írták, ma olvassák és hallgatják

2016. dECEmbEr

Gondolatok a Hangos Bibliáról

Amikor egy évvel ezelőtt beszámolót írtam a Szőlőfürtbe a Ferenc
pápával való találkozásunkról, a következő mondatot fogalmaztam meg
a Szentírással kapcsolatban: „Akkor
hallgatták, ma olvassák és írják s létrejön egyfajta közösség: nemcsak Istennel, de egymással is!” Most épp a
fordítottja igaz: az idén ugyanis elkezdtük felolvasni, hogy mások hallgathassák a Bibliát. E programunk –
melynek ötlete már tavaly a Bibliamásolás végén megszületett – célja 3
perces szakaszokban felvenni az
egész Újszövetség szövegét, lehetőleg a felvétel földrajzi helyéhez közeli dialektusban. A felvételeket a határon túli stúdiókban kezdtük meg,
mivel ott még erősebben él a tájnyelv.
Azóta természetesen már határon
innen is rögzítettek hanganyagot, pl.
Szegeden, Szatymazon, Nyíregyházán.

Minden felvétel szabad felhasználású – a forráshely megjelölésével! –,
hogy a katolikus és az érdeklődő rádiók különböző műsoraikban is el
tudják helyezni. A médiumokban a
lejátszást 2017 januárjától tervezzük,
de a Szegedi Nemzetközi Biblikus
Konferencia Alapítvány honlapján
(http://www.sznbk1988.hu) már most
megtalálhatók az eddig elkészült
anyagok mp3 formátumban. Ezek
feltöltése folyamatban van, ahogy
beérkeznek az újabb felvételek, fokozatosan kerülnek fel az Internetre,
ahonnan szabadon meghallgathatók
és letölthetők.

A felvétel szövege lehet bármely
katolikus fordítás, Szent István Társulat kiadása, Jeromos Társulat kiadása. Első körben újszövetségi szövegeket veszünk fel. Egy felolvasó
maximum 3 percet olvas fel a szövegből és a szövegközi címeket is beolvassa, a felvétel végén pedig a nevét és a származási helyét (város,
falu) is bemondja. Ez a tájnyelv azonosítása miatt fontos.

Jelenleg az Újszövetség szövegét
teljes egészében kiosztottuk. A jövőben tervezzük az ószövetség bizonyos részeinek is a felolvasását, de
ezen lista még nem készült el. Nyilvánvaló, hogy ez csak akkor lesz lehetséges, ha megfelelő számú érdeklődő és vállalkozó szellemű ember
fog jelentkezni rá. Amiben nagyon
bízunk! :-)
ZóLyOMI NORBERT

Teljes a sorozat!

2015 szeptemberében elkészült az a fantasztikus öt kódex, mely a Biblia teljes szövegét tartalmazza – szinte oldalanként más és
más személy kézírásával. A SZEGEDI BIBLIA
(az Újszövetségi Szentírás egy kötetben) és a
MAGyAROK BIBLIÁJA (az ószövetségi Szentírás négy kötetben) névre keresztelt marhabőrbe kötött köteteket október 14-én zarándoklat keretében vitték el Rómába, és adták át
személyesen Ferenc pápának.
Hogy itthon is nyoma maradjon ennek a
nem mindennapi vállalkozásnak, és hogy
széles körben hozzáférhető legyen, elhatároztuk, hogy hasonmás kiadást készítünk belőle.
Az első kötet, amely az Újszövetségi
Szentírás négy evangéliumát tartalmazza,
2015 karácsonyára jelent meg. 2016 januárjában kiadtuk a második újszövetségi kötetet:
Az apostolok cselekedeteit, Szent Pál leveleit,
a Katolikus leveleket, Szent János leveleit és
a Jelenések könyvét. 2016 húsvétja után
megjelent a harmadik kötet: a Tóra első két
könyve; Péter-Pál ünnepére pedig kezébe
vehette a kedves olvasó a negyedik kötetet, a
Tóra második felét, a Leviták és a Számok
könyvét, valamint a Második Törvénykönyvet.
A nyár folyamán újabb két kötettel, a történeti
könyvekével szaporítottuk a sorozatot. Az
egyikben Józsué, a Bírák, Rut és Sámuel két
könyve szerepel, a másikban a Királyok és a
Krónikák könyvei. Szent Márton napjára két
újabb kötettel kedveskedtünk olvasóinknak
és a könyvek másolóinak: a görögül írt könyvekével (Tóbiás, Judit, a Makkabeusok 1. és
2., a Bölcsesség, Sirák fia és Báruk könyve),
és az egyéb írásokkal (Eszter, Jób, a Zsoltárok, a Példabeszédek, a Prédikátor könyve
és az Énekek éneke).
Az első kötet megszületése óta eltelt
éppen egy esztendő. 2016 decemberében,
Szent Miklós napjára elkészült a 9., advent 3.
vasárnapjára pedig a 10., az utolsó kötet is, a
próféták könyveivel – ahogy megígértük.
Örömmel mondjuk Vörösmartyval: „Ez jó
mulatság, férfi munka volt!”
Szeretettel ajánljuk e könyvsorozatot
mindazoknak, akik részt vettek ebben a páratlan munkában, és mindazoknak, akik kimaradtak belőle. A kötetek nagy kedvezménnyel
megrendelhetők kiadónk online könyvesboltjában, a következő címen:
www.press.u-szeged.hu
JATEPress Kiadó

2016. SzEPTEmbEr
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Sok boldogságot kívánunk az új
házasoknak!

Szabó Péter és Börcsök Gabriella
Nagy Gyula és Tari Emese

Sok szeretettel köszöntjük testvéreinket, akik az újjászületés szentségében
részesültek:

Jubiláns házasok köszöntése és megáldása (2016. november 20.)

Krisztus Király ünnepén, szokásainkhoz híven a jubiláns házaspárok
ünnepélyes áldásban részesültek. Szeretettel gratulálunk és még sok boldog
évet kívánunk nekik!
Dr. Kertész László és Oszadszky Katalin
Dr. Szabó Endre és Chinarodszki Ágnes
Deák Elemér Bűn Éva
Répás Tibor és Eszes Márta
Bővíz Béla és Máramarosi Mária
Sári Zoltán és Horváth Mónika
Bucskó József és Lehota Ágota
László Imre és Vass Anita
Dr. Péter Róbert és Dr. Csiky Orsolya
Pálinkó Csaba és Császár Szilvia
Lippai Márton és Nényei Mária
Molnár Attila és Mészáros Szilvia

TÉKA hírek

40. évf.
35. évf.
30. évf.
30. évf.
20. évf.
20. évf.
20. évf.
20. évf.
15. évf.
10. évf.
10. évf.
5. évf.

Hálás köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik adójuk 2x1%-át
felajánlották a Magyar Katolikus Egyház, ill. a TÉKA Alapítvány javára! A
felajánlott összeget, 292.471 forintot az adóhivatal már átutalta bankszámlánkra, ezzel az összeggel is támogattuk a Közösségi Ház fenntartását, illetve
a Márton Áron Cserkészcsapatot.
2016. évi pályázati támogatások felhasználása
1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt egyházi célú pályázaton
elnyert 1.400.000 Ft támogatást az alábbiakra fordítottuk:
- A Közösségi Ház külső festése, mázolása
- 6 db összecsukható asztal
- 1 db hűtőszekrény
- 1 db tároló szekrény vásárlása a Közösségi Ház részére
2. Az Önkormányzattól a nyugdíjas klub támogatására elnyert 150.000 Ft
támogatást a Nyugdíjas Klub különböző közösségépítő programjaira fordítottuk.
3. Az egyházmegyétől kapott 43.000 Ft támogatást a hittantábor költségeire
fordítottuk.

• Buda Natália
• Buda Vivien
• Guti Balázs Leon
• Kószó Karolina
• Nagy Bence Gyula
• Nagy Jenő Kornél
• Nagy Vivien Judit
• Németh Mészáros Milana
• Perényi Ilona
• Pipicz Dorina Beáta
• Rácz Kinga Natasa
• Rapcsák Olivér
• Ricza Dániel Tamás
• Ricza Krisztina Viktória
• Sohajda Emma Gréti
• Surányi Balázs
• Sztanics Nikol Dorina
• Tatár Alfréd Tibor
• Tatár Dominik József
• Török Dorka

Az Örök Világosság fényeskedjen
nekik, nyugodjanak békében!

† Ács Imréné Erdei Anna
† Blumenschein Nándor
† Junghauz Mária
† Kovács Istvánné Szabó Mária
† Tóthné Magyari Kossa Enikő
† Virág Istvánné Virág Anna

Karitászos Karácsony

Minden év utolsó Szőlőfürt számában beszámoló jelenik meg a karácsony előtti készülődésről, az adomány-gyűjtésről. Szinte állandó vonás a karitász önkéntesek között a
várakozás és a remény, hogy valahogy majdcsak összejön a csomagra
való.

Persze azért teszünk is érte valamit! Már októberben elkezdődött a
Karácsonyi Alkotóház – idén már az
új, szépen berendezett Központunkban a Csongor téren. Változatos, új
ötletekkel elkészített dísztárgyak,
ajándéknak valók készültek ott közösségben, de volt, aki otthon horgolt, varrt, színezett. Az eredmény
pedig megvásárolható a Szeged
Nagyáruházban. Ebben az évben a
Széchenyi téren zajlott le az „Egymillió csillag a szegényekért” akció,
éppen a kürtős kalácsos standjánál.

A reménység imája kőtáblára
vésve

Uram! Vezess engem a halálból az
életre, a hazugságból az igazságra!
Vezess engem a kétségbeesésből a
reménységre, a félelemből a bizalomra! Vezess engem a gyűlöletből a
szeretetre, a háborúból a békébe!
Engedd, hogy béke töltse be a szíveinket, a mi világunkat és az egész
világmindenséget! Béke, béke, béke!
Amen
TERÉZ ANyA

Adta magát, hogy a sorban állókat
tájékoztassuk ottlétünk okáról. Bizony, csak néhányuknak volt rá lehetősége, hogy adjon, de ők jó szívvel
tették. Egy férfi szinte mentegetőzve
magyarázta nekünk, hogy ő más
módon jótékonykodik, nem érzéketlen a szegények iránt, hisz ő is nehéz
sorsból küzdötte föl magát. Ezekből a
forintokból szeretnénk majd segíteni
3 család fűtési gondján.

Nagy örömünkre most is jelentkezett nagylelkű adományozónk. Neki
is köszönhetjük, hogy gazdag csomagunk lesz. A karácsony előtti országosan meghirdetett élelmiszer-gyűjtésbe is bekapcsolódtunk. A templom
előterében elhelyezett kosárban egy
hét alatt több mint 110 kg tartós
élelmiszer gyűlt össze. Kaptunk játékokat, mesekönyveket, és egy
asszony 20 mellényt és kardigánt kötött gyerekek részére. Az adományok
átadásakor a gyerekek kedvük szerint
választhatnak ezek közül.

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

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

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

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

Nem tudjuk, hányan vettek részt
ezekben az alkotó, segítő, odaadó
mozzanatokban, de sokan voltak, és
biztosan örömmel tették. Hálásan
köszönjük mindenkinek az odafigyelést, az áldozatot, a jó szándékot!
Isten áldása legyen munkájukon,
életükön!
MAJA

Karácsony éjjelén az angyalok
Mennyből a földre szállnak,
ők visznek békét és szeretetet
minden kicsiny házba.
Ezen az éjjelen megszűnik
az emberek szívében
a gyűlölet a bánat,
és legalább ez a pár nap
a Szeretet Ünnepévé válhat.
Angyalok suttogják
szerte a világon:
Legyen Áldott Békés
Boldog Karácsony!

(Fenti imákat beküldte: Baranyi Józsefné Varga Gabriella)
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