
Alleluja!
     Sokan ismerik ezt a himnuszt a mi
templomunkban is és a hozzá kap cso -
lódó hármas Allaluját énekelni is
szokták.
     Ezt a himnuszt viszonylag késő
középkoban írta Jean Tisserand, fran -
cia ferences szerzetes, akiről azt tud -
juk, hogy Dijonban és Párizsban a
Notre Dame templomban volt prédi -
kátor és 1494-ben halt meg. Nemcsak
rendjében csinált karriert, mint teo -
lógiai doktor és számos kollégium
ve zetője, hanem parlamenti képviselő
is volt. Magyarországi ismertségét ez
a himnusz és ez a dallam Liszt Fe -
rencnek köszönheti, aki a Krisztus
Ora toriumban feldolgozta ezt a
himnuszt, melyet a szerző kézirat
bejegyzése tanúsága szerint 1866.
szeptember 29-én (Szent Mihálykor)
fejezett be. Ezt a teljes oratóriumot,
benne a húsvéti himnusszal először
maga Liszt vezényelte Weimarban a
Herder-templomban (Stadtkirche),
1873. május 29-én.
     Az egész világon elterjedt ez a
him nusz, mert nem csak a föltámadás
tényét, hanem a föltámadott megta -
pasztalásának örömét is hirdeti.
Ahogyan a húsvéti gyertya öröm -
éneke is ezt az egész kozmoszt átjáró
örömet akarja átadni.

     „Az égben immár ujjongva zeng -
jen az angyalok kórusa, és ujjong -
janak Isten csodálatos művei: fölsé -
ges nagy Királyunk győzelmét búgó
kürtnek hangja áldva áldja! A föld is
örvendjen, hogy ekkora fényár su gár -
zik rája, és a nagy Király örök tün -
döklése árad el rajta; érezze meg az
egész nagyvilág: már tovatűnt a bűn -
nek árnya! És vígság töltse el szent
anyánkat, az Egyházat, hogy ilyen
fényesség ragyog benne, vissz han -
goz zék a nép szent éneke, bátran
töltse be az Isten házát!”
     A karácsony öröme gyermeki
öröm, a húsvét öröme viszont a fel -
nőtt keresztény öröme, aki átéli azt,
hogy a bűn, és a halál nem tudja le -
győzni Krisztust, és az ő föltá ma dása
egyben a mi föltámadásunk bizo nyí -
téka is. Ahogyan Szent Pál írja a
Korintusiaknak írt első le ve lében:
„Krisztus feltámadt, mi is fel táma -
dunk” (1Kor 15,12-14). Ezt az ese -
ményt a hitetlenek részéről kez dettől
fogva a kétkedés kísérte, mivel kulcs -
fontosságú eseményről van szó, ami -
nek nagy jelentősége van a mi éle -
tünk számára is. Az ellenkezője vi -
szont a legnagyobb tragédia lenne
szá munkra: „Ha pedig Krisztusról azt
hirdetjük, hogy feltámadt a halottak
közül, hogyan mondhatják közületek
némelyek, hogy nincs halottak fel tá -
madása?” Ha csak azt tudjuk hirdetni,
hogy tavasz van, és a természet meg -
újul, mi pedig az első aranyeső virág -
zását látva meghalunk, akkor ez egy
olyan tragikus történet, amelyre nem
érdemes Alleluját mondani.
     De ha a feltámadás hitét, és a fel -
támadottal találkozott apostolok örö -
mét megértettük, akkor mi is képesek
vagyunk úgy örvendeni, amit csak az
egész világon elterjedt héber szó, az
Alleluja fejez ki, amely azt jelenti,
„Örvendezzünk az Úrban!” Mi ke -
resz tények hozzá tesszük: „Örvendez -
zünk a feltámadt Krisztusban”, ezért
köszöntik egy mást ilyenkor hit vallás -
sal az ortodox keresztények: „Krisz -
tus feltámadt! Valóban feltámadt!”
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Alleluja
Ó ifjak, lányok, gyermekek, az
angyal szóból értsetek: feltámadt
Krisztus értetek, alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja.

Itt áll az Úr most köztetek:
„Békesség, már ne féljetek! Én
vagyok, bennem higgyetek!”
Alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja.

Ezen a szent-szent ünnepen –
ujjongva csengő éneken – Urunkat
áldjuk szüntelen, alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja.

Illő, mert ily jót tett velünk, átadva
néki hű szívünk, Istennek hálát
zengenünk, alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja.
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A turini lepel
     Tamási József atya lelkes előadást
tartott a turini lepelről, amelynek má -
solatát is elhozta templomunkba. A
lepe l kutatásának történetét az
alábbiakban foglalnám össze röviden.
     A torinói, más néven turini lepel a
római katolikus egyház tulajdonában
lévő ereklye, amelyet alapos tudo -
mányos vizsgálatoknak vetettek alá.
A hagyomány szerint Jézus testének
képmása van kirajzolódva egy négy
méter hosszú lenvásznon, ahogyan a
lepelbe helyezték az ideiglenes teme -
tésekor. Az ereklyét ma az olasz or -
szági Torinóban, a Keresztelő Szent
János katedrálisban őrzik.
     A torinói lepel 436 centiméter
hosszú és 110 centiméter széles, át la -
gos vastagsága 0,34 milliméter, tö -
mege 2450 gramm, a 2002-ben vég -
zett vizsgálat alapján. Halszálka-min -
tás lenvászon szövet, amely egy
olyan ember fényképészeti negatív
képét hordozza, akit a feltételezések
szerint a keresztre feszítéssel egyező
módon kínoztak meg. A leplen égési
sérülések is láthatók, amelyek a fran -
ciaországi Chambéry várká pol ná já -
ban 1532-ben pusztított tűzvész
nyomai.
Rövid kutatás történet
     1898-ban fényképezték le először.
Ezt követően Paul Vignon, a Sor -
bonne egyetem biológusa és yves
Delange professzor, a Francia Tu do -
mányos Akadémia tagjai 1902-ben
vizsgálták és jelentették meg az ered -

ményét Krisztus leple címen. Ma gya -
rul r. W. Hynek könyve fordításaként
1937-ben a Korda publikálta az
addigi tudományos vizsgálat ered mé -
nyét. 1969-ben 11 tagú bizottság
vizsgálta meg és 1976-ban publikálta
az eredményt. Ezután II. Umberto
(1904–1983), az utolsó olasz király
engedélyezte a minta vé telt további
vizsgálat céljára. Ennek eredménye
1978-ban látott napvilágot és mind -
máig éles vitákat kavar a hitelesség
értelmezése és a hamisítás vádja.
Eddig 1978-ban, 1998-ban, 2000-ben
és 2010-ben lehetett megtekinteni az
eredeti leplet. 2015. júniusában a
pápa is meglátogatta.
Vizsgálat szempontjai
     A vizsgálat irányai a következők:
a test képmásának vizsgálata, a tex -
tília vizsgálata, C14-es, radiokarbon-
vizsgálat, pollenvizsgálat, vér vizs -
gálat, szennyeződések vizsgálata,
víz foltok vizsgálata, római pénzérme
nyomatának vizsgálata. Ezek közül
egyedül a C14-es karbon vizsgálat
mutat eltérő eredményt, és néhány
évszázaddal későbbinek mutatja a
leplet.
     A rajta lévő képmás a felszíni ele -
mi rostszálak elszíneződésével kelet -
kezett, anatómiailag pontosan követi
egy keresztre feszített és ott kínhalált
halt ember testének képét. A férfi -
alakon kívül, az így kivégzetteknél
várható módon, vérző sebek kör -
vonalai ismerhetők fel. A Közel-
Keleten gyakoribb, AB vércsoportba
tartozó emberi vér foltjai Krisz -

tusnak, az evangéliumokban leírt
bántalmazásaival vannak össz hang -
ban. A képmáson körülbelül 120 kor -
bácsütés okozta seb, a római három -
ágú flagrum nyomai azonosíthatók,
mely Jézus megostorozásának is lehet
a nyoma. A katonák tövisből koronát
fontak és Jézus fejére tették, az egész
hajas fejbőrön jól láthatóak azok a
sebek, amelyeket a fejet fövegként
borító tövises növény okozott. A
homlokon jellegzetes formája miatt
feltűnő fordított 3-as alakú vérfolyás
is ennek tudható be. A csuklóseb
helyesen jelenik meg azon a ponton,
ahol megtartja a test súlyát. Az ana -
tómusok csak a 19. században írták le
először a Destot-nyílást, amit az ókor
hóhérai ismertek és a kereszt általi
kivégzési módnál használtak, de
később feledésbe ment. Az oldal -
sebből kiáramló folyadék nyoma jól
meg figyelhető a frontális képen.
     A zsidók ruhába öltöztették a
holttestet. A torinói vásznon lévő
mezítelen test lenyomata, az elsietett
temetésnek az eredménye. A lepel
emberének testét nem mosták meg és
nem kenték meg olajjal ezt akarták
pótolni a sírhoz érkező nők húsvét
va sárnap reggel.
     A lepel tiszteletének hosszú tör té -
nete az ókorba vezet. 1287-ben fel -
buk kan a templomos lovagok beava -
tási szertartásánál. A leplet először hi -
vatalosan 1320-ban mutatták be.
1355-ben Henri de Poitiers püspök
betiltja a kiállítást.
Hitelesség, bizonyíték jelleg
     A lepel hitelességét kísérő vita és
a hitelesség vizsgálatának hiánya
miatt VII. Kelemen pápa kiközösítés
terhe mellet Charny püspöknek meg -
tiltotta, hogy a Jézus halotti leple el -
nevezést használja, a képmás ki fe -
jezést kellett használni. 1471-ben IV.
Sixtus pápa a vászon hitelessége
mellett tört lándzsát. 1503. április 14-
én nagypénteken három püspök je -
len létében forró olajba mártották a
leplet, hogy meglássák, eltűnik-e a
kép más. 1509-ben ezüst ládikót ké -
szí tettek a lepel számára. Az 1532-es
tűzvész során a chambéry-i Sainte-
Chapelle kápolnában az ezüst láda
megolvadt, és a forró ezüst egy
cseppje áthaladt az összehajtogatott
rétegeken.
     1931-ben Umberto király eskü vő -
je alkalmából rómában tartották az
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első nyilvános filmvetítést a lepelről.
A második világháború alatt (1939) a
Nápolyhoz közeli campaniai Monte -
vergine bencés apátságba szállították.
Ugyanis Hitler, aki megszállott erek -
lye gyűjtő volt, mindenáron meg akar -
ta szerezni, de csak egy másolatot ad -
tak át neki. 1943-ban a német csa pa -
tok átkutatták a monteverginei temp -
lomot, a szerzetesek úgy tettek, mint -
ha áhítatosan imádkoznának az oltár
előtt, amelyben elrejtették. 1946-ban
II. Umberto, az utolsó olasz király
parancsára szállították vissza Torinó -
ba. Tulajdonjoga, amely korábban a
királyi házat illette, a Monarchia
meg szűntével a Szentszékre szállt.
1973. november 23. volt az első tele -
víziós bemutatása Olaszországban.
1978. augusztus 27. és október 8. kö -
zött ünnepelték, hogy 400 éve ér ke -
zett a lepel Torinóba. Ennek emlékére
kiállították a leplet, 3,5 millióan lát -
ták öt hét alatt. 2000. augusztus 26-
tól október 22-ig kiállították a leplet a
jubileumi év során, 2,5 millióan
látták.
Magyar vonatkozás
     A magyar Pray-kódex, melynek
keletkezése 1192 és 1195 közé tehető,
a kódex illusztrációja, amelyen
Krisz tus temetése látható, a megváltó
testét egy hosszú szövetdarabbal bur -
kol ják be. A fenti kép több ér de kes sé -
get ábrázol, például a vászon szö vé -
sének mintázata is megjelenik, és a
hüvelykujj nem látható, a tenyérbe
záródik. A miniatúra-festő négy, meg -
közelítőleg L alakot formáló lyukkal
ábrázolta Jézus halotti leplét. Ez a
négy lyuk megtalálható a torinói
leplen is.

Benedek pápa
     2010. május 2-án XVI. Benedek
pápa a leplet Krisztus szenvedése és
feltámadása ikonjának, a remény je -
lé nek, a rejtőzködő Isten tanújának
nevezte nyilvános torinói beszé dé -
ben.

Iszlám hagyomány
     Az iszlám vallás hagyományai
szerint a torinói lepel valóban Jézust
ábrázolja. Az elbeszélés szerint Jézus
el szeretett volna látogatni Edesszá -
ba, azaz a mai Şanlıurfa városába.
Mivel nem volt rá lehetősége, maga
helyett egy leplet küldött: ez a torinói
lepel.

Híresebb ábrázolásai
     A 16. századi freskó a Chapelle
Saint Antoine-templomban van. Va -
ló színűleg, amikor Francia or szág ból
Torinóba szállították a leplet, a ko ra -
beli fosztogatók elkerülésének meg -
fontolásából vitték az Alpokon át és
így utazott át ezen a kis falun. A fres -
kó a teljes kiterített leplet ábrá zolja a
lenyomattal. 1516-ban Al brecht Dü -
rer elzarándokolt a lepelhez és ké szí -
tett egy másolatot. A másolat ma
Lierre városában (Belgium), Saint
Gommaire templomában látható.

Antonius Tempesta (1555-1630) réz -
karca: A szent lepel bemutatása a
nép nek. Nizza: Szent Lepel-kápolna.
Gaspard Baldouino (1590-1668)
Nizza. Giacomo és Giovanni Andrea
Casella: San Carlo Borromeo temp -
lom (1655).

     A Dinnyés Lajos által készített
má  solat Tiszaföldváron, a Döbrei
János úti római katolikus temp lom -
ban látható. Lajosmizse katolikus
temp lo mában az oltár mellett, a
főhajó falán található egy egyedülálló
érték: a to ri nói lepelnek, az Úr Jézus
Krisztus halotti leplének Torinóban
készült hiteles és hivatalos másolata,
amely az eredeti lepel szövésével
teljesen megegyező szövésű vá szon -
ra, kü lön leges fotoelektromos eljá rás -
sal ké szült.

     Ha valaki Torinóban jár és meg
akarja tekinteni a leplet, ott is egy ez -
zel tökéletesen megegyező másolatot
láthat (hiszen az eredetit elzárva tart -
ják), amely szintén ott, a torinói püs -
pökség speciális műhelyében készült.
A 2010-es torinói kiállításra a lepel
másolatát domborműben ké szí tették
el, hogy a vakok és gyengénlátók is
átérezhessék a látók élményét. A
győri Szent Kamillius templom plé -
bánia folyosóján 2010. november 19.
óta látható a lepel másolata.

BENyIK GyÖrGy
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Tudjuk, hogy Kinél
van a válasz...

     A Mecsek völgyéből, több napos
jezsuita lelkigyakorlatról hazatérve
jöt tem plébániánk nagyböjti lelki gya -
korlatára. Más hangnem, más stílus,
de a lényeg ugyanaz.
     Tamási József kartali plébánostól,
a Bonum TV programigazgatójától
kap tuk az ez évi nagyböjti útravalót.
Papi uniformisba bújt jókedvű, me -
sélő mackót ismerhettünk meg sze -
mé lyében. Először kétkedve fogad -
tam nem szokványos előadásmódját,
ám hamarosan rá kellett jönnöm,
hogy az atya nagyon is tudja, mit csi -
nál. A látszólag lazán egymáshoz
kap csolódó történetekből és kiszó lá -
sokból, a közéjük beszúrt velősebb
mon datokból összefüggő hálót szőtt –
és halászott. Nem válogatott, jöhettek
kicsik, nagyok, mindenki számára
volt megfelelő csali, nem lehetett
nem odafigyelni. Későbbi beszél ge -
tések alkalmával ez be is igazolódott,
mert bár mindenkinek egy kicsit mást
jelentett a lelkigyakorlat, de min den -
ki megtalálta a saját lelkét megérintő
mondatokat. Én a következőket:

     Ha igaz a hitünk, találkozunk a
bennünk élő Jézussal, akit ne féljünk
megmutatni másoknak sem. Ne ijed -
jünk meg, ha életünkben tragikus,
vagy annak tűnő események tör tén -
nek, Isten tudja, hogy mit hozhatunk
ki belőle, csak rá kell hagyatkoznunk.
Bízzunk a jóságában, mert lehet,

hogy nem tudjuk mindenre a választ,
de tudjuk azt, hogy kinél van a vá -
lasz. Tanuljunk meg rácsodálkozni az
élet körforgására; a születésre, életre,
elmúlásra, de ne csodálkozzunk azon,
hogy a természeti törvényeket töké -
letesen nem értjük, csak sejtéseink
vannak róla. Nem véletlen. Mint
ahogy a megtestesülést sem értjük
igazi mélységében. Hogy az Isten Fia
ember fiává lett – szeretetből. A bű -
neinket magára vette – szeretetből.
Vol tak kísértései, mint minden em -
ber nek, őt is megkörnyékezte Luci -
ferkó: „Mondd ezeknek a köveknek,
hogy váljanak kenyérré!”, „...sza -
badítsd meg magad...”. Örüljünk
annak, hogy Jézusnak is voltak kí sér -
tései, ebből látszik igazán, hogy min -

denben hasonlóvá vált hozzánk, ki -
véve a bűnt. A kísértésnek ellent lehet
állni, de bele is lehet bukni. Jézus
ellent tudott állni, lejöhetett volna a
keresztről, de nem tette meg. Leg -
alább lélekben boruljunk le, hajtsunk
térdet, mert leborulva másképpen
látjuk Őt. Salvador Dali felül né zet -
ben festette meg a keresztfán, az Atya
szemszögéből. Milyen jó, hogy a
Mennyei Atya szemszögét is is mer -
hetjük – nem csak a képről, hanem a
kinyilatkoztatásból. Isten azt akarta,
hogy áldottak legyünk. Nekünk is
ma gunkra kellene vennünk a test vé -
rünk fájdalmából egy kicsit – sze re -
tetből. Találkoznunk kellene Istennel
az embereken keresztül. Fontosak a
találkozások. Ezt jelezte az is, hogy
éppen azon a napon, amikor ezek a
szavak elhangzottak, Gyümölcsoltó
Boldogasszony napja volt. Kilenc
hónappal karácsony előtt. Az a nap,
amikor az Isten emberként közénk
jött. Azóta találkozhatunk az élő Is -
ten nel az Oltáriszentségben. Meg ér -
tünk-e az üdvösségre? Beenged-e
majd bennünket a kafarnaumi halász

a mennyek országába...? Bárhogy is
alakul az életünk, ne feledjük, Péter
kapujától nem messzire van egy kis -
kapu: Máriának, az Üdvözítő édes -
 anyjának kapuja, ott mindig be lehet
menni...!!!  Megnyugtató! :)

     Józsi atya minden mondanivalóját
pozitív, bíztató szavakkal zárta. Saját
bevallása szerint is az emberek jó ked -
vét kereste már gyermekkora óta.
Meg próbált mindenkit mosolyra, bel -
ső békére fakasztani: – Tanuljunk
meg ünnepelni! – mond ta. Nem csak
a templomban. Ha rossz kedved van,
menj ki az erdőbe, keress egy szép
levelet, gyönyörködj a természetben,
ölelj át egy fát! A legnegatívabb hely -
zetekből is lehet valamilyen pozitív
eredményt ki hoz ni. Leg többször
olyan kevésen múlik!

LAKÓNÉ MArIKA



     Március 18-án nagy sürgés-forgás
volt a közösségi házban. Itt tartottuk a
Szeged-Csanádi Egyházmegye Cur -
sillo mozgalmának egyházmegyei
szin tű találkozóját, melynek véd nök -
ségére és a témaindító előadás meg -
tartására Dr. Kiss-rigó László me -
gyéspüspök urat kértük fel.
     Több mint hatvanan gyűltünk
össze az egyházmegye számos váro -
sá ból és községéből. Egy régi lista
alap ján mindenkit meghívtunk a ta -
lál kozóra, aki az egyházmegye te rü -
letén lakik és bárhol, bármikor cur -
sillót végzett.
     Püspök atya eleget tett a meg hí vá -
sunknak. Figyelmesen hallgattuk ér -
dekes előadását, melynek vezér gon -
dolata ez volt: „Mi a keresztény em -
ber feladata abban, hogy a minket kö -
rül vevő világ jobbá váljon?”
     Kedvesen biztatott bennünket az
evangelizáció terén végzett munkánk
folytatására, elmondta, hogy az egy -
háznak nagy szüksége van a világi hí -
vek közreműködésére. A kitűzött cél:
élőbbé tenni a hitet, meg újítani a kö -
zösséget, de kifelé is nyitottnak kell
lennünk, nem vál ha tunk belterjes kö -
zösségekké.
     Az előadás befejezése után még
hosszan válaszolt a feltett kérdésekre,
megemlítve azokat a nehézségeket is,

melyekkel püspöki feladatai során
szembe kell néznie.
     Ezután került sor a kiscsoportos
beszélgetésekre. A kérdés, melyre a
vá laszokat kerestük: „Te mit teszel
vagy mit tettél azért, hogy a plé bá -
niádon épüljön a közösséged? Milyen
eredmények illetve milyen ne héz -
ségek mutatkoztak?”
     Nyolc csoportban beszélgettünk
erről. Az idő szinte kevésnek bi zo -
nyult a sokféle válasz és benyomás
meg vitatására. A kiscsoportban el -
hang zottak rövid összegzése után a
nap szentmisével folytatódott, melyet
plébános atyánk, Dr. Benyik György
mutatott be. A mise keretében hang -
zott el cursillós társunk, Lakó Fe -
rencné, Marcsu bensőséges hangú

vallomása saját keresztény hitének
alakulásáról, Isten-kapcsolatának fo -
lyamatos fejlődéséről, erősödéséről.
     A lelki töltekezés után jó han gu -
latú agapéval, meleg baráti be szél ge -
tésekkel zárult a találkozó. Azzal a jó
érzéssel búcsúztunk egymástól, hogy
a jövőben is tartjuk baráti kap cso la -
tunkat, és mindnyájan igyek szünk
kör nyezetünket, barátainkat Krisz -
tushoz vezetni.
     Szeretnénk az októberben ese dé -
kes szegedi cursillókra (férfi: október
5-8., női: október 12-15.) minél több
új jelöltet küldeni.
     Jelentkezési lapot a plébánia iro -
dá jában is lehet kérni.
     De colores!

BNÉ JUTKA
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A Cursillo lelkiség ünnepe:
Egyházmegyei Ultreya az Apor Vilmos Közösségi Házban



    Püspökszentlászló egyetlen utcából álló pici te -
lepülés Pécs mellett, a Zengő lábánál. A hegyekkel
körülzárt gyö nyö rű völgyben több, mint 20 éve
működik az Életrendezés Háza, ideális hely a csen -
des elmélyülésre, az Isten nel foly tatott meghitt
párbeszédre.
    Ide tér vissza szívesen Henri Boulad,
Alexandriában élő jezsuita atya, akinek lelki -
gyakorlatára plé bániánkról heten, Szegedről
összesen kilencen érkeztünk, többen már nem is
első alkalommal.
    A 86 éves idős szerzetes szilen ci umot kért a
teljes lelkigyakorlat idejére, mond ván: „Az igazi
ima a csend a sze re tetben, és az igazi kom mu -
nikáció Istennel – a hall gatás. S akkor egy más
nyelv válik le he tővé.”
    Naponta két előadást tartott, egyet délelőtt 10
órakor, egyet délután 4-kor. A többi időre lelki
feladatokat kaptunk, és este vacsora után volt al ka -
lom kérdéseket feltenni neki.
    Sovány kis alakja megtörtnek, gyen gének lát -
szott, de amikor megszólalt, tartása ki egye -
nesedett, szemében fia ta los tűz lobo gott, szavai
ma gával ragad ták a hall gatóságot. Gyújtó hatású
beszédei, köz érthető, szem lé letes pél dákkal szí -
nesített, kifejező mimikával kísért monda ni va lója
mélyen a szí vünkbe hatolt.
    Boldogan mesélte magyar állam pol gár ságának
történetét, zakója hajtó káján végig ott virított a
piros-fehér-zöld kokárda. A mi 86 éves márciusi
ifjunk! – mosolyogtam magam ban.
    Aztán nemsokára eljutottunk olyan té mák hoz is,
amelyek valóban forra dal mi nak mondhatók.
    Beszélt Európáról, Európa lelki vál sá gá ról:
„Európa kételkedik, Európa nem hisz ön  magában,
s ezzel a kétellyel pár hu za mo san bekövetkezik a
hit megráz kód tatása... Euró pá nak újból meg kell

találnia ke resz tény lelkét. Európának újból meg
kell ta lál nia a hitét. Nem a hajdani hitét. De hát
akkor melyiket? Az Evangéliumét.”
    „Magának az egyháznak is változnia, fej lődnie
kell” – folytatta előadását Boulad atya.
    Hogyan lehetünk ma keresztények? – tette fel a
kérdést. Új minta nem létezik. Vagy újrateremtjük
a múltat, vagy kitaláljuk a jövőt. A II. Vatikáni
Zsinat az új felé indult. Ki kell találni a holnap
egyházát.
    Szerinte „...a plébánia intézménye sür gős
reformra szorul. Ha rajtam múlna, a tíz ezres
létszámú plébániákat 100 sze mé lye sekre osztanám
fel. (A közösségnek egy oszlopos tagját – érett
korban – megbíznám a közösség szolgálatával.)
Amíg a pásztor  nem jut el a személyes kapcsolatra
közte és a juhai között,  addig az nem lesz valóban
plébánia.” Szükség van kis közösségekre, ahol az
em be rek ismerik egymást, test vér ként éreznek
egymás iránt, mint egy nagy család, úgy élnek.
Ezek bázisközösségek... Evan gelizálni nem
egyszerűen annyi, mint hir detni az evan géliumot,
ahogyan az kétezer évvel ezelőttől történt. Evan -
gelizál ni annyi, mint megszőni a barátság, a
szeretet, a testvériség hálózatát az emberek között.
A közösség az élő evan gélium.”
    A kereszténység – út! Minden nap ha lad ni kell,
senki sem mondhatja: Na, már meg ér keztem!
Kapcsold az életedet egy csil lag  hoz! Sosem tudod
elérni, de mindig a fé nyében jársz – biztatta
hallgatóságát Boulad atya.
    Végül elmondta: Szívesen tenne a tíz pa -
rancsolat mellé még egy tizenegyediket:

GONDOLKOZZ, TALÁLD KI, ALKOSS!
    A három napos együttlét egy újszerű, meg -
rendítően szép kiengesztelődési liturgi ával zárult.

BErEZNAINÉ DEÁK JUDIT
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Kereszténynek lenni ma Európában
Lelkigyakorlat Püspökszentlászlón Henri Boulad atya vezetésével
2017. március 20-23.
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Kedves Gyerekek!

     Nagyböjtben szomorúság tölti be
szívünket, mert a keresztútját járó,
szenvedő Jézussal próbálunk meg
azonosulni. Nincs helye az örömnek,
mert tudjuk, hogy bű neinkkel meg -
bántjuk a jó Is tent. Sajnos, sokszor a
Gonosznak en gedel mes kedünk, ami -
kor nem va  gyunk jók. Ő min dig
Isten ellen  ségeként vi sel  kedik: meg -
próbálta Jézust is el csá bítani, hogy
ne az Atyára hall gasson, hanem ő
rá. Minket em bereket is arra akar rá -
bírni, hogy ne azt tegyük, ami Isten
előtt kedves, hanem a rosszat. Mi
ugyan igyek szünk megszabadulni
bű neinktől, ám Isten tudja, hogy
saját ma gunkat nem bírjuk meg -
men teni. Ezért küldte el nekünk
Jézust, aki  egész életével, halálával
és fel tá madásával arra tanít ben -
nünket: Isten végtelenül szeret
minket, és vég legesen meg akar
 sza   ba dí tani a bűntől.
     Elérkezett Húsvét ünnepe, ami -
kor annak örülünk, hogy Jézus le -
győz te a halált. Feltámadásával be -
bizonyí totta, hogy az élet nem a sír -
ban ér véget. Kijött onnan, és di cső -
séges testben tovább él, még hoz zá
örökké! Ez a mi örö münk, ezért alle -
lu já zunk, örven dezünk Isten szere -
te té nek.
     A megváltó áldozatot kifejező bá -
rány mellett ott látjuk az új életet
jelképező tojást. A locsol kodás szin -
tén az élet szim bóluma, és a ta vaszi
megújulás is azt jelzi szá munkra: a
halál után van foly ta tás! Ezért leg -
nagyobb ünne pünk a Húsvét, ami -
kor úgy kö szöntjük egymást: Krisz -
tus fel tá madt, va ló ban fel támad!

Boldog feltámadást mindenkinek!
ZÓLYOMI NORBERT

Milyen Isten a megtérő bűnössel szemben?
A válasz a rejtvény bekeretezett részében van.
1. Isten a halálunk után meg........... lelkünket.
2. Az örök boldogság helye.
3. Isten tulajdonsága: a jók és a rosszak is azt kapják, amit
megérdemelnek.
4. Isten tulajdonsága: mindent megtehet, amit csak akar.
5. Az örök büntetés „helye”.
6. Ezt teszi Isten a rosszakkal.
7. Ezt teszi Isten a jókkal.
8. A mennyország „kulcsa”.

R e j t v é n y

Színezzétek ki a két tojást, vágjátok körbe és ragasszátok össze a hátuljánál!
Kérjétek meg szüleiteket, hogy vékony tűvel szúrja át a felső részénél, így
cérnával fel lehet akasztani és remek húsvéti dísz lehet belőle.
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MMee ss ee ss aa rr oo kk Dobos Edit: A béka és a tó
Élt egyszer egy hírneves békaénekes. Olyan nagyra tartotta magát, hogy elhatározta, olyan lakóhelyet keres,

amely illik az ő nagyságához. Elindult hát vándorútra. Ahogy ment, mendegélt, sok büszke, szép
tavat látott, de bizony egyiket sem tartotta megfelelőnek. Egyiknek a partját, másiknak a vizét
nem találta elég jónak. Hol a szomszédságot, hol a növényeket fitymálta.

Egyszer az útja egy hegyek lábánál megbúvó, aprócska, kristályvizű tó mellé
vezetett el. A tavacska meghallotta a béka szépséges énekét, és így
kérlelte:
– Ugorj be a vizembe! Költözz ide, kisbéka! A hegyek szépen
visszavernék a hangodat, így daloddal boldoggá tehetnéd a környék
minden lakóját!
Ama rátarti béka csak egyet húzott a szája szélén, és azt felelte:
– Csak nem gondolod, hogy beköltözöm egy ilyen tenyérnyi
tóba? Ha-haha-ha-ha! – kacagott fölényesen.

Az ám! De a hahotázásra felfigyelt a közelben a
gólya. Már föl is röppent, hogy elkapja és
ebédre bekebelezze a pökhendi dalnokot.
– Jaj nekem! Vége az életemnek! –
brekegte kétségbeesve a béka.
– Ne félj semmit! – szólt a tó. – Ugorj a
vizembe, majd én elrejtlek!

Nem kérette magát a béka, már csobbant is.
A tó elsötétítette a vizét, így a leszálló gólya
nem találhatta meg a békát. El is repült
nemsokára, dolgavégezetlen.
– Előjöhetsz – mondta a tó. –
Indulhatsz utadra.

A béka kibukkant a vízből, és így
szólt:
– Én megsértettelek, és te mégis
megmentetted az életemet. Azt hiszem,
ennél jobb élőhelyet sehol sem
találhatnék. Ezért itt maradok, hogy
dalaimmal háláljam meg az
önzetlenségedet.



     Február 25-én ismét teltház volt
az Apor Vilmos Közösségi Házban.
A télkergető farsang utolsó szom bat -
ján szép számmal jött el közös sé -
günk apraja-nagyja, hogy önfeledt
mu lat ság gal és hangos kacagással
tölt sünk el egy vidám estét. A ha -
gyo  má nyok nak megfelelően a „be -
lé pőjegy” egy tombola szelvény vá -
sárlása volt, amivel a Közösségi Ház
működ te tését támogathattuk. Az ét -
ke zés ismét batyus jellegű volt,
vagyis mindenki hozott és adott va -
lami finomságot a közösbe.
     Már 7 óra előtt megkezdődött a
nyüzsgés, egyre több jelmezes alak
kószált le-föl a házban. A mostani
programot az egyes közösségek kis
műsora indította. Először Marika
szavalt, a Nyugdíjas Klub képvise -
letében. Aztán a hittanosok jelení -
tették meg Zelk Zoltán: A három
nyúl című meséjét, aminek szövegét
rózi olvasta fel szépen. Ezt kö ve tő -
en a Gyertyaláng csoport – Ági
narrá ció jával, Benyik atyával és a
többiekkel – előadta Fésűs Éva:
Cérna Misi me séjét. Végül a Katona
Nándor Kö zösség következett. Ők
az idén egy cirkuszi előadással
vették ki részüket a közönség alapos
megnevette tésé ből. Az egyes csalá -
dok egy-egy cir kuszi produkcióval
érkeztek, volt itt minden: ballett,
kígyóbűvölés, súly emelés, indián
késdobáló, ember da ra bolás, cow -
boy célbalövészet, „Van másik!”
bohóc tréfa, feleség eltün tetés, tigris
idomítás, zsonglőrködés, papagáj
beszéltetés, tánc.
     Miután rekeszizmainkat megdol -
goz tattuk, a hasunknak is megadtuk,
ami neki jár. A vacsora után jött a
tombola Géza vezetésével. Ismét
rengeteg nyeremény volt, így a késő
éjszakába nyúló mulatság végén
már alig maradt idő a zenére és
táncra. De sebaj, így is – azt gon do -
lom – min den ki jól érezhette magát
ezen az estén. Újra bebi zonyosodott,
hogy egyházköz sé günk összetartása
ren dít hetetlen!

ZÓLyOMI NOrBErT
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Így farsangoltunk...



Kedves Olvasóink! Az elmúlt számból technikai okok miatt
kimaradtak a tavalyi cserkész események beszámolói, most pó -
toljuk!

Csapatgyűlés
     2016. július 28-án az 550. sz. Márton Áron Cserkész -
csapat megünnepelte megalakulásának 25 éves évfordu ló -
ját. A csapatgyűlésre összejött a csapat apraja-nagyja,
aktív és már kevésbé aktív tagok egyaránt eljöttek.
     Először megnéztünk egy videót, mely képek se gít -
ségével mutatta be nekünk a csapat történetének ala ku lá -
sát. Jókat nevettünk a béna és egyben aranyos fotókon.
Mivel a csapat 25 éves lett, szorgos kezek öt tortát sü töt -
tek, és mindegyik egy arra az öt évre jellemző szim bó lu -
mot kapott. Jókat játszottunk, főleg a kvíz ragadta meg fi -
gyel münket, ahol érdekes kérdésekre kellett válaszolni a
csapat életéből. Ügyes kezek a csapat relikviáiból ki -
állítást rendeztek, melyet mindenki igazi kíváncsisággal
tekintett végig.
     Az idei csapatgyűlés mindenki számára maradandó
élményt nyújtott, és remélem, hogy még sok ilyenben lesz
részünk.

OCSKÓ KATALIN

Mikulásos csapatbennalvás
     Lassan szokássá válik a MÁCsCs berkein belül ez a
fergeteges program, nevezetesen a Mikulásos bennalvás.
Mindenki nagy izgalommal készül eme jeles alkalomra,
hiszen egy nem mindennapi vendég látogat meg ben nün -
ket ezen a napon, aki nem más, mint személyesen, teljes
valójában a MIKULÁS.
     Idén december 3-ra esett az időpontja Szent Miklós
püspököt váró mulatságunknak. Csapatunk apraja-nagyja
összegyűlt az Apor Vilmos Közösségi Házban, és amíg
nem érkezett meg a különleges személy, játékokkal mu -
lattuk az időt, hogy ne csak tűkön ülve, a szoba négy falát
bámuljuk. Az est elején a nagyobbak által elkészített aka -
dálypálya várta a kiscserkészeket, amin ha sikeresen vé -
gig mentek, akkor az Apor Vilmos teremben kötöttek ki,
ahol folytathatták a vidám játékokat, melyeket szintén a
vezetők tartottak. Be kell valljam, ezek a játékok még a

legidősebb tagokból is kicsalogatták az őszinte kis gyer -
meket. Mindenki kacagott a mókás vetélkedőn, ahol ki de -
rült, hogy a világ legmagasabb karácsonyfája Mocso lyás -
telepen található, és a karácsonyfa állítás hagyománya
Kávásról származik.
     Az eget rengető és bravúros program után filmnézés
következett, ami minden lelkes cserkészt mély álomba
merített. A Mikulás az éj leple alatt érkezett, így sze mé -
lyesen sajnos nem láthattuk, de nem volt rest lengő sza -
kállú barátunk, mert mindenkit meglepett valami apró -
sággal a csizmájában. Miután kiörvendeztük magunkat az
ajándékok láttán, reggelihez ültünk, és a kiadós lakoma
után részt vettünk a szentmisén. Ezúton is köszönjük a
szervezőknek ezt a felejthetetlen bennalvást.

IFJ. MÉSZÁrOS ZOLTÁN ÉS KLÁrI

SzerWoodstock Fesztivál
Téli portya 2016 Márton Áron Cserkészcsapat
     December 27-én indultunk Szegedről Szobra, a fesz ti -
vál helyszínére. Odaérkezve megmérettettük álló képes sé -
günket, fesztiválpólót, fejpántot készítettünk, énekekkel
hangolódtunk, és megkaptuk a belépőnket a Szer Wood -
stock -ra. Ezek után egy közös kertmozizással vezettük le
az utazás fáradalmait. A nap lezárásaként tüzet raktunk, és
két ifjú elvitt minket Sherlock és Watson világába.
     Másnap reggel elindultunk felfedezni a minket kör be -
vevő környezetet, és elvonultunk a természet lágy ölébe.
Az út meredek és fárasztó volt, de mindezt ellensúlyozta,
hogy gyönyörű kilátásunk nyílt a Dunára, és az azt kör -
bevevő hegyekre. Útközben nagy veszekedés alakult ki
két fesztiválozó között, mivel előző este a koncertek utáni
mámor hatására összeszólalkoztak. Számháborúval
döntöttük el, hogy kinek van igaza. Végül belátták, hogy
csak békében szép az élet (peace&love). Magunk után
hagyva jó pár kilométert az ifjabb fesztiválozók vonattal,
míg az idősebbek gyalog tértek vissza a SzerWoodstock
helyszínére.
     A harmadik napon elutaztunk Vácra, hogy ott hir des -
sük életstílusunkat, és a hippi tábor létszámát növeljük. Öt
csapatra oszlottunk, hogy minél több tagot toborozzunk.
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A városban sok feladatot meg kellett oldanunk, közben a
fesztivált is hirdettük. Sikeres volt a küldetés. A napot már
csak a finom forró csoki tudta megkoronázni. ráérősen
kortyolgattuk a meleg italt, miközben észre sem vettük,
hogy a vonat lassan indul vissza a fesztiválra. Mikor erre
ráeszméltünk, szedtük sátorfánkat és csak úgy repültünk a
vonatállomás felé. Hazaérkezve egy vetélkedőn vettünk
részt, ahol nem túl nagy létszámú, de annál összetartóbb
kis hippi táborunk résztvevőiről voltak kérdések. Az est
zárásaként egy lány és egy fiú avatott be minket az infor -
ma tikusok szerelmi életébe... :) Mikor a fesztivál már el -
csen desedett, rendőrök jelentek meg a helyszínen, és egy
ifjú résztvevőt elhurcoltak alkoholcsempészés miatt. Nem
ülhettünk tétlenül. Egy mindenkiért, mindenki egyért! A
hideg és a sötét ellenére is nekiindultunk kiszabadítani
barátunkat. Kiváltottuk a laktanyán, majd vissza ér ke -
zésünk után néhány perccel már mindenki aludt.

     Elérkezett az indulás napja. Mielőtt elköszöntünk
volna a SzerWoodstock fesztiváltól, csapatokban ke res -
ked ve versengtünk, hogy a tur nék során melyik banda
szerzi  a legtöbb nézőt. Jól szerepelt mindenki, de lassan
induláshoz készülődtünk. Megörökítettük az itt létünket,
és nagy szomorúan, de élményekkel gaz da godva el hagy -
tuk a hippi tábort. Köszönjük a szervezést, és re méljük,
hamarosan újra összeverődik a kolónia! :)

A SzerWoodstock fesztivál egyik résztvevője
KALOCSAI NÓrA, egy ifjú hippi

Árvízi Emléknap 2017. március 11.

     Eléggé szeles, és borús idővel kezdődött a minden
évben megrendezésre kerülő Árvízi Emléknap. De sze -
ren csére ez sem vette el a kedvünket a mókától, hiszen a
törvény is írja: „A cserkész vidám és meggondolt.”. Még
Gyulay Endre is ezzel a mondattal nyitotta meg kö szön tő
beszédét.
     A zászlófelvonás és az ima után megkezdődtek a
programok. A szülőket, gyermekeket lefoglaló prog ra mok
zsúfolásig megtöltötték a Dóm teret. Kézműves sátrak,
Teddy Maci Kórház, bábszínház, néptánc lehetőség,
teaház, fő zőverseny, színielőadás, szivacskard, ostor,
kisvasút és élő csocsó... Talán így lehetne a legjobban
jellemezni az az napi Dóm teret.
     részt lehetett venni mindezeken kívül városi játékon
és szabaduló-szobán, ahol játékos próbákat álltak ki a
résztvevők. Délután pedig Harry Potterrel kalandozhattak
az ifjú varázslók.
     A rendezvényt ökumenikus imaóra és tábortűz zárta,
amit az egri cserkészcsapat tartott.
     Nekem nagyon tetszett, kíváncsian várom a jövő évi
Árvízi Emléknapot is. :)

SZűCS KATA
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Vendégünk volt a
reumatológus

     Március 31-én, Nyugdíjas Klub -
unk legutóbbi  összejövetelén aktu á -
lis témáról, a mozgásszervi beteg sé -
gekről beszélgettünk. Nagyszámú
templomi közösségünkből többször
kértünk már fel egy-egy testvérünket
előadónak, hogy hivatásához kap cso -
lódó témákról beszélgessen velünk.
Most is így történt.
     Dr. Szabó Endre reumatológus
főorvos első kérésre vállalta, hogy el -
magyarázza nekünk, miért is fáj ke -
zünk, lábunk, derekunk, és mit te he -
tünk annak érdekében, hogy ezek a
fájdalmak megszűnjenek, vagy leg -
alább elviselhető szintre csökken -
jenek. Érthető, vizuálisan is jól kö -
vethető előadást kaptunk, miközben
csigolya-makettek jártak kézről kéz -
re. Megnézhettük, meg tapint hattuk
milyen is az, amikor a csigolyáink
épek, és a helyükön vannak, és mi -
lyen, amikor már különböző dege ne -
ratív betegségek torzítják. Vetített
diaképeken láthattuk csontvázunkat,
ami biztosítja megfelelő test tartá -
sunkat, meghatározza test fel építé -
sünket.
     A Főorvos Úrtól tudtuk meg, hogy
206 csontból épülünk fel, melyekhez
porcok, ínszalagok, ízületek, izmok,
idegek kapcsolódnak és tapadnak,
hogy a számunkra oly természetes
mozgás létrejöhessen. részletesen
megmagyarázta ezek funkcióját,

össze hangolt működését. Azt is meg -
tudtuk, hogy 470 olyan izmunk van,
ami csontról ered és csontra tapad.
Hogy ezeken túl még kinek-kinek
hány egyéb kisebb és még kisebb
izma van, azt csak a Jóisten tudja,
hiszen minden egyes szőrszálunk
merevségéért is egy-egy ilyen mini -
atűr izmocska felel.
     Mindezekből kiderült, hogy bi -
zony elég bonyolult „szerkezet” va -
gyunk, és a bonyolult szerkezetek
előbb-utóbb kopnak, hibásodnak. Hát
ezért fáj! Az előadás második fele
erről szólt. Láttunk betegségtől el -
torzult kezeket, lábakat, gerinceket, s
miközben lopva végignéztünk ma -
gun kon, és megállapítottuk, hogy bár
a mienk sem tökéletes, de itt azért
még nem tartunk, megnyugodtunk.
Ez már önmagában fél gyógyulást
jelentett. Megtudtuk, hogy milyen
sokféle betegség, rendellenesség
okoz hatja ezeket a krónikus gyulla -
dásokat, eltorzulásokat, és rájöttünk,
hogy talán nincs is igazunk, amikor
kritizáljuk az orvost, hogy első rá né -
zésre nem találja meg a bajunk okát.
Sajnos ezek a betegségek nem gyó -
gyíthatóak, hiszen éveink múlásával
kopunk. A jó hír az, hogy elsősorban
korunknak megfelelő mozgással,
megfelelő táplálkozással, helyes
testtartással nagyrészük megelőzhető,
de legalább is lassítható, el vi sel he -
tővé tehető.

     Kedves Főorvos Úr, nagyon kö -
szönjük a mindenre kiterjedő, nagy
hozzáértéssel és szeretettel össze állí -
tott előadást! Köszönjük Norbinak,
hogy technikai felkészültségével so -
kad szorra tette látványossá össze jö -
vetelünket.

LAKÓNÉ MArIKA

Muraközi Gyula: Az Anya

Hullt a keresztfa könnye még, a vér.
S már szállt az est, az álmos denevér.
Egy csillag égett, ijedt fény, homályos.
Őrt állani a dombra jött a csend.
Kopár, zord úton Jézus anyja ment,
S követte őt a hű tanítvány, János.
Bús gyászpalástot vett a völgy, s halom,
Siető árnyak tűntek a sötétben.
Mária sírt, szívét a fájdalom,
A kín rikoltó keselyűje tépte.
„Meghalt a Fiam!” S az emlékezet
Zord késként mélyítette a sebet.
Holt jövőn hímzett szemfedél a múlt,
S a csend csak egy sikongó dalt dalolt.
„Meghalt a Fiam!” Éjre vált az este,
S János, a szelíd, vigasztalni kezdte:
Nem fiadnak ácsolták a keresztet:
A Messiás Ő, az Ige, a Kezdet,
A Bárány, kit próféták álma látott
Forró vérében mosni a világot.
Égő örök fény, kit az éj sirat,
Neked már régen meghalt a Fiad!
régen kinőtt a názáreti házból,
Király az, kit az ég kárpitja gyászol.
Fény, mely fényt áraszt, vakság-verte
szemből,
Ige, mely bomló holtak felé zendül.
Pásztor, ki nyáját őrzi élte árán,
Út, mely eget nyit golgoták határán.
Igazság, mely tövist hord homlokán,
Élet, mely télen rügyet bont a fán,
És szeretet, mely most és mindörökre
Halkan, szelíden ráborul a Földre.
Nos, jer hát, menjünk, töröld le a
könnyed,
Így oszlik az éj, és a gyász is könnyebb.
Hisz tudod már, a keresztfán ki van...
S szólt Mária csöndesen: „A Fiam!”
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Az Úr legyen előtted,
hogy a jó utat mutassa néked.
Az Úr legyen melletted,
hogy téged karjába zárjon és
megvédjen a veszedelmektől.
Az Úr legyen mögötted,
hogy megvédjen a gonosz
cselvetéstől.
Az Úr legyen alattad,
hogy felfogjon, ha leesel.
Az Úr legyen tebenned,
hogy megvigasztaljon, ha szomorú
vagy.
Az Úr legyen körülötted,
hogy megvédjen, ha mások rád
rontanak.
Az Úr legyen fölötted,
hogy megáldjon téged!
Így áldjon meg téged a jóságos Isten,
ma, holnap, és minden időben!
Ámen!
(Beküldte: Baranyi Józsefné Varga Gabriella)
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Templomunkban január 21-én, szom -
baton este ökumenikus imaóra volt.
Igét hirdetett Juhász András refor má -
tus lelkész. A zenei szolgálatot a Sze -
gedi Ökumenikus Kórus végezte.

Az Örök Világosság fényeskedjen
nekik, nyugodjanak békében!

† Benyhe Gyuláné Szabó
Mária
† Bohus István
† Császár Mátyásné Bakacsi
Etelka
† Farsang Istvánné Varasdi
Margit
† Komlódi Józsefné Ugri
Mária
† Dr. Miseta Vendelné Bauer
Erzsébet
† rácz Józsefné Győri Ilona
† Sipos László
† Dr. Somogyvári Zoltánné
Molnár Alíz

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

• Frankó Barnabás Levente
János
• Frankó Lotti Nia Adrienn
• Gulyás Nikolett
• Gulyás Nóra
• Kovács Sámuel

HH ÍÍ RR EE KK

Kedves Testvérek!

     Hálát adunk kis Csodánkért,
Ármin kisbabánkért, aki a jó Isten
kegyel méből kitartóan küzdötte
végig élete első nehéz hónapjait.
Négy és fél hónap után hazatérhetett
hozzánk, Ábel testvérkéjéhez és
szüleihez. Most már az érte ajánlott
imákat Vele közösen mondjuk.
     Szeretettel gondolunk a Tátra téri
Testvérekre, akik az elmúlt idő szak -
ban mellettünk álltak és imáikkal,
szeretetükkel támogattak bennünket.

KLÁrI, CSANÁD ÉS ÁBEL

Keresztúti vázlatok
2017. március 12-én templomunkban ki -
állítás nyílt Sonkodi rita (1968–) festő -
művész keresztúti képeiből. Ezek az al -
kotások az ajnácskői templomban látható
fest mé nyek vázlatai. A szegedi születésű
művésznő rajz-földrajz szakos tanár, a
Magyar Képzőművészeti Akadémia
festő szakán diplomázott.

Kedves Híveink!
Kérjük, ne feledkezzenek el adójuk
kétszer 1%-ának felajánlásáról,
mely re május 22-ig van lehetőség.
Külön felhívjuk a figyelmet arra,
hogy akinek az adóhatóság készíti
el adóbevallását, annak postán
vagy személyesen külön el kell
juttatni az adóhivatalba az
EGYSZA jelű rendelkező nyilatko -
zatot, lezárt, adóazonosító jellel
ellátott postai borítékban.

A kedvezményezett adószáma a
TÉKA alapítvány esetén:

18466766-1-06
A kedvezményezett technikai száma

a Magyar Katolikus Egyház
esetén: 0011

Felajánlásukat közösségünk nevében
hálásan köszönjük!

* * *

Arany János születésének 200. év -
for dulójára emlékezik a Nyugdíjas
Klub április 28-án, pénteken de. 10
órakor a Közösségi Házban. Meg hí -
vott elő adó: Dévai Kálmánné nyug -
díjas iskolaigazgató, magyar tanár.
Min den érdeklődőt szeretettel várunk!



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: 2017. április 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@szegedtarjanplebania.hu

A Szőlőfürt az interneten is olvasható.
Honlapunk címe:

http://www.szegedtarjanplebania.hu

Lassan kivirágzott a tulipánfa

Amikor először érzed meg, hogy feletted az ég több mint levegő tömeg,
megindul lelkedben egy másik élet.
Amikor megérint Isten kegyelme az első napsugár, bontakozni kezd a belső
életed.
Amikor megnyílsz Isten felé, leveted a védekező burkodat.
Amikor befogadod Isten kegyelmét, bontakozni kezd szép benső életed.
Amikor először bűnbánatot tartasz, kipattan lelked első virága.
Amikor először teszel jót azért, hogy ne a saját, hanem Isten dicsőségét
szolgáld, kinyílik lelked virága.
Amikor először beszélsz Isten élményedről másnak is, az is kivirágzik.
Amikor közösen tesztek valami jót, egy bokornyi virág fakad.
Amikor egy keresztény közösség teszi a dolgát, segít, vígasztal, kér és
imádkozik, a száraz fa virágba borul.
Amikor mindnyájan a feltámadás örömét hordozzuk, így nézünk ki.
Kegyelmekben gazdag Húsvéti ünnepeket!
Krisztus feltámadt, valóban feltámadt!

BENyIK GyÖrGy

(A fotók megtekinthetők honlapunk Galériájában!)

Jézussal találkozni! - Elsőáldozási felkészítő
Az idén is februárban indítottuk el a novemberi elsőáldozásra je -
lentkező hittanosoknak tartott felkészítést. Eleinte havonta ta lál -
kozunk a gyerekekkel és szüleikkel, ősztől pedig minden va -
sárnap fogunk felkészítő foglalkozást tartani. Nagy öröm szá -
munkra, hogy a létszám 15 fő körül van, és a jelentkezők több -
sége minden szentmisén is részt vesz. Imádkozzunk értük, hogy
kitartó szorgalmuk és lelkesedésük mindvégig megmaradjon. Az
Úr kegyelme kísérje őket az Oltáriszentséghez vezető útjuk
során!
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