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Kass János és Richter Ilona életéről a
20-21. oldalon olvashatnak.

A hála

A tanév végén, amikor hálát
adunk az Istennek – ezt jelenti a Te
Deum –, érdemes visszatekinteni,
hogy mi is történt 2016 szeptemberétől a mai napig az iskolában, az
egyházközségben és a személyes életünkben.
Hasonló számvetést végeztünk a
polgári év végén 2016-ban és a 2017es év kezdetén, de az iskolásoknak és
szüleiknek is hasznos a nyár elején
visszatekinteni az intenzív tanulási
időszakra. Ezt tehetjük teljesítmény
összegzéseként, de a vallásos emberek ilyenkor Istennek adnak hálát a
kapott jókért és a próbatételekért is.
Az idők változnak, és mi is változunk benne (Tempora mutantur et nos
mutamur in illis). Abban a reményben írom ezt, hogy nem csak az iskola
tanít, elsősorban újabb ismeretekre,
nem csak a tanárok oktatnak – ők talán személyes példájukkal is –, hanem az ünnepek is, amikor életünket
Istenhez kapcsoljuk. Aki nemcsak
összegezni képes, hanem hálát is tud
adni a kapott kegyelmekért, nemcsak
barátainak, hanem az Istennek is, az
életét intenzívebben és teljesebben éli
meg.
Én hálás vagyok nektek, és hálát
adok az Istennek, hogy a tanévet imával tudtuk kezdeni. Hálát adok a kitartásotokért, hogy számos növendékünk november környékén első
szentáldozással közelebb került Istenhez. Hálás vagyok nektek, hogy
ezt követően a pásztorjáték tanulásával léptetek be az aktív egyházközségi tagok közé. Sőt a játékotokkal a
nyugdíjas otthonba és a templomba is
a betlehemi pásztorok hitét hoztátok.
Az advent várakozni tanított bennünket az isteni szeretet érkezésére, a karácsony a gyermeki szeretet fogadására, a farsang jókedvre, a nagyböjt
önmegtagadásra, a keresztút végzése
pedig Krisztus szenvedésének átélésére. A húsvét a feltámadás misztériumával ismertetett meg, pünkösdkor

pedig a hit örömét, a Szentlélek és a
jóság bennünk lakását ünnepelhettük
meg. Az egyházközségi családi nap
felhívta a figyelmet az „ökológiai
megérésre”, hogy a teremtett világon
ne a rombolás nyomát hagyjuk, hanem adjunk hálát Istennek, aki ilyen
szép világot készített nekünk, hogy
azt meg őrizzük.

A nyár a kirándulások ideje, amikor szétvisszük a világba magunkat,
remélhetően mások és az Isten örömére. Az ősegyházi szövegekben
gyakran tér vissza a hála: „Hálát
adunk Istennek Urunk Jézus Krisztus
által” (Róm 7,25). Pál apostol azt kéri
a korintusiaktól, hogy „Sokak ajkáról
szálljon fel hála” (2Kor 1,11). Az
1Tim 5,14-ben pedig azt olvashatjuk,
hogy a gyermekek róják le hálájukat
szüleiknek. Még Jézus is az Oltáriszentség alapításakor előbb „hálát
adott” (Mt 15,36sk) és csak aztán
tette a legnagyobb csodát, a kenyeret
saját testévé, a bort saját vérévé változtatta. Sőt a hívekért is „hálát ad az
Istennek” Pál (Ef 1,16).
Ezért olyan megdöbbentő Jókai
Mór mondata, aki szerint „A hála
mindig egy neme a gyűlöletnek!” A
jeles mesélő, talán sok emberi sorsot
(folytatás a következő oldalon)
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ismert és úgy érezte, hogy a hálára
kötelezés egyben gúzsbakötést is
jelent. Akik nem ismerik meg a hálaadás érzését, azok azt sem ismerik
meg, hogy mit jelent, amikor a jóság
hálára kötelez és így kerülünk elkötelezett kapcsolatba Istennel és barátainkkal.
Aki nem tud hálás lenni, az egy
életen keresztül követelni fog. A követelőző emberek pedig tönkre teszik
egymást, de saját legszebb érzéseiket
is. Az Istentől követelőző emberek
pedig tönkreteszik a hitüket és a
reményüket. Tanuljatok hálásnak
lenni és megismeritek, milyen jóságra képes az ember és mennyi mindent kaptatok Istentől.
B.Gy.

„Hol van a többi kilenc?”

A minap megkérdeztem tanítványomat, mit jelent számára a szó: hála.
Némi töprengés után azt válaszolta:
„Nem divat manapság hálásnak
lenni.”
Valóban!? Hajszolt, pénzverte világunkban van-e helye ennek az érzésnek? S, ha szívünkben gyökeret
ver, érdemes-e kifejezni? Vagy így
gyengeségünket áruljuk el?
Tény, hogy célratörőbb erősnek,
önérvényesülőnek tűnni, mint segítségre szoruló elesettnek. Túl sok
időnk sincs a hálálkodásra, új meg új
problémák tornyosulnak előttünk. Elhangzik olykor egy-egy sietős
„Kösz” – jobbára megszokásból, de
ritkán idézzük a jól ismert slágert:
„Úgy szeretném meghálálni.” „Hol
van a többi kilenc?” – kérdi Jézus,
amikor a meggyógyított tíz leprás

közül csak egy tér vissza, hogy hálát
adjon.
A hálás szamariai története arra
hívja föl figyelmünket, hogy köszönettel tartozunk mindazoknak, akik
segítik, vigyázzák, egyengetik életutunkat. Valahogyan viszonoznunk
kell szüleinknek, családunk féltő
gondoskodását, nevelőink iránymutató fáradozását, embertársaink szeretetét. Nem gyengeségünk jele ez. A
szeretet gyönyörű láncreakciójában a
„tartozik és követel” egyensúlyának
mérlegnyelve a hála. Tudtul adhatjuk
virággal, szavakkal, viszont-szívességgel. Vagy egyszerűen, egy mosollyal kisért kézszorítással. Ne rejtegessük! Ne feledkezzünk meg róla!
Aesopus egyik tanulságos meséje
jut eszembe: A földműves, miközben
földjét ásta, aranyat talált, és ezért
naponta megkoszorúzta a Földistennő
szobrát, amiért ilyen jótéteményben
részesült tőle.
Megjelent azonban előtte a Sors,
és így szólt hozzá: „Ember, miért a
Földnek tulajdonítod ajándékomat,
mert ezt adtam neked, hogy gazdaggá
tegyelek? Bezzeg, ha a helyzet megváltozik, és vagyonod más kezére jut,
akkor a Sorsot fogod szidni.” A mese
bizonyítja, hogy fel kell ismerni a jótevőt, és azzal szemben kell hálásnak
lenni.
Gyakran mi is így járunk. Elért
eredményeinket csupán földi környezetünknek tulajdonítjuk. S bizony-bizony előfordul az is, hogy csak önmagunk érdemének tartjuk, hiszen megküzdöttünk érte, és elfeledkezünk a
Példabeszédek intelméről: „Az embernek az értelme terveli ki útját, de
az Úr Irányítja járását” (Péld 16,9).
Isten gondunkat viseli, őrzi minden lépésünket. Hozzá fohászkodunk
bajban, betegségben, tőle várunk és
kapunk erőt küzdelmeinkhez. És Ő
mindig segít! Akkor is, amikor nem
kérjük! Hív és buzdít bennünket:
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik
megfáradtatok és meg vagytok terhelve és megnyugvást adok nektek”
(Mt 11,2). Sohasem kéri számon a
hálánkat. Megbocsát és szeret. Újra
meg újra! Mi mégis megfeledkezünk
Róla, mint Aesopus földművese.
Isten nem hivalkodó, nem követel
hódolatot. Sokkal inkább rejtőzködő;
aki észrevétlenül mindig velünk van,
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fogja a kezünket, de nem korlátozza
szabadságunkat.
A keresztény ember hálaadást, Te
Deum-ot tart, amikor valaminek a
végére ér. Így történik ez minden év,
tanév végén, a tanulmányok vagy egy
életszakasz lezárásakor.
Jó lenne kisebb-nagyobb célkitűzéseink elérésekor is gondolni erre.
Napi gyakorlattá tenni! Ne mulasszuk
el ma este sem elmondani:
Köszönöm, hogy megtartottál.
Köszönöm, hogy velem voltál. Köszönöm, hogy vigyáztál rám,
ISTENEM!

Köszönet

KOROM IlONA

Hálatelt szívvel mondok köszönetet Istennek a Szeged-Tarjánvárosi Szent Gellért plébánia híveinek,
hogy imáikban segítettek, és kísértek a pappá formálódásom útján.
Öröm volt számomra, hogy elkísértek Veszprémbe, s láthattam
azokat az áldozópappá szentelésemen, akik még 2009-ben a Tarjánvárosi templomban láthattak
először az oltárnál szolgálni. S akikhez a szemináriumi szünet nyarain
is mindig visszatérhettem.
Köszönöm a sok előkészületet
és szervezést, ami a tarjáni újmisémet megelőzte. A szívvel-lélekkel
szolgáló testvérek nélkül nem sikerülhetett volna ilyen felemelően
szépre!
Köszönetet szeretnék mondani
plébánosatyának,
Dr.
Benyik
Györgynek a szíves támogatásáért,
s a plébánia munkatársainak a segítőkészségükért.
Amint a jelmondatom is tanúsítja, mindannyian a Szeretet Munkatársai vagyunk.
Istennel együtt munkálkodunk a
magunk Istentől kapott hivatásában; magunk és embertársaink üdvösségéért.
Köszönöm mindenkinek, hogy a
senki által vissza nem adott időt
szánták egy ifjú papra; így mutatva
meg, hogy az által szeretik az Istent, akit nem látnak, hogy szeretik
a felebarátot, aki előbb a ministrálásban, majd pedig az oltár mögött
láthattak (vö. 1Jn 4,20).
Tisztelettel és szeretettel:
BAcSA DáVID
áldozópap
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A sokhangú Biblia

Szent Gellért egyházmegyénk első
püspöke, akit egyben az első magyarországi biblikusnak is szoktunk tartani,
mert tőle maradt fenn a Dániel próféta
könyvének himnuszához fűzött kommentár Deliberationes címen. A himnusz (Dán 3,57-88.56), melyet a papi
zsolozsmában vasárnaponként, mint a
reggeli ima egyik fontos részét ma is
imádkozzák a klerikusok, így kezdődik:
„Minden teremtmény dicsérje az Urat! /
Dicsérjétek Istenünket, ti, összes szolgái! (Jel 19,5) / Áldja az Urat az Úr
minden műve, / dicsérje és magasztalja
örökkön-örökké!”
Manapság, amikor Ferenc pápa a
teremtésvédelemről írt enciklikát (laudato Sí), akkor Szent Ferenc himnuszához kellett visszanyúlnia, aki így dicsérte az Istent: „Mindenható, fölséges
és jóságos Úr, / Tiéd a dicséret, dicsőség és imádás, / És minden áldás. /
Minden egyedül téged illet, Fölség, / És
nem méltó az ember, hogy nevedet
kimondja. / Áldott légy, Uram, s minden
alkotásod, / Legfőképpen urunkbátyánk, a Nap, / Aki a nappalt adja és
aki reánk deríti a te világosságod.”
Ezek a gondolatok a természettel
kapcsolatban csak a vallásos emberekben jelennek meg, mert a világ
természetvédelemről beszél, miközben
szeméttel károsítjuk a környezetünket.
Fontos tehát, hogy olyan irodalomhoz
nyúljunk vissza, amelyben az Isten és a
természet tisztelete töretlen, és ez a
Szentírás, különösen a bibliai imák.
A reformáció 500. évfordulóján
visszatekintünk a fél évezreddel ezelőtti
vitákra és fájdalmasan tapasztaljuk,
hogy az egykor szétszakadt felekezetek
egymás ellen fegyvernek használták a
bibliai szövegeket és nem együtt énekelték a „Könyvek Könyvéből” tanult
imákat. Ezért öröm számunkra, hogy az
évforduló kapcsán különböző felekezetek és a Kárpát-medencében szétszórt
különböző dialektust beszélő magyarok
együtt olvasták fel 2-3 perces részletekben az Újszövetség szövegét plébániánk kezdeményezésére. Most
egyetlen DVD-n hallható 500 hangon
az Újszövetség szövege, melyet a Mária
Rádió stúdiói, Csíkszeredán, Kolozsvárott, és Komáromban rögzítettek. Szegeden lang János és Zólyomi Norbert
segítette a hangok rögzítését. lelkesen
besegített a jóakaratú felolvasók hang-
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jának rögzítésébe a Nyíregyházi stúdió,
a Szabadkai Pannon TV és a Nagykanizsai Rádió is. A Biblián keresztül összebeszéltek a gyulafehérvári papnövendékek, a csíkszeredai Segítő Mária
Gimnázium tanulói és tanárai. A csíkszeredai ferencesek plébánia hívei. A
kolozsvári Teológia hallgatói. A szabadkai teológiai Kateketikai Intézet
hallgatói. Nagykanizsa felnőtt kateketikai csoportjának tagjai. A SzegedTarjánvárosi Szent Gellért Plébánia
felnőtt hívei, a plébániánkon működő
kis- és nagy-cserkészek és hittanosok.
A Pozsonyban és Komáromban működő egyetemi közösség tagjai és a komáromi Mária Rádió hallgatói. A szatymazi és a szegedi Bonifert Domonkos
Általános Iskola hittanosai. A nyíregyházai görögkatolikus papnövendékek,
valamint a Szegedi Baptista Közösség
hívei.
Érdekes volt megtapasztalni, ahogy
a felolvasás kapcsán a különböző helyen élő emberek, felnőttek és gyerekek, milyen meghatódottsággal adják a
hangjukat Isten igéjének és mindeközben észrevétlenül gondolati és érzelmi közösséget teremtenek egymással.

Szükség van erre a régi-új hangra a
nagyképű és Isten ellenes (emberi) hangok zűrzavarában. Mi hívők vagyunk a
megváltó Isten keze, lába, szeme,
hangja. Nem szabad, hogy ez a hang
elnémuljon, mert akkor azt hiszik a
templomtól távoli emberek, hogy Isten
elhagyta a világot, vagy hallgat, mint
ahogyan azt a II. világháború idején
gondolták a fogolytáborban, a fronton
és a koncentrációs táborokban, mert a
világi propaganda hangos recsegése
elnyomta a hívők csendes imáját. Köszönöm mindenkinek, aki hangját köl-

csönözte az Isten szavának, hogy most
is élő, eleven hangon, a mi hangunkon
megszólaljon, jelezve, most is itt van
közel hozzánk a szívünkben és minden
jó gondolatunkban.

B.Gy

Szétszórt Magyarok
Hangzó Bibliája 2020

Tervünk az öt kontinensen szétszóródott magyar közösségek felkutatása és
bevonása a Biblia szövegének felolvasásába és rögzítésébe.
A magyar közösségek szerte a világban kulturálisan és politikailag is igen
megosztottak. Ennek ellenére a különböző konfesszióknak van egy közös
alapja: a keresztény vallási hagyomány.
Azt szeretnénk, ha ez a közös Biblia
(Ószövetség) 3 perces részletekben való
felolvasásával dokumentálódna, a felolvasó nevének, jelenlegi befogadó országának és városának megnevezésével.
2020-ban augusztus 20. környékén,
vagy Szent Gellért ünnepének (szeptember 24.) környékén látogató zarándoklatra hívnánk a felolvasásban résztvevők
csoportjainak képviselőit és a kész közös anyagot egy ünnepség keretében
Szegeden adnánk át.
A program részletei és a technikai
lebonyolításához szükséges információ
2017. szeptember 24-től elérhetők lesznek a Szegedi Nemzetközi Biblikus
Konferencia honlapján:
http://sznbk1988.hu/

Kérjük a sajtó képviselőit és minden
kedves barátunkat, hogy segítsen elterjeszteni a programot. Bejelentkezéshez
használják az alábbi e-mail címet:
benyik.gyorgy@gmail.com

B.Gy.
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Nyugdíjas Klubunk 15 fős csoportjával május 10-én Óbudán, a
Krúdy negyedben jártunk. Az ötletet
és idegenvezetést Korom Ilona tanárnőnek köszönhetjük, aki rutinos
utazóként, jó megérzéssel ajánlotta
nekünk ezt a kellemes kirándulást.
Jókedvű, összeszokott társasággal
indultunk a Nagyállomásról. Röpült
az idő, és máris Óbuda kockaköves
főterén álltunk. Sétánkat a hangulatos, elmúlt századokból itt maradt
földszintes épületek között kezdtük.
Ilike profi idegenvezetésével életre
kelt a múlt.
A tér minden épülete eredeti szépségében mutatta magát, hiszen 2013ban, a Krúdy emlékév alkalmából
minden szegletét felújították.
Ott volt mindjárt a Zichy kastély,
mely a XVII. század második felében
épült egy Mátyás korabeli templom
és kolostor romjain. A történelem
viharában funkciók tucatjait töltötte
be, még katonai ruhatárként is működött. Mellette Varga Imre szobrászművész esernyős lányokat ábrázoló
szoborcsoportját sétáltuk körül, fotózkodtunk egy-egy időtlenségbe
merevedett hölgy esernyője alatt.
Kicsit arrébb odaülhettünk a Szinbád
szobor asztalához, hogy vele együtt
gondolkodjunk a női lelkek rejtelmein. Nem titok, hogy Szinbádban
Krúdy önmagát személyesítette meg,
azt az embert, aki az ujja köré csavarta a szobalányt épp úgy, mint az
úrinőt. Akinek saját bevallása szerint
„soha nem volt otthona”, de minden
vendéglőben otthon érezte magát.
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Krúdy nyomában Óbudán

A tér másik oldalán, mintegy
ellenpólusként, a szürke Szentháromság szobor magasodik, mely az 1738as pestisjárvány áldozatainak állít
emléket. Micsoda véletlen; 1956-ban
darabjaira szedték, de 2000-ben
felújítva helyreállították.
Az Óbudai Gimnáziumból a matek érettségit éppen befejező diákok
tódultak ki, s mint feketeruhás fecskeraj csiviteltek megkönnyebbülten.
Az épület már 1878 óta oktatási intézmény, eredeti neve Szürke Nővérek Intézete volt. Falán az 1300-as

évek elején alapított Óbudai Egyetem
emléktáblája látható.
Az Árpád-híd alatt átsétálva meglátogattuk a több mint negyed évezredes Szent Péter és Pál Plébániatemplomot. A templom őseink ezeréves hitének színhelye, hiszen Szent
István királyunk templomalapító rendelkezése óta (1015) több templom is
állt ezen a helyen.
Betérve a csak számunkra kivilágított templomhajóba, gyönyörködhettünk az impozáns főoltár szépségében, elnémulhattunk a fókuszban
álló tanító Krisztus könyvet tartó
szobra előtt, rajta a kezdet és a vég
betűjeleivel. Megnéztük a főoltárnak
is beillő mellékoltárokat, a szépen
faragott keresztutat.
Egy ismertetőben a következő
szép mondatot olvastam: Álljunk
meg egy pillanatra, hajtsuk meg fejünket a mindenható Isten előtt, akinek szentelték őseink e hajlékot, és
akinek hódolni akartak művészetükkel, áldozatos szeretetükkel...
Továbbsétálva a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumba
tértünk be. Abba az épületbe, amelyikben élt és dolgozott Krúdy Gyula
író 1933-ban bekövetkezett haláláig.
A míves iparosmunkával készített
földszintes épület hatalmas kiállítási
területet rejt magában. Olyan
mennyiségű szépséges, a mindennapi
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Végül benéztünk a jelenleg is működő Kéhli vendéglőbe, ahol felirat
jelzi Krúdy Gyula törzshelyét. Itt fogyasztotta kedvenc ételét; a velőscsontot, és főtt húst reszelt tormával.
Kellemesen elfáradva, élményekben gazdagon huppantunk a hazafelé
induló vonat üléseibe. Szép, tartalmas, élményekben gazdag kirándulás
volt. Köszönjük Ilike! :)
lAKÓNÉ MARIKA

Ökológiai megtérés
élet szinte minden területét átfogó
tárgyi emlék van felhalmozva benne,
amelyet sok órán keresztül lehetne
nézegetni. Egy-egy ismerős tárgy
gyermekkorunkat idézte, emlékeztetve bennünket arra, hogy lassacskán
mi is múzeumi darabokká nemesülünk. :)
Voltunk az Óbudai Társaskörben,
ahol kedvesen körbevezettek bennünket, megnézhettük a gyönyörű bársonyszékekkel, naponta hangolt zongorával, különleges csillárokkal berendezett hangversenytermet. Megszólaltatták nekünk a verklit, és beleshettünk egy zenepróbára is. Kávéztunk, sütiztünk a büfében, sőt a
falra kiakasztott itallapról azt is megtudhattuk, miben különbözik egymástól a tízféle különböző elnevezésű fröccs.

A Gondviselésnek köszönhetően
február végén részt vehettem egy teremtésvédelmi képzésen Esztergomban, melynek szervezője a Naphimnusz
Teremtésvédelmi Egyesület volt. Fő
előadói: Székely János püspök atya,
Nobilis Márió atya, Ifj. Dr. Zlinszky
János ökológus kutató. legfontosabb
téma Ferenc pápa: „Áldott légy”
enciklikája és az utóbbi 20-30 évben
megjelenő egyéb a témával kapcsolatos
egyházi megnyilvánulásokon keresztül
az egyéni felelősségünk kihangsúlyozása volt.
Püspök atya pl. kiemelte, hogy a
„hajtsátok uralmatok alá...” felszólítás
nem leigázást jelent, hanem jó pásztorának lenni a teremtett világnak.
Zlinszky János ökológus az ide vonatkozó egyházi tanításokat említette
meg Boldog VI. Páltól napjainkig,
melynek legfőbb tanúsága, hogy a
Katolikus Egyház már a 60-as évektől
kifejezi a teremtett világ iránti aggo-
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dalmát. Nagyon tetszett az előadásból a
fenntartható fejlődés definíciója: „A
szükségletet úgy kell kielégíteni, hogy
a jövő nemzedéknek is megmaradjon a
lehetősége szükségleteinek kielégítésére.”
Márió atya „A teremtésvédelem lehetőségei a közösségépítésben, pasztorális és evangelizációs együtt-cselekvésben” című előadásában az egyház
felelősségét emelte ki, valamint igen
gyakorlatias példákkal világított rá az
alábbi fogalmakra: teremtéstudatosság,
környezeti kérdés keresztény szemmel,
önkorlátozás és böjt. Mit tehetünk, milyen eszközök állnak rendelkezésünkre? Igen széleskörű lehetőségek közül
válogathatunk a környezettudatos életforma gyakorlását illetően: egyházi
épületeink, rendezvényeink, szemléletformálás, közösségek, liturgia, prédikáció, kapcsolatok, helyi találékonyság.
Előadását a következő mondattal zárta:
„Sokat várhatunk egymástól, de ne
várjunk a másikra!” Majd a laudato Si
205. pontját idézte:
„De nincs minden veszve, mert az
emberek, akik képesek végletekig lealacsonyodni, képesek felemelkedni,
újra a jót választani és megújulni is,
minden rájuk erőltetett mentális és
társadalmi korlátozás ellenére. Képesek
őszintén magukba nézni, rádöbbenni
megcsömörlöttségükre, és az igazi
szabadság felé vezető, új utakra lépni.
Nincsenek rendszerek, amelyek teljesen kiirtanák a jóra, az igazságra és a
szépségre való nyitottságot, sem azt a
válaszadó képességet, amelyet Isten
folyamatosan bátorít az emberi szív
legmélyén. Minden embertől kérem,
aki e világon él, hogy ne felejtse el ezt
a méltóságát, amelyet senkinek sincs
joga elvenni tőle.”
A fentiekből és a feltámadt Krisztus
öröméből fakadó optimizmussal hívok
minden kedves hívőt környezettudatos,
természetbarát, az ökológiai válsággal
foglalkozó, az éghajlatváltozás ellen
küzdő, klímabarát, helyi termékeket
előnyben részesítő, energiatakarékos
életvitel folytatására, kialakítására.
Zárásul hadd idézzem az enciklika
alábbi súlyos mondatát: „Minél üresebb
valakinek a szíve, annál nagyobb szüksége van arra, hogy tárgyakat vásároljon, birtokoljon és fogyasszon.”
Kezdd önmagadon az ökológiai
megtérést!
KAlOCSAI TIBOR
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ErDÉLYI KÖruTAzÁSuNK 2017. június 9-15.

Június 9-én, pénteken korán reggel gördült ki a buszunk a Tátra térről, negyven várakozással teli utassal,
plébániai közösségünk barátokkal
kiegészült tagjaival.
A hét naposra tervezett körutazás
első állomásán, Nagyszalontán a 200
éve született Arany Jánosra, a magyar
nyelv páratlan gazdagságát bemutató
nagy költőnkre emlékeztünk. Tovább
utazva Nagyvárad gyönyörűen felújított főterén sétáltunk, majd a Püspöki
Székesegyház kincstárában Szent
lászló királyunk aranyozott hermáját
tekinthettük meg.
Délután a Királyhágón át a Kőrös
menti Feketetói vásárba érkeztünk. Itt
a sokak számára lim-lomnak tekintett
portékák között azért akadt értékes
ritkaság és hagyományos vásárfia is.
Volt, aki festményt, mások kovácsoltvas zászlótartót, nagyítót vagy szalmakalapot vásároltak. Este érkeztünk
Kalotaszentkirályra, ebbe a szép fekvésű, rendezett virágos magyar faluba, ahol a szállásadó családok meleg
szeretettel fogadtak bennünket. Este a
falu kultur központjában, a csűrben
közös vacsorán és azt követően népművészeti műsoron vettünk részt,
autentikus népzenével és néptánccal,
a gyönyörű kalotaszegi népviselet
részletes bemutatásával.
Ez az élmény másnap Tordaszentlászlón folytatódott, ahol a Kalotaszegi Tájmúzeumot mutatta be nekünk egy idős helybeli tanár bácsi.
Szombaton további nagy élmények vártak még ránk. Mindenkit lenyűgözött a Székelykő lábánál fekvő
Fráter György kastély

Torockó festői látványa, majd Nagyenyed következett. Az ősi református
kollégium udvarán megkoszorúztuk
az alapító Bethlen Gábor fejedelem
szobrát, és megemlékeztünk a hírneves iskola még híresebb diákjairól és
tanárairól. A kollégium falán márványtábla őrzi többek között Kőrösi
Csoma Sándor, Pápai Páriz Ferenc,
Misztótfalusi Kis Miklós, Zilahy lajos emlékét.
Az estét az alvinci ferences kolostorból átalakított panzióban töltöttük. A jó vacsora után kisétáltunk a
Maros partra. Itt Martinuzzi Fráter
György lerombolt kastélyának romjai
emlékeztettek a régmúlt szomorú
eseményére, Fráter György itteni
meggyilkolására.
Vasárnap reggel a ferences kolostor műemlék templomában vettünk
részt szentmisén, majd tovább utaztunk a szászok szép városába, Medgyesre. Fallal erődített evangélikus
templomuk és a belváros itt is gyönyörűen felújított állapotban van.
Irigylésre méltó, hogy Románia milyen ügyesen használja fel az Európai
Unió anyagi támogatását a műemlékek helyreállítására, legalábbis a
szász eredetű, illetve román többségű
helyeken.
A reggel meglátogatott marosszentimrei Árpád-kori romtemplom
és a keresdi Bethlen kastély még
felújításra vár. Ez utóbbi gyönyörű
épületnél megtudtuk, hogy a kastélyt
az örökösök nemrégen visszaigényelték, de anyagiak hiányában nem
tudták rendbe hozni. Végül Böjte

Csaba testvér vette bérbe tőlük, és az
általa szerzett pénzekből már több
éve folyik a szakszerű felújítás.
A vasárnap további nagy élménye
volt még Székelyderzs unitárius erődtemploma, frissen felújítva, a világörökség része. A kék színben ragyogó
templombelső falfestményei a Szent
lászló legendát ábrázolják. Az erődített belső falak alatt gabonatároló
hombárok és sorszámozott zárható
fülkék találhatók. Itt tárolják mind a
mai napig a falu családjai a szalonnát
és füstölt húsokat.
Tovább utazva Máréfalván székelykapukat láthattunk és Homoródfürdőn a lobogó forrásból savanyú
borvizet ihattunk.
Este Szentegyházán aludtunk,
innen indultunk másnap reggel egy
traktoros erdei kirándulásra a Hargita
lábainál fekvő szép vidékre. Itt is
olyat láttunk, ami csak Erdélyben
lelhető fel. A Nádasszéki Gyógyfürdő
látványa számunkra meghökkentő
volt A helybéliek szerint „banyafürdőnek” becézett meleg gyógyvizű
fürdő egy kicsi négyzet alakú medencéből áll, amelybe nyakig merülve álldogálnak a gyógyulni vágyó
öregek. Nagy nevetések közepette
magyarul politizálgattunk velük.
Délután Vargyason a bútorfestőfafaragó Sütő család 300 éve fennálló
portáját és műhelyét látogattuk meg.
A család 16 generáció óta készíti a
szebbnél szebb népi iparművészeti
remekeket. A mostani fiatal házigazda, Sütő István két nagyobbik, óvodáskorú fiacskája is már ott gyakorolja a bútorfestés virágmintáit az apja
keze alatt a tisztaszobában.
Aznap még megnéztünk két Daniel Kastélyt és a Makovecz Imre tervezte vargyasi református templomot, majd Kisbaconban a Benedek
Elek Kúriát. Ugyanitt működő vízimalmot is láthattunk.
Este a Brassó melletti Négyfaluban, ide települt csángó magyar családoknál kaptunk remek szállást és
bőséges finom ellátást.
Körutazásunk programokban legdúsabb napja kedd volt, ezt már csak
röviden sorolom fel, pedig rengeteg
új élménnyel és ismerettel gazdagodtunk. Reggel a zágoni Mikes Kastély
kiállításait néztük végig. Mikes
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Köszönetet mondunk a program
összeállításáért és levezetéséért
Baricz Zsolt tanár úrnak, valamint a
sok kiegészítő információért Barna
Gábornak és Benyik György atyának.
Mi tagadás, Trianon után 97 évvel
is fájó számunkra, hogy e sok érték és
csoda már nem Magyarországé, de
hál’ Istennek az Európai Unión belül
a nemzet összetartozását ma már
szabadon megélhetjük.
Erre utaló szép idézet olvasható a
zágoni Mikes kastély kertjében álló
faragott szobor talapzatán:
„VAGyUNK, AMIK VOlTUNK ÉS
lESZÜNK, AMIK VAGyUNK”

Székelyderzs - Erődtemplom

BEREZNAINÉ DEÁK JUDIT

Kelemenen kívül jelentős anyaggal
emlékeznek itt Kiss Manyi színésznőre, a község szülöttére. Útközben
Csomakőrösön megkoszorúztuk Kőrösi Csoma Sándor szobrát, majd
Kovásznán a városközpontban feltörő
vulkanikus bugyborékoló pokolsárt
tekintettük meg.
Zabolán csángó múzeumot láttunk, Gelencén a világörökségnek
nyilvánított középkori templom falfestményeit csodáltuk meg.
A sok program miatt sajnos kevés
idő maradt az alsócsernátoni Haszmann Pál Múzeum páratlan néprajzi
gyűjteményének végignézésére, de
még hátra volt szász város, Prázsmár
világhírű erődtemploma, az esti séta
Brassó óvárosában, és a híres Fekete
Templom építészeti és művészeti
szépségeinek megismerése.
Szerdán a Fogarasi havasok felé
vettük az irányt. A busz a Balea vízesésig tudott felmenni. Sajnos a
Transzfogarasi út még le volt zárva és
a drótkötélpályás felvonó sem működött, de így is ízelítőt kaptunk a táj
fenséges szépségéből. Aznap még
megtekintettük a kerci ciszterci apátság romjait és nagyot sétáltunk Nagyszeben központjában. Innen már hazafelé vettük az irányt, este Csernakeresztúron magyar családoknál
aludtunk.
Az utolsó napon, csütörtökön Vajdahunyad várkastélyánál kezdtük a
programokat, majd Marosillyén meglátogattuk Bethlen Gábor fejedelem
szülőházát, melyet szintén Böjte
Csaba testvér vett a gondjaiba.

Még egy nagy meglepetés volt
Guraszáda kicsiny Árpád-kori temploma, amely ma görögkatolikus rítusú. Belépve a pici épületbe elámultunk annak középkori freskóin,
melyek az utolsó négyzetcentiméterig
borítják a falat és a mennyezetet.
Utolsó állomásunk a szintén frissen felújított kegytemplom volt Máriaradnán. Itt nemcsak a kegyképet,
hanem a most megnyílt múzeumot is
megtekintettük, ahol a tárlókban útitársunk, Barna Gábor néprajztudós
professzor könyveit is felfedezhettük.
Utolsó pénzünket az ÓpálosMénesi Balla borpincében sikeresen
elköltöttük és este 7 órára fáradtan, de
boldogan értünk haza.
Keresd - Bethlen-kastély
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Az erdélyi út során számos történelmi személyiség nevével találkozhattunk. Az alábbiakban az ő rövid bemutatásukat olvashatják.

Fráter György (Kamičak, Horvát Királyság, 1482. június 18. – Alvinc, 1551. december 17.)
Fráter (anyja családi nevéről Martinuzzi) György vagy György barát, köznyelven a „fehér barát”,
pálos szerzetes, katona, országos és erdélyi politikus, helytartó, váradi püspök, majd esztergomi
érsek és bíboros. Az Erdélyi Fejedelemség megszervezője a 16. század második felében. Az új
állam vezetője János Zsigmond fejedelem volt, de a legfontosabb döntéseket Fráter György hozta.
Külpolitikailag Erdély nem volt független, hűbérura a szultán volt, akinek adót fizetett.
Fráter György 1551-ben Izabella királynét és fiát, János Zsigmond fejedelmet lemondatta a
trónról. Izabella szülőhazájába, lengyelországba távozott. György barát Erdélyt átadta Ferdinánd király
megbízottainak. Jutalmul Ferdinánd kinevezte őt erdélyi vajdává, esztergomi érsekké és III. Gyula pápánál bíborosi
kinevezést eszközölt ki számára. A barát Erdélybe Habsburg-katonaságot hívott, mire a török támadásba lendült. A
támadást Fráter György, magát a szultán hívének mutatva, igyekezett leszerelni és tárgyalásokat kezdett a délvidéki
pasákkal. Erre a benne árulót sejtő császári parancsnok, Castaldo, I. Ferdinánd beleegyezésével alvinci kastélyában
1551. december 17-én meggyilkoltatta. Castaldo az orgyilkosság végrehajtására a bíbornok titkárát, az olasz Marco
Aurelio Ferrarit bérelte föl. György barátot az alvinci kastély nyugati bástyájában berendezett kastélykápolnában
gyilkolták meg Castaldo császári biztos bérencei két puskalövéssel és 75 szúrással. 69 éves volt. A „Jézus Mária!”
kiáltással összeroskadó főpap hulláját megcsonkították, fülét, melyről azt tartották, hogy születésétől fogva szőrös
volt, levágták, hogy a királyhoz küldjék. Aztán ott hagyták vérében fagyva a szoba padlóján. Holtteste hetven napig
hevert temetetlenül, mert a gyilkosság után a személyzet életben maradt tagjai elmenekültek a kastélyból. Csak 1552
februárjában mentek érte fel a gyulafehérvári káptalan emberei, és a Szent Mihály székesegyház kriptájában temették
el.

Avram Iancu (Felsővidra, 1824 – Körösbánya, 1872. szeptember 10.) erdélyi román jogász volt,
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc ellen Erdélyben szervezett császárhű román felkelés
vezetője. A 2. balázsfalvi gyűlés után a román csapatok szabályos irtóhadjáratba kezdtek a
védtelen magyar települések ellen. Az egyik legnagyobb visszhangot keltő román akció a zalatnai
mészárlás volt. Avram és társa Petru Dobra vezette a román csapatokat. A preszákai mezőn
lemészároltak 700 fegyvertelen nemzetőrt, asszonyt és gyereket. Október közepétől tucatnyi
magyar település lakosságát ölték meg a románok. 1849. január 8-án Ioan Axente Sever bevonult
Nagyenyedre és a kb. 8000-9000 főnyi felkelő csapata feldúlta a várost és válogatott kegyetlenségek közepette lemészárolt mintegy 900 embert. További öldöklések voltak még Hariban, Nagylakon, Borosbenedeken és Járán. 1849 tavaszán Bem József győzelmeinek eredményeképpen a pusztítások abbamaradtak. Avram
Iancut a magyar forradalom leverése után nem vonták felelősségre a népirtás szervezése és vezetése miatt.
Daniel-kastély (Olasztelek)
Az erdővidéki Olasztelek
jelentős műemléke a Daniel-kastély, a falu központjában található reneszánsz
stílusú épület. A faluba
1333-ban Károly Róbert telepített olasz mesterembereket. A Daniel-kastély helyén
már a 16. század végén is
állt egy udvarház, mely Báthory Gábor fejedelem adományaként 1609-ben
került a vargyasi Daniel család birtokába. Bethlen Gábor fejedelem 1621ben megerősítette bizalmasa, Dániel (I.) Mihály (†1641) olaszteleki
birtokjogát. A kastélyon az utolsó nagyobb méretű átalakítást az 1880-1890es években Daniel Gábor és Rauber Mária végezte: egy északi, klasszicizáló
szárnyat építtetett az épülethez.

Baranyi pál (Jászberény,
1657. január 25. – Nagyszombat,
1719. december 8.) jezsuita prédikátor. 1674-ben Gyöngyösön belépett a jezsuita rendbe. Miután tanulmányait befejezte, Erdélybe került misszióba, és Kolozsváron a
gimnáziumban tanított négy évig. A
teológia elvégzésére Grazba helyezték. Pappá szentelése után, 1690-től
Gyulafehérváron volt házfőnök és
hitszónok. A románok egy részét
megnyerte a katolikus egyháznak.
1703-ban visszatért Magyarországra, Pesten öt évig hitszónok és az
ottani rendház főnöke volt. Ezután
Nagyszombatba rendelték, ahol
nyolc évig volt az ottani rendház
főnöke és magyar hitszónok. Megtanult románul és katekizmust is
kiadott román nyelven.
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Kájoni János (1629–1687) erdélyi születésű, román családból származó ferences szerzetes,
orgonista, orgonaépítő, énekszerző és -fordító, a Kájoni Kódex alkotója. Tanulmányait a kolozsvári jezsuita atyáknál kezdte és Csíksomlyón folytatta. 1647-ben lépett be a csíksomlyói
kolostorba. Nagyszombatban zeneszerzést tanult. 1655-ben pappá szentelték. A csíksomlyói rendházban, Mikházán és Szárhegyen is teljesített szolgálatot. Cantionale Catholicum egyházi énekeskönyvét háromszor adták ki. 1679-ben kapott engedélyt arra, hogy tankönyveket is előállítson.
A magyar szabadságharc idején, 1849-ben itt nyomtatták a Hadi lapot, és itt készült több forradalmi kiáltvány. 1687-ben halt meg Szárhegyen, és ott nyugszik a templomkertben jeltelen sírban.
Zágoni Mikes Kelemen (1690-1761) magyar író, műfordító, II. Rákóczi Ferenc íródeákja, kamarása, aki elkísérte a fejedelmet lengyelországba, Franciaországba és Törökországba. Haláláig
kitartott mellette, illetve később emléke mellett is. A magyar irodalomban a rokokó mestereként,
a magyar széppróza megteremtőjeként tartják számon. „Édes néném” kezdetű levelei (fiktív
személyhez szólnak) az erdélyi népélet legszebb és dokumentum értékű leírásai. Ezeket a
„Törökországi levelek” című gyűjtemény őrizte meg, melyekben számos történelmi, vallás- és
művelődéstörténeti adatok maradtak fenn. Ezen kívül számos francia vallási, egyháztörténeti,
pedagógiai művet fordított le magyarra. Művei életében nem kéziratban maradtak.
Kiss Manyi (1911-1971) Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színésznő, érdemes és kiváló
művész. 1926-tól Kolozsvárott, 1928-tól Miskolcon, majd 1929 és 1932 között Szegeden játszott.
1932 után olasz artista férjével külföldi cirkuszokban lépett fel. 1934-ben Budapesten debütált.
Pályáját a Pódium kabaréban folytatta. 1935-ben a Király Színházban egy „beugrással” alapozta
meg fővárosi hírnevét. 1938-ban a Fővárosi Operettszínház szerződtette, emellett játszott még a
Magyar Színházban, az Andrássy úti Színházban, az Erzsébetvárosi Színházban, a Márkus Park
Színházban és a Vidám Színházban is. 1943-ban a Vígszínházba szerződött. Ekkor már a budapesti közönség egyik kedvence volt. 1954-ben a Madách Színház szerződtette, ahol felfigyeltek
drámai tehetségére, és megkapta a Kurázsi mama főszerepét. Ettől kezdve szerepköre kibővült: a
sokszor groteszk, tragikomikus színekkel jellemzett vígjátéki alakok mellett a drámai művek
tragikus hőseit is eszköztelen játékkal, átütő erővel, hitelesen formálta meg. Sok pályatársa csodálta átváltozó
képessége miatt, percek alatt képes volt felvenni a szerepe szerinti figurát. 1954-ben Jászai Mari-díjat, 1957-ben
Kossuth-díjat kapott, 1962-ben érdemes, 1964-ben pedig kiváló művészi címmel tüntették ki. Pályatársai csak az
utolsó napokban értesültek halálos betegségéről. legismertebb dala a „Jaj de jó a habos sütemény”.

Az
Erdélyi unitárius Egyház
a Romániában élő unitáriusok
közössége, amely 1568-ban
alakult Erdélyben, mint az egyik
első unitárius egyház. A 2002-es
népszámlálás adatai szerint az
egyháznak 66 846 tagja volt, ami
Románia lakosságának 0,3%-a,
Erdély lakosságának pedig 1%-a.
Az egyház püspöke 1996-2008
között Szabó Árpád volt. 2008
december elején a Fehéregyházi
Zsinaton az Egyház 31.
püspökének Bálint Benczédi
Ferencet választották. 2010.
november 22-én az egyház
egyesült a Magyarországi
Unitárius Egyházzal, Magyar
Unitárius Egyház néven,
Kolozsvár központtal.

Dávid Ferenc (1520-1579) az Erdélyi Unitárius
Egyház megalapítója és első püspöke. 1545-1551 között
Wittenbergben, és Odera/Frankfurtban tanult. Hazatérve
katolikus plébános, de csakhamar csatlakozott a
reformáció lutheránus ágához és annak püspöke lett.
Később a helvét hitvallás elfogadásával református
püspök lett. Besztercén iskolaigazgató, Petresen lelkész,
majd Kolozsváron iskolaigazgató. 1555-től Kolozsvár
főlelkésze. Később János Zsigmond erdélyi fejedelem
udvari prédikátora lett. Ekkortól kezdett antitrinitárius
(későbbi nevén „unitárius”) nézeteket vallani. 1567-ben János Zsigmond
neki adta a gyulafehérvári nyomdát. A Tordai országgyűlésen (1568. január
6-13.) Európában elsőként határozatot hoztak a vallásszabadság biztosítására: „A prédikátorok minden helyen hirdessék az evangéliumot, mindenki
az ő értelme szerint, és a közösség, ha elfogadja, jó, ha nem, pedig senkit ne
kényszerítsenek arra, amit lelke el nem fogad, de mindenki olyan prédikátort
tarthasson, amelyik neki tetszik. Ezért senki az elöljárók közül, se mások a
prédikátorokat ne bántsák, a vallásáért senkit ne szidalmazzanak, az előbbi
szabályok szerint. Nem engedik meg senkinek, hogy a tanításért bárkit is
büntessenek vagy fenyegessenek, mert a hit Isten ajándéka, ez hallásból van,
a hallás pedig Isten Igéje által.” 1571-ben János Zsigmond halála után a
katolikus Báthory István lett Erdély fejedelme, és visszavette a gyulafehérvári nyomdát az unitáriusoktól. Az 1572. évi marosvásárhelyi országgyűlés
kimondta az újabb hitújítások tilalmát is. Dávid Ferencet ennek a tilalomnak
az alapján fogta perbe 1579-ben Báthory Kristóf fejedelem. Hite miatt
életfogytiglani fogságra ítélték. A dévai várbörtön foglyaként halt meg.
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Benedek Elek (Kisbacon, 1859. szeptember 30. – Kisbacon, 1929. augusztus 17.) magyar
újságíró, író, országgyűlési képviselő, „a nagy mesemondó”. 1889-ben részt vállalt a Pósa lajos
által indított első irodalmi értékű, hazafias szellemű gyermeklap, Az Én Újságom szerkesztésében.
Sebők Zsigmonddal együtt szerkesztője volt a Jó Pajtás gyermeklapnak. 1921-ben hazatért a
trianoni békeszerződés által Romániához csatolt Kisbaconba és ott élt haláláig. Példaképe,
szervezője volt a szárnyait bontogató romániai magyar kalákásoknak és a Cimbora című ifjúsági
lapot szerkesztette. Mint meseíró, a magyar gyermekirodalom egyik megteremtője. Ifjúsági
írásaival, szerkesztői működésével az élen járó pedagógusok között foglal helyet.
Arany János (Nagyszalonta, 1817. március 2. – Budapest, 1882. október 22.) magyar költő, tanár,
újságíró, a Kisfaludy Társaság igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja és főtitkára. A
magyar irodalom egyik legismertebb és egyben legjelentősebb alakja. A legnagyobb magyar
balladaköltő, ezért nevezték a ballada Shakespeare-jének, vállalt hivatala miatt a szalontai
nótáriusnak, de szülővárosában – vélhetően természete miatt – a hallgati ember titulussal is
illették. Fordításai közül kiemelkednek Shakespeare-fordításai. Szegény református családba
született. Szüleinek késői gyermeke volt, akik féltő gonddal nevelték, hiszen a tüdőbaj miatt kilenc
testvére közül nyolcat előtte elvesztettek. Ő azonban igazi csodagyerek volt, már tizennégy éves
korában segédtanítói állást tudott vállalni, és támogatta idősödő szüleit. Az anyagi javakban nem
dúskáló családi háttér ellenére olyan nagy és sokoldalú szellemi műveltségre tett szert, hogy felnőtt korára a latin, a
görög, a német, az angol és a francia irodalom remekeit eredetiben olvasta, és jelentős fordítói munkát is végzett. Ő
a magyar nyelv egyik legnagyobb ismerője, és ehhez mérten páratlanul gazdag szókinccsel rendelkezett. Pusztán
kisebb költeményeiben mintegy 23 ezer szót, illetve 16 ezer egyedi szótövet használt.
Erdélyi kirándulásunk során a 200
éve született nagy költőnkre a nagyszalontai Csonka toronyban berendezett múzeumban emlékeztünk. Arany
János példamutató szerény életének
vége felé így összegzi munkásságát:

Nagyszalonta

HONNAN ÉS HOVÁ?
(részlet)

Földi pályám’ ami nézi:
Annak immár vége lesz,
Vissza senki nem idézi; –
S rövid foglalatja ez:

Mély homályban, éjféltájban,
Kis fény is ha nagynak tetszik,
Hogy a föld körén bolyongtam:
Egy barázdát én is vontam.
Az emberek ráveték
Pillantásukat egy percig, –
S egy tudós tán megfigyelt
És lapjára, sok száz jelhez
– Ahogy csillagfutást felvesz –
Könnyed, vékony karcolással
Rólam is tőn némi jelt.

Mire reggel ő sem ismer;
S összevéti annyi mással
A jövendő nemzedék,
Mely se kérdi tán, se tudja,
Nem is igen lesz rá gondja:
Hogy itt éltem, s a tömegben
Én is lantot pengeték.

1877. júl. 14.

Szerencsére e szomorú jövendölése
nem vált valóra, kívánom, hogy a
„jövendő nemzedék” még nagyon
sokáig ismerje és szeresse halhatatlan
munkásságát!

BEREZNAINÉ JUTKA

Vargyas - A Sütő család székelykapuja

Kerc - Bethlen-kastély

A Wikipédia alapján összeállította: DR. BENyIK GyöRGy, BEREZNAINÉ DEÁK JUDIT ÉS ZÓlyOMI NORBERT
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VIII. Isteni Irgalmasság Konferencia

2017. április 22-én Szegeden, a
Dómban rendezték meg a VIII. Isteni
Irgalmasság Konferenciát, melyen
Kiss-Rigó lászló – a Szeged-Csanádi
egyházmegye püspöke, Katona István nyugalmazott egri segédpüspök,
és Gregorz Blizniak – az irgalmasság
lengyel misszionáriusa tartottak előadásokat.
Kondé lajos atya házigazdaként
köszöntötte a résztvevőket, majd bemutatta a Dómot.
Ezt követően Ferenc pápának az
irgalmasság szent évére írt imájával
kezdődött a konferencia:
„Urunk, Jézus Krisztus,
- Te arra tanítasz minket, hogy irgalmasak legyünk, mint a mennyei Atya.
- Azt mondtad nekünk, hogy aki
Téged lát, az Őt látja. Nézz ránk , és
szabadok leszünk.
- Szeretettel teli tekinteted megszabadította Zakeust és Mátét a pénz
rabságából;
- A házasságtörő asszonyt és Magdolnát bűneitől;
- Sírásra fakasztotta Pétert a tagadása
után;
- Biztosította a mennyországot a bűnbánó latornak.
Add, hogy valamennyiünket személyesen megszólítsanak szavaid, és
felismerjük életünkben Isten ajándékait!
Urunk, Jézus Krisztus,
- Te vagy a láthatatlan Atya látható
arca, azé az Istené, aki megbocsátja
bűneinket, elfogad és olyannak szeret, amilyenek vagyunk.

- Add, hogy Egyházunk a világban a
Te látható arcod legyen, feltámadt és
megdicsőült Uráé.
- Segíts, hogy papjaid gyöngeségeiket megtapasztalva igaz együttérzéssel legyenek azok iránt, akik még
nem ismerték fel teremtő szereteted.
- Add, hogy bárki papjaidhoz fordul,
úgy érezhesse, hogy Isten várja, szereti őt és megbocsát neki.
- Küldd el lelkedet, hogy az Irgalmasság Évében egyházunk megújult
lelkesedéssel vihesse el a szegényekhez az örömhírt, hirdesse a börtönök
foglyainak és az elnyomottaknak a
szabadságot, a vakoknak pedig adja
vissza látásukat.
Szűz Mária, az Irgalmasság Anyja
közbenjárására kérjük ezt Tőled, aki
élsz és uralkodol az Atyával és a
Szentlélekkel egységben mindörökkön örökké. Amen. (Ferenc pápa nyomán)
Az imádság után Kiss-Rigó lászló püspök arról beszélt, mennyire
fontos, hogy az Egyház és az egyháziak a feltétel nélkül szerető, megbocsátó, irgalmas Isten képét közvetítsék a világ számára. Ezért is fontos
és követendő példakép a világ számára Szent Fausztina nővér és Alacoque
Szent Margit.
A püspök atya szentírási történetekkel (az elveszett drachma, az elveszett bárány, a tékozló fiú, a házasságtörő asszony) támasztotta alá Isten
irgalmát és az ember bűnösségére
adandó válaszát.
Az irgalomra szüksége van a bűnös embernek. Irgalmas szeretettel
kell embertársaink felé fordulni úgy,

11
hogy közben közösségünk, hitünk és
értékeink ne csorbuljanak.
Katona István nyugalmazott egri
segédpüspök Máriáról, a megtestesült
irgalomnak, Jézusnak anyjáról beszélt. Mária példát ad arra, hogyan
lehetünk irgalmasak mások iránt. II.
János Pál pápa szavaival fejezte be
Katona atya előadását: ahogy az
egyes ember a boldogságot, úgy a
népek a békét csak Isten irgalmassága
által nyerhetik el.
Az utolsó előadást Gregorz
Blizniak, az irgalmasság lengyel
misszionáriusa tartotta. Fausztina nővér által terjesztett isteni irgalmasság
ügyéről, az irgalmas Jézus képről, az
Isten iránti feltétel nélküli hitről és
bizalomról beszélt. Elmondtal, hogy
a megyéspüspök felkérésére SzegedMóravárosban szeretnék megalapítani a Fausztina nővér által szándékolt
férfi szerzetesrendet. Ezért szorgalmasan tanulnak magyarul.
A nap folyamán a résztvevőknek
folyamatos gyónási lehetőség állt
rendelkezésükre.
13 órakor szentmisével zárult a
konferencia első része, melyet a látogatóközpontban közös ebéd követett.
Szentségimádással folytatódott a
délután, majd az Irgalmasság Rózsafüzérét mondtuk el közösen.
A Tarjánvárosi plébániáról az
Irgalmasság imacsoport tagjai is részt
vettek a konferencián, és megerősödve tértünk haza, annak tudatában
hogy imáinkkal mi is segítjük az Isteni irgalmasság ügyét!
Imacsoportunk minden szombaton a szentmisék előtt, negyed 6-tól
imádkozza az Irgalmasság Rózsafüzért. Minden érdeklődő és az Irgalmasság ügyéért imádkozni szándékozó társunkat szeretettel várjuk!
RÁKOSNÉ RÓZSA
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Aranylakodalom

Nagy nap érkezett el életünkben, augusztus 5-én ünnepeltük 50 éves házassági évfordulónkat. Ennek kapcsán elgondolkodtam azon, mi lenne ha, elkalandoznánk a múlt emlékein, és mesélnék
nektek érdekes életünkről. Visszaemlékszem arra, hogy Fábival kedden ismertük
meg egymást, és szombaton este eljött
hozzánk megkérni apámtól a kezemet. A
szüleimet felkészületlenül érte a korai
lánykérés, lett is belőle riadalom, de apukám nem kosarazta ki a kérőmet, hanem
azt felelte, hogy meg kell várnia a nagykorúságomat. Így 16 évesen meg volt a
lánykérés, 17 évesen az eljegyzés, és 18
éves koromban házasságot kötöttünk,
ami aztán egy teljesen új útra állított bennünket, főleg engem az idegenbe költözéssel...
Érdekesen zajlott az esküvőnk napja
is: mivel a vőlegényem külföldön élt, mi
csak minisztériumi engedéllyel köthettünk házasságot, viszont erre a kérvényre
több hetet kellett várni, ami azt eredményezte, hogy közben neki lejárt a szabadsága és mielőbb vissza kellett utaznia
Belgiumba. Augusztus 5-én, szombaton
délben még nem tudtuk, hogy lesz-e esküvő vagy sem. Végül Imre bátyám közbenjárásával, a déli órákban megérkezett
a sorsunkat megpecsételő dokumentum,
így aztán Isten áldásával, délután 5 órakor hűséget fogadhattunk egymásnak a
Bátaszéki templomban, és a Községházán. Hozzáteszem, az esküvő utáni nap
már szalmaözvegy voltam, mivel csak
december elejére kaptam meg a kivándorlási engedélyt. Így Brüsszelbe érkezésem után kezdődött el közös életünk, az
egymásra találás időszaka és ez mindkettőnknek csodálatos karácsonyi ajándék
volt.
Egy kicsit előreszaladtam a történetünkkel, még visszaemlékeznék az esküvői menetre: szélcsendes, forró nyári nap
volt, de a templomba tartva olyan szélvihar kerekedett, hogy a szél letépte a fejemről a fátylat és a nászmenetet is jól
megcibálta. Még most is hallom drága,
Székely mama szavait: Édes kislányom,
viharosan indul majd az életed, küzdelmes lesz, de utána lecsendesedik és szép
lesz a folytatás, olyan, amit érdemes lesz
megérni. Valahogy igaza lett a nagymamámnak, tele meglepetésekkel fogadott
minket az új út, de egymás tekintetében
megéreztük azt az erőt, ami biztos talajt
adott a családalapításhoz.
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Na persze az első időszak, az összeszokás évei, nekünk sem volt egyszerű,
pl. emlékszem a megfelelés lázában néha
szinte ehetetlenre sikeredett a főztöm, de
a drága párom még akkor is megdicsérte,
megette és megköszönte a vacsorát. Ugye
milyen nagy ajándék az ilyen hozzáállás
egy fiatalasszony életében? Nekem az
volt.
A kezdeti években a férjem, a székelyekre jellemző, nyakas, szigorú ember
volt, amit szerencsénkre, az évek múlásával lekerekített a szeretet. Egy biztos,
mellette mindig biztonságban érezhettem
magam, mivel egész életében józan gondolkodású, családcentrikus, megbízható,
stabil férj és apa volt.
Akkor, 30 évesen már erősen vágyódott arra, hogy a szülői örömök minél
előbb beteljesüljenek, és gyerekek szaladgáljanak körülötte, de problémák
adódtak a kihordás ideje alatt, így csak
három év múlva született meg a lányunk
majd két év múlva a fiunk.

Márk születése után hamar kiderült,
hogy kiújult a betegségem, az azt követő
időszakot, műtéti beavatkozások sorozata
követte, és sajnos ezek miatt egész életemben hormon problémákkal küzdöttem, ami erősen kihatott az idegrendszeremre is. Abban az időben, a sok betegség miatt elkerülhetetlenül nehéz volt az
életünk, távol a szülőktől és a testvérektől, minden gondunkban, teljesen magunkra voltunk utalva, és azt is tudom,
hogy sajnos ezek az évek a gyerekeinkben is nyomot hagytak, de hála Istennek,
főleg Erika a maga temperamentumával
biztosította egyénisége védelmét. A gyermekeink életében, édesapjuk mindig erős
pillért jelentett, de borzasztóan féltette
őket, ezért ha néha félre is nézett, általában szigorú volt velük.
Az évek múlásával, (új vagy ideiglenes) hazámban nyelvvizsgát tettem, új
szakmát tanultam és jogosítványt szereztem. Közben a kamaszkor és a diákévek
örömein és nehézségein is túljutottunk,
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majd felnőtt gyerekeink elkezdték önálló
életüket élni. Erika Budapestre költözött,
ott élte meg szerelmeit, és érvényesítette
szakmai tudását. Márk fiunk Belgiumban
maradt, családot alapított, eljegyezte Patricia-t, és a házasságkötésük után született két aranyos, okos unokánkkal, Sárával és Céliával már a nagyszülői örömök
is beteljesülhettek. A velük töltött idő
mindig sok szép percet, plusz energiát és
feltöltődést jelentett számunkra.
Időközönként a honvágy, a szülőföld
és a rokonság közvetlen szeretetének hiánya erősítette kis családunk összetartozását. Mivel külföldön éltünk, nekünk az
ünnepek és az évfordulók voltak a legnehezebbek, de ezt a hiányt valamelyest betöltötték a barátainkkal együtt töltött szép
percek, beszélgetések, kirándulások, bálozások. Hálás vagyok a sorsnak, hogy
Belgiumban is sok jó magyar és belga barátot találtunk magunknak, és akik közül
ketten velünk ünnepelték évfordulónkat.
Ez az ismeretség is már 50 éves.
Természetesen nem feledkezhetünk
meg a távollevő kedves rokonainkról
sem, mivel ők is szerettek volna velünk
ünnepelni, de valamilyen okból kifolyólag nem tudtak közöttünk lenni, vagy betegségeiktől elgyengülten, vagy idős koruk miatt otthonaikban maradtak, de
mindannyian tudjuk azt, hogy a szívükben, a gondolataikban és imáikban hordoztak minket.
Még egy szép évfordulóra emlékezünk. Azon a napon, amikor mi esküdtünk, a férjem bátyja Ottó és felesége, tíz
éves házassági évfordulójukat ünnepelték. Nos, tíz évvel ezelőtt itt Szegeden
együtt ünnepeltük meg az aranylakodalmukat, meg a mi 40 éves együttlétünket.
Sajnos ők már nincsenek velünk. Igen,
szeretteink közül sokan eltávoztak, és
bármilyen nehéz is erről beszélni, minden
családban hiányzik egy édesapa, egy fiú,
egy testvér... Ám azt is tudjuk, hogy ők
örökre részesei maradnak az életünknek
és mindig nagy szeretettel emlékezünk
rájuk.
Abban az időben jó volt Belgiumban
az élet, de a megélhetésért nekünk is meg
kellett küzdeni, mi is sokat dolgoztunk és
spóroltunk azért, hogy semmiben se
szenvedjen hiányt a családunk. Az is
igaz, hogy életünk sokszor nehéznek bizonyult, mégis be kell látnunk, hogy
valójában milyen nagy kegyelem nekünk
a Gondviseléstől, hogy ennyi év után, jóban-rosszban még örülhetünk egymásnak, hogy aránylag egészségesek va-
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Kedves Gyerekek!

Véget ért a nyár, elkezdődött az új tanév, itt a szüret ideje. Ahhoz, hogy a tanulásotoknak is szép gyümölcse teremjen, kérni kell a
jó Isten áldását. Hiszen nélküle hiábavaló minden erőfeszítés, csakis az Ő segítségével szüretelhetünk majd a tanév végén. Benne
bízva vágjatok bele a munkába! Kikapcsolódásnak pedig itt egy kis színező és egy kedves mese.

A Szőlőfürt melléklete

Mesesarok

A piros bicikli

Borcsi egy gyönyörű piros biciklit kapott a hatodik születésnapjára. Nagyon örült a vadonatúj járgánynak. Egész nap a nyeregben ült,
és körbe-körbe biciklizett az udvaron. A pajtalakók igencsak rácsodálkoztak a kétkerekű járműre. Ilyet még sohasem láttak. Lelkesen szaladtak Borcsi előtt, amint sebesen tekerte a pedált. Néhány nap elteltével olyan gyorsan kerekezett, hogy Szellő sem bírta sokáig a tempót.
Most már inkább csak kis gazdájuk után loholtak.
– Nem jól van ez így! – kezdte a méltatlankodást Döfi, a kecske. –
Borcsi már csak a piros biciklivel foglalkozik, velünk meg alig törődik. Tavaly nyáron még Szellőn is lovagolt,
most meg le sem száll a bicikli nyergéről.
Szellőnek is rosszul esett, hogy kis
gazdája elhanyagolja, de nem akarta
szóvá tenni a többiek előtt. Most azonban, hogy Döfi nyíltan kimondta az
érzéseit, belőle is előtört a keserűség.
– Igen, ez a fránya bicikli mindent
tönkretesz. Borcsi teljesen beleszeretett.
– Hát, nincs mit tenni, ki kell vonni a
forgalomból ezt az ördöngös szerkezetet – vetette fel Kázmér, a kakas.
– Te kis harcias! – hízelgett neki Klotild. – Gondolom, haditerved is
van.
– Igen, van. Szellő a patájával elhajlítja a küllőket. Döfi a szarvával
kiveri a lámpákat, én pedig a lábammal leakasztom a láncot a helyéről.
– Ebből sem lesz többet bicikli! – rikácsolt örömében Klotild. – S ami
a legfontosabb, végre ismét velünk foglalkozik majd Borcsi.
– Mikor kezdünk hozzá? – kérdezte Döfi.
– Holnap este – felelte Kázmér.
A pajtalakók elégedetten tértek nyugovóra. Egyedül Szellő nem
volt maradéktalanul boldog. Kétségei voltak afelől, hogy helyes-e,
amit elterveztek. Szíve szerint a saját szavait is visszavonta volna, de
most már késő volt, az állatok mind helyeselték az ötletet. Másnap,
amint leszállt az este, akcióba
léptek. Nem volt nehéz dolguk, a
bicikli a pajta falának volt támasztva. Döfi akart az első lenni.
– Én majd megmutatom nektek,
hogyan kell ezt csinálni! – kiáltotta, és teljes erőből nekirontott a biciklinek.
Kitört a lámpája, és a kormánya is elhajlott egy kicsit. Ezután
Kázmér lépett a színre. Hosszú,
kampós madárkarmaival lepiszkálta a láncot a tárcsáról. Időbe
telt, mire végzett, de nagyon elégedett volt a végeredménnyel.
– Most te következel – mondták a
többiek Szellőnek.
– Szerintem már épp elég kárt tettünk a bicikliben. Így használhatatlan.
– De hát te mondtad, hogy mindent tönkretesz ez a piros veszedelem!
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– Igazad van, én is mondtam, de azóta gondolkodtam rajta, és megbántam az egészet. Lehet, hogy nem így kellene felhívni magunkra a
figyelmét. Lehet, hogy emiatt meg is haragszik ránk Borcsi.
– Hmmm, hogy erre mi nem gondoltunk – mondta eltűnődve Kázmér,
a kakas.
Reggel minden állat korán kelt. A pajtaajtó résén keresztül lesték,
hogy mi lesz. Borcsi boldogan szaladt ki a házból. Szellő még reménykedett, hogy most az egyszer előbb őket ébreszti fel, simogatja meg, és
csak utána veszi elő az új játékát. De
nem! Borcsi egyenesen a biciklihez
rohant. Amikor meglátta, hogy mi
történt vele, azonnal sírásra görbült a
szája.
– Apa! Apa! Valaki elrontotta a biciklimet! – kiabálta zokogva. Erre a szülei
is kiszaladtak az udvarra.
– Hát ezt tényleg tönkretette valaki! –
kiáltott fel az apukája. – De vajon ki?
– nézett körbe gyanakvóan az udvaron. Döfi, Kázmér és Szellő nagyon
szégyellték magukat. Ráadásul Borcsi
egész nap pityergett, és egyáltalán nem
foglalkozott velük.
Este Szellő magához hívatta az állatokat.
– Szerintem mindannyian egyetértünk abban, hogy meg kell javítanunk azt, amit elrontottunk. Vigyük el a biciklit ugyanabba a javítóműhelybe, ahol a gazda kocsiját szerelik. Hátha megjavítják ezt is.
Úgy is lett. Kora hajnalban Szellő és Ábrahám a hátára vette a kis
piros biciklit, és elvitték a közeli szerelőműhelybe. Belopakodtak, és a
kerékpárt óvatosan ráhelyezték a kocsi platójára. Aztán elbújtak. A
szerelő fiú nyitáskor vette észre a biciklit.
– Nahát, ezzel meg nem foglalkozott senki? Na, majd én megjavítom
– motyogta magában.
A delet épp akkor harangozták, amikor a szerelő fiú dolga végeztével ebédelni ment. Szellő és Ábrahám ekkor újra belopóztak a műhelybe, és felvették a biciklit.
Fél óra alatt hazaértek az erdei
ösvényen. Visszatámasztották a
helyére, a pajta falához. Amikor
Borcsi felébredt a déli alvásból és
kiment az udvarra, nagyon meglepődött. A kis piros biciklije szebb
volt, mint új korában. Szikrázott a
napfényben a lámpája, és a lánca
is a helyén volt. Örömében gyorsan felpattant rá, és tett két kört az
udvaron. Majd leszállt róla, és
odament a pajtalakókhoz.
– Szeretnék egy kicsit kocsikázni!
Segítenétek húzni a szekeret?
– Hát persze! – ajánlkoztak mindannyian az állatok.
Hol Szellő, hol Ábrahám, hol Döfi húzta a szekeret, és nem tudtak
betelni kis gazdájuk kacagásával, aki épp most jött rá, hogy mennyivel
jobb az állataival játszani, mint nélkülük biciklizni.
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gyunk, hogy békességben, szeretetben és
jólétben élhetjük mindennapjainkat.
Bizony szerencsések vagyunk, mert ha
körülnézünk a közvetlen környezetünkben, vagy a családjainkban is, bizony
szembesülhetünk azzal a ténnyel, hogy
milyen sokan vannak azok, akiknek
egyedül kell megbirkózni az élettel, mert
megözvegyültek, vagy betegek, vagy
mert nem sikerült a házasságuk, párkapcsolatuk.
A szorgalmasan ledolgozott évek
után végre elérkezett a nyugdíjba vonulás ideje, és ezzel megint nagy válaszút
elé kerültünk. Hosszas tépelődés után az
én aranyos férjem azt indítványozta,
hogy költözzünk haza. Ezt követően
rövid időn belül eldöntöttük, hogy feladjuk Belgiumban az egzisztenciánkat és
hazatelepülünk. Előbb Tamásiban próbáltunk beilleszkedni, ami rossz választásnak bizonyult, ezért aztán hosszas
keresgélés után Szegeden kötöttünk ki.
Nagyon jól érezzük magunkat mostani
környezetünkben, otthonunkban.
Itt megtaláltuk mindazt, amire idős
korban szükségünk lehet, a megszokott
városi életet, a szükséges orvosi ellátást,
a kultúrát, a napfényt, a Tátra téri egyházközösséget, és nem utolsósorban a jó
szomszédokat, akik maguk közé fogadtak minket, és megajándékoztak barátságukkal. Az elmúlt 15 év alatt már velük
is sok szép emléket gyűjtöttünk össze és
a közös ünnepek és utazások megerősítették barátságunkat is. Köszönjük nekik is, hogy osztoztak örömünkben, és
velünk ünnepeltek.
Egyik barátunk azt mondta, hogy az
az ember, aki barátokat tud maga mellett,
kevésbé érzi egyedül magát, de én hozzátenném azt, hogy ez a mondás a családjainkra is örökérvényű marad.
Beszámolómat Manna O’Well idézetével fejezném be: „Óvd meg, amid van...
Az élet csodáit. Óvd meg a szerelmet, a
családot, a barátságot, a pillanatot! Óvd
meg kincseidet!”
FERENCNÉ TERIKE
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Negyvenedik
házassági évforduló

Hálát adtunk a jó Istennek családunk
és barátaink körében, hogy együtt
tartott minket 40 éven keresztül jóban-rosszban, egészségben, betegségben, örömben, bánatban. Köszönjük hogy megajándékozott bennünket
két csodálatos gyermekkel, szerető
családdal és barátokkal! Köszönjük
Gyuri atya és Bálint szolgálatát, hogy
felejthetetlenné tették számunkra ezt
a napot!
RÁKOS ZOlTÁNNÉ RÓZSA

Életmű Díj – díszoklevél

A Magyar Reumatológusok Egyesületének éves konferenciájának keretében
Budapesten az idén négy reumatológus kapott Életmű Díjat. Egyikük
közösségünk tagja, akolitusa: Dr. Szabó Endre. Ő volt az egyetlen vidéki, a
többiek budapestiek. Szeretettel gratulálunk és jó egészséget kívánunk neki!
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Szent Mónika - a keresztény édesanyák közbenjárója
- Szent Mónika találkozók 2017-ben

A múlt század második felében az
Actio Catholica madridi gyűlésén egy
édesanya felvetette: „Mit tehetünk,
mi, édesanyák, hogy gyermekeink ne
veszítsék el hitüket?” Válaszul
többen elhatározták, hogy naponta
buzgón imádkoznak nemcsak a saját,
hanem minden édesanya gyermekének hitéért, és a hét egy napján a
templomban is elmondják közösen
napi imájukat. A kis közösséghez
mind több édesanya csatlakozott, és
1987-ben megkapták a madridi bíboros érsek hivatalos jóváhagyását.
Szent Mónikát, Szent Ágoston püspök édesanyját választották eszményképül. Az ima a világ más országaiba
is eljutott, és egyre terjed. Magyarországon 1992. augusztus 27-én Róna
Gábor jezsuita szerzetes vezetésével
alakult meg az imacsoport a kalocsai
édesanyák kezdeményezésére. Az
egyház hivatalos jóváhagyását 2009ben kapták meg, fővédnökük Erdő
Péter bíboros, prímás.
A közösségnek mindenki tagja
lehet, aki vállalja, hogy minden nap
az otthonában elimádkozza a Szent
Mónika imát és hetente egyszer az
Oltáriszentség előtt a közösséggel
együtt is.
Plébániánkon minden szombaton
az esti szentmise után a Szent Mónika
imacsoport tagjai a bennünket pártoló
édesanyákkal közösen imádkozunk
gyermekeinkért, családjainkért. Az
országos imaközösség minden évben
találkozókat szervez május és augusztus hónapban változó helyszínekkel. Tavaly a májusi találkozó
Hódmezővásárhelyen volt, az idén
pedig Szombathely adott otthont a tavaszi találkozónak. A hálaadó szentmisét püspök atyánk, Kiss-Rigó
lászló celebrálta Kürtösi Krisztián
atyával együtt, aki az országos imacsoportok vezetője.
Az augusztusi találkozó 26-án
Budapesten a Mátyás templomban
volt, mely egyben a Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közösségének
25 éves fennállását ünnepelte. A hálaadó szentmisét Erdő Péter be.
Ez az esemény az idén összekapcsolódott a Mária Út önkéntesei által
szervezett 1Úton Nemzetközi Zarán-

doknappal, melyet a gyermekeket
várókért ajánlottak fel. A mi imacsoportunk és plébániai közösségünk is
bekapcsolódott e zarándokút és Szent
Mónika találkozó egységébe és augusztus 26-án, a szombat esti szentmise után közösen, mintegy lelki
egységet alkotva a zarándokokkal,
közösen elmondtuk a Szent Mónika
imádságot. Ez az alkalom legyen nyitánya annak, hogy a Szent Mónika
imádságot ne csak ezen a napon, hanem rendszeresen szombatonként a
szentmise után közösen imádkozzuk
gyermekeinkért! Hívunk és várunk
mindenkit az édesanyák imádságára!
E zarándokútra Ferenc pápa küldte apostoli áldását:
Őeminenciája Főtisztelendő Erdő
Péter Bíboros Úrnak
Esztergom-Budapesti érsek
Magyarország
A „Mária út” által kezdeményezett „ 1Úton” nemzetközi zarándoknap alkalmából, amelyre most augusztus 26-án kerül sor, és amelynek
sajátos szándéka, hogy imádkozzék
azokért, akik gyermeket várnak,
Szentatyánk, Ferenc pápa szívélyes
üdvözletét és jókívánságát küldi.
Azt kívánja, hogy a vallásos
zarándoklaton való részvétel adjon új
lendületet, hogy Krisztust a Szűzanya
szemével és szívével szemléljétek és
kövessétek, és adjon új indítást az élet
evangéliumáról való tanúságtételre.
Őszentsége imádkozik a Szentlélek
ajándékainak bőséges kiáradásáért
és kéri, hogy imádkozzatok érte és
egyetemes szolgálatáért.
Isten Anyjának mennyei oltalmát
kéri számotokra és szívből adja Eminenciádra, a jelenlévő főpapokra, papokra, szerzetesekre és mindazokra,
akik a Szűzanya iránti gyermeki tiszteletben részt vesznek, apostoli áldását, amelyet különös jóakarattal terjeszt ki a gyermeket váró házaspárokra.
Vatikán, 2017. augusztus 10.
Pietro Parolin bíboros
Őszentsége államtitkára
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Egy anya imája gyermekéért

Az imádság mély és állhatatos
csendjében
Jövök hozzád Uram koldusan,
szegényen.
Hozzád, a jóság és irgalom Istenéhez,
Mert Te vagy reményem,
hitem és világom.
Istenem hallgasd meg az én imádságom!
Sem ég, sem föld nem zárhat el tőlem,
Mert hitem a csillagokon is túlra ér fel.

Anyasors az enyém ezen a világon,
Gondjaimat Hozzád zokogva kiáltom,
És rendületlenül vallom és hiszem:
Hogy meghallgatsz engem hatalmas
Istenem.
Uram csak Tebenned tudok mélyen hinni,
És úgy sírok, ahogy csak anyák tudnak
sírni.
Istenem Te tudod, milyen az anyai szív,
Gyermeke sorsáért mennyit fáj, mennyit
sír,
Mert nélkülük nem teljes a boldogságom,
Ó irgalmas Istenem, hallgasd meg az én
imádságom!
Add, hogy bűn álmából ők is ébredjenek,
Bűnbánó szívükkel Tehozzád térjenek.
Ugye, ezt az örömet még megadod
nekem?
Te biztos révem, drága menedékem,
És az én legforróbb esdő imádságom!
Uram térdre omolva, sírva kérlek,
El fog jönni az a nap, hogy már nem élek,
De amíg lesz két összekulcsolt kéz,
könnyes szem,
Mely föl az égre néz, s fájó anyai szív
ezen a világon.
Jézusom szeretlek és bízom Benned!

Fenti imát beküldte:
BARANyI JÓZSEFNÉ
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Isten szolgája

1977 tavaszán Szegeden tartózkodó ösztöndíjasként a frissen épült
Tátra téri templomba jártam szentmisére. Ott láttam egy papot, akiről
az a kép maradt meg bennem, amint
egy emberrel hozzá közel hajolva
beszélget. Sugárzott belőle a segítőkészség. Évekkel később, amikor már
Szegeden éltem, megtudtam, hogy a
pap Kardos Mihály atya volt, aki
akkoriban a Szent Gellért templomban szolgált. Többször láttam őt a
városban, a Korda kegytárgyboltban.
Mindig mosolygott, de sietett, mint
akinek sok feladata van.
Emlékszem a lelkigyakorlatra a
templomunkban, amely során az atya
mélyen analizálta Jézus találkozását a
szamariai asszonnyal (Jn 4, 5-15). A
Mihály atyánál végzett szentgyónásban tapasztaltam azt, hogy mennyire
képes másokat megérteni, helyzetükbe beilleszkedni.
2002-ben megrázott a hír, hogy az
atya lábát amputálni kellett. Isten
tőle, a nagyon mozgékony embertől a
mozgás korlátozásának áldozatát kérte. Ám Mihály atya megkereste a
módját, hogy hogyan tudná papi
szolgálatát másképpen teljesíteni.
Feltűnt a TV-ben, a szentírást magyarázó műsorban. láttuk a a lengyel
utcai kis házban, amelyet Mária háznak hívott. Az év meleg szakaszában
az ajtó nyitva volt, a házban az atya
imádkozott, vendégeket várt. Amikor
szükség volt rá, főleg nyáron, hiányzó papokat helyettesített szentmiséken. láthatóan nagy örömet okozott
neki nemcsak a szentáldozat bemutatása, hanem az az érzés is, hogy újra
közösségben van.
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Aztán a másik lábát is amputálni
kellett. Ez még tovább korlátozta
aktív életét. Mihály atya a mindennapi életben segítségre szorult, de
megint talált módot hívatása teljesítésére – beköltözött a Máltai Szeretetszolgálat kórházába. Ott él együtt
beteg hajléktalanokkal, beszélget velük, sakkozik, ha kérik, gyóntat.
Ahogy tudja, mutatja nekik Isten
hajlékát. lehet őt látogatni délutánonként a kórházban, szívesen lát
vendégeket. Köszönhetően egy elektromos kocsinak, tud szolgálni a
kórházon kívül is.
A felsővárosi templomban, a pénteki esti szentmise után katekézis órát
tart a kolostor előadótermében. Volt
szerencsém részt venni ilyen katekézisen. Tizenöten voltunk: iskolás gyerekek, apák, anyák, nagyszülők, minden korosztály. Az atya mindenkit ismert, nevén szólított. Pünkösd ünnepe közeledvén, mindenkinek adott
egy kézzel írt verset a Szentlélekről.
A katekézisben mindenki aktívan
részt vett az atya irányítása alatt. Olvastunk a Szentírásból a Szentlélek
eljöveteléről szóló részleteket, könyörgéseket a katolikus sajtóból.
Közben gitár kísérettel énekeltünk.
Utána azokkal, akik folytatni kívánták az olvasást, imádkozást, az atya
átment a Mária házba.
Ha szeretnénk megtudni, hogyan
lehet boldogan élni láb nélkül és mi
ad boldogságot életünkben, találkozzunk Mihály atyával. Nem is kell kérdezni őt, csak figyelni kell rá.
KRySTyNA

Nényei Gáborné:
A család születése, avagy
a megtestesült szerelem
(Könyvajánló)

Boldogságra születtünk

Nehézségeink és küzdelmeink közepette is ott a boldogságra vezető keskeny,
de megtalálható út, mind egyéni, mind
pedig családi életünkben. Ebben kíván az
olvasók segítségére lenni a hétgyermekes
és harmincegy (!) unokás szerző saját
életének tapasztalataival, sok-sok igaz,
néha mosolyt fakasztó, máskor mélyen
elgondolkodtató, életet formáló történettel.
„Menyasszony koromban szívemben
dédelgetve a szerelem csodálatos érzését,
egy fiatal párt láttam a villamoson, ölükben csecsemőjükkel. Jóság és szeretet
áradt körülöttük. Igen – értettem meg
akkor – a szerelem olyan hatalmas és
csodálatos dolog, hogy nem maradhat
elrejtve. Nem tűnhet el. A szerelem túlárad két szív határain. Sugárzik, ragyog,
másokat is boldogít. És ami még ennél is
több: megtestesül. Testté lesz. Mint az
Ige.
Az Isten szeretet. Ahogy szívesen
mondom szép magyar nyelvünkön: az
Isten szerelem. lángoló szerelem. Túláradó boldogság. Sugárzik, ragyog, másokat is boldogít. Isten túlcsorduló szerelme az egész teremtett világ. E túláradó
szerelem gyümölcsei vagyunk mi is. Sőt,
az Ő képe és hasonlatossága.”
(Szent Gellért Kiadó és Nyomda,
ára: 1480.- Ft)
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Jubileumi hajó

Nemrég tudatosult csak bennem,
hogy „zászlóshajónk” milyen szép
évfordulóhoz érkezik idén. Az idézőjel talán nem is indokolt, hiszen a
vikinghajó a Márton Áron cserkészcsapat vízi cserkész munkájának
egyértelműen jelképévé vált. Bár az
idősebbek talán ellenvetésül fölhozhatnák a sokszor megépült különféle
tutajokat is, részben jogosan, ugyanakkor azok sohasem állandó jelleggel
készültek, gyors építés és használat
után mindig el lettek bontva, és csak
meglehetősen korlátozottan (a Maroson, sodrással lefelé, egy útra ☺) voltak használhatók a vízi közlekedésre.
A tutajozós korszaknak azonban
már a vége felé jártunk 2007-ben,
amikor a csapat viking keretmeséjéhez Misi atya egy igazán nagy célt
tűzött ki: épüljön vikinghajó, melynek építésében kicsik és nagyok egyaránt részt tudnak venni, utána pedig
sokáig használni is tudják az elkészült vízi járművet. (Bár az utólagos
pletyka szerint ez utóbbiban azért
nem volt teljesen biztos, elsődlegesen
csak abban bízott, hogy legalább azt
az egy évet, amíg a keretmese tart,
kibírja a hajó ☺).
És a gondolatot tettek követték.
Az összefoglaló képanyagot mai
szemmel elnézve szinte hihetetlen
mértékben fogott össze a csapat, és
dolgozott a közös célért a hajón mindenki: a tervezésen (amibe természetesen bevontak hajókhoz értő szakembert, Szetei lászlót is), az építés
hátterének megteremtésén, a hajótest
vázának összeállításán, a külső bur-
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kolaton, az evezőkön, a díszítőelemeken, a vitorlán, az árbocon, a kormánylapáton...
A hosszú hónapok munkájának
gyümölcse beérett a 2007. esztendő
júliusának elejére. Készen volt a
Fafmir (skandináv mitológiai alak,
aki sárkánnyá változott), az újszülött,
ennek a kornak, a nagy alkotások
korának szülötte. Az utolsó festékréteg talán még meg sem száradt
teljesen, amikor július ötödikén először ért vizet a tápéi jachtkikötő rámpájának alján. És az építők izgatottan
próbálgatták az evezőket, a vitorlát, a
hajó mozgását...
Ezután jött a hajó aranykora. Természetesen a cserkészekkel utazott a
vikingek tokaji táborába, kipróbálták
a csapat kiscserkészei, az idősebbek
hosszabb evezésen éjszakai alvóhelyként is használták, megnéztük vele az
épülő autópálya-hidat, még szentmise
is volt rajta. Részt vett a makói tutajtáborban, több alkalommal ott volt az
őszi „Ember a gáton” éjszakai vízitúra mezőnyében Mindszent és Szeged között, járt a nagybetűs marosi
Szigeten is, de ünnepeltünk benne
püspöki születésnapot is! Az évek
során sok kisebb változtatás történt
rajta, a kormánylapát például rekordgyorsasággal, két-három méter után
szakadt le, ezt később a szép, de rendkívül nehéz és hosszú lapátok is követték az enyészetbe, a hajót azóta is
kenuevezőkkel hajtjuk. A díszes vitorla sem volt annyira hasznos, mint
amennyire szép – ezt a szemfülesebbek még megtalálhatják a plébánián. ☺
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Mindezek azonban nem csorbítottak a hajó népszerűségén – ennek
oka talán abban foglalható össze,
ahogyan Karak mondta Vuknak:
„biztonságos és elég tágas is” –, kedvelt közösségi tér volt akár csak néhány órás délutáni evezésekhez is.
Az utóbbi évekre lassanként megváltozott a helyzet: a hajó állapota
helyenként aggasztóan leromlott és a
javítás, valamint a kikötői költségek
igen sokba kerültek. A csapat vezetése ugyan kiállt a Fafmir megmentése mellett, azonban már-már úgy
tűnik, nincs miért megmenteni: egykori építőinek legnagyobb része mostanra az élet más vizein hajózik, a vikinghajó pedig ritkán lát vendégeket
– hogy egy másik sárkányt idézzünk
föl: „Paff elbújt a barlangjába, s most
híre hamva sincs”. Részben érthetően, mivel az egykori érzelmi kötődés
megszűnésével az objektív tényezők
kerültek előtérbe, vagyis a hajó legnagyobb ellentmondása: hogy elsősorban a kevésbé gyakorlottaknak,
gyerekeknek, idősebbeknek, ritkán
evezőknek lenne ideális vízi jármű a
stabilitásával és biztonságával, viszont ők, éppen mivel kevésbé gyakorlottak, a nehéz hajóval csak lassan
tudnak haladni, így nem jutnak
messzire az úszóháztól és a hajózás
(haladás ☺) élménye sem az igazi.
De nem lenne jó egy születésnapot ilyen borúlátóan ünnepelni.
Szerencsére nem is kell, mivel a Fafmir egy különleges ajándékot kap
erre az évfordulóra: gépi meghajtással lesz felszerelve, amivel részben
vagy teljesen rá lehet majd segíteni az
evezősök izomerejére. (Akik a saját
erejükre hagyatkoznának, nem kell
aggódniuk, a hajó tisztán kézi erővel
is hajtható lesz továbbra is.) A megújuló-újjászülető vikinghajó tehát vár
mindenkit, aki egy másik szintről (a
vízszintről ☺) is megtekintené Szegedet és szívesen belepillantana folyóink erdős-csendes birodalmába is!
NAGy GÁBOR
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Kiscserkész tanyázás
2017. július 5-9.

Egy csodaszép reggelre virradtunk július 5-én! A Nagyállomáson,
nagy csomagokkal, nagy jókedvvel
gyülekezett minden mesehős, hogy a
száműzött mesefigurák megmentésére siessenek.
A hegyekkel körülölelt Sohaországba érve szappanfocival és egy kis
kézműveskedéssel ütöttük el az utazás utáni maradék időt. Majd a következő napokban a szörnyű átok megtörésével foglalkoztunk, amit a gonosz
mesefigurák által elhagyott tárgyak
megszüntetésével érhettünk el. Így
történt, hogy a hun vezér kardja nyomába eredtünk a meredek hegyeken
keresztül, fölfedeztük Visegrádot és a
fellegvárat, hogy hatástalanítsuk a
gonosz mostoha mérgét és csapatokban harcoltunk, hogy megszerezzük Nyálas Eugén köröző plakátjának
darabjait. Végül egy hatalmas vízicsatával és szalonnasütögetéssel ünnepeltük meg ezeket a sikeres akciókat! Boldogságunkat még fokozta,
hogy az esti tábortűzön kilenc újdonsült kiscserkésznek köthették fel a
kék nyakkendőt a büszke őrsvezetők!
Ekkor megtört az átok... A tábortűz,
mindenki nagy ijedtségére, robbant
egy nagyot, de nem sokkal utána ijedt
arcaink mosolyra fakadtak, hisz éreztük, hogy szabadok vagyunk, nem köt
ide minket semmilyen gonosz erő!
Így másnap összepakoltunk, játszottunk egy nagyot és a végső va-
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rázsigét elénekelve elbúcsúztunk
egymástól. Sok-sok kalanddal föltankolva, fáradtan, de annál vidámabban
tértünk haza a mesevilágból! ☺
Hókusz és Pókusz, hip-hop itt terem, csiribi-csiribá BUMM!
Tél hercegnőinek vezetője,
ANASZTÁZIA

Filmforgatás Kistótfalun

Egy forró nyári napon, 2017.
augusztus 4-én, útra kelt a csapat,
hogy egy izgalomban bővelkedő táborban vegyen részt. Miután kissé
kifulladva megérkeztünk, a Tenkes
kapitányának forgatásán találtuk
magunkat Kistótfalu mellett, a hegy
aljában.
Az elkövetkező napokban azzal
foglalatoskodtunk, hogy felépítsük
lakóhelyünket. Ám nem csak a munka várt minket, hanem egy izgalmas,
fárasztó túra is. Sok játékban is ré-
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szünk volt, mint pl. hadijátékban,
ahol mindenki eszére szükség volt.
Természetesen az örökzöld méta sem
maradhatott el. Egy ügyességi játékban is részt vettünk, ahol rohampályán kellett minél gyorsabban
végigügyeskedni magunkat.
A nagyobbak elmentek próbázni
az erdőbe, a többiek pedig felkerekedtek, és kirándultak egy erdészházhoz, hogy a szabad ég alatt töltsék az
éjszakát. Miután mindenki megérkezett, jókedvű beszélgetés vette kezdetét, amely egészen késő estig tartott. A próbázó nagyok is megérkeztek, a fiúk pedig zenéléssel teremtettek vidám hangulatot. Másnap a
nagyok portyázni mentek, addig a
többiek otthon esti karaokezással és
filmezéssel múlatták az időt.
Ezután táborban töltött napok következtek. Forgatásokkal, parasztjátékokkal, métázással ütöttük el az időt.
Természetesen a fürdőzés és a
szentmise sem maradhatott ki a programból.
Esténként a tábortűz köré gyűltünk és énekes játékokkal és vicces
előadásokkal szórakoztattuk egymást.
A tábor végén gyertyákkal és
énekszóval végigvonultunk az egész
helyen, amely 11 napig az otthonunk
volt. Így búcsúztunk el egymástól és
a cserkésztábortól.
PERÉNyI HAJNAlKA
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Tarhonyás husi körözöttel – avagy miért jobb a KNK-s tábor,
mint a Volt fesztivál?

Munkánkból kifolyólag (pedagógusok lévén...) férjem és én is, sok táborban
vettünk már részt életünk során. Mégis a
KNK-s tábor mindközül kitűnik egyediségével, sajátosságaival. Meglep minden
új ötletével vagy véletlenszerű történéseivel.
Már a kezdetek, a szervezés sem a
szokványos. Mindig jó előre, már karácsony tájékán elindul az ötletelés: mikor
menjünk, hova menjünk, ki tud jönni,
mivel jön, hol alszik, a gyerekek jönneke, lelki tanítónk lesz-e, kit keressünk stb.?
Mindezek ellenére szinte az indulás előtti
hetekben derül ki minden, és még jó, ha
nem a helyszínen. Ha az ember kívülállóként próbálja figyelni az eseményeket,
szinte murisnak tűnik, hogy minden héten, mikor találkozunk, új kérdések merülnek fel, új ötletek, amin nem mérgelődik senki, hanem örül, hogy valakinek
eszébe jutott, és természetesen azt föltétlen meg kell kérdezni a szállásadótól..., a
szervezőtől..., az étkezést biztosítótól...
Mert, hát ugye kb. hetven főnek igazán
lehetnek számtalan kérdései s egyedi
igényei. És olyan szép, amikor a helyszínre érve mindenki megnyugodva,
örömteli izgalommal várja az előtte álló
napokat.
Így történt ez idén is, amikor július
10-én sorban megérkeztünk Győrújbarátra a Dobó u. 3. alatt álló Apor Vilmos
házba. (mintha csak haza érkeztünk volna ☺ a Tátra térre...) A helyet a Juhász

család találta, akik sajnos végül nem is
tudtak velünk eljönni. Ez úton is köszönjük nekik a szervezést! ☺ A kisebb gyermekek mindjárt el is foglalták a gyümölcsös kerttel ötvözött udvart és a tágas teraszt, ahol később a közös esti és reggeli
imákat, valamint a kézműves foglalkozásokat tartottuk. Hála Istennek az időre
nem panaszkodhattunk, ami kis eső esett,
az pont jókor jött, semmi fontos programot nem zavart meg. A felnőttek és a
nagyobb gyerekek segítettek a cuccokat
behozni, akinek kellett, sátrat állítani. A
gondos asszonyi kezek rengeteg finomságot pakoltak be a konyhára, így előkerültek a frissen készült baracklekvárok
(szinte mindenki a lábos mellől indult a
táborba, épphogy elrakta az utolsó csepp
dzsemet is...). Reggelenként mindig csodálkoztunk, hova lett 1-1 üveggel belőlük! De nem maradtak el a Perényi család
mézei, a gyerekek kakaós müzlijei és
persze a férfiak reggeli étvágygerjesztői,
meg az esti jókedvre derítői sem... (úgy
láttam, senki sem akart lemaradni ☺).
Szuper volt, hogy egyszerre le tudtunk
ülni étkezni. Az ebédet az egyik helyi
étterem konyhájáról hozták, mindig
finom és bőséges volt. Nevelő szándékkal semmit sem dobtunk ki, a fiúk képesek voltak az előző napi tarhonyás husi
maradékot reggelire körözöttel elfogyasztani! ☺
A programok tehát indulhattak is, a
reggeli ébresztő dallamot két csengő

hangú bariton, Sári Zoli és KrisztinNémeth Pisti előadásában hallhattuk,
mindig hajszál pontosan a megbeszélt
időben. Jártunk Győrben, ahol a történelemben jártas pedagógusaink: lászló
Anita, Bucskó Józsi és Szűcs Peti bővítették ismereteinket. Pannonhalmán a helyi diákok kalauzoltak el minket. Jó volt
látni, milyen ügyesen irányítják a csapatot. Csoda, hogy belefér az ilyesmi az
idejükbe, hiszen az egyiküktől megtudtuk, hogy 18 kötelező olvasmányt kaptak
a nyárra. Az arborétum gyönyörű volt,
mindenütt levendula illat terjengett. A
biológiai tanulmányainkat lászló Imre
tanár úr növény- és állatvilág ismertetői
fejlesztették.
Két nap is sikerült túráznunk, a harmadik nap csak egy rövidebb séta fért
bele a programba. Az idő rövidségét pótolta a helyszín, hiszen pincetúrának is
nevezhettük volna (bár épp zárva voltak...), valamint a lányaink (és egy-két
ifjú) éneklése, kezdve a népdalokon a
többszólamú kórusművekkel bezárólag.
Gyönyörűen hangzottak!!! Végig énekelték az utat... A másik napi túrán már
kettévált a csapat, a férfiak és nagyobb
gyerekek komolyabb távot tettek meg, a
többiek, akikhez ekkor már plébánosunk
is csatlakozott, „kismama-túrán” ☺
vettek részt Csesznek várát megtekintve.
Az elnevezés Pisti barátunktól származik, jelentése: 5 perc séta, fél óra pihenés... és nem baj, ha kávézó vagy fagyizó
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is útba esik... Idén a fagyiról Gyuri atya
gondoskodott, köszönjük neki!
Fontos programunk mindig a lelki
napjaink, aminek vezetését, irányítását
idén a Bővíz családból Máramarosi
Marika vállalta magára, amiért nagyon
hálásak vagyunk neki! Istenkép témában
hozott videókat, előadás anyagot, filmet,
ami néha vitaindító, de mindig elgondolkodtató volt. Mi felnőttek igazán el tudtunk mélyülni. Köszönhető volt ez annak
is, hogy közben a nagyobb gyermekeink,
Perényiné Kati és Kalocsainé Kati vezetésével kézműveskedéssel kötötték le
gyermekeinket. Szebbnél szebb és kreatív alkotások születtek! A lelki programot
Benyik atya által tartott szentmise zárta,
ami egyszerre volt mély és felemelő.
Végül, de nem utolsó sorban meg kell
említenünk az esti futballt, hiszen kicsik
és nagyok, lányok és fiúk egyaránt várták
ezt a programot. (Meg kell említenem,
hogy a gyerekek nem csak este, napközben 40 fokban is képesek voltak focizni...). Volt, aki a csapat részeként, volt,
aki a lépcsőn ülve szurkolóként, stílusosan szotyit majszolva vett részt a programon. Szinte hihetetlen, hogy focisaink
néha sötétben is eltalálták a labdát!☺
Az utolsó estét tábortűz mellett töltöttük, ahol gyermekeink kis előadásban
mutatták be Mészáros Klári és Sári Frani
vezetésével, milyen is KNK-s táborban
lenni, milyenek vagyunk mi az ő szemükkel látva. Régen nevettünk annyit, mint
akkor. Köszönjük nekik és a többi gyereknek is. Nagyon örülünk, hogy velünk
töltötték a hetet, színesebbé tették azt, és
inkább a KNK-s tábort választották mint
a Volt fesztivált! ☺

Remélem, minden jelenlévő család
jól érezte magát, tudott töltekezni az
együttlétből, hogy a következő táborig
közösségünk és plébániai közösségünk
javára lehessünk. Hála minden résztvevőnek, akár a legkisebb dolgokért is!
SZűCSNÉ T. KIS GABRIEllA
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Jelen voltunk a Tágas Tér Fesztiválon

Idén másodszor rendezték meg Szegeden a Tágas Tér Fesztivált az ökumenikus lelkészkör kezdeményezésére,
számos egyházi felekezet és lelkiségi
mozgalom részvételével.
A rendezvény célja az volt, hogy az
egyházi felekezetek Szeged lakóinak (is)
nyitott, közérthető és vonzó módon személyes találkozást, kapcsolódási lehetőséget biztosítsanak a keresztény értékrendhez.
A mi plébániánkról is több kisközösség képviseltette magát, és részt vett a
szervező munkában. A Fokolare, a Katona Nándor Közösség, a Mustármag csoport, a Cursillo képviselőit és a cserkészeket egyaránt láthattuk a fesztivál különböző helyszínein tevékenykedni.
Mi a Dugonics téren a Cursillo sátorban kaptunk bemutatkozási lehetőséget.
Nagy izgalommal készültünk erre az első
nyilvános alkalomra. Plakátokkal, szórólapokkal, a szivárvány színű cursillós halacskát ábrázoló zászlónkkal, színes ceruzával és kifesthető lapokkal, nem utolsósorban finom süteményekkel és cukorkával vártuk az érdeklődőket.
Nagy örömmel fogadtunk minden látogatót. Volt aki csak futólag állt meg a
sátrunknál, de sok tartalmas, hosszú beszélgetésre is sor került a délután folyamán.
A bibliai idézeteket tartalmazó színes
kis papírcsíkokat lelki cukorkaként kínáltuk, ezeket mindenki érdeklődéssel és
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örömmel fogadta. A legtöbben elmondták, hogy nekik szóló személyes üzenetként értelmezték az olvasott szentírási
mondatokat. Többen elmondták, hogy
gyakrabban kellene ilyen rendezvényt
tartani.

Boldogok voltunk, hogy bemutathattuk a városnak: kereszténynek lenni
örömteli dolog. Reméljük, hogy sikerült
felébreszteni az ott sétálgatók egy részében a hozzánk csatlakozás vágyát vagy
legalábbis lerombolni az egyházról alkotott negatív elképzelésüket.

Hálát mondunk mindenkinek, aki
munkájával, jelenlétével segítette a fesztivál létrejöttét, kiemelném név szerint is
Máramarosi Máriát, a Katona Nándor
Közösség tagját, aki oroszlánrészt vállalt
a fesztivál szervezésében.
BEREZNAINÉ DEÁK JUDIT
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ban, Belgiumban és az Egyesült Államokban. 1985-től a szegedi Kass Galéria állandó kiállításán láthatóak
jelentősebb művei.
A Magyarországon bemutatásra
nem engedélyezett Fejek sorozatából
a világ első számítógépes animációs
filmjét készítette el Halász Jánossal, a
John Halas néven akkor már világhírű rendezővel londonban (Dilemma, 1981).

Kass János (1927-2010)

1946-ban kapott keramikus mesterlevelet, majd 1946-tól 1949-ig a
jelenlegi Moholy-Nagy Művészeti
Egyetem elődjén, a Magyar Iparművészeti Főiskolán tanult. Mesterei
1949-1951 között: Hincz Gyula, Konecsni György és Kádár György voltak. 1960-től 1961-ig a lipcsei Grafikai és Könyvművészeti Főiskolán a
könyvművészeti tanszék aspiránsa
volt. 1967-től az Iparművészeti Főiskola tipografikai tanszékén tanított.
1965-1973 között az Új Írás folyóirat
művészeti szerkesztője volt.
Megszámlálhatatlan könyv illusztrációját készítette el, a mai középkorúak az általa illusztrált gyermek- és
ifjúsági könyveken nőttek fel. 1973
óta postabélyegeket is tervezett.
Magyarországon kívül számos
önálló kiállítása volt: londonban és
Anglia több más városában, Zágrábban, Torinóban, Zürichben, Sidneyben, Párizsban, továbbá Hollandiá-

richter Ilona (Környe,
1928. április 22. –)

Munkácsy Mihály-díjas magyar
grafikus, tudományos illusztrátor
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magasabb tudományt, és tanítva tudni
vágyó gyermekeket, felnőtteket. Tehetsége a Képzőművészeti Főiskolán
bontakozott ki, amelyet elvégezve
hamarosan elnyerte a Munkácsydíjat, korosztályának olyan kiválóságaival együtt, mint Kass János és
Gross Arnold, akikkel fél évszázaddal később közös kiállításon is bemutatta műveit.
Pályája kezdetén a Természettudományi Múzeum, majd a Nemzeti
Múzeum munkatársa volt, azután
közel másfél évtizeden át Nápolyban
a tengerbiológiai állomáson dolgozott. A Földközi-tenger apró élőlényeit a legtökéletesebb eszközzel, saját kezével örökítette meg. De a távolból is gondolt a hazai apró emberekre: ekkor jelent meg először talán
legismertebb gyermekkönyve a Pandi
nevű mackóról. Hazatérve a Szegedi
Tudományegyetem munkatársa lett,
és több mint negyven év óta a város
és az egyetem polgára. Tudományos
illusztrációit nyugat-európai nagyvárosoktól a szegedi akadémiai székházig számos helyen láthatták az érdeklődők.

Dr. Csákány Béla Matematikus az
egyetem volt rektorának méltatása.

BENE QUI lATUIT BENE
VIXIT. Magyarra fordítva a római
költő kétezer éves szavait: az élt jól,
aki jól elrejtőzött. Bízvást mondhatjuk ezt Richter Ilonáról, mégpedig
– DEO GRATIAS – jelen időbe áttéve, hiszen itt él közöttünk, saját szavait idézve nyugodalmas szívvel és
elégedetten, és ettől a helytől néhány
száz méterre, tarjánvárosi, kicsiny, de
múzeumot idéző hangulatú lakásában
ma is alkotó lélekkel dolgozik,
ugyanúgy, ahogyan egész életében
tette.
A soltvadkerti, szarvaskúti tanyai
iskola tanítójának gyermeke Homokországban szerezte életének első tapasztalatait. Ott szerette meg a növényeket és állatokat, amelyeknek aztán
egész élete során avatott ábrázolója
lett, sok évtizeden át szolgálva ezzel a

Munkásságát – többek között –
1983-ban „Az NSzK legszebb könyve” díjjal ismerték el, majd 1988-ban
a Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsától „Az év gyermekkönyv illusztrációja” díjat nyerte el. Soltvadkert pedig, amelyet szülőföldjeként
szeret, tisztel, s ahonnan egy maréknyi homokot mindig magánál őriz,
díszpolgárává fogadta, és állandó kiállítást létesített alkotásaiból.
És hogy teljesebb legyen a kép
Richter Ilonáról, íme néhány sor „A
megelégedés fája” című, néhány éve
megjelent könyvéből: „Uram, miért
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nem pihentél meg korábban? Miért
nem elégedtél meg a csigaházzal, a
csillagokkal és tengerekkel? A fekete
és fehér után, a vonalak és foltok
után, a színek és formák után mi
késztetett megalkotni engem?” Nem
csupán képzőművész az, hanem lírai
költő is, akinek a lelkéből ilyen kérdések fakadhatnak.
Művei
Homokország (természetismertető
gyermekkönyv, 1961)
Anthomedusae/Athecatae (Hydrozoa,
Cnidari) of the Mediterranean (tengerbiológiai monográfia, 1970)
Pandi (gyermekkönyv, 1971)
Úton-útfélen (növényakvarellek,
1981)
Opisthobranchia des Mittelmeeres
(tengerbiológiai monográfia, 1982)
Virágok (1984)
Termések (1986)
Egy cseppben a tenger (természetismertető gyermekköny, 1988)
Emlékkönyv (2001)
Szemlélődés (versek, 2005)
A megelégedés fája (2012)
Homokország (új kiadás, 2014)
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Együtt imádkoztunk
a gyermeket váró édesanyákért

A szegedi Zarándokpont munkatársa, Török Márta hívta fel a figyelmünket az 1ÚtonZarándoknapra.
Augusztus 26-án mi is közösen
imádkoztunk a gyermeket váró
édesanyákért. A bensőséges hangulatú szentmisén, a homiliában
plébános atyánk megemlékezett a
zarándoknapról és a közös imaszándékról. Külön ez alkalomra írt
könyörgésekkel és a Magnificat
énekkel tettük még meghittebbé a
szentmisét. Megemlékeztünk Kovács Zsuzsáról, a fiatalon elhunyt
hitoktatónkról, aki katekumenjeGrafika: Richter Ilona
inkkel is foglalkozott. 2001-ben ő
hozta létre, egy plébániai családi
nyaralás alkalmából Kaposváron, A szentmise végén elmondtuk az
a Deseda-tó partján, a mi Szent édesanyák Szent Mónika imáját és
Székely János püspök atya imáját
Mónika imacsoportunkat.
is.

IMA A GYERMEKET VÁRÓKÉRT
(Székely János püspök atya imája)

Kiállításai
1958 Tihany, Budapest, Debrecen
1966 Pécs
1968 Zürich
1971 Genf
1973 Szeged, Kiskunhalas
1974 Szeged, Veszprém
1975 Szeged
1976, 1986, 1990-1992 Baja
1983, 1995, 1998 Budapest
1983 Frankfurt am Main
1988 Pozsony
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Mennyei Atyánk, akit a Biblia így nevez: Élet Barátja!
A gyermeket várókért könyörgünk hozzád:
fiatal házaspárokért, akiknek nagy vágya, hozzád kiáltó kérése a
gyermek,
gyermekekért, akik hatalmas örömmel fogadnának egy testvért,
nagyszülőkért, akiknek az unokák bearanyoznák az életüket,
szülőkért, akik egy gyermek örökbefogadására készülnek.
Adj gyermekáldást a gyermeket váróknak!
Add, hogy a gyermekeket nyitott szívvel,
örömmel fogadják mindenütt a világon,
mint a Te remekműveidet,
mint az egyik legdrágább ajándékot, amit a Te kezedből
kaphatunk.
Add, hogy mi is az élet barátai legyünk!
Add, hogy a gyermekvárás ádventje
a gyermek megérkezésének karácsonyi öröméhez vezessen!
Add, hogy minden gyermekben felismerjük a Te képmásodat!
Add, hogy biztos kézzel, nagy szeretettel vezessük őket,
a gyermekek pedig növekedjenek bölcsességben,
élő hitben és a szív jóságában.
Amen.
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pünkösdhétfő

Pünkösdhétfőn, június 5-én plébániai
lelkinapot tartottunk. Vendégünk Nobilis
Mario atya volt, aki a teremtett világ védelméről tartott előadást a „laudato Si”
(„Áldott légy”) pápai enciklika alapján.
Utána kiscsoportos megbeszélés, majd a
megosztás következett. A cserkészek
eközben kitakarították a töltés oldalát. A
kisebbek pedig a Közösségi Ház udvarán
játszhattak hitoktatóink vezetésével. A
nap témájához kapcsolódóan arra kértük a
kedves híveket, hogy az ebédhez hozzanak magukkal poharat, tányért és kanalat,
hogy ne terheljük környezetünket műanyag szeméttel.
Délután a kisgyerekek előadták a betanult mutogatós énekekeiket. Ezt követően kétféle program várta az érdeklő-
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dőket: a fiatalok az összegyűjtött szemét
egyfajta újrahasznosításaként érdekes alkotásokat készítettek, amikre szavazni is
lehetett. A résztvevőket csokival jutalmaztuk. A régebb óta fiatalok pedig a
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Tátra téren felállított, a teremtésvédelemhez kapcsolódó különféle standokat látogathatták.
A jól sikerült napot szentmisével zártuk.

ZÓlyOMI NORBERT
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II. János pál pápa imája

Istenünk, akitől miden atyaság származik
a mennyben és a földön, Atyánk, ki a
szeretet és az élet vagy, tégy minden
emberi családot a Földön a Te Fiad, Jézus
Krisztus által, aki „asszonytól született”,
és a Szentlélek által, aki az isteni szeretet
forrása, az élet és a szeretet igaz szentélyévé nemzedékről nemzedékre.
Add kegyelmedet a házastársaknak és
vezéreld gondolataikat és tetteiket, családjuk és az egész emberiség nagy családja javára. Add, hogy a fiatal nemzedékek a családban erős támaszt találjanak emberségük kibontakoztatására és az
igazságban és szeretetben való növekedésben.
Add, hogy a házastársak a házasság
szentségének kegyelméből merített szeretet erejében el tudják viselni mások és
saját gyengéiket, és le tudják küzdeni a
családban a válságokat.
A Názáreti Szentcsalád közbenjárására
kérünk, add, hogy az Egyház a Föld
minden népe között gyümölcsözően
teljesíthesse küldetését a családban és a
család által.
Krisztus, a mi Urunk által, aki az Út, az
Igazság és az Élet mindörökkön örökké.
Amen.
Fenti imát beküldte:
BARANyI JÓZSEFNÉ
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Sok szeretettel köszöntjük testvéreinket, akik az újjászületés szentségében
részesültek:

• Ágoston Hanga
• Bagóczky levente
• Bajtai-Borszéki Bianka
• Barna Krisztina
• Bede Balázs
• Berényi Nándor
• Bunda Nóra
• Czene Betti
• Czipak Zsófia lili
• Farkas Csamangó Milán
Patrik
• Horváth-Czakó Patrik
• Ilovai Gábor Péter
• Karó Zétény
• Kertész Éva
• Kis Anna Borbála
• Koncsek-Szabó levente
• Koprás Noe

• Majoros Márk
• Megyeri Máté György
• Mészáros Tünde Krisztina
• Mihajlovszki Olívia Judit
• Molnár Szilvia Hanna
• Nagy Noel
• Papp Konrád
• Pongrácz lili
• Szorcsik Ádám
• Szorcsik Áron
• Tamás Andor
• Tordasi levente
• Torma Emília
• Varga Brigitta
• Varga Simon lukács

Sok boldogságot kívánunk az új
házasoknak!

Dr. Radics Bence
és M. Tóth Orsolya

Ilovai Gábor és Vetró Julianna
Somfay István
és Mucsi Melinda Edit

Torma lászló és Szabó Zita

Az Örök Világosság fényeskedjen
nekik, nyugodjanak békében!

Becsöngettek!

Szeptember 3-án, vasárnap délelőtt a Veni Sancte szentmisével elkezdődött a
hittanos tanév is. Szeretettel várjuk a plébániai hittanra jelentkezőket. Az elsőáldozásra való felkészülést szeptember 10-én folytattuk. Mostantól minden
héten találkozunk a 14 gyermekkel és szüleikkel, hogy novemberre méltóképpen felkészüljünk a nagy napra!

† Busch Sándorné Geczó
Anna
† Dr. Czagány lászló
† Káli lajos
† Kiss Ádámné Szabó Rozália
† Kormányos Mihály
† Török István
† Varga József
† Vörös lajosné Csomós
Alexandra

Bacsa Dávid újmiséje,
2017. június 25.

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
péntek:

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása! Küldd el Szentlelkedet, hogy az
önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és
táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és
örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az
Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki
megújulására szolgáljon! Ámen.

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

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

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

Szőlőfürt

A Szeged-Tarjánvárosi
Szent Gellért Plébánia
kiadványa.
Megjelenik évente négy alkalommal.
Lapzárta: 2017. szeptember 19.
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 kereszt átadása az elsőáldozásra készülő
hittanosoknak (2017. szeptember 17.)

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

