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Áprily Lajos:

Karácsony-est

Angyal zenéje, gyertyafény –
kincses kezem hogy lett szegény?
Nem adhattam ma semmi mást,
csak jó, meleg simogatást.
Mi győzött érdességemen?
Mitől csókolhat úgy kezem?
Simogatást mitől tanult?
Erembe Krisztus vére hullt?
Szemembe Krisztus-könny
szökött? –
kinyúló kézzel kérdezem.
Áldott vagy a kezek között,
karácsonyi koldus-kezem.

Adeste fideles

Máté (1,18-2,23) és Lukács (1,52,52) evangéliuma Jézus gyermekkoráról
írt le bájos történeteket, az evangéliumaik bevezetőjében. Ezek a naiv népies
elbeszélések, melyek angyalok és pásztorok öröméről írtak, meghatározták a
későbbi karácsonyi történet légkörét is.
Ezekből az elbeszélésekből fejlődtek ki
Szent Ferenc hatására a betlehemes játékok, és a keresztény folklórban ezek ihlették Jézus születésének énekeit, ábrázolásait és egész hagyományát.
János evangéliumában (1,1-18) viszont egészen mást találunk, a gyermekség-történet helyett egy himnuszt, amely
a hellenista és a gnosztikus vallásfilozófia himnuszainak stílusában egyetlen
himnuszban sűríti mindazt, amit ez az
esemény az üdvtörténtben jelent. Ezért
szokás ezt a himnuszt, mely az evangéliumot vezeti be, János prológusának nevezni. Ez a himnusz egyike az Újszövetség más helyein található híres vallási
költeményeknek. A Korintusi levél 13.
fejezetében a Szeretet himnuszt olvashatjuk, a Zsidó levélben (5,5-10) a Krisztus
főpapságáról szóló himnuszt, a Filippi levélben (2,6-11) pedig a Jézus üdvtörténeti szerepéről szóló himnuszt. Sőt, hasonló vallási költeményeket találunk az
Efezusi (1,3-14) és a Kolosszei (1,15-20)

levélben is, de ez a műfaj megjelenik a
1Tim 3,16-ban és a Jel 11,15-18-ban is.
A keresztény himnuszköltészet Palesztinából indult ki, az arám nyelvű keresztények köréből, de hamar visszhangra talált a görög nyelvűek között is.
A zsinagógától elkülönült Krisztuskövetők, valamit másként csináltak, mint
a zsinagógában maradt társaik. Az ünneplés szombatról vasárnapra tevődött át,
az Írás felolvasásának szokása a prófétai
szakaszokra terelődik, de minden vasárnap szót kell ejteni Jézusról is, a közösség lelkéről. Az eucharisztikus emlékezést imákkal és magasztos költeményekkel veszik körül, a keresztség beiktatási
szertartásánál pedig az egyház új tagjainak ki kell nyilvánítaniuk hitüket Jézusban. Mindezek a szertartások ünnepélyes
formulákat kívánnak és ennek az igénynek megfelelően tovább él a himnuszköltészet az egyházban. Szakrális jelentőséget tulajdonítottak annak, hogy valakivel
együtt elmondanak egy imát. Ezek az
imák a közösséghez tartozás szimbolikus
kifejezéseivé váltak.
A korán kialakult szertartások, a keresztelés és az eucharisztikus liturgia
folytatta a hellenisztikus zsinagóga hagyományát, így hitvilágukat megfogalmazták himnikus formában is. Ezek
olyan hitvallási formulák voltak, amelyek nem csak gondolati mélységükkel,
hanem a szépségükkel is magukkal ragadták az ima hallgatóit, és rögzítették a
keresztény közösség közös elképzelését
Jézusról s hitük legfőbb tényeiről.
A jogi kényszerrel rendelkező zsinatok előtti időszakban ezek voltak a közösségben gyakorolt hit spontán megnyilatkozásainak legszebbjei, és ezeket szájára vette és szívébe fogadta az egész közösség. A lelkes őskeresztény gyülekezet
teológiai „slágereiről” van szó, amelyben
hitük és lelki állapotuk is kifejeződik.
Ilyen himnuszt dolgozott fel és illesztett
az evangélium elejére a János evangélium írója. Benne mindent összefoglalt, a
bűn és megváltás világtörténetéről, melynek végső fázisát fogja leírni az evangéliumában. Ez az evangélium egyrészt a
teológiailag érzékeny szemtanú hiteles(folytatás a következő oldalon)
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ségével adja vissza Jézus életének jelentést hordozó epizódjait, másrészt Jézusnak mind a szavait, mind pedig gesztus
értékű tetteit az egyházközség szükségleteinek megfelelően értelmezi.
Ezek a szövegek egyben tőlünk is azt
kérik, hogy legyen egy személyes Jézus
képünk. Fogalmazzuk meg Karácsony
kapcsán, mi a véleményünk Isten szeretetéről. A szeretet gyakorlása kapcsán
alakuljon ki egyéni véleményünk Isten
szeretetének tetteiről. A János prológus
Jézus Krisztus jelentőségét mondja el, és
aki ezt elmondja vagy meghallgatja, a
Jézusról kialakított keresztény kép elevenedik meg a gondolkodásában. Jézus
több mint egy betlehemi, Heródes által
üldözött gyermek, Ő a megjövendölt
Megváltó. Ő Isten gondoskodásának látható jele.
A latin egyházban megszületett himnuszban már erre a képre mutatnak rá a
hívőknek, amikor a latin karácsonyi
himnuszt éneklik.
Ezen a Karácsonyon sem pusztán emlékezni, hanem örülni jöttünk, a gyermek
képében megjelent Megváltónknak, a
betlehemi gyermeknek, az angyalok
királyának és az imádkozó pásztoroknak.
A mi hívő emlékezetünk nem csak egy
eseményt őrzött meg, hanem a szemtanúk és hívők Istennel való találkozásának
örömét is fel akarja eleveníteni: a jóság
örömét, az Isten-gyermekségünk örömét.
DR. BENYIK GYöRGY

Október 1-én a délelőtti szentmisén terményáldás volt, és hálát adtunk, illetve kértük Isten áldását a jövőbeli jó termésért.

Adeste Fideles

(John Francis Wade, latin)

Adeste fideles laeti triumphantes,
Venite, venite in Bethlehem.
Natum videte Regem angelorum.
Venite adoremus, venite adoremus,
Venite adoremus Dominum.

Deum de Deo, lumen de lumine,
Gestant puellae viscera.
Deum verum, genitum non factum.
Venite adoremus, venite adoremus,
Venite adoremus Dominum.

Cantet nunc 'Io', chorus angelorum;
Cantet nunc aula caelestium,
Gloria! Soli Deo Gloria!
Venite adoremus, venite adoremus,
Venite adoremus Dominum.
Ergo qui natus die hodierna.
Jesu, tibi sit gloria,
Patris aeterni Verbum caro factum.
Venite adoremus, venite adoremus,
Venite adoremus Dominum.
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Ó jöjjetek, hívek...

(Csomasz T. Kálmán, Viktor János)
(Evangélikus énekeskönyv)

Ó jöjjetek, hívek, ma lelki nagy örömmel,
A jászolhoz Betlehembe jöjjetek el!
Megszületett az angyalok királya;
Ó, jöjjetek, imádjuk, ó jöjjetek, imádjuk,
Ó, jöjjetek, imádjuk az Úr Krisztust!

Az életnek szent Ura, dicsőség Királya,
Itt fekszik a jászol mélyén nagy szegényen,
Nagy dicsőséges, szent és örök Isten.
Ó, jöjjetek, imádjuk, ó jöjjetek, imádjuk,
Ó, jöjjetek, imádjuk az Úr Krisztust!

Ti angyali lelkek, ma zengjetek az Úrnak
És vigadva örvendjetek, buzgó hívek!
A magas mennyben dicsőség Istennek!
Ó, jöjjetek, imádjuk, ó jöjjetek, imádjuk,
Ó, jöjjetek, imádjuk az Úr Krisztust!

Úr Jézus, ki ez napon érettünk születtél,
Csak tégedet illet szívünk tisztelettel,
Isteni Gyermek, testet öltött Ige!
Ó, jöjjetek, imádjuk, ó jöjjetek, imádjuk,
Ó, jöjjetek, imádjuk az Úr Krisztust!

A dallam eredete vitatott, a kutatók többféle feltételezést is közreadtak. Leginkább
elterjedt vélemény szerint az első versszak szerzője John Francis Wade (1711–1786), a dal
legrégibb másolatai az ő aláírását viselik. Más kutatók John Reading zeneszerző és orgonaművész (1645–1692), valamint IV. János portugál király (1604–1656) eredeti szerzőségét valószínűsítik, és úgy vélik, Wade az ő szerzeményüket vehette át.
A latin nyelvű első versszakhoz a 18. században Étienne-Jean-François Borderies
római katolikus apát (1764–1832) további három latin versszakot illesztett. A vers 6-7
versszakos változatokban is előfordul, névtelen költők kiegészítéseivel.
Az angol szövegváltozat (O Come All Ye Faithful) szerzősége szintén vitatott,
lehetséges, hogy maga Wade költötte 1743 körül, de bizonyos John Stephen szerzőségét
sem zárják ki.
Az első azonosítható kéziratos kotta nyomtatásban, latin szöveggel 1760-ban jelent
meg Angliában.
Az éneket 1795 után Angliában „portugál himnusznak” vagy „portugál korálnak”
kezdték nevezni, miután Francis Osborne, Leeds ötödik hercege a londoni portugál követségen egy előadáson meghallgatta. Itt dolgozott zenészként Vincent Novello (1781–1861)
olasz származású angol orgonista, aki a követség kápolnájában tartott miséken gyakran
énekelte ezt az éneket. A herceg által hallott szöveg azonban jelentősen különbözött a
később megjelent Oakeley–Brooke-féle fordítástól, a Wade-féle kotta megjelenése (1751)
pedig negyven esztendővel előzi meg Leeds hercegének beszámolóját.
A történetnek van olyan változata is, mely szerint ezt a himnuszt (egyházi éneket) IV.
János portugál király („a muzsikus király”) írta volna 1640 körül. Angliában 1662-ben
mutatták be abból az alkalomból, hogy Londonba érkezett János leánya.
Az ének bekerült a német és osztrák egyházi énekeskönyvekbe, mind római katolikus
(Nun freut euch, ihr Christen), mind a református és evangélikus (Herbei, o ihr Gläub’gen)
változatokban. Innen a magyar egyházak is átvették, egyrészt a latin szöveget, másrészt a
különféle magyar szövegfordításokat. Bekerült a katolikus egyházi népénekeket tartalmazó „Hozsanna!” és „Éneklő Egyház” című hivatalos gyűjteménybe is.
Számos egyházi és világi feldolgozása ismert, karácsonyi műsorok kedvelt száma.
Előadta többek között Luciano Pavarotti, José Carreras, Enya, Andrea Bocelli, Alessandro
Brustenghi (Frate Alessandro), a Celtic Women együttes, és sok más híres énekes, számos
egyházi és civil kórus is.
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Imáink az
Oltáriszentség előtt

Az elmúlt két hónapban két jelentős imaalkalom volt templomunkban.
Az elsőt Krisztus Király ünnepének
előestéjére, november 25-re hirdették
meg a Nemzeti Eucharisztikus Kongresszus szervezői Fábry Kornél főtitkár vezetésével. Az eseményt „A
Király a Királyod” címmel interneten
tették közzé, azzal a felhívással, hogy
húszezer imádkozó különböző helyszíneken, de egy időben azért imádkozzon, hogy az önmagát értünk is
feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és
egyre jobban szeressük.
Gyuri atya támogatta és felkarolta
a kezdeményezést. A templomunkban
az Oltáriszentség előtt összegyűlt 40
hívővel énekeltünk, elimádkoztuk az
Oltáriszentség Rózsafüzért és az Oltáriszentség Litániát. Így lelkileg
kapcsolódtunk az országban és a határon túl imádkokozó testvéreinkhez.
Ahogy Norbi jellemezte: lélekemelő
volt.
„Olyan sok minden sarkall előre,
és olyan sok akadály kerül utunkba...
rohanunk és kifáradunk. Kifáradunk
és nem tudunk pihenni... Evezz a
mélyre... a mély vizek fölé. Ott nyugalom, béke, csend, áldott csend,
szent csend fogad. Menj a templomba
a tabernákulum elé. Ott Krisztus vár
az Ő békéjével, az Ő csendjével, az Ő
édes szent Szívével. Előtte nem kell
sírnod, könnyek nélkül is megvigasztal, nem kell erőért könyörögnöd, kérés nélkül is meghallgat, csupán meg
kell jelenned Előtte, térdre kell omlanod, s bele kell felejtkezni egy
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kicsit a csendbe, hogy Ő megszólaljon.” (Salkaházi Sára)
Hagyd, hogy benned is megszólaljon Jézus! Téged is vár! Templomunkban minden kedden reggel 9-től
18 óráig „fogadóórája” van! Ne
hagyd egyedül! Gyere beszélgess
Vele, hagyd, hogy vigasztaljon, erőt
adjon, meghallgasson és te is meghalld Őt!

A másik imaalkalom december 8án volt templomunkban. Lengyelország október 8-ra hirdette meg a
Rózsafüzér imádságot, kérve a Szűzanya oltalmát országukra. Ezt a példát követve a hazai szervezők azt
kérték, hogy nálunk december 8-án, a
Szeplőtelen Fogantatás ünnepén
imádkozzunk Magyarországért, Európáért, a világ békéjéért és vezetőinkért, kérve a Szűzanya oltalmát.
Az imádság országszerte déli 12 órakor kezdődött. Gyuri atya az Oltáriszentség kitétele után az összegyűlt
44 hívővel imádkozott a fenti szándékokra. Az Úrangyala imádságot

követően Egyházunkért, Magyarországért, Európáért, a világ békéjéért,
kérve a Szűzanyát, Magyarország
szent Őrangyalát, a magyar Szenteket, vigyék kéréseinket az Úr elé. A
jelenlévők közösen imádkozták a
Rózsafüzéreket, ki-ki idejéhez mérten.
„Mennyei Atyánk, mindenható
Istenünk, színed elé járulunk, Benned
bízva és Hozzád könyörögve kicsiny
nemzetünkért. Már nem szabadságharcot folytatunk, élet-halál küzdelem a tét. Dávid és Góliát. Dávid
szembe mert szállni Góliáttal, mert
Te, Urunk vele voltál. Mi is ezzel a
hittel álltunk és állunk a harcban,
hisszük, hogy számíthatunk a Te
segítségedre. Imádkozunk vezetőinkért, hogy Istenhez hűen vezessék
országunkat, nemzetünket. Segítsd
őket, segíts minket Szent Lelked
erejével, mert Tiéd az ország, a hatalom, a dicsőség. Mindörökkön
örökké. Amen.”
RÁKOSNÉ RóZSA

4

Koczor György:
Kass laudáció
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Elhangzott 2017. szeptember 24-én,
templombúcsúnk ünnepségén
Különleges helyen köszöntöm - tisztelettel és szeretettel - a Szent Gellértre
emlékezőket és az Ünneplőket. Különleges helyen, mert egy olyan szakrális tér
bejáratánál állunk, amelynek kapuján,
egyházi szimbólumok helyett, emberarcok fogadnak.
Olyan személyek portréi, akiket egy
közösség választott magának minta értékű fogódzóul és bíztatásul a világból, és
a város szülötteiből. Azok közül valóké,
akik életükkel, annak lenyomatával,
akaratlanul is hirdetőivé, közvetítőivé,
tudtak és tudnak válni a szakralitás igazi
lényegének, azaz, a teljesség megvalósításában betöltendő szerepünk tudatosításának. Annak, hogy feladatra vagyunk
meghívva mindannyian, a Teremtés feladatának továbbvitelére. Madách szavaival élve, a „NAGY MŰ”, alakításának
folytatására, kinek-kinek a „Szolgálati
helye” szerint!
Ez a folyamat itt, Gergio Sagredo,
azaz a Velencéből érkezett – az apa zarándokúti halála után nevét fölvevő –
Gellért, bencés szerzetes, majd Csanádi
püspök munkásságával kezdődött, azon a
vidéken, amelyen Ajtony legyőzése után
a király – István – a szerzetességbe éppen
visszavonult Gellértet bízza meg az
egyházmegye, egy új püspökség megszervezésével.
A történetírók szerint az országnak ez
a keleti, Marosvári régiója, mint leendő

egyházmegye a legvadabb, legmocsarasabb környék volt, pogányok és többségében avarok lakta vidék.
Gellért eredményeit – mártírhalála
ellenére – létünk igazolja.
Majd sok évvel később, a közelmúlt
70-es éveiben – szintén nehéz időszakban
– egy elkötelezett, talán a korszellem szerint naivnak mondott plébános, egy
lélekkel bátorított építész és sok dolgos
kéz – látva a szükséget – imaház bővítése
ürügyén, itt munkába kezd. Ügy-értésük
adta összekacsintó természetességgel
vették a szerszámot, formálták a kerámiát, tervezték a használati textileket, azaz

ki-ki a saját lehetőségei szerint téve a
dolgát, létrehozták ezt a mai templomot.
Ennek a különleges, az irracionalitás
idején mégis a józan természetességgel
zajló folyamatnak az a felismerése, hogy
a „HÁZAT” vagyis a lélek katedrálisát,
éppen a mindennapok eszközeivel, de
belülről kell építeni – újfajta hitbeli látást
és szoros köteléket teremtett a résztvevőkben. Tapasztalásuk a szakralitás lényegének a legtermészetesebb közvetítését találta meg, az elkötelezett tenni akarásban amit kimondásra, fölmutatásra is
méltónak ítéltek. Így született meg a jellé
tett „KAPU” gondolata.
Először – a reformer pápa elődök
mellet – a házhoz legközelebb állók kerültek föl, majd a legendássá váló szellemiség, hívta a városban hasonló módon,
a magukét legjobban, belső hittel tevők
körét a megtisztelésre, tevékeny életük
megidézésére. Azért Őket, mert a „Szolgálati helyük” szerinti munkálkodásuk
messzire látszik, látásuknak a befelé figyelésből adódó különlegessége okán,
melyet a „pályára-állítás” útravalójával, a
tehetséggel, közvetíteni voltak képesek.
Észrevétlenül gyarapodott a „Szőlőfürt” a „Nagyokkal”, a szegedi „Nagyokkal”. Elgondolkodtató, hogy milyen gazdag szegedi „Válogatottat” lehetne kiállítani belőlük.
Ma, a legfrissebb „JEL” az áldott emlékű Kass János portré-érmének elhelyezésével ünnepeljük a Mestert, Tóth
Sándor, Munkácsy-díjas szobrászművész
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alkotásaként megidézve Őt. Megidézve
és közénk hívva a különleges módon
„Szarvassá változott fiút”, a Szegedről
elszármazott, Kossuth-díjas grafikus művészt, aki a nagy barát Juhász Ferenc szavaival élve: „...Ott állt az idő hegygerincén - Ott állt a mindenség toronycsücskén – Ott állt a titkok kapujában –
Szarva hegye a csillagokkal játszott…., a
mérhetetlen szorgalmú és szeretetű művész...”
Aki mégis, újra Szegedre találva,
Európát hozta ide, akkor, amikor Európa
nagyon távolinak tűnt. Idehozta nemcsak
a világot megjárt munkái által, de éppen
embersége, barátságra méltó volta, tehetsége, sőt szeretete szülte kapcsolati hálója okán. Galériájában, izzó hangulatú
esteket szervezve többek között Juhász
Ferencnek, Faludy Györgynek, Határ
Győzőnek, John Halasnak, vagy éppen
Kurtág zenéjének.
Kass, az egyik emblematikus alkotása, Madách „Az ember tragédiája” című
műve alapján készített grafikai sorozatának megjelenéséhez ezt írja az ajánlásban:
„...A Révai-Zsdanov féle úgynevezett
kultúrpolitika lassú összeomlása, Bartók
Csodálatos Mandarinjának bemutatásával kezdődött 1956 tavaszán, amikor Lakatos Gabriella táncolta a lányt, Vashegyi
Jenő pedig a mandarint Harangozó Gyula
koreográfiájára. Azután következett október 22-én, a forradalom előestéjén Bartók zongoraversenye az Erkel Színházban. Tombolt a közönség, Cziffra György
zongorázott, és nem sokkal később már
Párizsban ünnepelték Őt.
A forradalom elbukott, de a világ
ennek a szupernova-robbanásnak a fényében látta meg, hogy e kis országnak
óriásai vannak. Van, aki egy szál fegyverrel, van, aki tollal, más vonóval, ecsettel, vagy a zongora mellett képviseli hazáját.”
óriások, Nagyok, nem tudunk mérlegelni, nincs mivel, csak a lelkünk érintettségének foka a legfinomabb műszer.
Mert, aki ismerte Jánost, nem jutott eszébe a mérlegelés, csak volt, és egyszerűen
melegedett környezetében, a kedvességén, a póztalanságán, gondolatainak
ívén, rajzoló kezei varázsán, a szinte
féktelenül áradó kreativitásán egy-egy
kiállítás-rendezés perzselően boldogító
hevében. Sosem felejtem, az 1956.
november 4.-ének, a csalódottságnak, a
szörnyűségeknek emléket állító kiállításdöbbenetét. A „Kékszakállú” élő mo-
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delles akció rendezését, vagy a gyerekeknek adott „Fejek” átalakulásának, Őt magát boldogító csodaalkalmát!
Aki pedig nem ismerhette Kass Jánost személyesen, fölragaszthatja remek
bélyegeit, olvashatja sorait, például ars
poetikáját: „...mindenek előtt küzdeni a
Gonosszal – a tökéletes munka felé törekvés – a betű tisztelete – a gépekben
rejlő fenyegetés – az embrió veszélyeztetettsége – nem csupán a reménytelenséget ábrázolom, hanem a szépség felé való
törekvést. Hogy egyszer felérünk a hegycsúcsra és nem csupa romhalmaz lesz az
életünk. Talán képesek leszünk befejezni
ezt a torzót...”.
És az ismerkedni akaró, természetesen kinyithatja Kas János albumait, ahol
a mai ember, vibráló, információkkal
stimulált gondolatvilágának megfelelő
grafikai bőkezűséggel fordítja le, például
Madách remekét. A színeiben és vonalaiban is feszes drámaisággal megjelenített
férfi-nő viszonyt a „Kékszakállú” végtelenül elegáns sorozatában... Vagy sok
más mellett, megismerheti a Psalmus
Hungaricus, azaz a magyar sorsért könyörgő, a bibliai zsoltárra épülő Kodály
mű, grafikai tömörségében még döbbenetesebb erejű képi ábrázolást... és ráerősítenek ismét Juhász Ferenc szavai:
„...száz sebem kiforr színarannyal - naponta lerogyok, száz golyó szügyemben
– naponta fölkelek százszor teljesebben...”
A Nagyok egy tőről fakadnak, hiszen
amikor Kodály a két háború között, egy
szakmai vita után kijelenti, hogy nem
szimfóniát kell itt írni, hanem dalolni
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tanítani a gyerekeket, hogy ne járjanak
zenei, lelki meztelenségben, szinte összecsengő módon, Kass, évtizedekkel később, él a Mozaik Kiadó felkérésével és
nem restell kisiskolás tankönyvekhez,
elbűvölő grafikai kíséretet adni, a gyerekek vizuális nevelésére gondolva.
A Gonoszt csak alkotással lehet legyőzni, mondja... így prédikálva nekünk,
még küzdő madaraknak, a Szent Ferenci
módon!
Igen a Szegedi Válogatott! Ők a város
igazi emblémái, a tudomány, a szakralitás
és köztük a művészet emberei, akik
észrevétlenül, saját „Szolgálati Helyükön” is ugyan azt, a teljességhez vezető
utat járják, tapasztalásukat mutatva föl
nekünk bíztatásul.
Csak hálásak lehetünk a mai napért.
Hálásak a Helyieknek, akik mindezt
észrevéve, különleges és mégis a legközvetlenebb módon, a Nagyok emberi
arcának fölmutatásával erősítik tartásunkat. Általuk adva bíztató fogódzót, mindennapi, a legapróbban is méltóságteljes
feladatainkhoz, hogy nekünk is érdemes.
Külön nagyrabecsülés jár azért, hogy a
Helyieknek van szemük ahhoz, hogy
aktivitásukban lévő Szegedieket is a
példák közé emeljenek.
Hálásan, szeretettel gondolok Kass
Jánosra, hogy ismerhettem, közelében lehettem. És Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket, az igazi Városépítés Ünneplőit...
Hölgyeim és Uraim, örüljünk, mert ma
gazdagabbak lettünk ismét!
Köszönöm türelmüket, figyelmük
megtisztelt.
Az ünnepi szentmise főcelebránsa és vendégszónoka a soltvadkerti
születésű Szakács Tibor
atya volt.
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Közösségi karácsonyi készületünk

Jézust váró eseményeink adventi koszorúja

Már november vége is ünnepi
hangulatban telt. November 25-én
bekapcsolódtunk a 2020. évi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust
előkészítő országos szentségimádásba. Este 5-től 6-ig több mint húszezer
ember imádkozott együtt az Oltáriszentség előtt. A mi templomunkban
is sokan vettek részt ezen az eseményen, melyet Rákosné Rózsa szervezett meg a cursillósok közreműködésével.
December 4-én megkezdődtek a
hajnali rorate szentmisék. Áhítatos
énekkel hívjuk az Urat: „ó jöjj, ó jöjj
Emmánuel...” – hangzik fel minden
alkalommal. Az „Úr angyala” záróima így hajnalban, közösen mondva
felemelő élmény, mindig könnyet
csal a szemembe. Utána felszabadult
vidámság jellemzi a kis hittanteremben zajló közös reggelit. Zsíros kenyér, forró tea és a lila hagyma illata
tartozik szorosan a rorate hangulatához.
Máris elröppent az első adventi
hét. December 9-én, szombaton a
Cursillo kezdte meg a közösségi házban az évzáró ünnepségek sorát.
Ekkor tartottuk az Egyházmegyei
Ultreyát, a cursillót végzettek megyei
szintű találkozóját. Csaknem negyvenen jöttünk össze az egyházmegye
különböző helységeiből. Jöttek Kunszentmártonból, Újkígyósról, Szentesről, Kistelekről, Deszkről, Hódmezővásárhelyről, Szeged különböző
plébániáiról, de görögkatolikus és
református testvéreink és természetesen a budapesti vezetőink is jelen
voltak.
Kövesdy Zsolt atya „Adventus
Domini” (Az Úr érkezése) című
lenyűgözően érdekes előadásában
újszerű megközelítésben beszélt Szűz
Máriáról, az egyház életében betöltött
szerepéről.
Kiscsoportos beszélgetésünkben a
„Hogyan és milyen események által
alakít Téged Krisztus?” kérdést jártuk
körül. A téma gazdagsága miatt
kevésnek éreztük az erre szánt időt.

Délben a templomban meghallgattuk
az egyik frissen végzett társunk
tanúságtételét arról, hogy mit jelentett számára a 3 napos cursillo elvégzése, majd szentségimádás során adtunk hálát az Úrnak közösségünkért.
Végül közösen elfogyasztottuk az
összehordott finom ennivalókat és
pici szimbolikus ajándékokkal leptük
meg a résztvevőket. Az ízléses
könyvjelzőket pl. Veressné Zsuzsa
református testvérünk készítette,
hálásan köszönjük neki.
A második adventi hét vége felé
sűrűsödtek az események.
December 15-én a Gyertyaláng
csoport tartotta évzáró karácsonyi
összejövetelét.
Közös imával, irodalmi idézetekkel emlékeztünk régmúlt idők karácsonyaira, majd Benyik atya kezdte
tanítani nekünk az ősi latin szövegű
karácsonyi éneket: „Adeste fideles...”
Erről ő maga ír bővebben ebben a
Szőlőfürt számban. (Lásd 1-2. oldal –
A Szerk.)
Csodás sütemények kerültek végül az ünnepi asztalra, ezek elfogyasztása közben ki-ki saját karácsonyi emlékeit elevenítette fel.
Másnap a nyugdíjas klub tagjai
színházba mentek, a „Bál a Savoyban” című zenés darabot nézték meg.

2017. dECEMbEr

A Nyugdíjas Klub legnagyobb
ünnepe ez évben is az az ajándék
koncert volt, melyet a LUMEN
Együttes adott elő december 17-én,
vasárnap délután a közösségi házban.
Lélekemelő szép műsor volt, énekkel,
zenével elmondott ima, reményt sugárzott, elűzte a magányos öregek
lelke mélyén megbújó, egyedüllét
okozta szomorúságot. Hálás köszönet
érte az együttes minden tagjának!
Adventi esemény-koszorúnk még
aznap este a templomban folytatódott, ahol a szentmise után még egy
nagyszerű orgona koncertet kaptunk
ajándékba két fiatal tehetséges orgonistától. Kántorunk, Simon Bálint és
zenész barátja, Túri Péter szebbnél
szebb orgona műveket játszottak felváltva. Igazi örömzene volt ez advent
harmadik vasárnapján, az örömvasárnapon. Bach D-moll toccata és
fuga hangjai ujjongva repítették a
hallgatóság lelkét a magasba.
De nemcsak ünnepléssel, hanem a
közösségért végzett áldozatos munkával is teltek az adventi hetek.
Karitász csoportunknak ez az időszak
a „főszezonja.” Már az első adventi
hétvégén megindult az „Egymillió
csillag a szegényekért” adománygyűjtő akció, amely szép eredménnyel zárult. Jelentős összeg gyűlt
össze, melyet a rászoruló családok

2017. dECEMbEr

támogatására fordítanak. A tartós
élelmiszerek gyűjtése során kapott
adományokat a karácsonyi ajándékcsomagokban juttatják el a rendszeresen támogatott családokhoz. A
Szent Erzsébet perselyben év közben
összegyűlt összegből már bevásárolták a karácsonyi csomagokba kerülő
finomságokat, szorgos kezek e napokban állítják össze a csomagokat.
Ezeket lelkes önkéntesek és a cserkészcsapat fiataljai fogják széthordani ezen a héten.
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Évzáró a LUMEN-nel

A cserkészek is kiveszik a részüket az örömteli ünnepi hangulat megteremtéséből, kis csoportjaik járják a
környéket, bekopognak a házakba,
kis műsorokkal elevenítik fel a betlehemezés szép régi hagyományát.
A hitoktatók is keményen dolgoznak, ők készítik fel a mostani elsőáldozókat és a kis hittanosokat a karácsonyi pásztorjátékra, melyet nemcsak a templomban, hanem az Acél
utcai öregek otthonában is elő fognak
adni.
Pezseg az élet az egyházközségben, ahogy szaporodnak a lángok az
adventi koszorún, úgy fokozódik a
várakozás öröme is az emberek
szívében.
December 18-án, hétfőn a roratén
megérkezett a betlehemi láng is a
cserkészek közvetítésével.
Már csak pár nap és valóban
VELÜNK AZ ISTEN, EMMÁNUEL!
BEREZNAINÉ JUTKA

Advent öröm-vasárnapján tartottuk nyugdíjas közösségünk évzáró,
évértékelő, ünnepváró összejövetelét. A LUMEN Együttes figyelmességéből
hangulatos, szépen megterített asztalok mellett foglalhattunk helyet.
Az éves beszámoló után Korom Ilike karácsonyi legendameséjével máris a
betlehemi jászol csodájánál találtuk magunkat.
Az alkalom csúcspontja a LUMEN Együttes szívet-lelket melengető,
könnyeket kicsalogató Szent Család története volt; gyönyörű dallamok,
angyali hangokon. Gyuri atya Ápriliy Lajos Karácsony-est című bensőségesen
szép versével ajándékozott meg bennünket, majd egy, az adventi várakozás
hangulatát idéző írás, valamint a műsor zárását jelentő ima után előkerültek a
sok-sok figyelemmel és szeretettel készült süteményköltemények is. Kis Icu
finom teája az utolsó cseppig elfogyott, és a kis ajándékcsomagocskák is
bekerültek a kézitáskákba.
A kellemes hangulatban jó volt beszélgetni, egymásra figyelni. öröm volt
végignézni a mosolygó arcokon, s bár közelebb hajolva itt-ott a mindennapi
bajokat, gondokat is ki lehetett hallani, az Istenbe vetett bizalmunk, a
megsimogatott lelkünk láttatni engedte a reményt. Azt meg a szívünkbe
csúsztattuk, hogy sokáig kitartson. ☺
LAKóNÉ MARIKA
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Mesesarok

Fekete István: Betlehem

A konyhában ültünk a földön és a tűzhely meleg fénye kiugrott néha meg-megsimogatván arcunkat. Hallgattunk, de magunkban
megvallottuk, hogy a mű tökéletes, és nem is vettük le a szemünket róla. Tornya volt, ajtaja volt, ablakai voltak, ahol be lehetett tekinteni (egy
krajcárért!), és ha bent meggyújtottuk a kis gyertyát, kivilágosodott az egész épület valami boldog, meleg világossággal, mint a szívünk ablaka
abban az időben. Egyszóval: Betlehem volt.
A Szent Család kicsit oldalt állt előtérben a jászollal s a jászolban Jézuskával, aki mosolygott, és kövér kis kezét ökölbe szorította, ámbár, mi
akkor még nem gondoltunk arra, hogy ha ez a kéz egyszer kinyílik, mekkora ragyogás árad belőle a világra. Ennél sokkal nagyobb gondjaink
voltak. Elsősorban az, hogy Jézuska mezítelen maradjon-e, vagy takarjuk be.
- Megfázik! - mondta Bence Gábris, aki érzékeny lelkű fiú volt.
- Buta vagy -szólt Andók Pista -, aki Isten, az nem fázik.
- A Biblia azt mondja - szólalt meg végül Peszelka Péter, aki papnak készült -, hogy „édesanyja pólyába takarta és jászolba fektette...”
Ez döntött. A pólya természetesen nem lehetett akármilyen anyagból, ezért selyemből lett, a selyem pedig anyám télikabátja béléséből lett.
Másodsorban ott volt még a szamár kérdés. Két szamarunk is volt ugyanis. Peszelka Péterre néztünk, aki csizmája orrát vakargatta piszkos
kis körmével és lesütvén a szemét erősen gondolkodott, de aztán kivilágosodott értelmes, fanyar arca:
- Az nincs a Bibliában, hogy hány szamár volt. Több pásztor volt, hát szamár egy se volt...
Subák, láncosbotok, bajuszok és szakállak, kucsmák és tornyos angyalsüveg már készen voltak, így semmi akadálya nem volt annak a lelkes
izgalomnak, amely másnap a falu végén abban a felkiáltásban érte el tetőfokát, hogy:
- Szabad-e betlehemet köszönteni?
És hulltak a krajcárok... Péter perselyébe, amely mind súlyosabban zörgött - mi tagadás - ébren tartva, sőt fokozva elhivatottságunk érzését.
Berta Jancsi ugyan apja szőrtarisznyáját is a nyakába akasztotta, hogyha valahol - netán - ennivalót is adnának, de inkább Pétert toltuk előre,
zörgő perselyével figyelmeztetve a háziakat, hogy készpénzadományokra rendezkedtünk be.
Na, a büntetés aztán nem is maradt el. A betlehemi csillag ragyogása mellett nem vettük észre a pénz ördögének sátánpofáját, és szenteste Berta Jancsi pokoli indítványára - elindultunk a szomszéd faluba, most már kizárólag azzal a céllal, hogy a persely tartalmát a végsőkig fokozzuk.
Csendes, borús, mégis kemény alkonyat volt. A hó nem olvadt, a jegenyék felett és a völgyek hajlásaiban fenyegetően kék volt a köd. Azután
Király bácsival találkoztunk, a kanász-számadóval.
- Hová mentek, gyerekek?
- Csak ide a szomszédba...
Az öreg felnézett az égre...
- Hát én nem mondok semmit, de iparkodjatok, mert ujjan idő gyün, hogy megemlegetitek...
- Sietünk, Károly bácsi.
Igazán siettünk volna, de úgy megbámulták takaros betlehemünket, úgy tartóztattak bennünket, etettek, itattak (ne mondják a szomszéd
faluban, hogy nem látják szívesen a gyerekeiket) és főleg úgy tömték a perselyt, hogy se láttunk, se hallottunk.
Pedig közben feltámadt a szél, lenyomta a felhőket és szitálni kezdte a havat a fekete éjszakába. Ezt azonban a házak között alig lehetett
érezni, de amikor kiértünk a szabad mezőkre, belénk mart, és engem, aki a betlehemet vittem, majd belelökött a patakba.
- Egyenest! - vezényelt Jancsi, aki nagy lókötő volt, de a szíve helyén - ha a nyárfás utat elértük, nincs semmi baj.
- Nem kellene visszafordulni?
- Nem! - üvöltött Jancsi - engem agyonvernek, ha nem leszek ott az éjféli misén.
Az idő és a tér elveszett. A nagy subákat majd földre nyomta a szél, a hó vágott, mint a jeges vessző, és reszketve izzadtunk, ijedt kis erőnk
utolsó megfeszítésével.
Vánszorogtunk. A kis betlehem oldalát már feltépte a szél és kísértetiesen csapkodta a papírt, miközben a toronyban a kis bádogcsengő néha
megkondult, mint a lélekharang. Nem tudtuk, hol vagyunk, és szívünk körül halálos hidegen bujkált a félelem.
- Megfagyunk - mondta valaki, mire Bence Gábris leroskadt a hóra, és sírni kezdett, de sírását elkapkodta a sikoltó szél.
És csak álltunk. Összebújtunk a Gábris körül, a betlehem lecsúszott a kezemből a hóra és nem hittünk már semmiben, csak ez elmúlás
borzalmában és már nem is voltunk.
- Imádkozzunk! - mondta ekkor Péter, és ennek a szónak a mélységében egyszerre végtelen csend lett, és ebben a csendben alig hallhatóan,
mégis világosan megérintett bennünket meleg szárnyával a távoli harangszó.
- Harangoznak - ordított Jancsi -, most már tudom az utat.
- Imádkozzunk - mondta Péter, és imádkoztunk.
És éjféli misén otthon voltunk.
És azóta is, ha nagy baj van és kiesik kezemből a betlehem, azt az imát mondom és azt a harangszót hallom még ma is.
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Öregszünk, de győzünk

Plébánosunk, Dr. Benyik György
atya, a fenti címmel tartott Luca napján, a Senior Center által szervezett
Idősek Akadémiáján nagysikerű előadást. A terem zsúfolásig megtelt,
nem csoda, a cím a korosztály sarkalatos kérdéseit, az előadó neve a hitelességet vetítette előre.
Dr. Terhes Irén, a Juhász Gyula
Tanárképző Főiskola adjunktusa, az
Idősügyi Tanács tagja bevezetőjében
ismertette Benyik atya munkásságát.
Itt tudtam meg, hogy a mi papunk hét
nyelven beszél. (!) ☺
Gyuri atya az általunk megszokott
közvetlen stílusával percek alatt
oldott hangulatot teremtett. Előre
bocsátotta a sírást és a nevetést, mert
szerinte ezt így lehet kibírni. Meghalni sokkal könnyebb, mint megöregedni – mondta –, a meghalás egy
pillanat műve, öt percig nem veszünk
levegőt és sikerül.
Előadásának már az elején hangsúlyozta, hogy az idős ember számára
mennyire fontos az értelmes, céltudatos tevékenység, a világ jelenségei
iránti érdeklődés, a tanulás. Nagyjainkat idézte, így Szent Istvánt, aki
fiát arra figyelmeztette, hogy valójában csak szánni való az, akinek
nincs dolga, és csak azt lehet szerencsésnek, bizonyos fokig boldognak
mondani, aki végbeviszi a jót és
hasznosat, s jutalmának nem az élvezeteket tekinti, hanem a tevékenységet. Gárdonyi Géza ezt így fogalmazta meg: „Addig élünk, amíg ér-
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deklődünk, amíg akarunk valamit,
amíg óhajtások rezegnek bennünk.”
Hivatkozott Mészáros Márta új,
csodálatos és egyben borzasztó, de
jellemző filmjére, az Aurora Borealis-ra, mely a korosztályok közötti
szakadékot dolgozza fel, az idős emberek múltjában rejtőző sötét foltokat, amiket a sírba visznek, ahelyett
hogy kimondanák, felkészítve vele a
tapasztalatlan ifjú generációt.
Jól időzített viccel oldotta a hangulatot, mert mint mondta: a humorra
szükségünk van, a szomorúság ne
győzzön le bennünket.
Tanácsait egy osztrák mondással
folytatta, miszerint „nem kell levetkőzni, ha nem akarunk még lefeküdni”, azaz, nem kell mindenünket
odaadni még idő előtt, ha nem akarjuk elveszíteni az önállóságunkat és
szabadságunkat. Megszívlelendő... (!)
Vázolta az öregedés kronológiai,
biológiai és pszichológiai dimenzióit,
az ehhez kapcsolódó jellegzetességeket.
El kell fogadni az öregséget, bár
egyre nehezebb, mert egyre magányosabb az idős ember. Nem fából
vannak már a léckerítések, és nincsenek már kispadok, nincs hely, ahol
pletykálkodhassanak az öregek. A
szobában ülnek, nézik a TV-t, de az
igazi való világot, ami az utcán zajlik,
azt nem látják. Nincs emberi kapcsolatuk, nem köszön rájuk senki, pedig
azok vitaminok, visszaadják az életkedvet: – még megismernek, még
élek. Fontos a visszajelzés a magány
ellen. Ahogy a Zsoltáros is mondja:
„A mélységből kiáltok Uram
hozzád...”
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Gyuri atya még egy nagyon fontos
gondolata a következő volt. Áldják
azt a pillanatot, amikor az unokáik
kellő figyelmet szánnak arra, hogy
meghallgassák magukat. Ez az, amikor két generáció egymásra talál.
Akkor el kell mondani nekik mindent, a titkos bűneinket is. Ha a sírba
viszik, az unoka felkészületlenül fog
majd az öregedés problémája előtt
állni. Az a legfontosabb dolguk hogy
úgy éljék meg az öregségüket, hogy
amikor majd a dédunokájuk ugyan
ebbe a helyzet kerül, legyen valami
pozitív dolog, amire visszaemlékszik,
amibe kapaszkodhat. Most nem fogják megköszönni, de majd eszükbe
fog jutni, és ez sokkal nagyobb bankbetét lesz az életükben, mint bármi
más, amit adnának.
Felhívta a figyelmünket arra a
fontos felismerésre is, hogy a szellem
diadalmaskodhat a test felett. Azaz,
szellemileg karban lehet, sőt kell
tartani magunkat. Példaként említette
az Édesanyját, és több, agg korában is
zseniálisat alkotó művészt.
Végül a nagy igazság: akik megélik az Istenközelség élményét, azok
sokkal könnyebben vészelik át ezt a
kort.
LAKóNÉ MARIKA

A teljes előadás megtekinthető a YouTube-on:
https://www.youtube.com/watch?v=9T5KWhJ7fiE
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Hála, hála, hála!

Ez a 2017-es év különösen sok alkalmat adott arra, hogy hálát adjunk –
először is a Jóistennek, és mindenkinek, aki segítette rajtunk keresztül a
nehéz sorsú embereket.
Karitász csoportunk ebben az évben lett 25 éves, amit Szent Erzsébet
napján hálaadó szentmisében köszöntünk meg. Gyuri atya, T. Kis Laci és
Márti figyelmességének köszönhetően még egy 25-gyertyás tortát is kaptunk, amit néhány régi önkéntesünkkel együtt fogyasztottunk el. Régi
tagjaink közül sokan már odaföntről
segítenek bennünket, és vannak, akik
imáikkal kísérik munkánkat.

Ez alatt a 25 év alatt több mint
ötvenen dolgoztak ebben a szolgálatban. Ezt a számot akár meg is duplázhatjuk, mert sokak családtagjai, és
közösségünk számos tagja is részt
vett alkalmanként a nagyobb létszámot igénylő vagy nehezebb feladatok
megoldásában. Ez azért is valósulhatott meg, mert plébánosaink, Singer
atyától máig, mindannyian szívükön
viselték a nehéz sorsú emberek segítését. Munkánkat nem csak a támogatottjaink ismerik el, hanem a Katolikus Karitász országos szervezete is:
eddig már hárman is részesültek a
Caritas Hungarica elismerő címben
(Shulter Katalin 2012, Papp Ilona
2015, Miseta Mária 2017). Csoportunk 20 éves jubileuma alkalmából
2012-ben elismerő oklevelet kapott
az Egyházmegyei Karitásztól.
Azt is fontos hangsúlyozni, hogy a
tevékenységünkhöz szükséges feltételeket a közösségünk biztosítja. Hála
Istennek van Közösségi Házunk, ahol
a használt ruhákat tároljuk és osztjuk
mindazoknak, akik felkeresnek bennünket (minden második hét szerdáján).
Mint minden évben, idén is gyűjtöttünk élelmiszert Húsvét és Karácsony előtt. Az idei gyűjtésünk is

9

S
Sző
zőlőf
lőfü
ürt
rt
szép eredményt hozott, ami a legnehezebb helyzetű családokhoz jut el.
Vannak állandó támogatóink is, akik
a karácsonyi csomag összeállításához
adnak jelentős adományt.
Nagy meglepetés, és jó érzés volt,
amikor a Weöres Sándor Általános
Iskola felajánlotta, hogy az adventi
élelmiszer gyűjtésük során kapott
adományokat átadják plébániánknak,
hogy juttassuk el a rászorulóknak.
Azok a családok adták össze az élelmiszert és játékszereket, akik maguk
sem bővelkednek a javakban, de jó
szívvel le tudtak mondani ezekről
mások javára. A harmadikos gyerekek adták át az adományt két tanárnőjük és az igazgató úr kíséretében. A
gyerekek nagy igyekezettel és örömmel hordták be a csomagokat a közösségi házba. Hálásan köszönjük!

Ennek az évnek az újítása volt,
hogy az immár 7 éve zajló „Egymillió csillag a szegényekért” akciót
a templom elé hoztuk. Jóval több
adományban részesültünk a hívektől,
mint amit a Dóm téri vagy a Széchenyi téri kitelepüléseinken kaptunk. A templomba járók, akik jó
szívvel dobtak a perselyünkbe, lehetővé tették, hogy 4 család fűtési
költségeiben segítsünk. Ismét csak az
öröm és a hála érzése tölt el ennek az
adakozó lelkületnek a megtapasztalásakor.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni akkor, amikor Szent Erzsébet
kenyerét nyújtjuk át a kedves hívek-

nek. Ez a darab kenyér nem csak a
testnek szánt táplálék, hanem a léleknek is: biztat, lelkesít, erősít. Ezt azzal jeleztük, hogy a kenyér mellé egy
Szentírásból vett idézetet is adtunk.
Isten fizesse meg mindenkinek a fáradozását!

MISETA MÁRIA

Adni mindig öröm...

Karácsony közeledtével ez az érzés fokozódik. E gondolat jegyében iskolánk
csatlakozott a Tátra téri plébánia tartós
élelmiszer gyűjtő akciójához. Sokan
bekapcsolódtak az ajándékozásba.
December 15-én az ötletadó 3.b osztály tanulói vitték és adták át a csomagokat a plébánia munkatársainak tanítóik és igazgatójuk segítségével. A gyerekek szívesen segítettek. Megtapasztalhatták, hogy: „Jónak lenni jó!” Köszönjük a szülőknek az adományokat.
Reméljük, sikerül sok ember karácsonyát szebbé tenni.
SAllAINÉ HEVESI MAGDOlNA
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Jerikó zarándoklaton voltunk

„A hit is, ha tettei nincsenek, magában holt dolog.” (Jak 2,17)

Augusztus 15. és szeptember 30.
között Esztergomtól Szegedig két
irányban az országhatár mentén
imádkozták körül a zarándokok hazánkat napi 20-25 km-t megtéve.
Csatlakozni az útvonal bármely pontján lehetett.

Így tettünk mi is, a Tátra téri
közösségből 12-en. Az egyik csoport
Mórahalom felől, a másik Deszk felől
érkezett meg szeptember 30-án az
újszegedi templomba. Itt azok a zarándokok is velünk voltak, akik augusztus 15-től szeptember 30-ig megtették vagy a keleti, vagy a nyugati
irányba induló utat. A mi közösségünkből többen busszal, hárman
pedig biciklivel mentünk a zarándokok elé, hogy onnan együtt rózsafüzért imádkozva, énekelve, szórólapot
osztva adjunk hírt zarándokutunk
célja felől.
A zarándokút összesen a két
irányban 2.100 km volt. Újszegeden
találkozott a keleti és nyugati szárny,

miután körülölelték és imádkozták
Magyarországot. A zarándoklat alkalmat ad arra, hogy helyreálljon a harmónia Isten és ember között, valamit
a kisebb közösségek megújulása által
teljesedik ki a nemzet megújulása is.
Zarándokutunkat szentségimádással, szentmisével, agapéval zártuk.
Köszönjük az újszegedi plébánia
vendégszeretetét és azt, hogy befogadták a jerikói zarándoklat ügyét
és résztvevőit.
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Carol Kelly-Gangi:
Szentek bölcsességei
Könyvajánló

A szentek a kereszténység első
évszázadaitól fogva a vigasz és az
útmutatás forrását jelentik a keresztény emberek számára. legyen bár
szó világi vagy lelki jellegű gondokról,
tanácsaikkal, védelmező jelenlétükkel és közbenjárásukkal segítenek
bennünket személyes nehézségeink
leküzdésében.
Az olvasó egy olyan, több száz
idézetből álló kötetet tart a kezében,
amely kivételes életű nőktől és férfiaktól származó, az ő elmélyült hitükről tanúskodó, örökérvényű gondolatokat gyűjt össze, a katolikus egyház
első szentjeitől kezdve egészen az
elmúlt évtizedekben szentté avatottakig. Az idézetek a szenteket leginkább foglalkoztató, ugyanakkor
mind a mai napig számunkra is különleges jelentőséggel bíró kérdések
köré csoportosítva, tematikusan kerülnek az olvasó elé.

(A Lazi Könyvkiadónál megjelent kötet
ára: 2490.- Ft.)

RÁKOSNÉ RóZSA

Az imádság a legjobb fegyverünk; az
imádság kulcs, mely Isten szívét
nyitja. Ne csak szavakkal szólj Jézushoz, szólítsd meg Őt a szíveddel
is; sőt olykor jobb, ha csak a szíveddel szólsz Hozzá.
SzENT PIO ATyA
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2017. október 2-án a SzMJV Önkormányzata, a Szegedi Idősügyi Tanács és a
Senior Center által szervezett az Idősek
Világnapi gáláján Kis Ilona kitüntetést vett
át közösségi munkában végzett tevékenységéért.
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2017. október 7-én közösségünk Karitász
munkacsoportjának vezetője, Dr. Miseta
Mária (Maja) Caritas Hungarica díjat
kapott.
Szeretettel gratulálunk mindkettőjüknek
és köszönjük az áldozatos munkájukat!
A Weöres Sándor
Általános Iskola diákjai
templomunkban
(2017. december 4.)

Simon Bálint

A kamarakórus adventi
vendégszereplése

A 2015-ben alakult Vox Laetitiae
Kamarakórusunk idén adventban a
szegedi evangélikus templomba kapott meghívást, ahol december 9-én
adtunk adventi-karácsonyi koncertet.
A hangverseny három nagyobb részből épült fel.
Az első az adventi időszakra koncentrált, a második az evangélikus
zenei hagyományból merített, az
utolsó pedig a karácsonyi ünnepkört
képviselte. A műsor egy részét a másnap délelőtti tíz órai szentmisén
templomunkban is előadtuk.

SIMON BÁLINT

(A képeken a templomunkban adventi orgona
koncertet adó művészek láthatók, korábbi
felvételeken.)
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Együtt készültünk a nagy napra!

2017. november 4-én, szombaton, hagyományainknak megfelelően, lelki napot tartottunk az elsőáldozásra készülő
hittanosoknak a Közösségi Házban. A vidám vetélkedő, a tablókészítés, a szülők
által készített ebéd és az Ildikó néni vezette padlóképes foglalkozás mind-mind
remek ráhangolódás volt a következő
vasárnapra. A nagy napra, amikor szentgyónásuk után 14-en vehették először
magukhoz az Oltáriszentséget.
Istennek legyen érte hála!

ZóLYOMI NORBERT

Túri Péter
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(Az alábbi beszámoló az előző számból
technikai okok miatt kimaradt, most közüljük.)

Csapó… ééés mehet!

Egy fantasztikus tábor felidézése

Szeged, 2017. augusztus 4. péntek
Elviselhetetlenül tűz a nap, a hőség
iszonyatos. A pályaudvar előcsarnokában
két mosolygós lány ül egymás mellett.
Előttük egy széles asztal, telepakolva hűsítő vizet tartalmazó palackokkal; a nagy
meleg miatt mindenki ingyen vehet magának.
Nem volt sok dolguk, amíg meg nem
érkezett egy zajos, vidám társaság hatalmas túratáskákkal, a cipeléstől kimelegedve. A merészebbeken egyenruha, a
többieken színes tábori pólók. Ingyenvíz.
Megrohamozzák az asztalt, akár hoztak
magukkal elég folyadékot, akár nem. Fizetni nem kell érte, akkor vigyük!
Ezek voltunk mi, a M.Á.CS.CS. cserkészei, akik lelkesen indultak Kistótfalura, az idei nyári táborba. Mire estefelé
megérkeztünk a táborhelyszínre, mindenki kellőképpen elfáradt és leizzadt, azonban jeges limonádék és hideg zuhanyok
körül keringő gondolatainkról elvonta a
figyelmet egy érdekes esemény, amibe
belecsöppentünk. Parancsokat osztogató
rendező, őrülten rohangáló stáb, önelégült főszereplő. Hamar kiderült, mi folyik: A Tenkes kapitányának forgatása,
amire további szereplőket keresnek.
Mondanom sem kell, lelkesen vállalkoztunk a feladatra!
Így kezdődött minden. Vagyis nem
minden, csak egy tíznapos cserkésztábor... De azt hiszem, minden benne
volt, aminek lennie kellett! ☺
Az előtáborosok kitartó, szorgos
munkájának eredményeként szinte teljesen kész volt a tábor, mire mi megérkeztünk, előttünk állt még azonban az őrsi
feladatok elvégzése. Elsőként a sátorállítás, majd az őrsi körlet felépítése, zászlórúd keresése, végül a csatakiáltás kifundálása. Fejér Tamás rendező úr szigorúan ellenőrizte a feladatmegoldás precízségét (reggelente hosszú percekig tartó zászlórúd-méricskélés, cipőtartók bőséges megöntözése), de szerencsére idővel minden őrs vette az akadályokat. Pár
nap elteltével álltak a körletek, büszkén
lengedeztek a zászlók, harsogtak a
jobbnál-jobb csatakiáltások.
Élvezetes programokban bővelkedett
az idei tábor is. A túrázás során sikeresen
megküzdöttünk az emelkedőkkel. Útköz-
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ben daloltunk, beszélgettünk, a pihenők
alatt pedig jókat játszottunk. (Halkan
megjegyezném: Fedezékbe. Aki jó taktikának gondolja, hogy még játékban lévőként elbújás helyett odaáll beszélgetni a
kiesettekhez, hogy kicselezze a számolót,
az garantáltan lebukik. Ősrégi trükk, nem
jött be...).
Adott volt a lehetőség kipróbálni magadat ügyességi és kereskedőjátékokban,
valamint közösségépítő feladatokban
sem volt hiány. A minden évben esedékes
rohampálya most sem maradhatott el,
idén elvileg kifejezetten fárasztóra sikeredett. Izzadt, hullafáradt, csuromvizes és
fülig tehéntrágyás hősök születtek azon a
délutánon. Siklós várában gyűltek az
aláírások, lelkesen készültek a fényképek, méta közben pedig csak úgy szárnyaltak a beérkező emberek.
Fesztiválbandákat megszégyenítő fellépésekkel kápráztatott el minket a Sólyomband, akik a portyán debütáltak,
hatalmas sikerrel. Legjobban ők maguk
élvezték előadásaikat, azt nyilatkozták, a
portyára vezető úton többször is húszperces zenekari próbákat tartottak.
Nem maradhatott el a jóízű strandolás, ahogy az idén kifejezetten jó hangulatú népdaltanulás sem. Mindenki hangosan zengte a már ismert,és lelkesen tanulta az új énekeket. Ugyancsak fergeteges
volt a hangulat a tábortüzeknél is, ahol –
a tűzgyújtási tilalom miatt most
Quechua-lámpák körül – pingvinekként
rohangáltunk fókák felbukkanása esetén,
halálra röhögtük magunkat egy szemüveges pulykán, vagy éppen Gabben vérfagyasztó sikolyát hallgathattuk.
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Szerintem az egész táborra jellemző
volt, hogy senki nem magával törődött,
hanem azzal, miben tudna segíteni a
másiknak, mivel lehet a többieknek örömet szerezni. Folyamatosan íródtak a
kedves, biztató levelek, az őrsök egymást
segítették, egyik nap pedig minden lány
jó fél órát beszélgetett a kihúzott fiúval,
amit ők egy-egy verssel, vagy dallal háláltak meg az esti Ámor-tábortűznél. Idén
is remek, igényes költemények születtek,
ezúton is köszönet érte a daliáknak!
Az állandó pörgés mellett kétszer is
volt lehetőség elcsendesedni, a táborban
tartott szentmisék alkalmával. Az elsőt
plébánosunknak, Benyik György, a másikat Laurinyecz Mihály atyának köszönhetjük.
Jelentős események is történtek az
idei táborban. A Tigris és a Margaréta őrs
minden tagja újoncból sikeresen zöld
nyakkendős cserkész lett, egy maroknyi
kósza pedig végrehajtotta a roverpróbát.
Fantasztikus tábor volt. Nemcsak az
emlékezetes programok, hanem az összetartó társaság is nagyban hozzájárult a
remek hangulathoz. Ebben a csapatban
nem korlát sem a nem, sem a kor, mindenkivel megtalálod a közös hangot.
Nem klikkesednek sem őrsök, sem barátnők, sem osztálytársak. Akármerre fordulok, mindenhol vár egy jó szó, egy
poén (még ha borzalmas is), egy mosoly,
egy őszintén érdeklődő kérdés. Jövőre is
ott leszek, hogy egy felülmúlhatatlan
közösséggel újra átéljek egy kihívásokkal, élményekkel, kalandokkal és nevetéssel teli tábort. És azt hiszem, ezzel a
gondolattal nem vagyok egyedül.
SÁRI HELGA
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Mikulásos bennalvás

„Van ám nagy-nagy izgulás,
Suttogás meg pirulás,
Hogy jön-e a Mikulás.
Ragyog a hó, mint a prizma,
Ablakban a sok kis csizma,
Sokan várnak kipirulva,
Csacsogva, bízva, izgulva,
Gyere hozzánk, Mikulás!”

Természetesen idén is megrendezésre került a tél egyik legizgalmasabb cserkészprogramja, a Mikulásos
bennalvás. December 3-án szombaton 18 órakor már jócskán zsongott a
közház. Vidám gyereksereg gyűlt
össze a földszinten, a levegőt átjárta
az izgatott várakozás, ám a másnap
reggel még messze volt, úgyhogy
muszáj volt elütni valamivel az időt,
amit természetesen senki sem ellenzett.

Először az Apor Vilmos teremben
múlattuk időnket olyan mókákkal,
mint a Kacsintós gyilkos, vagy a
Helycserélős játék.

Ezután következhetett az elmaradhatatlan tánc. Így aztán előkaptuk
rongylábainkat és mindenki addig
ropta, ameddig csak bírta. Eközben a
konyhában mézeskalács sütés folyt,
úgyhogy az egész földszintet belengte a karácsonyi illat.

Mikor elkészítettük a süteményeket, a templom előtti téren folytattuk
a mókázást. Előkaptuk tarsolyunkból
a jó öreg, mindig aktuális Fedezékbét, az Intelligens puff-ot, és még sok
egyéb szórakoztató játékot.
Ezek után visszamentünk a közházba, megettük a frissensült mézeskalácsokat és mindenki egészséges
fáradtsággal, jóllakottan készült a
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Sok szeretettel köszöntjük testvéreinket, akik az újjászületés szentségében
részesültek:

• Bagóczky Levente

• Barna Olivér

lefekvéshez. Miután már mindenki
fellőtte a pizsamát, a kicsik mesével,
a nagyobbak pedig egy karácsonyi
filmmel zárták a napot. Nem kellett
sokszor mondani a gyerekeknek,
hogy aludjanak. A fáradtság és a tudat, hogy ha minden igaz, a Mikulás
éjszaka ajándékkal tölti meg a kikészített cipőket, hamar álomba húzta
őket.

Reggel nagy volt az öröm, amikor
hóesésre ébredtünk, hát még akkor,
amikor megtaláltuk az ajándékokat!
Mindenki narancsot hámozott, mogyorót tört vagy csokimikulást majszolt. Azért persze jó cserkész lévén
mindenkinek maradt hely a bendőjében a reggelinek. Miután végeztünk, kezdődhetett a takarítás, és a
készülődés a közös csapatmisére.

Háromnegyed tízkor a csapat
átment a templomba, ahol volt szerencsénk személyesen találkozni
Mikulás bácsival.

CSERHÁTI VERONIKA

• Feró Bence

• Gogolyák Gabriella

• Kiss Márk Tibor

• Kondor Zoé Sára
• Musák Vidos

• Nagy Bence Attila

• Papp Vilmos Máté

• Rácz Márton Vilmos

• Scheinpflung Nimród

• Szabó Ármin Zalán
• Tari Zénó

Az Örök Világosság fényeskedjen
nekik, nyugodjanak békében!

† Aschenbrenner Stefánia
† Bodrogi Ferencné Száraz
Mária
† Daróczi Istvánné Zsigmond
Ilona
† Hajdú Nándorné Dobó
Rozália
† Jenei Józsefné Gombos
Rozália
† Kiss Zoltánné Zsadányi
Julianna
† Konrád László Tibor
† Lódri Jánosné Deák Vilma
† Mészáros Zoltán Miklós
† Papp István Vilmos
† Pósa Ferenc
† Róka Lajos
† Szügyi Tibor
† Temesvári Györgyné
Németh Etelka

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

Elsőáldozás 2017. november 12.

Bakó Richárd
Barta Máté
Farkas Csamangó Erik Milán
Gábor Kende Csaba
Jánossy Gergely
Katona Tamás Péter
Palkó András

Péter Rebeka Patrícia
Sári Flóra
Seregi Enikő
Seres Réka Eszter
Szűcs Márton
Tóth Buda
Verebély Ákos Károly

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. december 19.

Jubiláns házasok 2017. november 25.

Beke Ferenc – Bakai Anna (55. évf.)
Bereznai András – Lack Éva (5. évf.)
Brassó Imre – Szanyiszló Csilla (20. évf.)
Csirik György – Surinás Mária (30. évf.)
Domonkos István – Nagy Anna (60. évf.)
Ferenc Fábián – János Terézia (50. évf.)
Ferenczi Csaba – Lovászi Márta (5. évf.)
Kalocsai Tibor – Dr. Nárai Katalin (25. évf.)

Dr. Kelemen Imre – Dr. Hegyesi Éva (55. évf.)
M. Tóth Gábor – Csuhaj Gabriella (15. évf.)
M. Tóth József – Rabi Rozália (50. évf.)
Tarjányi Tibor – Terhes Magdolna (30. évf.)
Tiszavári József – Potyesz Teréz (20. évf.)

(Az eseményen nem tudott jelen lenni minden
házaspár.)

Szerkesztőség tagjai:
dr. benyik György
felelős szerkesztő
dr. Miseta Mária
szerkesztő
Zólyomi Norbert
szerkesztő, számítógépes-tördelő

Szerkesztőség címe, elérhetősége:
6723 Szeged, Tátra tér 5.
Telefon/Fax: (62) 483-750
Mobil: 70/525-2106; 20/823-1979
E-mail: teka@szegedtarjanplebania.hu
A Szőlőfürt az Interneten is olvasható.
Honlapunk címe:
http://www.szegedtarjanplebania.hu

