
     Az evangéliumok legérdekesebb
része Jézus feltámadásának elbe szé -
lése és ennek az eseménynek a hatása
egyedülálló a tanítványokra. Amiről
Jézus tanítványait számtalan beszé -
dé ben és csodájában nem tudta meg -
győzni, arról meggyőzte őket fel tá -
ma dása. Tehát a feltámadás nem csak
az Atya rendkívüli tette Jézussal,
hanem fordulópont az apostolok hité -
ben, világszemléletében és ige hirde -
tésében.
     Az apokaliptika foglalkozott a
végítélet eszkatológikus eseményével
és a feltámadással is. Ennek nyelve -
zetét használja Pál, amikor a főangyal
kiáltásáról, a választottak össze gyűlé -
séről, harsonazengésről és a felhőkön
érkező kiválasztottról beszél (1Tesz
4,15 sköv, 1Kor 15,22). Ez a nyelve -
zet jellemzi a zsidó apokalipsziseket,
amelyekben a lélek test nélkül, a test
lélek nélkül nem képzelhető el,
emiatt a test feltámadása elsőrangúan
fontos eseménye az örök életnek.
     A görög világban viszont úgy
vélték, hogy csak a testi kötelékektől
megszabadult lélek megy át a halha -
tat lanságba, ugyanakkor azonban fel -

tételezték a test teljes átalakulását
szellemi, romolhatatlan és halhatatlan
testté (1Kor 15,35-53). Érdemes
meg jegyeznünk, hogy Pál mindig
csak az igazak feltámadásáról be -
szélt, a gonoszokéról soha. Jézus fel -
támadása ennek az elképzelésnek a
gyakorlati igazolása. Emiatt az első
hitvallások igen rövid és célratörő
mó don fogalmazzák meg a keresz -
tény hitet. Krisztus feltámadt, mi is
feltámadunk! Ez Pál missziós igehir -
de tésének a csúcsa, és a keresztény
remény tárgya is. Ennek ellenére,
minden megkeresztelt ember fel tá -
ma dására, az Úr napjára még várni
kell (2Kor 5,1-10).
     A keresztények életüket elő vé te le -
zett feltámadásként élték meg. János
írja olvasóinak: „Mi tudjuk, hogy a
halálból átjutottunk az életbe (1Jn
3,14). Pál a keresztény embernek
Krisztus életében való részesedéséről
beszélt. A keresztény hívek Krisztus -
sal temetkeznek el és Krisztussal tá -
mad nak fel. A megtért emberek meg -
változott élete belépés Krisztus éle -
tébe. A hit akkora változást hoz a
keresztény ember életébe, mintha újjá
született volna. A földi halálról csak
mint átalakulásról, mint el szen de rü -
lés ről beszélnek, amely azért kívá na -
tos, hogy végre szabadon része sül je -
nek Krisztus dicsőségében (Kol 3,1
sköv).
     A keresztények életüket folya mat -
ként fogják fel, lelki életük át ala ku -
lása és hitben szerzett tapasztalataik
egyre közelebb viszik őket Krisz tus -
hoz. A tudatos hitben átlátják az élet
értelmét, az igazán fontos és építő
cselekedeteket. Szemléletmódjuk az
emberi tökéletesség művelésére jó
eszközökhöz segíti. A meg keresz tel -
tek úgy tekintenek a feltámadásra,
amely őket egy új világba viszi, és a
jelen felkészülés, minden jó csele ke -
det ennek az új világnak az eljöve te -
lét sürgeti.
     A 21. századi ember fogyasztó lett
és nem üdvösség váró. Inkább meg -
magyarázza a negatív dolgokat az
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Túrmezei Erzsébet:
Húsvéti híradás
Látsz halott arcot és hulló virágot:
mindenütt a halál hatalmát látod,
és gyászod terhét roskadva viszed,
ha nincsen húsvéti hited.

Ha sír a gyász, a bánat, mi vigasztalna más:
a Krisztus él, feltámadt, és van feltámadás!
A sötét felhő széled, áttör a napsugár, 
mert győzött Ő, az Élet!
Új élet útja vár.

Miért nem emeled fel könnyes arcod?
Miért vívod mindig egyedül a harcot?  
Soha nem talál békét a szíved,  
ha nincsen húsvéti hited.

Szólj, diadalmas ének, mint boldog híradás
a bánkódó szíveknek, hogy van feltámadás!
Az élő Megváltóra ki egyszer rátalált,
a nagy Vigasztalóra,  nem retteg sírt, halált!

Nem hallod a Feltámadott hívását?
Nem hallod igéjét, vigasztalását?
Ő minden benne hívőn segített!
Mért nincsen húsvéti hited?

Szólj, diadalmas ének, és szárnyalj,
mint a szél!

Szállj északnak és délnek, és hirdesd:
Jézus él!

Az élő Krisztus Jézus jár velünk szüntelen.
Ha szent nyomába lépünk,

mienk a győzelem!

Feltámadás

(folytatás a következő oldalon)
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Áldott húsvéti ünnepeket!



éle tében, mint kiküszöböli. A jelen
kor európai embere a bűnt meg szün -
tet hetetlen valóságnak fogja föl, sőt
igyekszik üzletileg, politikailag ki is
használni azt. A feltámadás kérdé sé -
vel csak a keresztények foglalkoznak,
de sokan csak úgy tekintenek rá, mint
Jézus legnagyobb csodájára, amely
azonban csak az ő teljesítménye, mi
pedig tovább is csak sóvároghatunk
az örök életre. A keresztény ember az
örök életet nem egyszerűen a földi
élet időbeli meghosszabbításának
tekinti, hanem Krisztus feltámadása
miatt úgy tekint reá, mint ebből a
világból megközelíthető valóságra.
     A feltámadásról érdekes dolog
úgy beszélni, mint Jézus életének
csúcsáról, de ez esetben egy rend kí -
vüli személy rendkívüli cselekedete
marad. Ha mint az ősegyház ige hir -
detői és Pál is összekapcsoljuk ezt a
saját életünkkel is, akkor már sze mé -
lyesen fontos valósággá változik.
Krisztus feltámadt, mi is fel tá ma -
dunk!

B.Gy.
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2018. első negyedében országosan
két felhívás volt a katolikus hívek felé,
hogy a szent Eucharisztiát – melyben az
Úr Krisztus van jelen – ünnepélyes
keretek között az oltárra kihelyezett
Oltáriszentségben imádjuk.

Az elsőt Nagy Károly kanonok atya
hirdette meg 2018. február 2-ra, Gyertya -
szentelő Boldogasszony napjára. Ezen a
napon, amint a Szűzanya bemutatta
Jézust a törvény szerint a templomban,
úgy az Oltáriszentség előtt mi is
kifejeztük hódolatunkat előtte. Délután 5-
től 6 óráig imával, énekekkel fejeztük ki
engesztelésünket Krisztus előtt,
felajánlva családjainkat, papjainkat,
egyházközségünket, fiataljainkat. Hála
Istennek, szép számban összegyűltünk
erre az imaalkalomra!

A második szentségimádási alkalmat
a nagybecskereki püspök atya, Dr. Nagy
László hirdette meg nagyböjt 4. vasár -
nap jára – a Laetare – öröm vasár nap jára.
Ferenc pápa az Irgalmasság szent évének
tapasztalatai alapján ajánlja, hogy
nagyböjt 4. vasárnapjához kötve
folytassák a hívek a „24 órát az Úrnak”
kezdeményezést.

Templomunkban a 2018. március 10-i
Szentségimádás a fenti gondolat jegyé -
ben zajlott és szép imaalkalom volt arra,
hogy feltekintsünk Jézus keresztjére, erőt

és kegyelmet kérve tőle életünkre. Ezen
az eseményen is örömmel vettek részt az
Oltáriszentség előtt imádkozni vágyó
hívek.

A következő szentségimádás 2018.
április 7-én, szombaton du. 5-6 óra között
lesz templomunkban, melyre minden
közösen imádkozni vágyó testvérünket
szeretettel hívunk, helyesebben Jézus hív
bennünket. Ez az alkalom azért is fontos
közösségünk számára, mert 1992-ben
ezen a vasárnapon alakult meg Karitász
csoportunk.

Ez az alkalom az Irgalmasság
vasárnapjának előestéjén lesz. Ez az
ünnep viszonylag újnak számít az egyház
életében, melyet Szentségimádással
szeretnénk ünnepélyessé tenni. Szent II.
János Pál pápa hirdette ki a világ számára
az Isteni Irgalmasság ünnepét 2000.
április 30-án. „Húsvét II. vasárnapja ettől
kezdve az egész egyházban az Isteni
Irgalmasság vasárnapja nevet viseli. Az
Isteni Irgalmasság üzenetével kívánom
átvezetni az egyházat a III. évezredbe.”
(Szent II. János Pál pápa)

Az irgalmasság hírnöke, a lengyel
származású Fausztina nővér volt, akit
Szent II. János Pál pápa előbb boldoggá,
majd 2000. április 30-án szentté avatott.
A lengyel pápát, akit az irgalmasság
apostolaként emlegetnek, 2011. május 1-
én avatott boldoggá XVI. Benedek pápa,
majd (XXIII. János pápával együtt)
Ferenc pápa avatta szentté 2014. április
27-én, Irgalmasság vasárnapján.

Szent II. János Pál pá -
pa életével, pápasá gával,
betegségével, halálával
is tanúságot tett Isten
végtelen irgalmába ve -
tett bizalmáról. Halálá -
nak napján, 2005. április

2-án – az Isteni Irgalmasság vasár nap -
jának vigíliáján – még nyilvánvalóbb
meg erősítést nyert. „Jézus, bízom
Benned!”

Az Irgalmasság
imacsoport nevében:

RáKOSNÉ RózSA

Felhívások szentségimádásra
„Áldunk Téged, ó angyali Kenyér”

2018. március 4-én, vasárnap,
templomunkban Brzózka Marek
és felesége, Szántó Cecília Mária
képzőművészek alkotásaiból nyílt
kiállítás, melyet megtekinthettek a
nagy böjt idején.
(További képek a 8. oldalon talál -
hatók!)
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2018. január 27-én, szombat este templomunkban ökumenikus imaóra volt,
melyen igét hirdetett Szuhánszki Tamás metodista lelkipásztor.

2018. január 28-án, vasárnap a dél -
előtti szentmisén a zenei szolgálatot
egy holland-magyar család egészítette
ki. Theo van den Burg és családja éne -
keltek és zenéltek fúvós hang szere ken.
Theo a 30 évvel ezelőtt plé bá niánkra
látogató Uithuizer meeden-i holland
kórusban énekelt. A temp lomunkba
visszatérő édesapa immár feleségével
és két gyermekével dicsőítette az Urat.

2018. március 2-től 4-ig kö zös -
ségünk nagyböjti lelki gya kor -
laton vehetett részt. Pén teken
és szom   baton az esti, vasár nap
pedig a délelőtti szent misében
hallhattuk pré dikálni a lelki gya -
kor lat szóno kát, Sza kács Tibor,
kis kun ha la si káp lánt, a Gál
Ferenc Fő is kola ta nárát. Az
elmúlt évben, temp lomunk bú -
csú ján ismer ked het tünk meg
vele, jó volt újra hallgatni lel -
kesítő szavait.

Plébániákon történt...



Farsangi mulatság

     Mint minden évben, idén is meg -
rendezésre került a cserkész farsangi
mulatság.
     Január 26-án délután 3 órakor
kezdődött a program. Több mint 50-
en tudtunk részt venni rajta. Nagyon
sok volt köztünk a kiscserkész, de a
nagyobb cserkészek is szép lét szám -
mal vonultatták fel őrseiket. Eleinte a
Tátra téren különféle játékokkal ve -
zették le a kisebbek energiáját az idő -
sebb cserkészek. Utána egy mese erdő
következett, ahol a gyerekek titkos -
ügy nöki képességeiket próbálhatták
ki, és rengeteg akadályon (köztük egy
kusza kötélhálós csapdán) mentek
végig sikeresen. A kisebbek ezt a ré -
szét nagyon élvezhették, mert egy
újabb szerepbe bújhattak bele ezen a
napon az idei keretmesénk keretében.
     A farsang fő eseménye az őrsök
előadásai voltak, ahol a világkörüli
utazás témakörben mindenki külön -
bö ző ötletekkel állt elő. Volt, aki kü -
lön féle ételeket hozott, volt, aki ruhá -
jával mutatta be a népeket, találkoz -
tunk táncosokkal, zenészekkel, tör -
pök kel és mindenféle népekkel. Az
előadások nagyon jól sikerültek, min -
denkinek vidáman telt ez az időszak.
     Utána csapatversenyek következ -
tek. Kipróbálhattuk magunkat far san -
gi kvízekben, almahalászatban, pe -
rec evésben. A csapat egységét és
össze kovácsoltságát pedig egy papí -
ron elférős játék próbálta felmérni.
Mindenki elfáradt ezekben a kihívá -
sok ban. Ezeket követően egy batyus
jellegű vacsorát fogyasztottunk el.
     Este még különféle játékokban
ve zethették le a felesleges energiá ju -
kat a cserkészek, majd filmnézéssel
zá rult a nap. Másnap egy gyors reg -
ge li után a vasárnapi misével feje ző -
dött be a fergeteges farsangi mu -
latság.

MÉSzáROS TAMáS
550. sz. Márton áron

Cserkészcsapat
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Plébániai farsang

    Az elmúlt évekhez hasonlóan,
idén is megtelt a Közösségi Ház a
farsang napján, 2018. február 3-
án. Bár az egyéni jelmezesek most
kevesebben voltak az eddigiekhez
képest, az összlétszám nagyjából
most is hasonló volt.
    A felvonulás után vacsora kö -
vetkezett, a sok szorgos kéznek
hála, mindenféle finomság bősége
fogadta a résztvevőket. Köszönet
érte!
    Ezután templomunk kórusa,
kápráztatott el bennünket a Happy
Day című közismert sláger fel -
dolgozásával.
    A Katona Nándor Közösség
tagjai ismét kitettek magukért és
persze a közönség jókedvéért. A
nemzetközi gasztro-show csupa
vidámság volt elejétől a végéig.
záporoztak a poénok, nagyokat
ka cagtak a nézők a jelmezeken és
a vicces jeleneteken. A rendezés
most is tökéletes volt, az ötlet
pedig egyedi: a közösség tagjai
családonként egy-egy ország fő -
ző műsorába engedtek be pillan tást
a nézőknek.
    A jutalmak kiosztása után, az
elmaradhatatlan tombolával foly -
ta tódott a vidám együttlét, melyet
zene és tánc zárt le.

zóLyOMI NORBERT
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    A tanításokat – finom humorral
fűszerezve – Beke Tünde Lídia
tartotta a Szent Ignác Lelkiségi
Iskola vezetője, bencés oblata
nővér. A szentmiséket zsadányi
József atya celebrálta és lehetősé -
get adott a lelki beszélgetések, a
szentgyónások elvégzésére.
    Tünde Lídia felhívta figyel -
münket arra, hogy a 40 napos böjt
Jézus szenvedés történetének ide -
je, a bűnbánat, a szentgyónás ide -
je, és legalább ebben az idő szak -
ban ne az anyagi lét legyen elő -
térbe helyezve, ne csak a földi dol -
gok számítsanak életünkben, ha -
nem szépítkezzünk, építkezzünk
lelkileg. A lelkiismeretünk dik tál -
ja, hogyan töltekezzünk az Úrral,
és mivel a böjt az önfegyelem ré -
sze, sokféleképpen lehet tenni azt.
Például elégedjünk meg azzal,
amink van, ne költekezzünk fölös -
legesen, adakozzunk, főleg a
Nagy hét alatt egyszerűbbre vehet -
jük az étkezésünket. Többet imád -
kozhatunk, ott van segítségül a
Szentírás olvasgatása és fontos a
szentmiséken való gyakoribb rész -
vétel is. Sokat elmélkedtem a há -
rom nap tanításain, és úgy érzem,
hogy a felsoroltak valóban segí te -
nek, és több szabadságot adnak az
Isten felé fordulásban.
    Előadónk pontosan azt hang sú -
lyozta, hogy mi az, amit át kell
for dítanunk magunkban, és ad -
junk helyet az örömnek, mert mi
már a kereszt másik oldalán
vagyunk. Mesterünk meghalt, de
feltámadt, és ez az örömünk még a
nagyböjti időszakban is felülmúl
mindent. Emeljük tekintetünket a
keresztre, hiszen Jézus szen ve dé -
se, halála és feltámadása a lényeg,

e nélkül még mindig bűnben
élnénk.
    A megváltás által Isten a mi
oldalunkon áll, legyenek szertartá -
saink Jézussal, járjon át bennünket
az öröm, hogy ellent tudjunk
mondani a kísértéseknek, hiszen
Krisztus ezért vállalta értünk a
keresztáldozatot, és az Ő szenve -
dés történetének nem a halál a
vége, hanem a feltámadás.
    Kérjük Jézus segítségét, hogy
megmutassa nekünk a lehető sé -
gein ket, adjuk oda neki a gond ja -
inkat, fájdalmainkat, betegsé gein -
ket, hiszen szeretetből eggyé válik
velünk a nyomorúságunkban.
    Talán ezért tett jót nekem ez a
lelkigyakorlat, mert tudnom kell,
hogy mit ünnepelek, és mi az
öröm nekem abban, amit ünne -
pelek!
    Jó volt elgondolkodni azon,
hogy Jézus milyen megoldást
nyújt nekünk, pl. ha lelki isme re -
tünkre hallgatva betartjuk a pa ran -
csolatokat.
    Egy pár gondolat a megváltás
„gyümölcseiről”:
a) Jézussal szabad utunk van
Istenhez, helyreállítja közöttünk a
kapcsolatot Istennel, „a távol -
ságot”.
b) A bűn ellenségeskedés Istennel,
de Jézus megtisztít a bűntől és
kiküszöböli az ellenségeskedést.
c) Istennek célja van velünk, ért
minket, ismeri minden gondunkat
és begyógyítja lelki és testi se be -
inket.
d) Békességet ad a kiengesz te lő -
dés által. Segít az önértékelésben,
az önelfogadásban, és abban, hogy
önmagunknak és másoknak is
meg tudjunk bocsátani.

e) A félelem a legnagyobb kísér -
tése az ördögnek, de Isten meg -
szabadít félelmeinktől, reményt ad
életünkben.
f) Életünk el van rejtve Istenben,
ezért kérnünk kell, és Ő meg sza -
badít a Sátán hatalmából.
g) Az örök élet várományosai
vagyunk és Isten erősebb a halál -
nál, az elmúlásnál, megsza badít
bennünket a halál hatalmából.
    A Szent Három Nap esemé -
nyeiről nagyon részletes tanítások
frissí tették fel eddigi ismere tein -
ket, éppen ezért nem tartom szük -
ségesnek erről írni, inkább min -
denkit arra buzdítanék, hogy ki-ki
a lehetőségei szerint szentelje meg
ezeket a napokat, liturgikus ese -
ményeket.
    Húsvét idejében, a Feltámadás
után ünnepeljük a Szentlélek ki -
ára dását, Pünkösdöt. Pünkösd va -
ló jában a Menny erejének kiára dá -
sa. Alleluja.

    Köszönjük minden szolgáló
Testvér odaadó munkáját, az imá -
kat és Noé zolinak a dicsőítő éne -
keket!

    Kegyelemteljes, békés Húsvéti
ünnepeket kívánok mindenkinek!

FERENCNÉ TERIKE
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Nagyböjti lelkigyakorlat
A Mustármag Katolikus Közösség szervezésével 3 napos nagyböjti lelkigyakorlatot tartottak
közösségi házunkban mintegy 40 fő részvételével.

Fakadnak már a virágok,
Kiderül az ég,
És a föld most készül ülni
Drága ünnepét.
Szíveinkben, mint a földön,
Ma öröm legyen,
Feltámadt az isten-ember
Győzedelmesen!

(Reviczky Gyula: Húsvét)
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Kedves Gyerekek!

Ismét eljött a tavasz és vele a leg szebb
ünnepünk, a Húsvét! Ebben az idő szak -
ban minden az újjá születésről, az életről
szól. A tojás az új életet jelképezi, hiszen
abból kel ki a kiscsibe. A locsolkodási
szokás azért terjedt el, mert ez  azt fejezi
ki, hogy szeretnénk, hogy a lányok, ha
majd felnőnek, termé ke nyek legyenek,
vagyis szü  lessen nekik kisbabájuk. Még a
nyuszi is – ami csak vé let lenül keveredett
bele az ünnep lés be – az élet ün nep lését
fejezi ki, hi szen ez egy igen sza pora állat,
sok kicsinye van. A természet ébre de zése,
a napsütés, a meleg idő, a virágzás, a
barkák, a zöldellő ré tek, egy szóval min -
den arra figyel meztet bennünket, hogy az
el mú lás után is van élet! Bár télen min -
den meg halni lát szott, most ta vasszal
még is újra élnek. Ilyen kor a Biblia taní -
tása is a halál utáni életről szól: Jézus
fel tá madásával be bi zonyította, hogy a
halállal nem ér véget az életünk. Az örök -
életben ré szesítette Őt az Atya és minket
is erre hívott meg, mert végtelenül szeret
bennünket.
Ezt köszönjük meg neki minden szent -
misében, és különösen Hús vét  vasár na -
pon ezért adunk hálát Neki!

Zólyomi Norbert

Húsvét napján

Eljött a szép Húsvét reggele,
Feltámadásunk édes ünnepe.

Ünneplőbe öltöztek a fák,
Pattognak a rügyek s virít a virág.
A harang zúgása hirdet ünnepet,

Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.
Tündérország rózsái közt
gyöngyharmatot szedtem,

Akit azzal meglocsolok megáldja az Isten.
Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,

Zsebeimbe beleférnek a piros tojások.

Színezd ki mindkét tojást, vágd ki, ragaszd össze, és egy cérnát belefűzve máris kész a felakasztható szép húsvéti dísz!
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MMee ss ee ss aa rr oo kk A PAJKOS NAPSUGÁR
– Süss fel nap, fényes nap! ... – ezt a dalt énekelte télidő végén néhány kipirult arcú, csillogó szemű kisgyerek – de olyan
szépen, hogy a felhőkbe takarózott nap nem is tudott ellenállni a kedves hívogatásnak.

először csak egyetlen elszánt fénysugár keresett magának rést a vastag fellegek között, hogy lekandikáljon a földre, de
amikor sikerült a próbálkozása, egyre többen tódultak utána. elcsúsztak a tó vékony jéghártyáján, megcsillantották – a nedves,
kopasz faágakat, s egy szempillantás alatt millió kicsi fény kacagott, ugrált, sziporkázott piros gyereksapkákon, fehér
hófoltokon, csepegő háztetőn és sima ablaküvegen.
– Kikelet! Kikelet! – ujjongtak a madarak.
– Süt a nap! Süt a nap! – kiabálták a gyerekek.
– Utat a tavasznak! – füttyentett a szél, és sepregetni kezdte az utakat. Nap-anyó most már egész kerek arcával lemosolygott a
földre, és így szólt a sok kis fickándozó napsugárhoz:
– ideje, hogy munkához lássatok! Vigyétek el mindenhová az élet melegét!

Kit a rétre küldött, kit az erdőre, kit a kiskertekbe, hogy olvasszanak, melengessenek, alvó csírákat ébresztgessenek.
mindegyik örömmel tette a dolgát, csak az egyik aranyszínű napsugárka duzzogott.
– még mit nem! Hogy én folyton csak egy sáros, piszkos hófoltot kerülgessek? Ugyan minek? igazán nem azért vagyok fényes,
tavaszi napsugár, hogy ilyen unalmas munkát végezzek!

Hipp-hopp! ... végigtáncolt a pocsolyák tükrén, ezüstöset bokázott a patakon, és csúfondárosan megríkatott egy makacs
jégcsapot.
– ó, de pompás! Így érvényesül igazán az én ragyogásom! – tündöklött a boldogságtól, és olyan helyet keresgélt, ahol
fényessége megsokszorozódnék.

ebben a pillanatban megjelent egy ablakban egy kisfiú. Éppen unatkozott odabent, és csintalanságon törte a fejét.
– Kisütött a nap! – kiáltott vidáman. – Napsugárral fogok játszani! elővett a zsebéből egy kicsi tükröt, és odatartotta a fény elé.
Az önfejű napsugár belepillantott, és valósággal elámult a tulajdon ragyogásától.

Csillogott, villogott büszke örömében, és csúszkálni kezdett a tükrön, ahogyan azt a kisfiú forgatta. Éles fénye átvetődött a
tükörlapról a szemközti házfalra, és végigtáncolt rajta, mint vakító aranyfoltocska. A kisfiú eleinte csak hunyorgó cicákat
bosszantott vele, de azután merészet gondolt, és úgy tartotta a tükröt, hogy a haszontalan napsugár belevillanjon róla a járókelők
szemébe.

A sugárkának tetszett a mulatság. ez igen! Így mindenki észreveszi! Nicsak, máris milyen nevetségesen kapkodja a fejét a
sarki újságárus néni!
– ide nézz, milyen vakító vagyok!
– ide nézz, te padon üldögélő bácsi, hogy elkápráztatlak!
– Csodáljatok meg, emberek! ilyen az igazi napsugár!
– Ámulj-bámulj, te rollerozó kislány, akkora ragyogást varázsolok a szemed elé!

Különösen fényeset akart kacagni, amikor a rolleros kislány ijedten a szeme elé kapta a kezét, elengedte a kormányt, és
nagyot esett. Csúnyán megütötte a térdét, és hangosan sírva fakadt. A fákon haragosan lármázni kezdtek a verebek.
– mit csináltál, te haszontalan, semmirekellő napsugár? megállj csak, bepanaszolunk Nap-anyónál!

A napsugárka maga is megijedt a váratlan balesettől, akárcsak az ablakban a csintalan kisfiú, aki most megszeppenve bújt el
a függöny mögé. Zsebében eltűnt a fényszóró tükör, és a napsugár elsápadva, tétován simogatta a rolleros kislány arcát, de
bizony azon csak a könnyeket tudta megcsillantani. elszégyellte magát, mert hiszen nem volt ő rossz, csak meggondolatlan és
pajkos.
– bocsáss meg! Na, igazán ne haragudj rám! – suttogta bűnbánóan, de a kislány nem értett napsugárnyelven, és csak otthon az
édesanyja tudta megvigasztalni.

A napsugár utánaillant, belesett a házuk ablakán, ott ugrabugrált a kertjükben, és nagyon szerette volna jóvátenni azt, ami
történt. mindennap az ablak alatti hófoltocskán táncolt, minden melegét oda szórta, csak megbocsájtana az a kislány!

Közben észre sem vette, hogy a hófolt egyre zsugorodik, alatta megpuhul a föld, sőt, mintha megmozdulnának a sáros rögök.
egyszer csak egy apró repedésből ágaskodni, tolakodni kezdett kifelé egy icipici, zöld hajtás.
– Hát ez mi? – lepődött meg a napsugárka, és minden fényével még jobban odacsodálkozott.
A zöld szár másnapra csaknem arasznyira nőtt, harmadnapra pedig – ó, csodák csodája! – apró, fehér szirmok bomlottak ki a
végén.
– Hóvirág! – csendült meg az ablak mögött a kislány kacagása. – Anyu, nézd, milyen szép!
– előcsalogatta ez az áldott, tavaszi napsugár – felelte egy kedves hang.

A napsugár csak most értette meg, hogy mi történt. Akaratlanul is virágot fakasztott, elhozta a földnek az élet melegét.
Körös-körül fiatal rügyek pattogtak, friss füvek serkentek a napsugár testvérek munkája nyomán. A pajkos napsugár azt sem
tudta, hová legyen örömében! milyen jó, hogy ő is hozzájárult ehhez a nagy csodához! mindjárt körül is néz, hogy hol kell még
melengetni, érdes rögöket cirógatni, fagyot olvasztani, hogy minél szebb legyen a világ.

Az ablakban nevetett a kislány. Arcán nyoma sem látszott már a múltkori könnyeknek, s odafent a kék égen Nap-anyó is
mosolygott, legderűsebb tavaszi mosolyával.

FÉSűS ÉVA



Ezt a kérdést feszegettük Beke
Tünde Lídia nővér és Zsadányi
József atya vezetésével.
Tudod, hogy mit ünnepelsz Hús vét -
kor? Tudd, hogy mit ünnepelsz
Húsvétkor!

     Különös felvetés, de nem feles -
leges, érdemes mélyebben átelmél -
kedni ezt a gondolatot.
– Kell idő az Istennel történő
találkozásra.
– E készületi idő alatt tegyük
rendbe kapcsolatainkat.
– Legyünk készségesek mások
szükségleteinek felismerésére (ön -
zet len adakozás).
– Ne tévesszük össze a Nagyböjtöt
a Szent Három Nappal.
– Ne a lemondást lássuk ez idő alatt,
hanem a feltámadás öröme töltsön
el bennünket.
– Ne ragadjunk bele a földi
gondjainkba.
– Ismerjük föl Jézus lépteinek
felénk való közeledését.
– Jézus a lényeg, Őt szemléljük.
– Tekintetünket emeljük a kereszt -
fára.
– Akarjuk, hogy közünk legyen
Istenhez.
– A Szentlélek segítségével keres -
sem meg, mi az én örömöm ebben a
húsvéti ünnepben.
     Mindezen felvetések, most na -
gyon is aktuálisak az életemben, és
ez a készületi idő számvetésre
késztetett. Hogyan is állok én?
Milyen kapcsolatban vagyok az em -
berekkel, Istennel, Jézussal? Tehát
egy lelki nagytakarítást végeztem a
lelkigyakorlat segítségével!
     Újból és újból rá kellet döbben -
nem, mire figyelmeztet Jézus. „Ne
földi javakat gyűjtsetek, hanem
mennyei kincseket”, s ehhez szabad
akaratot is ad. Dönthetek jól vagy
rosszul, de ha elbukom, visszavár,
ahogy a „tékozló fiút” is visszavárta
az apja. Isten az őszinte bűnbánatot
örömmel fogadja, de ne éljünk

vissza kegyelmével! Tanuljunk bű -
neinkből! Ő nem hánytorgatja föl
vétkeinket. Isten kivezet a bűn
fogságából, irgalma végtelen.
     Üdvösséget ígér, az Ő üd vössé -
gét, és mindörökre adja! Ez Jézus
részéről szeretetből vállalt áldozat
(Jn 15,13), bűnért való áldozat
(Róm 5, 8-9), önkéntes áldozat (Jn
10, 11-15) és szövetségkötési ál do -
zat (1 Kor 11, 24-25). Ennél többet
senki sem adhat!
     Lídia nővér kiemelte még a
Szent Három Nap fontosságát
életünkben, amely igazából Hamva -
zó szerdával kezdődik. Majd ahogy
halad az idő, ... Nagycsütörtök, ...
Nagypéntek, ... Nagyszombat ... a
csend az Úr átvonulásának napja,
majd az öröm a feltámadás napja.
     Jézus halálával és feltámadá sá -
val helyreáll közösségünk Istennel.
Megtisztít a bűntől, begyógyítja
lelki és testi sebeinket, békességet
ad a kiengesztelődés által, meg -
szabadít félelmeinktől, a sátán és a
halál hatalmából, hogy remény ség -
ben, és ne félelemben éljünk.
     Felemelő érzés volt így áttekin -
teni az előkészület 40 napját. Meg -
erősítést kaptam: csak ilyen mély
lelkülettel lehet készülni a legszebb,
legfelemelőbb ünne pünkre. Termé -
sze tesen fontos a böjt is, sokféle le -
he tőséget rejt magában, hiszen oly
sokféleképpen tehetjük ezt, ki-ki
habitusa szerint.
     Számomra csodálatos „lelki uta -
zás” volt e három nap. Köszönet ér -
te, Lídia nővérnek, József atyának
és a többi szolgálattevőnek!
     Szépítkezzünk, lelkünket is
tisztítsuk meg szentgyónással! Em -
lé keztessük egymást: a húsvéti
gyer  tya hirdeti, nem a halálé az
utolsó szó...!
     Szeretettel kívánok mindenkinek
boldog feltámadást!

KIS ICU

A fatányér

     Nagyapa már igen idős volt.
Nehezen járt, alig látott, egy kicsit
süket is volt már. Az étkezés
komoly feladat volt számára: a keze
remegett, ezért rendszeresen leette a
ruháját, sőt az asztalterítőt is. A fiát
és a menyét egyre jobban zavarta az
öreg ügyetlenkedése, ezért meg kér -
ték, hogy ne étkezzen többet velük a
nagy asztalnál, hanem inkább a
konyhában terítettek számára.
     Egyszer, amikor a levest merték
ki neki, az idős ember nem tudta
elég gyorsan elvenni a tányért, így
az a földre esett és összetört. A
menye nagyon dühös lett és azt
mondta, hogy ha az apósa ennyire
nem tud vigyázni, akkor ezután
majd fából készült tányérból kell,
hogy egyen, mint az állatok. Az
öreg mélyen megrendülve lehajtotta
a fejét és nem szólt semmit. Másnap
a nagyapa a verandán üldögélt, az
unokája pedig mellette a lépcsőn
elmélyülten farigcsált valamit.
– Mit csinálsz, Misi? – kérdezte az
édesapja.
– Fatányért próbálok készíteni.
Hogy ha te és anya megöregedtek,
akkor legyen miből ennetek majd.
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Mit jelent számomra a Nagyböjt 40 napja?



Mai közgyónás

Atyánk!
I. Úgy élünk minta elfelejtettük volna kőbe vésett
parancsaidat. Más Isteneket imádunk, és azt multi kultúrá -
nak hívjuk. Ősi értékeinket a fejük tetejére állítva,
elvesztettük belső egyensúlyunkat. Megkérdő jelezzük,
sőt kigúnyoljuk szavad abszolút igazságát és azt
pluralizmusnak nevezzük. Helyet engedünk és szót adunk
a gonosznak és ez szerintünk a másság tisztelete. Bocsáss
meg nekünk!
II. Jó ha nem káromoljuk, ám minden tisztelet nélkül
emlegetjük szent nevedet, mert „idegesek” vagyunk.
Bocsáss meg nekünk!
III. A vasárnap régen nem a Te napod, hanem a mi
napunk, hiszen az egész heti hajsza után „jogunk van” a
semmittevésre, vagy a még eszeveszettebb önkizsák -
mányolásra, állítólagos „boldogulásunk” érdekében.
Bocsáss meg nekünk!
IV. Nem érünk rá gyermekeink nevelésére és idős
szüleink látogatására a modern kor túlhajszoltságát
hangoztatva. Elmulasztjuk gyermekeink fegyelemre
szoktatását, s ezt öntudatra nevelésnek hívjuk.
Bocsáss meg nekünk!
V. Számtalan huncutsággal védekezünk az élet
továbbadása ellen, sőt, meg is öljük a még meg sem
születettjeinket, és ezt családtervezésnek kiáltjuk ki.
Kiirtjuk a másként vélekedőket, és ezt igazságtételnek
állítjuk be. Ha fegyverrel nem is, de ölünk szóval,
gúnnyal, lekicsinyléssel, figyelmetlenséggel vagy
mulasztással, sőt hallgatással vagy elhallgatással is, hisz
mi jobban tudjuk a másik embernél, hogy mi az igazság.
Bocsáss meg nekünk!
VI. Kigúnyoljuk elődeink időtálló erkölcsi értékeit és azt
mondjuk erre, felvilágosodottak vagyunk. Elnézzük a
pornográfiát – durva kézzel ledörgölve a hímport
leggyönyörűbb virágodról, a szerelemről –, s ez nálunk a
szabadság élvezése. Házainkba engedjük a perverziót, és
ezt alternatív életstílusnak mondjuk.
Bocsáss meg nekünk!
VII. Visszaélünk a szegények kiszolgáltatottságával és ezt
szerencsénknek tartjuk. A kényelmet és a lustaságot
hajszoljuk, s ezt jólétnek véljük. Bocsáss meg nekünk!
VIII. Tudatosan félrevezetjük az egyént vagy a tömeget és
ezt politikának mondjuk. Fél, negyed, nyolcad stb.
igazságokkal kendőzzük el a valódi képet, és ezt
diplomáciának hisszük.
Bocsáss meg nekünk!
IX. Szégyen nélkül nyíltan és kölcsönösen megcsaljuk
vagy váltogatjuk házastársunkat, s ezt nyitott házasságnak
nevezzük.
Bocsáss meg nekünk!
X. Kívánjuk mások tulajdonát, és ezt ambíciónak tartjuk.
Bocsáss meg nekünk!
Atyánk! Bocsáss meg! Bocsáss meg! Bocsáss meg nekünk!
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Nagyböjti képzőművészeti kiállítás



     Az 1879-es Nagyárvíz Szegedet
szinte a földdel tette egyenlővé. A
városatyák azon gondolkodtak, érde -
mes-e egyáltalán újra felépíteni a tel -
je sen elpusztult várost. Azonban a
pol gárok, az ország és egész Európa
összefogásának köszönhetően mégis
újjáépülhetett Szeged, és ehhez kap -
cso lódik a Dóm, azaz a Fogadalmi
Templom építése is.
     Erre a Szeged történelmét oly
nagymértékben meghatározó ese -
mény re emlékezve került idén immár
tizennegyedik alkalommal megren -
de zésre a dél-alföldi cserkészek és a
Szeged-Belvárosi Plébánia szerve zé -
sé ben az árvízi Emléknap.
     Mindenféle korosztály megjelent
ezen az emlékezetes napon. Még a
nagy hideg és a hó sem tudott ke -

reszt be tenni a cserkészeknek.
Ugyan   úgy voltak kézműves foglako -
zások, még gyertyaöntés is. A fiúk és
a lányok egyaránt próbára tehették
íjazó tudományukat, és az ostor
pattog tatás sem maradt el. A főző -
versenyen csodálatos ételek gőzölög -
tek, de ebédre nem vetettük meg a
virslit sem.
     A nagyobbaknak izgalmas városi
játék is növelte a kedvét. A keres ke -
dő játékban nagyok és kicsik egyaránt
küzdöttek egymással.
     Reméljük, hogy a gyerekek nem
felejtik, és a felnőttek tovább adják az
árvízi kitartás, és az európai össze -
fogás emlékét.

SzűCS GERGŐ
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Ősi ír áldás

áldott legyen a Fény,
mely rád sugárzik
– és a Fény, mely benned van!
Az áldott Napfény
sugározzon be téged
és melegítse fel szívedet,
míg úgy nem lobog,
mint a kandallók tüze!
Így minden idegen
melegedni jöhet hozzád
és minden barátod is.
Sugározzék szemedből a Fény,
mint ablakokba állított
gyertyák fénye,
mely a viharban
vándorlókat hívogatja!
áldott legyen a rád hulló,
lágy, édes eső!
Hulljanak lelkedre a cseppek
és csalogassák ki a virágokat,
hogy illatukkal megteljék a levegő!
De áldott legyen a nagy vihar
és rázza meg lelkedet,
hogy fényesre és tisztára mossa – 
és sok kis tavacskát hagyjon hátra,
amiben megcsillan az ég kékje,
s időnként egy-egy csillag is!
Legyen áldott a Föld,
az egész Földkerekség,
hogy mindenütt kedvesen fogadjon, 
bármerre is vezessen utad!
Legyen puha a föld,
mikor terhétől fáradtan lepihensz
– és legyen könnyű,
amikor majd kint fekszel alatta!
Olyan könnyen terüljön el fölötted,
hogy lelked kiröppenhessen felfelé
– és elérje útja végén – Istent!

(Beküldte: BARANyI JózSEFNÉ)

XIV. Árvízi Emléknap

Gyertyaszentelés (2018. március 4.) Balázs-áldás (2018. március 4.)



    Örömmel jelenthetjük, hogy
plébániánk a Széchenyi 2020
program keretén belül kiírt EFOP-
1.3.7-17 pályázati kategória egyik
nyertese lett.

    A közel 50 millió forintos
összeget három év alatt hasz -
nálhatjuk fel közösségfejlesztő,
szemléletformáló, hátrány kom -
pen zációs, prevenciós programok
szervezésére, lebonyolítására, a
társadalmi együttélés javítására,
hátrányos helyzetű, kallódó
fiatalok támogatására, segítésére.

    A feladatok és programok 19
különböző témára oszlanak, közü -
lük 14 a szorosan a plébánia által
megszervezendő és végre hajtandó
program:

- Cserkésztábor
- Nyugdíjas karácsony
- Közösségi tér kialakítása (Ingat -
lan felújítás)
- Egyházzenei koncert
- Pünkösdhétfői közösségi nap
- Búcsú
- Katona Nándor Közösség nyári
családi tábora
- Hagyományos nyári családi
nyaralás
- Nagyböjti képzőművészeti ki -
állítás
- Kézzel másolt Biblia faximile
kiadása
- Nyári napközis hittantábor
- Résztvevők nyilvántartása
- Kommunikáció és marketing
- Infrastruktúra fejlesztés (Eszköz
beszerzés)

    Ilyen átfogó, nagyszabású,
2018, 2019 és 2020 években
egyaránt megszervezendő feladat -
sort csak állandó segítők közre -
működésével lehet végrehajtani,
annál is inkább, mert a doku men -
tálás feltételei igen bonyolultak és
szigorúak.

    Ezért Dr. Benyik György plé -
bános atya vezetésével megalakult

a „Szakmai munkacsoport”, mely -
nek tagjai az ún. „szakmai koor -
dinátorok”: Sári zoltán, Szelesné
Filák Márta, Simon Bálint,
zólyomi Norbert és a konzorciumi
partnerként két prog ramot végre -
hajtó TÉKA Alapít vány részéről
Bereznainé Deák Judit.

    A szakmai koordinátorok nagy
energia befektetéssel megkezdték
a szervező munkát. Felkeresik a
különböző programok önkénteseit
és velük együtt dolgoznak a
sikeres végrehajtás érdekében.

    A kitűzött cél, hogy három év
után közösségünk megértésben,
szeretetben és létszámban is meg -
erősödve zárja le a pályázati idő -
szakot, csak akkor fog megvaló -
sulni, ha mindenki pozitív hozzá -
állással részt vesz a munkában,
elfogadja és segíti a szervezők tö -
rek véseit.

    Erre kérjük most minden hí -
vünket.

BEREzNAINÉ DEáK JUDIT
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Európai Uniós pályázatot nyertünk
közösségfejlesztő programok

megvalósítására

Nagyböjti bőség

Már évek óta sikeres a Katoli -
kus Karitász nagyböjti élelmiszer
gyűjtési akciója. Idén március 4.
és 11. között vártuk a tartós élel -
miszer adományokat. Az ada ko -
zók nak köszönhetően mintegy
110 kg-nyi alapvető élelmiszer és
édesség gyűlt össze, amit 22 csa -
lád részére juttatunk el. A meg se -
gített családok nevében hálásan
kö szönjük a nagylelkű adomá -
nyokat!

Egyúttal felkérjük a Szőlőfürt
olvasóit, hogy legyenek segítsé -
günkre a rászorulók felkutatá sá -
ban. Ha tudnak a környezetükben
olyan családot vagy egyedülálló
idős embert, aki segítségre szorul,
jelezzék a plébánián vagy a kari -
tász csoportnál, hogy felkeres hes -
sük őket. A segítségnyújtás fele -
ke zettől függetlenül, csak a rászo -
rultság alapján történik, a valós
hely zet felmérése után. A plébánia
területén élő nehéz sorsú emberek
támogatása fontos számunkra, de
az indokolatlan igényeket szeret -
nénk kiszűrni.

MISETA MáRIA
karitász csoport vezető
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A Cursillo mozgalom hírei

     A Szeged-Csanádi Egyházmegye
cursillót végzett tagjai ez évben is
havi rendszerességgel találkoznak
közösségi házunkban.

     Január 13-án az Eucharisztiáról
hallottunk újszerű és mély értelmű
elő adást, majd rátértünk az erre az
évre meghirdetett témánk az „Apos -
tolság” fogalmának megbeszé lésére.

     Mindkét témát folytattuk a
következő, február 10-i találkozón,
ahol az elméleti kérdések után
cursillós társunk, Berczikné Magdi
érdekes, megható tanúságtételét hall -
gattuk meg arról, hogyan vált mély
barátsággá egy ismeretsége a Szent -
lélek segítő közreműködésével.

     Március 24-én ismét összejöttünk,
ekkor az apostoli tevékenységről,
annak helytelen formáiról tartott
tanulságos előadást Miseta Maja.
Folytattuk az Eucharisztiáról, mint az
irgalom szentségéről való beszélge -
tést, majd Juhász Károly vezetésével
keresztutat végeztünk a templomban. 

Minden ilyen összejövetelt közös
agapéval zárunk.

     A következő találkozásunk április
21-én lesz, szeretettel várunk minden
érdeklődőt, aki szívesen bekap cso -
lód na a Cursillo lelkiség életébe és
magáénak érzi célkitűzésünket, hogy
barátkozás útján vezessünk Krisztus -
hoz minél több embert.

     Május 12-én Ultreyát, szélesebb
körű találkozást szervezünk, melynek
újszerűsége az ökumenikus jellege
lesz, mivel ezt a találkozót a refor -
mátusokkal együtt szeretnénk meg -
tartani.

     Három napos, bennlakásos cur -
sillo hétvégéket október közepén
fogunk tartani, külön a nők és külön
a férfiak részére. Jelentkezési lap a
bnejutka1@freemail.hu címről vagy
a plébánia irodájában igényelhető.

BEREzNAINÉ DEáK JUDIT

Az Örök Világosság fényeskedjen
nekik, nyugodjanak békében!

† Bak István
† Bari Ferencné Fóris Mária
† Bárkányi zoltán
† Barta Gyuláné Csonka
Mária
† Berta Józsefné Hegyközi
Klára
† Bicski István
† Csányi László József, Dr.
† Fogas Istvánné Szélpál
Piroska
† Garai Mihályné Varga Mária
† Matyasovszky Andrásné
Rehák Rozália
† Nagy zoltán
† Nyári András Gáborné
Kotroczó Edit
† Papp Jánosné Bán Emília
† Sánta András
† Szatmári Ferenc
† Tímár Lászlóné Gubucz
Irma
† Török Pál Miklós, Dr.

(Ismeretlen szerző)
Betegek imája

Szenvedő Jézusom,
Tehozzád fordulok,
Gyógyíts meg engemet,
mert nagyon beteg vagyok.
Bűnbánó szívemnek fájó keservében
Leborulok Jézusom kereszted
tövében.

Hullanak könnyeim,
imát rebeg ajkam,
Szenvedő Jézusom,
könyörülj meg rajtam.
Vérző keresztfádat
szívemhez szorítom,
Sebzett lábaidat
könnyemmel áztatom.

átszúrt szívedre csókot hint ajkam,
Szenvedő Jézusom,
könyörülj meg rajtam.
Jézusom szenvedtél,
én is most szenvedek,
Szenvedésed tűrted,
ahogy én is tűrjem.

Keresztem csak szilánk
a Te keresztedből,
Tisztíts meg hát általa
bűneim szennyétől.

Szenvedő Jézusom kérlek
keservemben,
Hogy mindig vegyél engem
kegyelmedbe.
Fájdalmas Szűzanyám
tengernyit szenvedtél,

Így a szenvedőnek édesanyja lettél.
Könyörülj meg rajtam,
enyhítsd szenvedésem,
Hálás leszek földön,
s odafönn az égben.

Míg az Isten keze tisztít
és megpróbál,
Összekulcsolt kézzel
így sóhajtok Hozzád:
Fájdalmas Szűzanyám,
könyörögj értem,
Az Úr Jézus Krisztus
gyógyítson meg engem.
ámen.

(Beküldte: BARANyI JózSEFNÉ)

Ima Jézushoz

Nehéz a keresztem,
megváltó Jézusom,
de, amit rám mértél,
szívesen hordozom.
Szívemből szeretlek,
ha meg is látogatsz,
eléd térdelek,
bármilyen csapást adsz.
Te Krisztus vagy,
mégis leroskadtál,
én kisebb vagyok
a porszem poránál.
Viszem a keresztem,
csak erőt adj hozzá,
ha Neked úgy tetszik,
váljak áldozattá.
Minden bűnömet
bocsásd meg a Földön,
hogy a másvilágon
ne gyalázzon, öljön.
Légy irgalmas hozzám Mennynek,
Földnek Ura,
imádkozz érettem,
Jézusom Szent Anyja.
Amen.



Hétfő:             9-12;      15-18
Kedd:             9-12;      15-18
Szerda:           9-12;      15-18
Csütörtök:     9-12;      15-18
Péntek:           9-12;      15-18

Vasárnap: 10 és 18 óra
Hétköznap: 18 óra
Igeliturgia: 18 óra
Gyóntatás: szentmisék előtt fél
órával
Lelkibeszélgetés: előre megbe -
szélt idő pont ban, de sürgős ügy ben
bármikor lehet a plé bánost keresni.

Szőlőfürt

A Szeged-Tarjánvárosi
Szent Gellért Plébánia

kiadványa. 
Megjelenik évente négy alkalommal.

Lapzárta: 2018. március 28.

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

2018. március 9-én a hittanos gyerekek közreműködésével végeztünk keresztutat.

2018. március 23-án a cserkészek jelenítették meg a keresztút állomásait.

2018. március 16-án
a Nyugdíjas Klub tagjaival

járhattuk végig a keresztutat.


	Felhívások szentségimádásra
	Plébániánkon történt...
	Farsangi mulatság
	Plébániai farsang
	Nagyböjti lelkigyakorlat
	Szőlőszem
	Mit jelent számomra a Nagyböjt 40 napja?
	Mai közgyónás
	XIV. Árvízi Emléknap
	Ősi ír áldás
	Európai Uniós pályázatot nyertünk
	A Cursillo mozgalom hírei
	Betegek imája
	Ima Jézushoz



