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Dicsérd, Sion, Üdvözítőd:
Jó Pásztorod, hű segítőd
áldja hangos éneked!
Himnuszt mondj egész szíveddel,
szóddal úgysem érheted el,
méltón nem dicsérheted.
Nagy dologról szól az ének:
élet élő kútfejének,
a Kenyérnek hódolunk.
Estelén a búcsútornak, a tizenkét
apostolnak, mit kiosztott Krisztusunk.

Életfontosságú emberi viszonyok válsága

Ha a gyereknek és a felnőttnek nincsenek stabil kötődései, bizonytalan,
könnyen befolyásolható egyeddé válik.
Szükség van apára és anyára, aki együtt
él a gyerekkel, hogy az kötődni tudjon
hozzá. Szükség van rokonságra, hogy
az igazolja, bátorítsa, esetleg tanácsaival segítse az anyagi vagy morális krízisbe jutott rokont. Ezt a szerepet nem
tudja felváltani a hitel rendszer vagy a
pszichológus, aki mindezt haszonért
csinálja. Nem morális krízist kell kezelni, hanem meg kell előzni azt. Ez csak
oktatással és neveléssel lehetséges.
A családnak és a közösségnek meg
kell követelni bizonyos közösségi
normák betartását a tagjaitól, nem élhetünk úgy, hogy nem vagyunk tekintettel
egymásra. Ki kell fejlesztenünk, az
öngondoskodás mellett a felelősség
vállalásra épülő közösségi tehervállalást. Ne a bankok és a multinacionális
vállalatok diktáljanak a haszonszerzés
érdekében egy életmód kultúrát, hanem
ezeket a szektorokat kell kényszeríteni
arra, hogy tartsák tiszteletben az emberek közösségi normáit.

Családmodellek a mai világban
Míg – visszatekintve – nagyanyáink
arról mesélnek, hogy a családjuk milyen hatalmas volt, a szülők és a nagyszülők mellett együtt éltek még a dédivel is, ez mára már szinte hihetetlennek
hangzik. Sokkal kevesebb jövedelemből tudtak eltartani nagycsaládot. Teljesen átalakultak a családmodellek. A
szűk családi kör terjedt el leginkább,
ahol csupán a szülők és a gyerekek
élnek egy háztartásban.
Sőt a hagyományos, nagycsaládos
modell eltűnőben van. Találunk még
ugyan olyan háztartásokat, ahol a nagyszülők együtt élnek a családdal, segítenek a gyerekek nevelésében, vagy azért
laknak velük, mert nincs hova menniük. A legtöbb esetben viszont a nukleáris család modellje található meg, amiben az anya, az apa és a gyerek vagy
gyerekek élnek együtt. Emellett egyre
gyakoribb, hogy egy szülő neveli a
gyermeket, ez az úgynevezett csonkacsalád modell, ahol a másik szülő valamilyen oknál fogva már nem része a
családnak. Legyen bármelyik modell,
az kétségtelen, hogy minden egyes
változat eltérően befolyásolja a gyerek
személyiségének fejlődését.
A férfi és a női szerep egyaránt fontos a gyerek életében és fejlődésében,
viszont mára néha már azt sem lehet
pontosan eldönteni, ki viseli a nadrágot,
és kinek a kezében van a fakanál. A
gyerek fejlődésének legfontosabb közegében, a családban szükség van mind a
két félre, hogy a gyerek a megfelelő
férfi és női modelleket tudja követni.
A férfi és a női szerepek megjelenésének legnagyobb ellensége a radikális gender ideológia. A radikális genderfeministák, a meleg szervezetek nagy
része, illetve „gender mainstreaming”
ideológusok azonban egy teljesen új
(folytatás a következő oldalon)
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ember- és társadalom-képet akarnak
megvalósítani: Szerintük a „nem”
(gender) teljességgel a társadalom
terméke. Az ember nem férfinak és nőnek születik, még ha biológiailag rendelkezik is ilyen adottságokkal, hanem
csupán a család és társadalom elvárásai
nevelik őt férfivá és nővé. Ennek a
szemléletnek a megjelenése a családnak, a férfi és a női identitásnak a szétveréséhez vezet.
Éppen az a probléma, hogy ha csonkacsaládban nő fel a gyerek, előfordulhat, hogy személyisége valamilyen módon torzul, ha nem tudja a család biztosítani a férfi vagy a megfelelő női modell pótlását.
Többféle családmodell van ma jelen, átfedésekkel is sokszor találkozhatunk. Íme pár alapmodell, melyek a legjobban elterjedtek:
Apaközpontú modell – Itt a klasszikus, „apa hordja a nadrágot” elv érvényesül. Az anya megtesz mindent, amit
férje kér, esetleg követel, hisz a ház
urának a szava szent és sérthetetlen. Az
idejét a TV előtt töltő apa csak ritkán
foglalkozik a gyerek problémáival, az
anya látja el annak minden igényét.
Anyakirálynő – Itt az anya veszi át a
főszerepet, irányítja az egész család
életét. Nélküle az élet rövid idő alatt
megállna, leleményességére minden téren szükség van. Az apa ráhagyóan enged neki mindent, és feltétel nélkül elfogadja a tanácsait. A gyerek pedig tőle
vár megoldást minden egyes problémájára.
Veszekedők – A szülők szinte krónikus egyetértéshiányban szenvednek, és
úgy próbálják saját akaratukat érvényesíteni, hogy túlüvöltik a másikat. Nem
figyelnek egymásra, és a kommunikáció nem működik megfelelőképpen
közöttük. A gyerek sem tudja, kinek a
pártjára álljon, ezért személyisége megsínyli a veszekedő szülők érzéketlenségét.
Toporgó modell – Itt a két fél teljesen egyenlőnek tekinti magát, de
egyikük sem eléggé határozott, hogy elképzeléseit véghez is vigye. Mindig
várnak egymásra, és ezalatt mondhatni,
elmegy a vonat előttük, nem sikerül
megoldani a problémájukat. A gyermek
ilyenkor a határozatlanságot tanulja
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meg, emiatt a valós élethelyzeteknek is
nehezen tud majd megfelelni.
Csonkacsalád – Az egyik szülő
elhagyja családját, vagy valamiféle tragédia miatt nem tud velük élni. Ebben
az esetben egy főnek kell két szerepet
eljátszania, így az anya megszűnik
csupán anyának lenni, illetve az apának
is át kell vennie az anya szerepeit. Lényeg, hogy a gyermek lásson férfi és
női példát akkor is, ha már nem része az
egyik szülő a családnak. Legyen ez egy
keresztapa vagy egy nagyon jó barát,
lényeg, hogy legyen kitől elsajátítani
azokat a tulajdonságokat, amelyek biztosítják a megfelelő személyiségfejlődését.
Egyetlen kedvenc – Általában ahol
egy gyermek van, ott a szülők neki áldoznak fel mindent. Ő kerül a középpontba, minden érte van, emiatt kerül
veszélybe a személyiségfejlődés helyes
útja. Lehet túlzott elkényeztetés, vagy
túl sok elvárás az ok, a személyisége a
helyestől más irányba fog alakulni.
Anyósvezető – Itt mindig az anyós
mondja ki az utolsó szót. Mindenbe beleszólása van, ő mozgatja a szálakat a
családban. Általában ő segít autót vagy
lakást venni a párnak, így azt hiszi, joga
van beleszólnia mindenbe. Szerinte
nem a kettő, hanem a három a legmegfelelőbb szám egy párkapcsolatban.
Arra viszont nem gondol, hogy a két fél
közötti harmónia ezáltal könnyedén
felborulhat.
A családon túl nyúló életfontosságú
kapcsolatok
Az életfontosságú személyes kapcsolatok közé tartozik a barátság. Bár
az irodalom és a költészet sokat foglalkozik vele, azonban a különleges minőségű emberi kapcsolat meghatározásával máig adós a szociológia tudománya. Hamvas Béla Barátság című esszéjében ezt írja: „A barátság az emberi
affektivitás legtermészetesebb kifejezése, az érzelmi fejlődés minden fokán
megtalálható, és mint az egyik legfontosabb emberi kapcsolat, minden társadalomban jelen volt és van.”
Immanuel Kantot tekinti a modern
barátságértelmezés megalapozójának,
aki szerint: „a barátság két személy
egyesülése ugyanazon kölcsönös szeretet és tisztelet révén...”
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C. S. Lewis szerint: „minden baráti
kör az ellenállás egy lehetséges szigete.
Azokat, akiknek igaz barátai vannak,
nehezebb kordában tartani... Ezért van
az, hogy a vezető erőszak vagy propaganda – az egységről való papolás –
útján, vagy azzal, hogy lehetetlenné teszik a bensőséges együttlétet és a spontán szórakozást, egy olyan világot hoznak létre, ahol mindenki (baj)társa, de
senki sem barátja a másiknak, bizonyos
veszélyforrásokat egyszer s mindenkorra kiküszöböltek, és egyben elvették
tőlünk a teljes szolgaság elleni legbiztosabb oltalmunkat.” A civil társadalom
megfojtása a barátságok elsorvasztása
révén történt. Sőt, a jelen társadalom
most is a szembeállítások és a gyanakvás fenntartásával a lehetséges barátságok kialakulását nehezíti.
A vallásosság formáit is a családból
örököljük. Ahol a vallásosság gyakorlásában nincs egyetértés, a gyerek a
gyengébb ellenállás irányában mozdul
el. Ahol nem látják mindkét szülőt a
vallást gyakorolni, ott modell választásra kényszerül a gyermek. Ahol pedig
egymás világnézetének, vallásának
gyakorlása a szülők veszekedésének
tárgya, ott a gyerek világnézete és vallásossága frusztrált lesz. Vagy óriási
lelki teherként nehezedik rá az istenhit,
vagy, és ez a gyakoribb, ettől a tehertől
a vallástalan, vagy kevésbé vallásos felet követve igyekszik megszabadulni. A
szülők nem csak a gyermek testi épségéért felelősek, hanem a lelki épségéért
is, és ezzel együtt a felnőtt életéért is.
B.Gy.
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XXiii jános:
imádság humorért
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Egybelátni mind a kettőt
És eggyé ölelni át:
Erre kérd, míg kérheted még
A Szentlélek humorát.
Több ez, mint távolbalátás,
Közeinél is közelebb,
Ez tanít meg mosolyogni
Szenteket és bölcseket.

Hát az öreg, aki hordoz
Harminchárom nyavalyát
S kétszer annyi gyöngeséget,
Honnan vegye mosolyát?
Honnan erőt elviselni,
Kinevetni önmagát,
Megmaradni emberszinten
Éjek éjszakáin át!

Nincs itt más, mint bölcsnek lenni,
Ha csak egy hüvelyknyinek,
Semmi más, csak szentnek lenni,
Ha csak egy babszemnyinek.
Uram, egy babszemnyi lélek
Küldi Hozzád sóhaját:
Csorgasd cserepes ajkára
Öregeid humorát.

(Fordította: Sík Sándor)

Szabó Lőrinc: Tékozló fiú

Mint a fösvény, ha azt látná, hogy olvad,
hogy mint a hó, olvad az aranya,
olyan rémülten nézek az időre,
ami elmúlt s ami most fut tova.
Mi vagyok inkább, mint ő?
Mi jelenti tisztábban az életet s a halált?
Egy darab idő vagyok, az a tartam,
amelyet a sors a testembe zárt.

Csorgattál hitet fejemre,
Vaj ha frissen őrzeném!
Koszorúztál kegyelemmel
Volna fogytig bár enyém!
Hetven éves fiatalnak
Még valami kellene:
Humort, humort önts szívembe,
Meghallgatás Istene!

Nézni tanulj, vaksi lelkem,
Míg csak meg nem láthatod
Emberben az angyal-embert
És az ember-állatot.
Egy szemeddel egyet látni,
Másikkal a másikat,
Nagy az Isten vadaskertje,
A mennyország tágasabb.
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Az életem az időm: ez a pénzem,
ez az egyetlen igazi vagyon,
és vagyok, míg tart és én fogyok el,
ha utolsó fillérét kiadom;
mégis szórom, tékozlom szakadatlan
s irtózva látom a vég nyomorát:
minden perccel csak nő a veszteségem
s figyelmeztet, hogy jön a nincs tovább.

Sík Sándor: Dörmögés

Egyszer a test nyög,
másszor meg a lelkem:
Mindez egyet mond,
mint versben a refrén,
Ember vagy, vén vagy,
fejeden a törvény.
Csakhogy nem elég annak a fejed,
Többet akar, nagyobbat: szívedet.
Azon mérik rád a jövőt, jelent,
Hogyan dobogja szíved az igent.
„Legyen”

Minden perc rám szól:
Adj csak össze, vonj ki s nézd meg,
a végén neked mi marad?
Az idő mondja:
Nézd csak meg, napodból
mennyi az, ami igazán te vagy?
Gúnyolva mondja: Rablód, tolvajod,
gyilkosod vagyok, – mint halottat a
férgek, úgy fúrja és rongálja tested
a futó percek élősdi hada!

S igaza van: kényszereké vagyok,
majdnem úgy, mint cellájáé a rab.
Szabadság kéne! Gyűlölöm a munkát,
hogy pénzre kell váltanom magamat.
Maga a sors is börtön, s benne hány új
börtön van még! hány ostor megaláz!
Ha elérem is ezt-azt, sírva kérdem:
hány csepp vér ment rá,
hány szívdobbanás?

Vérrel és szívvel mérem, mi mit ér,
fogyó életem egyre zsugoribb
s nagyon kell már szeretnem, akinek 35
önként adok belőle valamit.
Könyv? társaság? Saját munkámra is
alig jut az időmből egy kevés.
Nincs segítség: oly nehéz a robot
és oly könnyű a kétségbeesés! 40

Meg kell halni... Ha nevetek, ha sírok,
vagy ha nem gondolok rá, egyre megy;
szétmarnak az idő férgei:
az életet csak tékozolni lehet;
tékozló fiú vagyok, mégis az fáj, 45
ő fáj, aki a kincset bízta rám,
tékozló fiú, – úgy érzem, hogy engem
tékozol el az Isten, az apám.
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Plébániánkon történt...
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NCD-találkozó, 2018. április 16.

Szentségimádás, 2018. április 7.

Búzaszentelés, 2018. április 29.
Cserkészek fogadalomtétele,
2018. május 26.

Anyák napi köszöntés, 2018. május 5.
Az ünnepi műsort az elsőáldozásra készülő hittanosok adták elő.
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A Cursillo 8. Egyházmegyei Ultreyája

Május 12-én a Közösségi Házban
gyűltek össze az Egyházmegye cursillót végzett tagjai a 8. Egyházmegyei Ultreyára, közös együttlétre,
imádságra. Református testvérünk,
Nagy Imre Zsolt így emlékezett meg
erről: „Azt gondolom, az történt, amit
nagyjából előre is írtam, gondoltam:
megtesszük, ami tőlünk emberektől
telik és a többit a Teremtő Isten
kialakítja. Hogy lehetett volna-e más-

Bérmálás, 2018. május 20.
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képpen?! Bizonyára. Most így ünnepeltünk együtt. Református cursillisták és katolikus testvérek. A lelki táplálékot Szaplonczay Miklós görög
katolikus parókus hozta és adta át a
résztvevőknek. Igazi ökumenikus
alkalom lett ez. Istennek hála, szeretetben lehettünk együtt és cserélhettünk tapasztalatot, gondolatot a kiscsoport, a közösségek jelentőségéről,
ez irányú saját tapasztalatainkról.”

Bácskai Péter Attila (Pál), Bővíz Anna Bella (Rita), Furák Alexandra (Mária), Furák Erika (Mária), Gábor Kincső Éva,
(Anna), Dr. M. Tóth Orsolya (Rozália), Ótott Róza Judit (Teréz), Perényi Enikő (Anna)
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Családok minden szinten – Plébániai Közösségi nap

Május 21-én, Pünkösdhétfőn, hagyományainknak megfelelően plébániai családi napot tartottunk. Az eseményen több mint háromszázan vettek részt.
Délelőtt a felnőttek számára Ivanics István volt országgyűlési képviselő és felesége tartott előadást „A
család szerepe az áldozattá- és bűnelkövetővé válás megelőzésében” címmel. A témában megfogalmazódott
kérdésekre kiscsoportos beszélgetés,
majd közös megosztás során kereshettük a választ.
A felnőtteknek szóló előadással
párhuzamosan a gyermekek kézműves foglalkozásokon vettek részt:
nemezeltek, csuhét fontak, festettek,
csillámtetoválást készíttethettek maguknak, és egy ugráló várban játszhattak.
Az ebéd után érdekes, vidám családi vetélkedő következett, melyben
mindenki kipróbálhatta ügyességét.
Volt többek között célbadobás, lengőteke, horgászás, vizes kanna cipelő
verseny, papucs futás. A 3-4 fős csapatok menetlevelet kaptak, amire felkerültek a megszerzett pontok.
Az ezt követő gyermekhangversenyen közösségünk zenét tanuló
fiataljai adtak ízelítőt hangszeres
tudásukból: fuvoláztak, hegedültek,
zongoráztak, trombitáltak; a legkisebbek pedig mutogatós hittanos dalokat énekeltek. Utána az akadályverseny eredményének kihirdetésére és
jutalmazására került sor.
A napot szentségimádás és szentmise zárta, melyet Mária, az Egyház
Anyja tiszteletére mutatott be plébános úr.
A rendezvényt az Európai Unió
Szociális Alapja, Széchenyi 2020
támogatta.
Az alábbiakban Ivanics István
gondolatait olvashatják:
„47 éve vagyunk házasok, ennyi
idő alatt sok tapasztalat összegyűlt,
melyből a kapott témához kapcsolódóan szeretnénk néhány gondolatot
megosztani. Ez az előadás kiemeli a
család szerepét, és így közösségi
kérdéssé teszi az áldozattá válás,
rosszabb esetben a bűnelkövetővé
válás elkerülését, megelőzését.

Először talán bibliai tömörséggel,
keresztény ember számára ismert
módon kimondhatjuk: aki a lélek
szerint él, a legnagyobb eséllyel
kerüli el mindkét kátyút. Aki a test
szerint él, szükségszerűen a test
kívánságainak fogságában konfliktusba kerül környezetével. A közösség, a család ilyen típusú minősége
szerint fokozza vagy csökkenti a kockázatot.

Természetesen a mindennapi életben nem ilyen egyszerű a helyzet.
Kicsit hasonlít ez a sportra. Mindig
azt mondják, hogy fejben dőlnek el a
dolgok, és ez igaz is. Azonban a jó
döntéshez mégis rendkívül sok tudatos munka, gyakorlás kell. A gyorsaságot, az állóképességet, a technikai
tudást, az ellenfél ismeretét tanulással, szorgalmas munkával, a vele született tehetség feltérképezésével szerzi meg a versenyző. Mi is ilyen versenyzők vagyunk, és ez a küzdelem
életünk végéig tart, ez pedig a szeretet bajnokság.

A legbensőségesebb, legszínesebb
és legvédettebb gyakorlóterepünk a
család. Először kicsiként a saját magunk szeretetét gyakoroljuk, majd ráeszmélünk arra, hogy jó adni. Így fokozatosan kialakul bennünk a saját
magunk és a mások iránt gyakorolt
szeretet közötti megkülönböztetés,
mely erősíti a befelé figyelést. Ha a
lélek segítségével helyesen élesítjük
igazságérzetünket és reflexeink gyorsaságát, megszabadulunk az őszintétlenségtől. Megnyílunk a szeretet gyümölcsöző gyakorlására. Minden elnyomás, lenézettség, kiskorúsítás, tudatos szeretetlenség a kibontakozást
gátolja, rombolja a lelket, torzítja az
ember fejlődését.
Természetesen, ha az Istenbe vetett hitből indulunk ki, akkor az Ő terveinek megismerése fogja jelenteni
egész életünkben a kihívást, napról
napra. Tehát jó, ha megőrizzük a kíváncsiságunkat, rendíthetetlen bizalmunkat, hogy a végtelen Jó, csak jót
akar velünk is.
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Kedves Gyerekek!

Ismét eltelt egy tanév, hálát adtunk a
Jóistennek, hogy kegyelmével mindvégig
támogatott bennünket, hogy a megszerzett
tudás által is egyre közelebb kerülhettünk
Hozzá. A fárasztó munka után végre eljött a
pihenés ideje, a vakáció!
Micsoda bűvös szó ez!
Vége a tanításnak, itt a szabadság!
És te mire használod föl szabadságodat?
Egyedül vagy az élet kormányrúdjánál!
Igen, és éppen azért még inkább légy ura
gondolataidnak, vágyaidnak,
cselekedeteidnek!
Az üdülésben, barátkozásban is csak azt
válaszd, ami fölemel!
Csak ott állapodj meg, ahol az örömök is
tiszták számodra!
Ne engedd magad másnak hálójába keríteni!
Légy a magad irányítója!

Indulj ennek a szünetnek vasakarattal,
megőrizve mindig a leglényegesebbet: a
barátságot Krisztussal!

Imádság szünidőben

Uram, oly boldog vagyok, hogy most
vakáció van! Sokat várok tőle: sok
örömet, sok pihenést!
Engedd, hogy észrevegyem, meglássam
a világ szépségeit!...
Add, hogy meghalljam hívásodat!...
Tölts el a te örömöddel, engedj minél
többet ízlelni világod csodálatos
ragyogásából és gazdagságából!
Vigyázz reám minden utamon, hogy a
szünet végén újult erővel térhessek
vissza!
(Hetényi Varga Károly: Beszélgetés a Mesterrel)

A Szőlőfürt melléklete

M e s e s a r o k Lázár Ervin:
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Nagyapa meg a csillagok

Nagyapa napközben olyan, mint minden más öregember. Azaz egészen mégsem olyan,
mert fütyörészni szokott, és beszélget az almafáival. Kedveseket mondhat nekik, mert az
almafák majdnem mindig mosolygósak.
De hát ezt nem furcsállotta Babó Titti, mert ha egy kicsit odafigyelt, ő maga is tudott az
almafákkal beszélgetni. Egyszerű ez annak, aki tud almafául. Márpedig ők tudtak, Nagyapa
is meg Babó Titti is. Azt nem értette Babó Titti, hogy éjszakánként hova tűnik Nagyapa.
Mert Nagyapa minden áldott este fogott egy hosszú létrát, kalapácsot meg szöget tett a
zsebébe, és elindult valamerre. Azt sem tudta Titti, mikor szokott Nagyapa a létrával
hazajönni, mert addigra mindig elaludt.
Reggelente néhányszor kérdezte, hogy merre járt az éjszaka, de Nagyapa csak mosolygott
a bajusza alatt...
Még szerencse, hogy Mikkamakka gyakran meglátogatta Babó Tittit. Mert ismeretes,
hogy Mikkamakka majdnem mindent tud. Avagy: majdnem tud mindent. Esetleg: mindent
majdnem tud. Megkérdezte hát tőle Titti, tudja-e, hova jár éjszaka Nagyapa.
– Hát te nem tudod? – ámuldozott Mikkamakka.
– Nem – mondta Titti.
– Na jó, elmagyarázom neked. Láttál már csillagos eget?
– Persze.
– Azt is láttad már, hogy időnként egy-egy csillag leesik?
– Láttam, azok a hulló csillagok.
– És mindennap több is leesik. Igaz-e? – folytatta Mikkamakka.
– Igaz... Ez azt jelenti, hogy egyszer csak elfogynak az égről a csillagok? – ijedt meg
Babó Titti.
– Na látod – mosolyodott el fölényesen Mikkamakka. – Azt gondolod, hogy mindennap
kevesebb csillag van az égen?
– Én aztán nem.
– Nem is gondolhatod, mert nincs kevesebb.
– Bár nem egészen értem – komorodott el Babó Titti. – Mindennap leesik egy csomó,
még sincs kevesebb?!
– De nincs ám! Mert Nagyapa minden éjjel összeszedi a lehullott csillagokat, a létráján
fölmászik az égig, és szépen visszaszögezi mindeniket.
Babó Titti szájtátva hallgatta Mikkamakkát, csak nagy sokára ocsúdott ámulatából.
– És mi lesz – kérdezte suttogva –, mi lesz, ha Nagyapa meghal?
– Ó, te bikfic – nézett rá megrovóan Mikkamakka –, hát nem tudod, hogy Nagyapa
sohasem hal meg? Az lehet, hogy egyszer majd már nem jár ki az almafáival beszélgetni.
Meg talán veled se beszélget, velem se. De minden éjjel veszi a létráját, összeszedi a
lehullott csillagokat, és mind visszaszegzi az égre. Mindörökké, a világ végezetéig.
Bizony, Babó Titti, ilyen nagyapád van!

Szőlőfürt
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Ehhez legyek elég okos, egészségesen kíváncsi, folyamatosan együttműködő, magamnak is igazmondó.
Világosan lássam szerepem a gyermekeimről alkotott isteni terv munkatársaként, mellyel bekapcsolódhatok
a megváltás művébe.
Isten végtelenül jó és szeretetre
méltó, ezért nem csak a saját életemet, hanem családom életét is rábízhatom. Megkísérlem azzal a szeretettel, ahogyan Ő szeret, hogy teljes szabadságot, szabad akaratot, fantáziálást, akár ellentmondást, a tévedés
szabadságát is korlátlanul adjak.
Ha a Földön akarok maradni és az
igazmondás ellen sem véteni, el kell
ismeri, hogy ilyen szülőnek nekem se
sikerült lenni, de igyekszem javítani
magamon és szembenézek vele, mert
a lélek segítségül hívása mindig előre
visz.”
ZóLyoMI NoRBERT
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Boldogasszonykiállítást néztünk a
nyugdíjasokkal

A májusi nap sugarai táncolva fonódtak körénk a Dóm előtti lépcsősoron, míg várakoztunk egymásra,
hogy a Látogató Központban megnézzük a Boldogasszony kiállítást. Azt a
kiállítást, melynek anyagát a csíksomlyói Szűzanya ihlette, s melyben 55
művész, 55 kifejezési módon jelenítette
meg egy sokat megélt nemzet egy
azonos érzését.
Boldogasszony alakját a keresztény
magyarság Szűz Máriával azonosítja. A
magyarok oltalmazó nagyasszonyához
fohászkodik a nemzet, az ő közbenjárásáért esedezünk immár ezer éve.
A tárlat több oldalról világította
meg Szűz Mária és a magyarság kapcsolatát, jelenítette meg az összetartozást az anyaországban, a külhonban,
a szórványban és a diaszpórában élők
között. Arra is ráirányította a figyelmet,
hogy a magyarság ismét a kereszténység védőbástyájává válhat.
A kiállítás 2015-ben Budapestről
indult útjára a Kárpát-medencében.
Kárpátalja, Erdély, a Délvidék, Felvidék, majd a krakkói és a bécsi helyszínt követően 2018-ban tért vissza az
anyaországba. Célja, hogy az alkotók
munkáin keresztül megerősítse a
nemzeti és keresztény tudatot.
Láthattuk többek között Jankovics
Marcell, Gyulai Líviusz, orosz István
grafikáját, Kő Pál és Melocco Miklós
szobrait, Kubinyi Anna, Péreli Zsuzsa,
Hager Rita textil alkotásait, Petrás
Mária kerámiáját, Incze Mózes, Somogyi Győző és Molnár János festményeit.
Jó volt végignézni a kis társaságon,
látni, hogyan gyönyörködnek, értelmezik az alkotásokat, jó volt észrevenni,
mikor egy-egy csoda megérintette valakinek a lelkét.
Nem emlékszem már, ki írta az
alábbi gondolatot, de nagyon ideillő:
„Durva, törtető, kegyetlen világunknak, Mária irgalmas anyai szeretetére annyira szüksége van, mint a
mindennapi betevő falatra! Máriát nem
kell hívni, ő zörget, kopogtat itt is, ott
is, belép a világunkba, tanít, figyelmeztet, sír és imádkozik velünk!”
Úgy legyen!
LAKóNÉ MARCSU

Szőlőfürt

Rózsafüzér társulatok
Szeged-zarándoklata

2010 óta városunk lelki megújulásáért, családunkért és a békéért
minden évben május végén vagy
június elején lévő vasárnapon gyalogos zarándoklaton veszünk részt
imádkozással, énekekkel. A zarándoklaton részt vevők magja a rózsafüzért rendszeresen imádkozó emberekből áll, de minden hívő embert
hívunk erre az útra.
Az idén május 27-én, Szentháromság vasárnapján a Dómból indult el a zarándoklat 6:45-kor. Azután
az újszegedi Szent Erzsébet, majd a
Felsővárosi és a Petőfi-telepi templomban álltunk meg köszöntésre és
egy kis pihenésre. A Petőfi-telepi
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templomban szentmisén is részt
vettünk. Tovább indulva a Tátra téri,
a Rókusi, majd az Alsóvárosi templomba mentünk, ahol rózsafüzért és
zarándok imát mondtunk. onnan már
kereszttel, lobogókkal, papi és kántori vezetéssel gyalogoltunk a Dómba, ahol a záró szentmise volt.
Azt nem lehet szavakkal leírni,
hogy milyen lelki feltöltődést ad egy
ilyen zarándoklat. Csak megyünkmegyünk, imádkozunk és énekelünk,
mindenki a szívében hordozza azokat, akikért zarándokol. A testi fáradtságot nem is érezzük, bár egy kis
frissítést kapunk minden templomnál.
Nálunk Benyik atya fogadta szeretettel az érkező zarándokokat, akik
Isten áldását kérték mindannyiunkra.
Minden imádkozóra szükség van!
Hiszünk a közös ima erejében!
VASSNÉ ANIKó
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Tavaszi portya
Kiskőrösön

2018. április 13-án felkerekedett a csapat apraja és nagyja, a
Mátyás téren felpattantunk a buszra és már robogtunk is Kiskőrösre.
Az érkezés után az Intermaus
vezető egerei vártak bennünket és
elmondták az aggasztó hírt: a
macskák a közelben vannak és át
akarják venni a hatalmat.

Minden kisegér kapott egy
Intermausos kendőt, hogy ezzel
jelezzük: az egerekhez tartozunk.
Majd közös játékkal múlattuk az
időt, este pedig a tábortűz mellett
szintúgy sokat nevettünk. Eközben a kisegerek esti kalandtúrán
vettek részt és segítettek egy
levelet kézbesíteni a professzornak. Ezután mindenki lefeküdt
aludni, hogy másnapra feltöltődjön energiával.

Másnap csapatokba verődtünk
és együtt fedeztük fel Kiskőrös
minden zegét-zugát, és hogy megtaláljuk Fusi Musi professzort, aki
tegnap nem érkezett meg, és a
Macskafogó tervrajzát. Mindenki
óvatosan járt-kelt, nehogy a macskák elfogjanak minket. Eközben

Szőlőfürt

ellátogattunk a Közlekedési Múzeumba, ahol izgalmas, interaktív
feladatok vártak ránk a közlekedéssel kapcsolatban. Volt rollerezés, rablóüldözés és még sok minden más.

A János vitéz Múzeumban
Jancsi érdekes történetét követhettük végig játékos feladatok segítségével.

Délután Fusi Musi professzor
is megérkezett, de valami nem
stimmelt vele: furcsán nyávogott
és úgy viselkedett, mint egy... mint
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egy macska! És ezt a különös
járványt átterjesztette a többi
kisegérre is! Cselekedni kellett: az
összegyűjtött tervrajz darabokat
összeillesztettük, megépítettük a
Macskafogót és megfékeztük a
járványt: minden macska szelíddé
változott. Ezután társasjátékokkal
és izgalmas akadálypályával mértük fel ügyességünket, este pedig
tábortűz mellett ismertük meg
Aszterix és obelix vadkanfogó
tervét.

A következő napon szentmisén
vettünk részt, utána ping-pongoztunk, kártyáztunk, beszélgettünk;
majd összepakoltunk, felültünk a
buszra és rövid utazás után vidáman, új élményekkel feltöltődve
érkeztünk haza Szegedre.

PERÉNyI HAJNALKA
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Vallástörténeti szöveggyűjtemény jelent meg az Újszövetséghez

Megjelent a „Vallástörténeti szöveggyűjtemény az Újszövetséghez” című kötet Benyik György és Szőnyi Etelka gondozásában, az
Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, a JATEPress Kiadónál. Benyik György ismertetőjét olvashatják.

Az eredeti művet Klaus Berger és Carsten
Colpe szerkesztették, akik az 1970-es években Németország vezető katolikus vallástörténészeinek számítottak. Munkájuk összegzéseként 1987-ben adták ki a Religionsgeschichtliches Textbuch zum Neuen Testament című
kötetet. A szerzőpáros 1700 antik idézetet rendelt az Újszövetség szövegéhez, 700
hosszabb latin, görög, héber, arám, kopt, szír
párhuzamot találunk az eredeti könyvben,
német fordításban. Emellett számos felirat,
illetve töredék német fordítását is közli a 463
oldalas kötet, illetve utal rá.
A magyar kiadás ötlete huszonöt évvel
ezelőtt vetődött fel a Szegedi Nemzetközi
Biblikus Konferencián, de eddig mind a fordításhoz szükséges anyagi támogatás, mind a
megvalósításhoz szükséges fordítógárda hiányzott. A kötet magyar változatát így is csak
második nekifutásra sikerült elkészíteni.
Először ugyanis egy hétfős csapat fordította a
szövegeket németről magyarra – ez azonban
nem eredményezett minőségi fordítást, és a
klasszikus szövegek esetében aggályos is volt
az eredeti nyelv kihagyásával németből
magyarítanunk. Ezt követően – Szőnyi Etelka
kitartó szervezésének eredményeként – sikerült csaknem minden antik szövegnek az eredetiből készült fordítását megszerezni. Mintegy száz magyar klasszika-filológus, hebraista, szír és kopt filológus szakértő segítségével
ültették át magyarra ezeket a szövegeket.
Kiemelkedően sokat fordított a kötet magyar verziója számára Adorjáni Zoltán (Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet) és Hamvas Endre (Gál Ferenc Főiskola), számtalan
qumráni szöveg fordítását bocsájtotta rendelkezésünkre Fröhlich Ida professzor (Pázmány
Péter Katolikus Egyetem). Sok új fordítás készült Alexandriai Philón és Plutarkhosz szövegeiből. A kötet harminchat talmudi szöveg
fordítását is tartalmazza, melyeket Báruch
oberlander rabbi és tanítványa, Megyeri
András Jonatán ellenőrzött le. Ennek eredményeként háromszáznál is több klasszikus szöveg eddig nem létező magyar fordítása született meg. A klasszikus szövegek újszövetségi
textussal való magyarázatait pedig Zóka
Eszter fordította és harmonizálta a korábbi
magyar fordításokkal. A kiadó a magyar
kötetet nyolc regiszterrel látta el, amelyekben
ábécérendben követhetőek a különböző
forrásszövegek, illetve a fordítók.
A munka során különleges segítőkészséget tapasztaltunk az ókorszakértő kollégáktól, és a kötetben akaratlanul is dokumentál-

tuk, milyen gazdag az antik vallási irodalom
magyar fordításokban. A magyar klasszikafilológusok, hebraisták és ókorszakértők ritkán találkoznak biblikusokkal, az utóbbiak
pedig kevés újszövetségi szöveget vizsgáltak
meg Magyarországon az összehasonlító
irodalom módszerével. Most azonban a kötet
magyar változatának munkálatai közben megkezdődött a két terület szakértőinek párbeszéde.
Nekünk, keresztényeknek az újszövetségi
Szentírás kinyilatkoztatott könyv – ugyanakkor szövege egyben a hellenista irodalom
része is. A párhuzamos antik idézetek segítségével világossá válik, hogy a keresztény teológia megszületése előtt, az ősegyház „pogány” missziója során milyen rokon gondolatok miatt szimpatizáltak a hellenista hallgatók a keresztény igehirdetők tanításaival.
Pál igehirdetése különösen érzékeny ezekre a
párhuzamokra, hiszen hallgatósága közül a
legműveltebbek ismerték az antik filozófiai és
a sztoikus irodalmat.
Az Újszövetség és a hellenizmus kapcsolatának kutatását régtől fogva szélsőséges
konfliktusok kísérik. Iamblikhosz (250?–
330?) és Epheszoszi Maximosz (310–372) a
hasonlóságok miatt támadták a keresztény
Bibliát, és Julianus (361–363) aposztata császár támogatásával vissza akarták állítani a
pogány rituálékat és kultúrát. E támadás
visszahatásaként az ókeresztény teológusok –
néhány szerző kivételével – nem szívesen
idézték a hellén filozófusok „meséit”, az Újszövetséggel rokon gondolatait.

Az újabb korban többek között Friedrich
Nietzsche (1844–1900) a kereszténységet és a
zsidóságot is az antik görög kultúra megrontásával vádolta meg. Pedig az ókorban szűk
körben ismert sztoikus filozófiai morál
legjobb meglátásait a keresztények széles körben terjesztették és alkalmazták a keresztény
erénytan katekézisében. Az evangélikus hellenizmuskutató, Bruno Bauer (1809–1882), aki
egykor Karl Marx barátja is volt, számos keresztény tanítást a hellenizmusból kísérelt
meg levezetni, ezáltal a hellenizmus és az
Újszövetség kapcsolatának ilyen szemléletű
kutatása hosszú időre elfogadhatatlanná vált a
Katolikus Egyházban. Berger könyve új fejezetet nyitott ebben a vitában, ahogyan a bevezetőjében is leszögezi: „A vallástörténeti
összehasonlítás nem a teljes exegézis, hanem
annak egy szükséges, nélkülözhetetlen része...
A bibliamagyarázó eközben azt a (szó legtágabb értelmében vett) dialógust rekonstruálja,
amelynek a bibliai szöveg egykor a része
volt.”
Ma, amikor a kulturális amnéziával kell
szembenéznünk, ez a szöveggyűjtemény aktivizál egy olyan kort, amelyben a klasszikus
kultúrában megszületett egy új szent könyv és
egy új vallás, amely Jézus tanítása mellett sok
antik „bölcsességmagvat” gyűjtött össze.
A szerzők tudomása szerint hasonló
munka magyar nyelven még nem jelent meg,
így mind a biblikusoknak, mind az ókorkutatóknak egyedülálló segítség lehet ez a
szöveggyűjtemény.
A kötetet június 8-án mutatták be a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno
Könyvtár Auditorium Minimumban (József
Attila Tanulmányi és Információs Központ –
TIK). A bemutatón szó esett a német változat
adatairól is (Vandenhoeck & Ruprecht GmbH
& Co. KG, Klaus Berger, Carsten Colpe:
Religionsgeschichtliches Textbuch zum
Neuen Testament, Göttingen). A szerkesztőkkel Hamvas Endre adjunktus, a Gál Ferenc
Főiskola tanára beszélgetett.
A kötet megjelenését Biblikus konferencia követi Szegeden augusztus 27–29. között,
melynek témája: Az Újszövetség hellén és
judaista háttere. Eddig harminchat előadó
jelentkezett be. Az interdiszciplináris konferencián az ókori szövegek szakértői és a biblikusok izgalmas párbeszéde várható.
(Forrás:
http://www.magyarkurir.hu/hirek/vallastortenetiszoveggyujtemeny-jelent-meg-az-ujszovetseghez)
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Májusi egyházzenei hónap

Az előző évekhez hasonlóan, idén is több egyházzenei program otthonául
szolgált templomunk. olyan neves zeneszerzők kompozíciói hangzottak el
többek között, mint J. S. Bach, C. Franck vagy Liszt Ferenc. Május 12-én
Perneczky Balázs orgonaművész nyitotta meg a sorozatot. Ugyanebben az
időpontban Vox Laetitiae kamarakórusunk a jezsuita templomban
vendégszerepelt a pünkösdi kilenced keretén belül. Május 13-án Bogáthy
Júlia orgonaszakos egyetemi hallgató játékában gyönyörködhettünk, majd a
sorozatot Nagy Gerda orgonatanár fellépése zárta május 27-én. Kamara
kórusunk az úrnapi szertartáson végzett szolgálatával zárta a nyári szünetet
megelőző időszakot.
Hálásan köszönjük a fellépők közreműködését, művészi játékukkal szebbé
varázsolták liturgiánkat!
SIMoN BÁLINT

Sok boldogságot kívánunk az új
házasoknak!

Gyuris Sándor
és Varga Edina Csilla

Kiss Márton és Kovács Renáta

Sok szeretettel köszöntjük testvéreinket, akik az újjászületés szentségében
részesültek:

• Csukonyi Hanga
• Faragó Máté
• Kovács Botond
• Lázár Csenge
• Návai Balázs Nolen
• Návai Vencel László
• Szabó Réka
• Szaszkó-Bogár Zoé
• Szűcs Balázs
• Tandari Réka

EFOP-1.3.7 pályázati hírek

Plébániánk nyertes EU-s pályázatának
eszközbeszerzési részeként, székeket
és asztalokat, sátrakat és padokat,
fényképezőgépet, laptopokat, nyomtatókat, vehettünk át májusban. Reméljük, ezek az eszközök is elősegítik
majd az egyházközségünk életét szolgáló áldozatos munkát.

Az Örök Világosság fényeskedjen
nekik, nyugodjanak békében!

† Bernáth Mihályné Balázs
Veronika
† Dobó Ferencné Herczeg
Ilona
† Hódi András
† Kajtár Lajos László
† Kovács Istvánné Séllei
Ibolya
† Mozsár Károlyné Sallai
Etelka
† Pongrácz János
† Ribizsár István
† Szűcs Péterné Túri Mária

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

Úrnapi körmenet a téren, 2018. június 3.

Az elsőáldozásra készülő hittanosok bemutatkozása a közösség előtt
Úrnapján, 2018. június 3.

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: 2018. június 14.
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