
     Karácsony ünnepének tárgya a
meg testesült Ige földi születése a
Bol dogságos Szűz Máriától Bet le -
hem ben. A keresztény időszámítás
kez dete, de ez a szokás csak 498-tól
él, amikor Dionysius Exiguus ben cés
apát az általa összeállított zsinati
gyűjteményeket Krisztus születésétől
kezdte datálni. Jézus születéséről két
evangélium emlékezik meg rész le te -
sen (Mt 1,2-2,23 és Lk 1,26-3,40).
János evangéliuma pedig a „proló -
gus ban” a születés üdvtörténeti je len -
tőségét foglalja himnuszba (Jn 1,1-
18). Jézus születésének pontos napja
nem ismert, ezért a hozzá kapcsolódó
liturgikus hagyományok és megem lé -
kezések is eltérőek.
     A magyar karácsony szó szláv
jövevényszó, mely a „korciti” (=
átlépő) jelentéssel a téli napfordulóra
utal. A szlávok ma általánosságban
„Bozie” (= Istenfia) szóval jelölik az
ünnepet. A magyarban két karácsony
kifejezés is ismert, az első december
25-re, a második január 1-re vonat ko -
zik. Az ünnep közkedveltségét mu -
tatja, hogy családnévben is meg je le -
nik nálunk a Karácsony.

     Az ősegyházban az „epifánia” gö -
rög szóval jelölt ünnepen emlékeztek
meg Krisztusnak a világba való érke -
zéséről, ezt magyarul Vízkeresztnek
nevezik. Jézus születése napját már a
Niceai zsinat (325) előtt ünnepelték
anélkül, hogy pontos napját meg ha -
tározták volna. Érdekességként em lít -
jük, hogy Szent Kelemen (3. század)
május 15-öt említi Jézus szüle tés -
napjaként. Szent Epiphaniosz (310-
403) már január 6-ról beszél. I. Jusz -
tinosz (527-565) konstantinápolyi
uralkodása idején a római szokás
elterjedt keleten is, és december 25-
én ünnepelték Jézus születésnapját.
Aranyszájú Szent János 397-ben meg
is említi, hogy keleten csak 10 éve
ünneplik ezt a napot. A niceai zsinat
az ariánus eretnekséggel szemben
döntött Jézus istenségéről folyatott
vitában, és nem véletlenül, a korban
igen népszerű Mitrász kultuszban
ünnepelt „Sol invictus” idejére, a
sötétség feletti győzelem napjára,
december 25-re tette Jézus szü le té sé -
nek ünneplését. Nyugaton ez ko ráb -
ban 354 előtt „Depositio martyrum”
ünnepe volt. Hispániában csak 380
után kezdték római mintára december
25-én ünnepelni Jézus születésnapját.
     Ezen az ünnepen az evangéliumi
gyermekségtörténetek ihletéből fel -
vo nulnak a legfontosabb messiási jö -
vendölések, melyek az Ószövet ség -
ben Jézus születéséről szólnak. (Iz
7,14; Ter 49,9; Szám 24,27; Iz 9,1-6;
Mik 5,2; Jer 23,5; Ez 17,22; Zak 9,9.
A gyermekségtörténetből pedig, kü -
lön böző formákban megemlé kez nek
a népszámlálásról, a pásztorok imá -
dá sáról stb. December 24. karácsony
vigíliája (népiesen karácsony böjtje)
az ősszülőkre, Ádámra és Évára
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Karácsony éjjelén...

Karácsony éjjelén
az angyalok
mennyből a földre szállnak,
ők visznek békét
és szeretetet
minden kicsiny házba.

Ezen az éjjelen megszűnik
az emberek szívében a
gyűlölet, a bánat,
és legalább ez a pár nap
a szeretet
ünnepévé válhat.

Angyalok suttogják
szerte a világon:
legyen áldott, békés,
boldog Karácsony!

(Beküldte: Baranyi Józsefné)

„amikor a földön béke honolt, Jézus
Krisztus... megszületett”

(folytatás a következő oldalon)

2018. December - XXIII. évfolyam 4. (155.) szám

Minden kedves Olvasónknak áldott
karácsonyi ünnepeket kívánunk!



emlékezik. A megváltatlan ószö vet -
ségi Ádám után érkezik az új Ádám,
Jézus Krisztus.
     A karácsonyi liturgia az éjféli mi -
séből, a pásztorok miséjéből és az
ünnepi miséből áll. A három szent mi -
se bemutatása a jeruzsálemi ősegy -
házra vezethető vissza. Rómában ha -
gyományosan az éjféli misét a Santa
Maria Maggiore bazilikában, a pász -
torok miséjét a Szent Anasztázia
temp lomban, az ünnepi misét pedig a
Szent Péter bazilikában celebrálják.
Az éjféli mise az Ige örök születését,
a pásztorok miséje a megtestesült Ige
földi születését, az ünnepi mise pedig
az ember kegyelmi újjászületését
jelképezi.
     A karácsonyi szokásokat egyrészt
a téli napforduló, másrészt azok az
apokrif evangéliumokban megőrzött
népi hagyományok ihlették, melyeket
a keresztes háborúk idején a ke resz -
tesek a Szentföldön megismertek. Az
egész karácsonyi ünnep az isteni
vendég várásában telik el. A betle he -
mezés, az ostyahordás, a koledálás, a
regölés, a paradicsomi játékok, a
Szentcsalád-járás, a Luca búza stb. a
falusi társadalom és a karácsonyra
em lékezők szeretetteljes átformálását
és az isteni szeretet ünnepére való
felkészülését szolgálta. Az ajándé ko -
zás is a szeretet elmélyítését szol gál -
ta. Ezek a szokások a menny or szág
egy darabkáját akarták lehozni a föld -
re az emberek közé Máriával, a kis
Jézussal és a Szent családdal. A ka  rá -
csonyi bőséges la ko mát böjt és testi-
lelki megtisztulás előzte meg. A böj -
töt az éjféli mise után törték meg, és a
születés éj sza káját le he tőleg min den -
ki ébren vir rasztotta át.
     A papi sze miná riu mok ban az
ünnepet a vi gília zsolozs má jában az
idő szá mí tások sokféleségét felsora -
koz tató énekkel köszöntik az ünne -
pet. Ennek az éneknek az utolsó mon -
data: „amikor a földön béke honolt,
Jézus Krisztus... meg szü le tett”. 
     Karácsony ünnepét az isten-
emberi béke utáni vágy hatja át. Ezt a
vágyat talán az ünnep tartja ébren az
ünneplőkön keresztül.

DR. BENyIK GyöRGy
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Templombúcsú, 2018. szeptember 23.
A vendégszónok Kopasz István atya volt. Az ünnepi szentmise után tartott
agapét EFOP pályázati támogatással valósítottuk meg.

Kerti faház építés,
2018. szeptember 28-29.

Az Apor Vilmos Közösségi Ház
hátsó udvarán önkéntes híveink
szorgos munkával felépítettek egy
rak tá ro zásra alkalmas kerti faházat.

Köszönet és hála mind annyi uk -
nak  fáradozásukért illetve Konrad
Schmid  leitner atya és a német ven -
dé geink támogatásáért!
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Jerikó zarándoklat, 2018. szeptember 28.

Az Irgalmasság imacsoport a tavalyi évhez hasonlóan részt vett az idei or szá -
gos szervezésű Jerikó zarándoklatba. Deszken kapcsolódtak a cso porthoz,
gyalogosan Újszegedre zarándokoltak és együtt imádkoztak Magyar -
országért.

Egyházzenei koncert,
2018. október 6.

Az EFOP páláyzat támogatásával
megvalósult programon Kuzma
Levente orgonaművész adott kon -
cer tet az esti szentmise után.

NCD találkozók, 2018. október 5. és 2018. november 9.

Folytatódott az EFOP pályázat részeként tavasszal elkezdett természetes közösségfejlesztéssel kapcsolatos
tanfolyam. A találkozókon résztvevők a plébániai közösség életét segítő tanácsokat kaptak.

Szentírás vasárnapja,
2018. szeptember 30.

A szentmisén ismét kihelyeztük Isten
Igéjének kézzel másolt változatát,   az
ún. Magyarok Bibliáját, amelynek
elkészítésében plébániai közös sé -
günk oroszlánrészt vállalt. Az Egyház
ezen az ünnepen arra hívja fel  fi gyel -
münket, hogy hétköznapi életünkben
is mindig az Úr szava álljon előttünk,
azt kövessük és írott üzenetét min den
nap olvassuk. Ez a nagy mű ar ra a
szív melengető eseményre is em lé -
keztet, hogy az eredeti példányt 2015-
ben átadhattuk Ferenc pápá nak.



Camino
– a lépések imája

     A fenti címmel dr. Joó Imre nyu -
gal mazott vegyész élmény beszá mo -
ló ját hallgattuk, néztük, éltük át
nyugdíjas csoportunkkal november
23-án. A témáról sokan sokat írtak
már. Minden beszámoló egyedi, az út
mindenkit másra tanít, talán éppen
arra, amire abban az életszakaszában
szüksége van. Mindenkinek a saját
átélt élménye az igazi.

     Sok száz éve járnak a zarándokok
a Santiago de Compostelába vezető
Szent Jakab-úton. A hagyomány
szerint az itteni székesegyházban
vannak Idősebb Szent Jakab apostol
földi maradványai, amit a keresz tény -
üldözés elől hajón menekítettek
Spanyol országba.
     Míg a középkoriak bűneik meg -
bocsátását remélték a hosszú és fá -
rad ságos úttól, addig a mai kor em -
bere leginkább önmagát, lelki meg -
újulását keresi.
     Az elérni kívánt cél több irányból,
többféle útvonalon közelíthető meg.
Legnépszerűbb a francia Pirene usok -
ból indul, és Spanyolország északi
részét átszelve mintegy 800 km
hosszan kanyarog Santiago felé. Fel -
festett kagylószimbólumok és sárga
nyilak jelzik az irányt. Az út kö ze lé -
ben egyszerű, emeletes ágyak kal el -
látott szállások szolgálják a zarán do -
kok pihenését, néha peni ten ciaként
egy-egy horkoló útitárssal.
     Joó Imre ezt a 800 km-es utat járta
végig, napi 20-25 km-t gyalogolva.
Egy évig készült, a szegedi töltésen

úgynevezett „fésűző” technikával,
ami annyit jelent, hogy a töltés ol da -
lán fel-le haladva edzette magát,
hogy szokja a szinteltérések okozta
nehézségeket. Tavasz volt, amikor rá -
lépett a Compostellába vezető útra. A
végtelenbe tűnő ösvény két oldalán
még pompáztak a hegyi virágok.
Min den csodálatos volt, hiszen a
meg próbáltatások még ezután jöttek.
Imre a szenvedéseiről nem sokat
beszélt, annál többet a spirituális
élményeiről. Ott éreztük magunkat
vele nem csak a tájban, hanem az is -
tenközelségben is. A felidézett emlé -
kek hol mosolyt, hol könnyet csaltak
a szemébe. Nem a gyöngeség köny-
nyei voltak ezek, hanem a Min den -
ható előtt fejet hajtó emberé. Bol dog
zarándok volt, akinek a boldog sága
még ma is tart. Mert boldog az a za -
rándok, akinek a Camino a látha tat -
lant tárja a szeme elé, akinek a háti -
zsák ürülésével fordított arányban
telik csordultig a szíve, aki rájön,
hogy mindennél többet ér, ha valaki
hozzálép segíteni, vagy ő nyújthat se -
gítő kezet másoknak.. Boldog az a
zarándok, aki megtalálja nem csak az
Utat, de az Igazságot és az Életet is,
aki találkozik önmagával és a saját
lelkével. Boldog, ha felfedezheti azt,
hogy jó a csend, és a csendben jó az
ima, az imában pedig jó az Istennel
találkozni. Szerencsés az a zarándok,
akinek a Camino igazán akkor kez dő -
dik, amikor az út véget ér. Ilyen sze -
ren csés ember Joó Imre, de sze ren -
csések voltunk mi is, akik ennek a
beszámolónak részesei lehettünk.

     Köszönet érte!

LAKÓNÉ MARIKA
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Terménymegáldás,
2018. október 7.

Nyugdíj fórum, 2018. október 19.

A nyug ellátással kapcsolatos kér -
désekről tartott fórumot a Közösségi
Házban Dr. Zentai László egyetemi
tanár, a Szociális és Családügyi
Minisztérium nyugalmazott fő -
osztályvezetője.

Bakonybél, 2018. november 7.

Ezen a napon plébánosunk papi re -
kollekción vett részt az egy ház me -
gye papságával.

2018. november 24-én ünnepelte 95.
születésnapját plébánosunk édes -
anyja, Benyik Mihályné Benkóczki
Erzsébet. Isten éltesse sokáig!



Hittanosok
a készülődés útján

     Hagyományainknak megfelelően
ebben az évben is február óta tar tot -
tunk szentségi felkészítő foglal ko zá -
sokat az elsőáldozásra készülő hit ta -
nosok számára.
     Az idei tanév kezdetével inten zí -
vebbé vált ez a folyamat: minden
vasár nap részt vettek a szentmisén és
utána a felkészítőn.
     Szeptember 16-án a gyerekek
meg kapták hitünk szimbólumát, a
keresztet.
     Októberben a keresztség szentsé -
gében része sültek azok, akik még
nem voltak megkeresztelve. Ezután
átadtuk nekik a Miatyánk és a Hit -
vallás szövegét.

     November 11-én a hitvallás leté -
tele után lelki napot tartottunk. Hit -
tanos vetélkedővel, a szent gyó násra
való készüléssel, padlóképes foglal -
kozással és játékkal telt el ez a nap.
     November 24-én délután a fő pró -
bát követően elvégezték szent gyó ná -
sukat.
     November 25-én, a délelőtti szent -
misében pedig első alkalommal ve -
hette magához az oltáriszentségi
Jézust a 18 fiatal.
     Nagy öröm volt számunkra az
egész évi készület, köszönjük a szü -
lők nek is az együttműködést és to -
vábbi, az Úrtól megáldott, ke gyelmi
állapotot kívánunk mind annyió tok -
nak!
     Decemberben megkezdtük a pász -
torjáték tanulását. Remélhetőleg,
mire e sorok megjelennek, sikeres
elő adá sokon leszünk túl! :)

NORBI BÁCSI
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Agyagos utcai fiatalok
Csoportvezető: Tóthné Pattogató Judit;
pattogatojutka@gmail.com; 20/823-1978
összejövetel gyakorisága: hetente, vasárnap
Érdeklődési kör: az esti szentmisén való részvétel. 
1994 óta működik

Akolitusok (Áldoztatók/Beteglátogatók)
Csoportvezető: Dr. Ocskó Géza;
ocskogeza66@gmail.com; 20/976-3154
összejövetel gyakorisága: havonta egyszer (esetleg
kétszer), minden 3. (esetleg 4.) kedden
Érdeklődési kör: az akolitusi szolgálatok megbeszélése:
templomi szentmise, Acél utcai Idősek Otthonában
szentmise és áldoztatás, elsőpéntekeken való áldoztatás,
rózsafüzér (az áldoztatásban részt vesz még Dr. Benyik
György és Vass Józsefné Anikó)
Több mint 40 év óta működik

Baba-Mama Klub
Csoportvezető: Szelesné Filák Márta;
szelesnemarti@gmail.com; 30/410-6796
összejövetel gyakorisága: hetente, kedden 10.00-től
Érdeklődési kör: babákkal, családdal kapcsolatos
kérdések megbeszélése, babák közösséghez szoktatása
2000 óta kisebb-nagyobb szünetekkel működik

Életige kör
Csoport vezető: Szeles István és Márta;
szelesnemarti@gmail.com; 30/410-6796
összejövetel gyakorisága: havonta, második kedden
18.30-tól
Érdeklődési kör: család, katekézis, szociális munka,
énekkar stb. Az Evangélium megélése
hétköznapjainkban, ezek megosztása, egymás segítése és
tanúságtétel a társadalom felé.
2014 óta működik

CUrSILLO mozgalom
Csoportvezető: Lukácsné Szabados Erika;
ieszabados@gmail.com; 70/315-2994
összejövetel gyakorisága: havonta, szombaton 10.00-től
Érdeklődési kör: a barátkozáson alapuló evangelizáció,
minél több emberhez eljuttatni az örömhírt, közvetíteni
Krisztus megváltó szeretetét.
2013. október óta működik

Cserkészek
Csoportvezető: Bibok Rita; bibokrita@gmail.com;
20/320-5942.
összejövetel gyakorisága: őrsi foglalkozások hetente,
csapatprogramok 1-2 havonta.
Érdeklődési kör: 3. osztályos kortól foglalkozunk a

gyerekekkel, fiatalokkal, gyakorlati hasznos ismereteket
tanítunk nekik, együtt kirándulunk, játszunk.
A cserkészet vallásos alapú ifjúságnevelő mozgalom,
ami nagy hangsúlyt fektet az önnevelésre és a
kiscsoportos foglalkozásokra is.
1989 óta működik, kb. 2000 óta van a plébániánkon

EFOP munkacsoport
Csoportvezető: Dr. Benyik György;
iroda@szegedtarjanplebania.hu; 20/823-1979
összejövetel gyakorisága: hetente, vagy szükség esetén
Érdeklődési kör: az EFOP-1.3.7-17-2017-00041
pályázattal kapcsolatos teendők megbeszélése,
programok szervezése, dokumentálása, a pályázat
elszámolása, adatszolgáltatás, kapcsolattartás a pályázati
programok résztvevőivel és a végrehajtást ellenőrző
szervekkel.
2018. március 1. óta működik

Egyházközségi képviselő-testület
Csoportvezető: Dr. Benyik György
Világi elnök: T. Kis László
összejövetel gyakorisága: kéthavonta, vagy szükség
esetén
Érdeklődési kör: az egyházközség hitéleti, és gazdasági
feladatainak irányítása, döntés azokban az ügyekben,
amelyekben erre előírás van.
1993 óta biztosan működik, de valószínűleg már Singer
atya idejében is volt.

Egyháztanács
Csoportvezető: Dr. Benyik György
összejövetel gyakorisága: kéthavonta, vagy szükség
esetén
Érdeklődési kör: a képviselő-testület elé terjesztendő
témák meghatározása
1993 óta biztosan működik, de valószínűleg már
korábban is volt.

Gyertyaláng csoport
Csoportvezető: T. Kis László és T. Kis Lászlóné;
tkis.laszlo@gmail.com; 20/823-1986
Gyakoriság: kéthetente, pénteken
Téma: hitéleti kérdések, a Biblia mélyebb megismerése,
alkalmazása saját életünkben stb.
1993 óta működik (kezdetben házas csoportként
működött)

Hitoktatók
Csoportvezető: Szögi Ildikó; szogi.ildiko1@gmail.com;
20/770-8971
összejövetel gyakorisága: hetente, vagy szükség esetén
Érdeklődési kör: a plébánia területén lévő
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A Szeged-Tarjánvárosi Szent Gellért Plébánián működő csoportok



intézményekben zajló hitoktatási feladatok koordinálása,
a hittanosokat érintő illetve a hittanosok részvételével
megvalósuló programok, események szervezése és
lebonyolítása, a szentségi felkészítők (keresztelés,
elsőáldozás, bérmálás) vezetése, valamint a templomi
felolvasások beosztása.
A plébánia közösségi életének kezdete óta működik.
Jelenlegi felállásában: 2014. szeptember 1. óta

Irodisták
Csoportként nem funkcionál, ezért csoportvezető és
összejövetel sincs.
Plébániai ügyintézés irodai időben lehetséges: hétfő-
péntek 9-12 és 15-18 óra között;
iroda@szegedtarjanplebania.hu; Telefon/Mobil: 62/483-
750; 20/823-1979; Fax.: 62/483-750
Érdeklődési kör: közösségeinkben megélt hitünkkel
szeretnék megvalósítani, hogy plébániánk, templomunk
és közösségi házunk Isten hajléka legyen az emberek
között.

Isteni Irgalmasság imacsoport
Csoport vezető: Rákos Zoltánné; rarozsa@gmail.com;
20/823-1992
összejövetel gyakorisága: hetente, szombaton 17:15-től
Érdeklődési kör: betegeink és az őket ápolók segítése
imádsággal.
2011. december 4. óta működik

Karitász
Csoportvezető: dr. Miseta Mária;
misetamaria@gmail.com; 20/823-1975
összejövetel gyakorisága: havonta, a hónap
3. vasárnapján 16.30-tól
Tevékenység: családok, idősek, betegek, hajléktalanok
támogatása (látogatás, ügyintézés, házi segítségnyújtás,
használt ruha osztás, adományok gyűjtése és elosztása,
agapék rendezésében segédkezés).
1992 óta működik.

Közösségi Ház önkéntesek
Csoportként nem funkcionál, ezért csoportvezető és
összejövetel sincs.
Felelős: Papp Ilona; pappilona9@gmail.com; 30/513-
9892
Érdeklődési kör: a Közösségi Ház ügyeinek (programok,
szállás stb.) intézése.

Katona Nándor Közösség (KNK)
Csoportvezető: Kalocsai Tibor;
tibi.kalocsai@gmail.com; 30/281-2713
összejövetel gyakorisága: hetente, pénteken 18:30-tól
Érdeklődési kör: család, személyiség, hitbeli kérdések
1989 óta működik (plébániánkon kb. 2000-től)

Családcsoportok
Két, egyenként 5-5 családot magába foglaló csoport
működik, ezeknek nincs vezetőjük. 2-3 évente
újrasorsolják, hogy ki melyik csoportba tartozzon.
Érdeklődési kör: házasság, család, gyermeknevelés
(pl. Papp Miklós, Pál Feri előadások megtekintése és
megvitatása)
összejövetel gyakorisága: havonta, egy hétvégén.

Nyugdíjas Klub
Csoportvezető: Lakó Ferencné;
lakomariazita@gmail.com; 70/335-23-93
összejövetel gyakorisága: havonta, utolsó pénteken
10:00-től + alkalomszerűen szervezett programok.
Érdeklődési kör: közösségfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális programokon való részvétel, kirándulások.
Mindez keresztény szellemben.
1998 óta működik

Mustármag Katolikus Közösség
A Katolikus Karizmatikus Megújulás Szövetségéhez
tartozik.
Csoportvezető: Tarjányi Anita; anita2343@gmail.com;
0630/661-8522
2018. szeptemberben 1 évre megválasztott vezetők:
Szabó Anikó és Balla Viktória.
Érdeklődési kör: a Szentlélektől kapott karizmákkal való
szolgálat, dicsőítés, Isten Igéje, igei alapú tanítás,
valamint közbenjárás a városért. Regionális
Karizmatikus Találkozó, Elsőpénteki Karizmatikus
szentmisék, Szent András Evangelizációs Iskola,
Sejtrendszer.
összejövetel gyakorisága: hetente, csütörtökön 18:00-tól
2013 óta működik

LUMEN Együttes
Csoportvezető: Tóthné Cseh Erika; csehrka@gmail.com;
20/362-9585
összejövetel gyakorisága: hetente, szerdán 17.30-tól
Érdeklődési kör: Egyházzenei tevékenység
1999 óta működik

rózsafüzér Társulat
Csoportvezető: Vass Józsefné Anikó; 30/225-6983;
Czirok Józsefné, Brczán Mladenné
összejövetel gyakorisága: havonta
Érdeklődési kör: imaháttér biztosítása (betegekért,
elhunytakért, hazánkért stb.), részvétel az esperes-
kerületi zarándoklatokon
1993 óta működik

Sajtó- és kommunikációs munkacsoport
Csoportvezető: Zólyomi Norbert; znorbert70@gmail.com;
70/251-1199
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összejövetel gyakorisága: Szőlőfürt vonatkozásában évente
négyszer, a megjelenés előtti két hétben (Nagyböjt, Te
Deum, Veni Sancte, Karácsony), Szőlő-Levél tekintetében
hetente van egyeztetés az irodával, alkalmanként a
plébánossal
Érdeklődési kör: Szőlő-Levél és Szőlőfürt szerkesztése,
kiadása, honlap karbantartás, levelező listák működtetése,
Facebook, fotódokumentációk, plakát, szórólap készítése és
minden egyéb kommunikációs feladat ellátása
1995 óta működik

Szent Mónika imacsoport
Csoportvezető: Rákos Zoltánné; rarozsa@gmail.com;
20/823-1992
összejövetel gyakorisága: hetente, szombaton kb. 18:45-től
Érdeklődési kör: család - édesanyák összefogása 
Kb. 2006. óta működik

Teremtésvédelmi munkacsoport
Csoportvezető: Kalocsai Tibor; tibi.kalocsai@gmail.com;
30/281-2713
összejövetel gyakorisága: alkalmi, évente egyszer-kétszer.
Érdeklődési kör: ökológiai megtérés, teremtett világ
védelme az egyházi tanítás tükrében („Laudato Si”)
2008 óta működik

TÉKA kuratórium
Csoport vezető: Terhes Kis László, kuratóriumi elnök;
tkis.laszlo@gmail.com; 20/823-1986
összejövetel gyakorisága: szükség szerint, de legalább
évente egyszer
Érdeklődési kör: a közhasznú Tarjánvárosi Élő Közösség
Alapítvány (TÉKA) fő célkitűzése a keresztény
szellemiségű közösségi élet feltételeinek biztosítása a
Szeged-Tarjánvárosi Szent Gellért Plébánia
vonzáskörzetében. E cél érdekében adományok gyűjtése,
közösségi programok szervezése, pályázatok írása,
megvalósítása és elszámolása, az Apor Vilmos Közösségi
Ház működésének biztosítása, az SZJA 1%-ának
felajánlására irányuló kampány szervezése, évente nyári
családi nyaralás szervezése, a cserkészcsapat támogatása, a
közösségi házban működő ifjúsági matracszállás
fenntartása.
2000. július 3. óta működik

Vox Laetitiae Kamarakórus
Csoportvezető: Simon Bálint; simonba.1991@gmail.com;
20/823-2951
összejövetel gyakorisága: hetente, szerdán 19:00-20:00 +
fellépések
Érdeklődési kör: liturgiához kapcsolódó egyházzenei
tevékenység, énekkar
2015. szeptember óta működik
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LUMEN Együttes karácsonyi műsora
a Nyugdíjas Klubnak, 2018. december 16.

Betlehemes játékok Tarjánban

Szent Ferenc 1223-ban Greccioban rendezett be élő betle hemet
bá rányokkal és egyéb állatokkal egy barlangban. Azt mondotta:
„Teljes valójában fel akarom eleveníteni a betlehemi kisded em -
lékezetét, és tulajdon testi szemeimmel akarom szemlélni gyermeki
korlá tolt ságának kényelmetlenségeit, látni akarom, hogyan helyez te -
tett a jászolba, és hogyan feküdt az ökör és a szamár előtt a szénán.”
Az első betlehemes játék szövegek a 17. században jelennek meg
Magyar országon.

Az idén két betlehemes játékot mutattunk be: az egyiket az idei
elsőáldozók adták elő, kétszer is: december 22-én, szombaton 15
órakor az Acél utcai Szociális Otthonban és december 25-én, kedden
10 órakor a templomunkban, a délelőtti szentmisében.

A másikat, a felnőttek és gyerekek közös játékát, a Katona Nán dor
Közösség adta elő december 23-án, a 10 órai szentmisében, a Szeged-
Tarjánvárosi Szent Gellért temp lomban. Benedek And rás (Benedek
Marcell fia) szerint az ilyen típusú betlehemezés Erdély ben a buko vi -
nai székelyeknél dívik, és az egyik legarchaikusabb betle hemes játék
Magyarországon.

Különös erénye ennek a kezdeményezésnek, hogy a hét évvel
ezelőtti előadás felújítását a gyerekek kérték szüleiktől. A Család évé -
ben egyedülálló kezdeményezés, hogy Jézus szüle tését közösen éljék
át a különböző generációk.

DR. BENyIK GyöRGy

EFOP-1.3.7-17-2017-00041 pályázat hírei
Az EFOP pályázattal támogatott 2018. évi programjaink si ke re -
sen megvalósultak. Az 1. mérföldkő határideje október 31. volt.
Az addig felmerült költségek elszámolását és a szakmai be szá -
molót beadtuk. A jövő évi programok tervezését megkezdtük.
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     Habár már szeptember elejétől
minden őrs belevetette magát a cser -
készlétbe, hagyományosan elő ször
novemberben gyűltünk össze csapat -
szinten, a legkisebbektől a leg idő -
sebbekig egyaránt.
     A csapatgyűlésre érkező gyere -
keket izgalmas játék várta a templom
előtt. Ezután mindenkit behívtak a
Közösségi Házba, ahol egy másik vi -
lág ba csöppenhettek. Griffmadár,
tündér, erdei és házi manó, sámán,
boszorkány és megannyi különleges
lény vezette őket át a különleges
lények labirintusán. Ezzel az él -
ménnyel meg is nyitottuk az idei év
keretmeséjét, mely a misztikus élő -
lények világáról szól.
     Az emberek veszélyeztetik a
lények életét, ezért kértek ők se gít -
séget a cserkészektől, akikre ezután
igen nagy feladat várt. Hogy ez
könnyebb legyen, minden őrs kivá -
laszthatta magának a kedvenc lényét,
melyet jobban megismerve sike -
resebb lehet az előtte álló felada tok -
ban. Ez egy izgalmas licitálás ke re -
tében történt, melyre pontokat az ezt
megelőző ügyességi játékok során
gyűjtöttek. Lehetett például célba
dobni, kártyavárat építeni, szókeresőt
játszani vagy épp puzzlet kirakni. A
sportosabbak limbo vagy dekázás so -
rán verse nyezhettek, de aki elég krea -
tív volt, az versírással, vagy fordított
tabuval gyűjtögethette értékes pont -
jait.
     Hagyományosan mindezek mel -
lett a hivatalos részek sem ma rad hat -
tak el. Idén kvízjáték keretében néz -
tük át a csapat szerkezetét, a vezetők
személyeit, és minden egyéb fontos
dolgot. A legügyesebb őrsök finom
csokoládét nyertek. A hosszú és iz -
gal makkal teli délután után nem
meglepő módon mindenki örömmel
fogadta a süteményekkel megrakott
asztalok látványát. Ezek után már
nem maradt más hátra, mint taka rí -
tani, illetve a friss levegőn még egy
utolsó nagyot játszani. 

OLAJOS EDIT

Veszélyben a misztikus erdő lakói, avagy az idei csapatgyűlés története
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Erzsébet kenyér osztás,
2018. november 18.

Mikulás, 2018. december 2.

A betlehemi láng érkezése,
2018. december 17.

Perényi Rozália keresztelője,
2018. december 16.

Karácsonyt váró koncert,
2018. december 16.
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Karitászos Karácsony

     A mi karácsonyi készülődésünk
már novemberben elkezdődik. Szent
Erzsébet ünnepén megszentelt ke -
nyérrel köszönjük meg a temp lomba
járóknak az év során nyújtott segít sé -
güket. Az ekkor gyűjtött per sely ado -
mány teljes egészében a karitász cél -
jait szolgálja – 60%-a központi fel -
használásra megy, 40%-a helyben
ma rad. Ebből fedezzük a karácsonyi
ajándék csomagunk egy részét. A na -
gyobbik rész azonban egyéni ado má -
nyokból származik. Van, aki pénzt
ad, van, aki előre összeállított élel mi -
szer csomagokat ajándékoz, mások
az adventi „Tárjátok ki a szíveteket”

felhívására tartós élelmiszert hoz a
templomba. Egy kedves adakozó 42
üveg lekvárt és befőttet hozott be a
plébániára.
     A tavalyi „csoda” is megismétlő -
dött: A Weöres Sándor Általános Is -
kola diákjai ismét számunkra gyűj töt -
tek. Köszönjük a tanáraiknak, hit ok -
ta tó juk nak, hogy már ebben az élet -

korban érzékennyé teszik őket a
nehéz sorsú emberek segítésére. Idén
is kaptunk élelmiszer csomagokat
Szeged város önkormányzatától, amit
szintén köszönettel vettünk.
     Ebben az évben is sikeres volt az
„Egymillió csillag a szegényekért”
akciónk. Igaz, kicsit hűvös, szeles
volt az idő, de a napsütésben vagy
éppen az esti gyertyafényben jó
kedv  vel vettek körül bennünket a
templomba érkezők, ami szívet me -
len gető volt. A téli fűtés támo gatásra
használható összeg kb. 20%-kal több
a tavalyinál. Köszönet érte! A Kará -
csonyi Vásár bevételéből is kapunk
erre a célra támogatást, ami 5-6
családnak a gondját enyhíti.
     Amellett, hogy köszönetet mon -
dunk minden ajándékért, minden se -
gítő kézért, kérünk mindenkit, hogy
jelezze a plébánián, ha a környe ze té -
ben segítségre szoruló embereket lát.
Környezettanulmány végzése után az
igényeinek és a lehetőségeinknek
meg felelően segítünk.

MISETA MÁRIA

Az Örök Világosság fényeskedjen
nekik, nyugodjanak békében!

† Borbás Antalné Dabis Mária
† Bozóki Imréné Juhász
Erzsébet 
† Hajdú Nándor
† Kádár Mihályné Rostás
Erzsébet
† Morvay Sándorné Kállay
Margit
† Tornyossy Elemérné Balog
Erzsébet
† Tóth István

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

• Avram Izabella Anna
• Berta Boróka
• Borsi Bence
• Moldvay Blanka
• Perényi Rozália
• Sipos Anna
• Sipos Zoltán
• Somossy Zsófia
• Szabó Tas Ede
• Tanács Petra
• Tóth Levente
• Vajda Viktor
• Varga Szabolcs István

Sok boldogságot kívánunk az új
házasoknak!

Avram Cristian
és Bánki Bernadett

Kálán Győző
és Kovács Gyöngyi



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. december 17.

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

Elsőáldozás, 2018. november 25.

Androcki Dalma, Boga Levente László, Dobó Csanád, Emődi Barnabás,
Gombos Bence, Kőrösi Tamás, Lakatos Nikoletta Zoé, Medgyesi Zselyke,
Pásztor Boglárka, Perényi Anna, Péter Sára, Szabó Tas Ede, Szávics
Dominika, Szlobonyi Réka, Szoboszlai Réka, Tóth Levente, Vajda Viktor,
Varga Árpád.

Jubiláns házasok megáldása, 2018. november 25.

Molnár Mihály – Mező Mária 50. évforduló
Szőke Tibor István - Kiserdei Ilona Mária 50. évforduló
Takács Péter – Bálint Piroska 30. évforduló
Ótott Lajos – Szabó Tünde 25. évforduló
Szemerédi Károly – Tóth Tünde 20. évforduló
Juhász József – Varga Szilvia 15. évforduló
Dr. Tóth István – Dr. Tatár Judit 15. évforduló
Berta Zsolt – Kelemen Gabriella Mónika 10. évforduló
Horváth Gábor – Terhes Kis Marianna 10. évforduló
Körmöczi László Árpád – Pásztor Adrienn Renáta 10. évforduló
Nyerges Lajos – Hevesi Anna Mária 10. évforduló
Szendrei Zsolt – Dr. Rigó Anna Bella 10. évforduló
Tari Antal – Varga Krisztina 10. évforduló
Buruzs József – László Katalin Erzsébet 5. évforduló
Lázár György – Juhász Renáta 5. évforduló
Szabó Csanád – Szeles Klára 5. évforduló
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