
     Minden egészséges ember mene -
kül a szenvedés elől. Lehet az testi
vagy lelki. Aki szereti a szenvedést,
az beteges lelkű. A szenvedés vagy a
fájdalom olyan tapasztalat, ami sé rü -
lést, kárt okoz a testnek és a léleknek
is, és mélyen beivódik az emlé keze -
tünkbe. A szenvedés ellentéte a bol -
dog ság.
     A szenvedéshez való viszony el té -
rő lehet, a szenvedőben vagy a többi
emberben, attól függően, hogy meny-
nyire tekinthető elkerülhetőnek, vagy
elkerülhetetlennek, hasznosnak vagy
haszontalannak, megérdemeltnek
vagy meg nem érdemeltnek.
     A szenvedő ember ezt az érzést
gyakran drámaian éli meg. A szen ve -
dés jelensége, és maga a folyamat, a
szenvedés eredete, okai, jelentése,
jelentősége, a vele kapcsolatos sze -
mé lyes viszony, társadalmi meg íté -
lés, kulturális viselkedésformák, sőt a
jogorvoslati lehetőségei, kezelése
mind vizsgálat tárgyát képezik.
     Mivel a szenvedés nem kerülhető
el, a sztoikus filozófusok azt taní tot -
ták, hogy az ember azzal védekezhet

a szenvedés kellemetlenségei ellen,
ha a lelke képessé válik arra, hogy a
fájdalmat és az örömet is közönyösen
(apatheia) fogadja. Ennek a tannak a
gyakorlása szigorú érzelmi önkont -
rolt kíván. A pesszimisták ezt a vilá -
got önmagában rossznak tartják, vagy
ami még félelmetesebb, a lehető
legrosszabbnak, amelyben az ember
nem kerülheti el, nem állíthatja meg a
szenvedést.
     Minden vallás, így a zsidó és a ke -
resztény vallás is, foglalkozik a szen -
ve dés eredetével, okaival és legyő zé -
sének lehetőségével. Legtöbbször a
bűnt tartják a szenvedés és a rossz
okának, amelyből a megtérés és az
isten hit vezet ki. Az Ószövetségi
szentírásban a legismertebb írás, Jób
könyve magyarázza a szenvedés ter -
mészetét és jelentését, s azt Isten pró -
ba tételének definiálja. Izajás próféta
könyvében találjuk az értékes szen -
vedést bemutató szövegeket, az Úr
szenvedő szolgájának énekeiben (pl.
Iz 49,1-6). Ezekben a szenvedésnek
az ad értelmet, ha azt másokért fel -
ajánljuk. Ezeket az énekeket az evan -
gélisták Jézusra utaló próféciáknak
tar tották, aki minden bűnös és bűn
megváltásáért vállalta a szenvedést.
     Szent Pál a Kolosszei levél 1,24-
ben így ír: „Örömmel szenvedek ér te -
tek, és testemben egészítem ki, ami
Krisztus szenvedéséből hiányzik, tes -
tének, az Egyháznak javára.” A ke -
resz tény mártírok emiatt nem te kin -
tették a szenvedésüket hősies ség nek,
hanem ugyanezt a gondolatot foly -
tatták, és úgy érezték, szenve dé sük -
ben egyesülnek a megváltó Krisz tus -
sal, és az egyház javára fordíthatják
azt.
     Szent II. János Pál, aki a terroriz -
mus okozta sebet testében hordozta,
éppen a merénylet után írta meg a
kór házban a „Salvifici doloris” en cik -
li  kát, amely a szenvedés értékéről
szól. Minden pápának és tisztességes
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Sík Sándor: Jézus és a kereszt

Akkor felemelék
a keresztet a poroszlók.
És tompán megzördültek
a hosszú nagy szegek.
Odalépett. Szemében
két csillag remegett.
S az ostor izzó csókja
szent vállain piroslott.

Vöröslő fény világolt
a Koponyák hegyén,
Az égen torlódtak
fekete fellegek.
Már vijjogott a szél,
a föld már reszketett.
És recsegett a kárpit
a templom rejtekén.

A palota előtt kiáltozott rekedten
A hullámzó tömeg...
kis szegény emberek.
A lét örök forgása
egy percre megmeredt
S némán egymásra néztek:
Krisztus és a kereszt ketten.

Nagy ismeretlen tűzzel
a lét új titka rezgett
Ama szemben és arcon
s a töviskoszorún,
És karjait kitárta,
szelíden, szomorún,
És magához ölelte
a rettentő keresztet.

Megváltó szenvedés

(folytatás a következő oldalon)
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pap nak a programjai közé tartozik a
bete gekkel, szenvedőkkel való talál -
ko zá s, az együttérzés és az értük való
imádság, nem csak február 11-én, a
pápa által bevezetett Betegek Vi lág -
napján, hanem minden alka lom mal,
amikor erre lehetőség van.
     Jézus a Getszemáni kert magá nyá -
ban, az alvó apostolokkal körbe véve
élte át a vérrel verítékezés kap csán a
lelki szenvedés legmélyebb fokát.
Mégsem ez lesz a Húsvét leg főbb
üze nete, hanem az, hogy Krisz tus
legyőzte a halált és a szenvedést, és
mindenkinek új életet ajándé ko zott.
Ezért fontos, hogy a szenve dés tör té -
net nem ér véget az üres sírral, hanem
Krisztus feltámadásával telje sedik be.
Ezért lett az első hitvallási forma:
„Krisztus feltámadt, valóban fel tá -
madt!” Mert ha Krisztus nem támadt
fel, hiábavaló a hitünk és a szen ve -
désünk.

B. Gy.

Látogatás az Új
Zsinagógában

     November 29-én nyugdíjas cso -
por tunkkal Szeged egyik legneve ze -
tesebb látnivalóját, az Új Zsinagógát
néztük meg. Huszonegyen léptünk be
a csodálatosan kivilágított monu men -
tális épületbe. A hétágú menórák fé -
nyében hatalmas ékszerdobozként
tündökölt a csodaszép, keleties össz -
hatású, az eklektikától a szecesszióba
hajló kevert építészeti stílus je gyek -

ben tündöklő, mégis egy séget su gár -
zó kék-fehér-arany szín har  móniában
pompázó temp lom belső.

     A zsinagóga legszebb része a ku -
po la, mely a világ teremtését szimbo -
li zálja. A gyönyörű festett üveg ab la -
kok Róth Miksa műhelyében ké szül -
tek, mintáik a zsidó ünnepeket jel ké -
pezik. Másik fő ékesség az oltárfal,
előtte a carrarai márvány tóraolvasó
asztallal. A tóratekercs a legfontosabb
tárgy a zsinagógában, amelynek je -
len léte szenteli meg a belső teret.
     Ám ez még mind semmi. A fiatal,
temperamentumos idegenvezetőnk
készségesen és nagyon szemléletesen
mesélte a megjegyezhetetlen mennyi -
ségű információt. Például, hogy az
első zsidók 1813-ban telepedhettek le
Szegeden. Míg 1851-ben 681 zsidó

élt a városban, 1910-ben már 6907 fő.
A nyugati háttér, a műveltségbeli kü -
lönbségek, az anyagi előnyök gyor sí -
tották az asszimilációt. Már az 1879-
es nagyárvíz előtt is szép épületeket
emeltek, az árvíz után pedig város ké -
pi jelentőségű paloták sorát épí tették.
     Az első zsinagógát 1807-ben, a
másodikat (a mai régi zsinagógát)
1843-ban, az Új Zsinagógát 1903-ban
adták át. A jelenlegi régi zsina gó gá -
ban működött Lőw Lipót főrabbi, a
modern zsidó tudomány első magyar
képviselője. A mai új zsinagógát
Baum horn Lipót tervei alapján épí tet -
ték. Belső kialakításában és díszí té sé -
ben Lőw Lipót fia Lőw Immánuel
főrabbi (1854-1944) játszott jelentős
szerepet, aki legalább 12 nyelven be -
szélt, a magyar széppróza, retorika,
folklór kutatója, művelődéstörténeti
író, a zsidó növényvilág összeállítója,
Szeged megbecsült személyisége
volt. 90 éves korában (1944-ben) őt is
feltették az Auschwitzba induló vo -
nat ra, ahonnan az utolsó pillanatban
püspöki segédlettel Budapesten men -
tették meg. Hamarosan meghalt. A
lágerekben elpusztult több ezer zsidó
emlékét a zsinagóga előterében lévő
márványtáblák és gránit szarkofágok
őrzik.
     A zsinagógát 1979-ben kezdték
felújítani. Jelenleg mind az épület,
mind a kert látogatható, és teljes
szép ségében pompázik.

LAKÓNÉ MARIKA
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Hogy éljen....!

    Február 16-án este 7 óra után
is mét zsúfolásig megtelt a Közös -
ségi Ház a farsangozni vágyó hí -
veinkkel.
    Az egyéni jelmezes felvonulás
és a vacsora után a plébániai cso -
portok műsorszámai következtek.
    A Vox Latitiae, a Nyugdíjas
Klub, a Karitász csoport, a hitta -
no  sok és a KNK is fellépett. A vi -
dám jelenetek, a maskarák és már
szinte profi elő adásmód minden
esetben derűs és szó  ra koztató volt.
    Szükségünk van az eféle örö -
mök re is, hogy kiszakadjunk a
hét  köz napok esetleges mono ton -
sá gából. A humor jó orvosság lel -
künknek, mert  vidám ság gal el tel -
ve fel sza ba dul tab ban, meg újultan
folytathatjuk min dennapos helyt -
állásunkat az életben.
    Jó volt látni mindenkit, és kö -
szö net érte mindenkinek, aki va -
lamit is tett e szép este létre jöt -
téért!
    A következő évi hasonló össze -
jö vetel reményében azzal zárnám
soraimat, hogy éljen...! De ne csak
május elseje, hanem mi is... bol -
dog ságban! :)

ZÓLyOMI NORBERt
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Csapatparancsnokságom

     2010 őszén vettem át az 550. sz.
Márton Áron Cserkészcsapat pa -
rancs nokságát dr. Kokaveczné Bánki
Judittól. Nagy lelkesedéssel vágtam
bele a csapat vezetésébe, hiszen
akkor én voltam az a cserkész a csa -
patban, aki a legrégebb óta a csa pat
tagja volt.
     Új csapatvezetőséget kellett létre -
hozni, akik a parancsnok munkáját
se  gítik. Ez hamar sikerült is, a régi
vezetők szépen lassan háttérbe vo -
nul   tak, hogy teret és lehetőséget adja -
nak az új ve zetésnek az új ötletek
meg  valósítására.
     Hivatalosan 8 évig voltam csapat -
parancsnok, de 2017 őszétől átadtam
a vezetést a megújult tájoló őrsnek,
csapatunk vezetői őrsének. Háttértből
figyeltem, segítettem Bibok Rita és
Muhari Petra munkáját. Sikeresen
meg szervezték a saját elgondolásuk
szerint a csapat munkáját.
     A csapatparancsnokságom alatt a
csapat aktív tagjainak a száma 80 fő -
ről kb. 110 főre növekedett. A mai
csa  patvezetés (felnőtt ve zetők és őrs -
vezetők), 1 főt kivéve, mind az én pa -
rancsnokságom ideje alatt csatla koz -
tak a csapatunkhoz, nőttek fel és nőt -
tek bele a vezetésbe. 
     7 tábort vezettem, így 98 napot
töltöttem cserkésztáborban az erdők
mélyén. 75 csapatvezetőségi meg be -
szélést tartottam (egy átlagosan 2,5
óra volt), ami 187,5 órát tett ki.
Emellett számos egyéb program elő -
ké szítés, őrsvezetőkkel, felnőtt veze -
tők  kel, roverekkel való meg be szé lé -
sem volt.
     Öröm látni, hogy csapatunk je len -
legi vezetői felnőttek a csapat vezetés
feladatához, mert érezték a „nagy
öregek” bizalmát, és merték elhinni,
hogy képesek rá. Ezt a jó érzést kí vá -
nom minden cserkész csapat pa rancs -
nokának!

Szeged, 2019. február 16.

       Jó munkát!
KÓSZÓ KRIStÓF
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Shrek karácsonya Hárskúton

A karácsonyi időszak után került megrendezésre a 2018-as téli portya,
amely december 27-től 30-ig tartott. A helyszíne Hárskút volt. Az idei téma
pedig a Shrek karácsonya nevet viselte.

Összesen 24 fővel tölthettük el ezt az eseményekben gazdag négy napot.
Különféle színes programokban vehettünk részt, mint például: kvízjáték, túra,
kézműves foglalkozás, és bejártuk Veszprém városát is. A kvízjátékban egyéni
„honfoglalós” stílusban nosztalgiáztunk egy-egy régebbi vagy újonnan készült
képek sorozata láttán. A továbbiakban a csapattal kapcsolatos információkból
mutathattuk meg tudásunkat a Honfoglaló szabálya szerint. A városi napon
meglátogattuk többek között a püspöki palotát, a várnegyedet, a Szent István
völgyhidat és a városházát. A túra során meglátogattunk két pilótaemlékművet
is: egy magyart és egy szovjetet. Az utolsó napokban sorra került a kézműves
foglalkozás, ahol egyszerű alapanyagok felhasználásával mutatták meg kre a -
tivitásukat a gyerekek.

MuHARI FANNI
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Cserkészfarsang, csapatparancsnokság átadás
2019. február 16-án megrendezésre került a farsangi mulatság. A sok elő -

ké szülést igénylő alkalom fergetegesen alakult. Gyereknevetések, ka ma szok
harci kiáltása töltötte be a Közösségi Házat.

A program kora délután különféle mulatságos játékokkal kezdődött, főként
a tátra téren. Eközben egy jelmezes meseerdő indult el a feldíszített házban.
A bevezető játékok után a délután fő eseménye, a farsangi előadások kö vet -
kez tek. Minden őrs bemutatta a közönség előtt a rég várt műsorát. Hihetetlenül
élvezetes produkciókat láthattunk.

A farsang másik fontos része a csapatparancsnoki tisztség átadása volt.
Kószó Kristóf 8 év elteltével átadta a Márton Áron Cserkészcsapat ve ze tését
Bibok Ritának. Szép ceremóniának lehettünk a részesei. A délutánt közös,
hozott vacsorával zártuk. Felejthetetlen élmény volt a cserkészek számára ez
a februári mulatság.

MÉSZÁROS tAMÁS



Hittanos hírek
     Még 2 hónap sem telt el azóta, hogy a tavalyi elsőáldozó hittanosok pásztorjátékot
mutattak be templomunkban, máris megkezdődött a 2019. évi szentségi felkészítő
szervezése. A jelentkezések lezárása után, február 17-én, a délelőtti szentmise után
találkoztunk először az új csoporttal. Az idén 22 gyermek fog együtt készülődni az
Oltáriszentséggel való nagy találkozásra.
     Hagyományainkhoz híven most még csak havonta egy alkalommal tartunk
foglalkozást, de ősztől már minden hétvégén együtt leszünk. Március 17-én, a
második alkalmon Gyuri atya a szülőkkel, Ildi néni és Norbi bácsi pedig a gyerekekkel
foglalkozott. Szeretnénk most is egy családias csoportot kovácsolni belőlük és
bekapcsolni őket az egyházközség életébe.
     Ennek megfelelően máris megvolt az első részvételük, március 22-én velük együtt
végezhettük a keresztúti ájtatosságot. A Húsvét utáni találkozón pedig már az anyák
napi műsorra fogunk felkészülni. A továbbiakban is buzdítunk mindenkit, hogy
lehetőség szerint vegyenek részt a vasárnapi szentmiséken és plébániánk programjain.
     Április 1-én a Weöres Sándor Általános Iskola tanulói látogattak el a templomba,
ahol megtekintették az előző napon megnyílt fotókiállítást.

ZÓLyOMI NORBERt
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Kis ministráns

Debreceni családlátogatásainkon va -
sár naponként a józsai Szent György
templomba járunk.

Egy reggeli szentmisén, a bevonuló
mi nistránsok között az egyik feltűnően
kisebb volt. Később észrevettem, hogy a
külseje a Down-szindróma nevű gene ti -
kai rendellenességre utal. Örömmel néz -
tem az oltárnál végzett szolgálatát. Na -
gyon igyekezett teljesíteni a feladatait.
Minden feladat elvégzése után felnézett a
mellette álló ministránsra, aki moso -
lyával biztatta őt, hogy helyesen csele -
kedett. A szentmise után kiszaladt a sek -
restyéből, mint a kecskegida ugrándozott
a szüleihez, tele örömmel és büszke ség -
gel. A szülei megölelték őt, mutatva,
mennyire meg vannak vele elégedve és
mennyire szeretik.

Eszemben jutottak Jézus szavai: „ En -
gedjétek hozzám jönni a kis gyer mekeket
és ne akadályozzátok őket, hisz ilyeneké
az Isten országa”.

Hány ilyen genetikai hibával rendel -
kező gyereket, mint a kis ministráns, nem
engednek megszületni mondván, hogy se
ő, se mellette senki nem tud boldogan
élni. Nem a mi feladatunk őrizni az életet
és szeretetünk által másokat boldoggá
tenni?

KRyStyNA



     templomunkban a szokásos három
napos húsvéti lelkigyakorlatot ez évben
Czank Gábor gyomaendrődi plébános
tartotta. Kíváncsian vártuk mind az atyát,
mind a lelkigyakorlat témáját.
     Az elmélkedés a keresztút egy-egy
jelenetét villantotta fel. Azt gondol hat -
nánk, hogy hiszen minden húsvétot meg -
előzően több alkalommal is végigjárjuk a
keresztutat, mi újdonságot lehet még
elmondani róla? Az atyát hallgatva azon -
ban rá kellett jönnöm, hogy nem csak az
új látószög, a jó retorikai fogásokkal
előadott történet, vagy a hoppá élmény
tud mély benyomást kelteni bennünk,
hanem egy meggyőződésből elmondott
igaz történet is. A beszéd közben ki raj zo -
lódó jelenetek arra késztettek bennünket,
hogy ott legyünk Jeruzsálemben, benne
legyünk a lejátszódó történetben, a
részesei legyünk, a bőrünkön és a szí -
vünkben érezzük.

     Láttuk Veronikát, ahogy a kendőjét
nyújtja Jézusnak. Az asszonyi jóság
szolgálatát tette, ő ennyit tudott adni. Hat
ránk a történet, rájövünk, hogy mennyire
igaza van ennek az asszonynak, hogy a
tiszta szívből jövő segítség a leg re mény -
telenebb helyzetben is balzsam a fájda -
lomra. A megérdemelt, nem várt jutalom
pedig soha nem marad el. Veronika
hazaérve Krisztus arcvonásait fedezte fel
a kibontott kendőn, mely örökre vele
maradt. Merjünk tenni a szenvedőkért, a
súlyos betegekért, a haldoklókért, akikről
Krisztus arca néz vissza ránk.

     És ott volt a másik, a Cirenei Simon,
akit kényszerítettek a segítésre. A Krisz -
tussal közös kereszthordozásban lassan
felsejlett ebben a parasztemberben, hogy
itt nem egy bűnözőről van szó. A szen ve -
dő Jézus titka szíven találta őt, és meg -

kapta a hit ajándékát. Ahogy vissza hat
ránk a történet, rájövünk, hogy soha nem
azt kell nézni, más mit segít, és segít-e
egyáltalán. Nekem önmagamért kell el -
szá  molnom mind Istennel, mind a lelki -
ismeretemmel.

     Majd Krisztus anyjához szegődtünk.
A természet rendje szerint a gyer me kek -
nek kell eltemetniük a szüleiket, és nem
fordítva. Szívbemarkolóan fájdalmas ez
egy anya számára. A 4. stációnál látja,
hogy megkínzott fiát kivégezni viszik, és
a 13.-nál már a halottat tartja ölében.
Még sem pöröl, mégsem fordít hátat
Isten nek, még mindig az „Úr szolgáló
leánya” és még mindig „legyen a te aka -
ratod szerint”. tanuljuk meg Máriától az
Istenbe és a feltámadásba vetett hitet!

     A harmadik napon Isten feltétel
nélküli szeretetét a tékozló fiú történetén
keresztül világította meg az atya. Amint
teréz anya is mondta, a Szentírás egyik
legjelentősebb példabeszéde. Ha a Bib li -
á ból csak egyetlen lapot tarthatna meg, az
a tékozló fiú története volna. Okuljunk
mi is a példabeszédből. Soha ne feledjük,
hogy nekünk olyan Istenünk van, aki
minden nap az ajtó előtt áll és vár, hogy
átölelhessen bennünket.

     A lelkigyakorlat végén Czank atya
megnyitotta fotókiállítását. A képeken
kálváriák, pieták, Krisztus-ábrázolások,
út melletti keresztek sorakoztak a szí vé -
vel látó fotós szemszögéből.

LAKÓNÉ MARIKA
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Lelkigyakorlat a szívével látó fotós pappal



A templom zsúfolásig megtelt. Barka -
szenteléssel kezdődik az ünnepi szent -
mise. Az olvasmányok elhangzása után
Gyuri atya bejelenti, hogy Jézus szenve -
dés történetét ma Lajos István karnagy 30
évvel ezelőtt írt Passiójának meg hall ga -
tásával eleveníthetjük fel a templomi kö -
zösség tagjaiból ez alkalomra összeállt
ének- és zenekar előadásában.

Végigpillantok az orgona mellett fe -
szült csendben várakozó együttesen.
Csu pa ismerős, kedves arc.

Szűcsné t. Kis Gabi intésére fel har -
san a diadalmas kezdő ének, árad a zene,
betölti a templomot és valami meg ma -
gya rázhatatlan euforikus állapotban lebe -
günk velük együtt az üdvtörténet leg -
nagy szerűbb, legszomorúbb és mégis vi -
gasztaló dallamai között.

Az első taktusoknál elerednek a
könnyeim, sírok és mégis boldog vagyok.
Boldog vagyok, hogy ennek a közösség -
nek a tagja lehetek.

tekintetem meg-megáll egy-egy ar -
con. Mindegyikhez fűz valamilyen em -
lék. Huszonöt év távlatából bukkannak
fel a történetek.

Látom t. Kis Gabit a templom udva -
ron az esküvője napján, hófehér ruhában,
boldogságtól kipirult arccal. Ma négy
gyermek édesanyja, közülük kettő is ott
zenél és énekel a kórusban. Nem tévedés,
zenélnek és énekelnek is, felváltva,
ahogy a partitúra megkívánja. Gergő egy
ideig trombitál, aztán a mikrofonhoz lép
és kamaszos, nyúlánk alakját meghazud -
to lóan érett férfihangon énekel Péter
apostolként. Húga, Kata hasonlóan a fu -
volát félretéve felesel neki a szolgálólány
szerepében. Később az édesapjuk is fel -
tűnik az éne kes szólisták között, ő jobb
latorként tesz hitet Jézus mellett.

Jézust fiatal kántorunk, Simon Bálint
énekli, vele van a saját kis kórusának
min den tagja, menyasszonya és édes -
anyja is. Ők önzetlenül lemondtak a saját
szereplésről és beleolvadtak a nagyobb
létszámú gárdába, szép hangjukkal,
tehetségükkel segítve az előadás sikerét.
Velük énekel Pilátusként Pár Zoli, sze re -
tett kolléganőnk, a már az égbe költözött
Julcsika unokája. Az ő szeretete hozta ide
közénk Zolit, remélem, hallja, hogy mi -
lyen szépen énekel az unokája.

Szemem tovább pásztázza a szereplő -
ket. Megakad Babiczki Bandin és Kele -
men Éván, akik még a régi, legendás hírű
Szent Gellért Kórusban is énekeltek a

szer ző, Lajos István karnagy vezetése
alatt. Benyik György atya, mint fiatal pap
élte meg velük közösen ezt a diadalmas
időszakot, amikor a kórus külföldi sike -
res szerepléseken is részt vett.

A hegedűsök között felfedezem Ko -
vácsné tóth Ágit, aki itt nőtt fel a tarjáni
közösségben, most Újszegedről jött
vissza közénk, már ő is négy gyerekes
anyuka, gyönyörű nagy lánya, Juditka ott
zenél mellette.

A fal mellett sorakozik a Katona
Nándor Közösség színe-java. Mindenki,
aki énekelni vagy zenélni tud. Látom
Sári né Mónikát, aki gyönyörű hangján
énekli az elbeszélő szerepét, aztán a
Kalocsai házaspárt és fiukat. Alig hiszem
el, hogy az a szép hangú fiatal fiú, aki a
narrátor összekötő szövegét olvassa, nem
más, mint Kalocsai Balázska. Hogy telik
az idő, kész férfivá érett a megismerke -
désünk óta!

És velük énekel Pechan Kriszti, Bucs -
kó Ágota, Szemerédi Karcsi és felesége
tündi, (Előd fiuk közben hegedül), t.
Kis Mariann, és a kilenc gyermekes Pe -
rényiné Kati is. A legapróbb gyermekek
oda bújnak az anyukák lábai mellé. Az
anyukák egyik keze a kottát fogja, a má -
sikkal ölelik a kicsik fejét.

A másik oldalon, a tabernákulum
felől pedig gitáros édesapák ülnek: Szűcs
Peti, Papp Csaba, Horváth Gábor, Sári
Zoli.

Sokan vannak a lelkes énekesek és
zenészek. Bocsánatot kérek, ha nem so -

rol tam fel név szerint mindenkit. De a
hálás köszönet mindannyiuknak szól.
Nagy ajándékot adtak nekünk. Idejüket,
fáradságukat, tehetségüket! Mindezt Is -
ten dicsőségére és a mi hitünk növe lé -
sére!

Bennem a szeretet örömkönnyei in -
dul tak el, látva az isteni kegyelem foly -
tonosságát, ahogy a zene generációkon
átívelve viszi tovább a krisztusi meg vál -
tás örömhírét.

thornton Wilder Szent Lajos király
hídja című regényének záró mondataival
szeretném ezt a szubjektív beszámolót
befejezni:

„A szeretet minden megnyilvánulása
visszahull a szeretetre, amelyből fa -
kadt… Van az elevenek országa meg a
holtak országa, s a híd a szeretet; csak
az marad meg, az az élet egyetlen
értelme.”

Mi pedig tudjuk, hogy az IStEN a
szeretet.

BEREZNAINÉ JutKA
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Virágvasárnapi Passió – örömkönnyekkel



Jézus nyomában
a Szentföldön

     Kora tavasszal 9 napos zarándok úton
jártunk a Szentföldön. Előtte igyekeztem
jól fölkészülni: a napokra lebontott, elő -
zetesen kapott program szerinti látni va -
lókat az internetről is kikerestem, ismer -
tetőkkel és kis fo tók kal együtt össze -
állítottam ma gunknak egy mini-füzetet.
Éreztem, hogy sűrű lesz minden nap, ha
teljes szívvel szeretnék részt venni, „jelen
lenni” – akkor valami ilyesféle „írott” és
részletes útmutatóra is szükségem lesz.
Így is lett.
     Esténként a szállodai szobánkban az
aznapi látnivalókat, fotókat, és a másnapi
tervet is átolvasva – könnyebb volt
rögzíteni, emlékezetbe idézni azt a sok
látnivalót, élményt, melyben aznap ré -
szünk volt. termé szetesen voltak kisebb
változtatások: közbeszólt az időjárás,
hiszen esőben érkeztünk. Első éjszakán
villámlás-mennydörgés fogadott Haifá -
ban, a Karmel-hegy felett, melynek pano -
rá máját hotelünk 14. emeleti sarok szo -
bájából jól láthattunk. Másnap cse pegő
esőben indultunk el, és a viha ro san hul -
lámzó tenger miatt nem látogatható Rosh
Hanikra-i barlangok helyett a ke resztes
lovagok várát, Akkót néztük meg. Ezt a
cserét bizony sokunk egy ál ta lán nem
bánta. utunk programja a következő volt:
1. nap: repülővel Budapest-tel-Aviv,
majd busszal utazás Haifára (szállás)
2. nap: Bahai-kert, Akkó – a keresz tes -
lovagok vára, Száfed (Cefat) – a zsidó
miszticizmus egyik központja, Abuhav-
zsinagóga megtekintése – közben jégeső,
utazás tiberiásba (2 napi szállás)
3. nap: Nyolc Boldogság hegye, a Hegyi
Beszéd temploma, szabadtéri szentmise,
tabgha: a kenyér szapo rí tás helyszíne,
Péter primátusának temploma – és a
Mensa Christi, ebéd napsütésben: „Szent
Péter halát” ettünk, majd Kafarnaum – a
2000 éves „fehér zsinagóga”, melyben
Jézus sokszor tanított, Péter anyó sá nak
háza fölé épült új templom megtekintése.
Délután hajózás a „Galileai tengeren”,
majd az Arbel hegy melletti Magdala – a
nemrégen feltárt régészeti ásatások meg -
tekintése és a „Duc in altum” templom.
4. nap: Esőben föl a tábor hegy tetejére –
Jézus színeváltozásának temploma,
Názáret – az Angyali Üdvözlet bazilikája
(alatta az angyali üdvözlet barlangja),
Szent József temploma (alatta József
műhelye). utazás Jaffába – séta az óvá -

ros ban, Simon tímár háza, Szent Péter
templom, naplemente a tenger par ton,
szállás tel Avivban.
5. nap: Ein Karem – Keresztelő János
szü letésének helye, Szent János temp -
lom, „Mária forrása”, Betlehem, a Szü le -
tés temploma, ebéd: falafel, séta Betle -
hem arab utcáin, majd szentmise a „tej-
barlang” templomban, utazás Jeruzsá -
lem be (szállás 4 napig).
6. nap: Az „Irgalmas szamaritánus mú -
zeum” megtekintése, Jerikó – a meg kí -
sér tés hegye, a szikomorfa, melyre Za -
keus felmászott, hogy lássa Jézust, a Jor -
dán folyó, partján a keresztelkedőkkel,
Qumrán, a Holt-tengeri tekercsek lelő -
helye: régészeti ásatások, múzeum és
film megtekintése, lebegés a Holt-
tengerben.
7. nap: Jeruzsálem – fel az Olajfák he -
gyére: mise a Dominus Flevit temp lom -
ban, majd a Getsemane-kert az öreg olaj -
fákkal, a Nemzetek temploma (másnéven
Agónia bazilika), a Siratófal, a Via Do -
lorosa, a Szent sír Bazilika. Séta a Cardo-
ban, majd Dávid király sírja, az utolsó
vacsora terme, Mária Elszenderülésének
temploma. Megtekintettük a régi Jeru zsá -
lem városának makettjét és a „Könyv
Szentélyé”-t, ahol a Qumránban talált te -
ker cseket őrzik. Este lett, mire a Menó -
rához értünk és vetettünk egy pillantást a
kivilágított Knesszetre (Parla ment).
8. nap: Jeruzsálem – a „Garden tomb”, a
Szent Sír „alternatívájának” meg te kin -
tése, azután a Szent István templom –
domonkosok biblia iskolája, a Szikla -
mecset körbejárása, majd a Mamilla Ave,
Jeruzsálem bevásárló-utcája. Este az
Óváros alatti alagutakat jártuk be, előtte
filmmel illusztrált ismertetőt hallhattunk,

majd a Siratófalnál az este is folya ma to -
san imádkozókat láttuk.
9. nap: a Jeruzsálemi piac. utunk
zárásaként „Zarándoki tanúsítvány” ok le -
velet kaptunk kedves idegenvezetőnktől.
     Ez volt tehát a tartalmas, nagyon sűrű
és fárasztó program. Amit a szavak nem
adnak vissza: azok az apró villanások,
ráérzések, a belső élmények átélése,
melyek a turistáskodás „ide-nézz, oda-
menj, szállj-le, gyere-ide” stb. közepette
a legváratlanabb helyeken és időben
érintik meg a nyitott szívvel érkező
zarándokot.
     Úgy érdemes végigjárni Jézus útját,
ahogyan mi is tettük: valamennyi állo -
más nál, főbb helyszínen a velünk utazó
soltvadkerti plébános, Jeney Gábor atya
elolvasta az oda vonatkozó újszövetségi
igeszakaszokat. Így a helyszínek – máris
sokkal közelebb kerülnek az emberhez.
Amit nem lehet írásban átadni: a Gene zá -
reti tavon hajózás közben felhúzott ma -
gyar zászlót, miközben szólt a magyar
himnusz, amit mi is énekeltünk, majd
zsidó táncot tanultunk a hajó fedélzetén,
és a tóról ugyanaz a látvány tárult elénk,
mint Jézusnak: a hullámok, sirályok, a
környező települések... Kafarnaum, a zsi -
nagóga, melyben sokszor tanított... a
Jordán folyó, ahol beálltam a spanyol
katolikusok sorába, hogy a pap meg hint -
sen a Jordán vizével... Az öreg olajfák
látványa a Getszemáni-kertben... A je ru -
zsá lemi Siratófal, többezer éves kö vei
között a sok papírcédulával, az Isten felé
továbbított kérésekkel... Ezt át kell élni,
ezt a „belső utat” magának kell végig -
járni mindenkinek, ha lehetősége adó dik
rá.

KELEMEN ÉVA
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rendezvények, melyeket meghatáro zott helyen és időpontban rendeztünk meg, minimum 50 fő részvételével:
Nagyböjti képzőművészeti kiállítás 2018. március 4-26.
Pünkösd hétfői közösségi nap 2018. május 21.
Búcsú 2018. szeptember 23.

Csoportos programok, meghatározott helyen, meghatározott időpontban egymásra épülő, több alkalomból álló
eseménysorozat, minimum 10 fő/alkalom létszámmal:
Kézzel másolt Biblia fakszimile kiadása (Bibliamásolók bibliaköre) 2018. szeptember 30-tól folyamatosan

Események, a közösség tagjainak bevonásával meghatározott helyen, meghatározott időpontban rendezett alkalmi
összejövetelek, minimum 30 fő létszámmal:
Hagyományos nyári családi nyaralás 2018. július 2-07.
Cserkésztábor 2018. július 5-15.
KNK nyári családi tábor 2018. augusztus 4-12.
Nyári napközis hittantábor 2018. július 23. - augusztus 3.
Egyházzenei koncertek (2 db) 2018. augusztus 25. és 2018. október 6.
Búcsú 2018. szeptember 23.
Nyugdíjas Karácsony 2018. december 16.

     A 2018. október 31-i első mérföldkőig megvalósult 3 db rendezvény, 6 db esemény és megkezdtük a Bibliamásolók
bibliaköre elnevezésű csoportos programot. A továbbiakban folytatjuk a 2019. augusztus 31-i második mérföldkőig
megvalósítandó programok szervezését. Valamennyi program hatékonyan elősegítette a szakmai tervben vállalt célok
elérését: a társadalmi kohézió erősítését, a társadalmi együttélés javítását, a szemléletformálást, társadalmi
érzékenyítést, az áldozattá, bűnelkövetővé válás, szenvedélybeteggé válás megelőzését, kallódó fiatalok támogatását és
főként az egyházi közösségünk erősödését és számbeli bővülését.
     A programokról részletes beszámolót és fényképeket a plébánia honlapján, az EFOP menüpont alatt lehet találni.

BEREZNAINÉ DEÁK JuDIt
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Beszámoló az EFOP-1.3.7-17-2017-00041 sz. pályázat
támogatásával megvalósult csoportos programokról

A Tátra téri
Baba-Mama Klub

     Keddenként 10 és 12 óra között
szoktunk találkozni az Apor Vilmos
Közösségi Házban. Az érkezést és a
távozást mindenki a gyerkőcei igé -
nyeihez igazítja. Az apróságok im -
mun rendszerét erősítő betegségek
mi att a létszám nagyon változó, elő -
fordul, hogy csak egy-két gyerek
élvezi a játékhoz biztosított nagyobb
teret, de nem is olyan régen tizenegy
gyermek nyüzsgése igényelt komoly
koncentrációt a felnőttek részéről.
     Mi, anyukák miközben óvó te kin -
tetünket le nem vesszük a lurkókról,
örömmel élünk a lehetőséggel, hogy
az ember hétköznap délelőtt is tud
felnőttekkel beszélgetni. Megosztjuk
egymással a mindennapok ügyes-
bajos dolgait, tapasztalatot cserélünk
arról, hogy ki hogyan birkózik meg

egy-egy a gyerekek körül adódó
feladattal.
     A legkisebb babák csak 6 hóna po -
sak, a nagyok már 3 évesek, így a
közös játék mellett az egymásra való
odafigyelést is tanulhatják, gyako rol -
hatják. Összességében elmondható,
hogy a keddi klubok során anyukák
és gyerkőcök között is barátságok
szövődtek és szövődnek, amelyeket a
hét többi napján is erősíthetünk.

SZASZKÓ-BOGÁRNÉ
ECKERt BERNADEtt

P.S:

Esti ima:

Én (mama): „Andris, te mit köszönsz
meg a Jó Istennek a mai napból?”
Andris (baba): „Azt, hogy voltunk a
baba klubban!”
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Az Örök Világosság fényeskedjen
nekik, nyugodjanak békében!

† Beke Ferenc
† Dr. Czágoly István
† Gombos Nándor György
† Horváth Pál
† Katona Józsefné Császár
Emília
† Koczka Sándor József
† Majorosné Kátai Piroska
† Módra Györgyné tóth
Mária
† Szeles Istvánné Eszteliczki
Ilona
† Vigyikán András
† Volford István

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

• Baur Boglárka
• Lázár Kincső

ima a születendő gyermekért

uram, az élet tőled származik, az élet el in dí -
tásában a teremtő műved társai lehet tünk.
Meg áldottad szerelmünket és termékennyé
tet ted azzal, hogy gyermeket adtál nekünk.
Engedd, hogy anyja testével óvja fejlő désé -
nek első kilenc hónapjában, és áldott álla po -
tában megérezze Isten közelségét és az iránta
érzett hála érzéseit is, miközben gyer mekünk
egészségéért és jövőjéért imád kozunk. Adj
erőt nekünk, hogy harmonikus kapcsola tunk -
kal védjük teljesedő életét. Szerencsésen lás -
sa meg a napvilágot, uram, a te oltalmad
alatt. A mi gyermekünk, de tied is ő. Azért
imád kozunk, hogy ne csak erre a világra szü -
les sék, hanem az örök boldogságra is. En -
gedd, hogy jövendő életében olyan jó bará -
tok ra leljen, akik nem szakítják el tőlünk,
hanem Hozzád vezetik őt. Ha megismeri a
go noszságot, az ne rontsa szívét, ne tegye
tönk re életét. Segíts bennünket is, hogy he -
lye sen szeressük őt, és jól gondoskodjunk
róla, életpéldánkból tanuljon meg küzdeni a
jóért és segíteni mások boldogságát. tudod
uram, hogy egymást szeretve is esendők, és
botladozók vagyunk, de tégy minket jó ke -
resztény szülőkké, hogy értékes boldog em -
bert neveljünk neked. Ámen.

Szent ágoston:
Ne sírj,

mert szeretsz engem

     A halál nem jelent semmit. Csupán
átmentem a másik oldalra. Az maradtam,
aki vagyok és te is önmagad vagy. Akik
egymásnak voltunk, azok vagyunk mind -
örökre. Úgy szólíts, azon a néven, ahogy
hívtál mindig. Beszélj velem, ahogy
mindig szoktál, ne keress új szavakat. Ne
fordulj felém ünne pé lyesen, szomorú
arccal, folytasd kacagásod, nevessünk
együtt, mint mindig tettük. Gondolj rám,
kérj, mosolyogj rám, szólíts. Hangozzék
nevem házunkban, ahogy mindig hall -
ható volt, ne árnyékolja be távol ságtartó
pátosz.

     Az élet ma is olyan, mint volt, ma
sem más. A fonalat nem vágta el semmi,
miért lennék a gondolataidon kívül, csak
mert a szemed nem lát. Nem vagyok
messze, ne gondold. Az út másik oldalán
vagyok, lásd jól van minden. Meg fogod
találni a lelkemet és benne egész le tisz -
tult szép, gyöngéd szeretetemet. Kérlek,
légy szíves... ha lehet, töröld le könnyei -
det és ne sírj azért, mert annyira szeretsz
engem...

Embertől emberig
nagyböjtben

Már hagyományos a Katolikus Ka -
ritász élelmiszer gyűjtési akciója nagy -
böjtben. Ilyenkor elsősorban alapvető
élelmiszereket kérünk az ado má nyo -
zóktól, amit saját keretből kiegészítünk a
húsvéti ünnepre jellemző édességekkel.
Ebben az évben 120 kg-nyi élelmiszer
gyűlt össze, és még kb. 10 kg-ot vá sá -
roltunk hozzá. Az ajándék csomagokat 24
család kapta meg.

Nagy öröm volt látni, ahogy napról
napra telt meg a kosár konzervekkel, ét -
olajjal, cukorral, rizzsel és egyéb külön -
féle fi nom ságokkal. A csomagolásnál is
tapasz taltuk azt a jó érzést, hogy van
mivel megtölteni a karitász emblémás
zacs kó kat. A támogatottjaink hálás kö -
szönettel vették át az ajándékot. Ezt a
köszönetet továbbítjuk ezúton is az ada -
kozóknak.

M. M.

Juhász Gyula: A föltámadott

Negyven napig még a földön maradt.

Járt-kelt a zöldben, megfürdött a fényben,

Szívében érezé a szent tavaszt.

A gyermekek közt játszott és mesélt,

Virágát derűs homlokára fonta,

ujjongva mondta: Ó élet, te szép!

Negyven napig még a földön maradt.

Ragyogó lelke távol ködbe látta

A koponyák hegyét, az árnyakat.

Egy orgonavirágos hajnaltájon

Oly könnyű lőn a teste, mint a fény

S elszállt némán a mennybe, mint egy álom.

A Getszemáni kert többszáz éves
olajfáinak egyike. Jézus idejében
ehhez hasonló fákkal volt tele az a
major, ahova az utolsó vacsora
után elvonult imádkozni.



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: 2019. április 12.

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

2019. január 7-én, hétfőn Rózsfüzéres találkozó volt templomunkban. Az ese mény
érdekessége volt, hogy Szaplonczay Miklós atya görög katolikus szentmisét celebrált.

2019. január 26-án, szombaton ökumenikus imaóra volt templomunkban. Igét
hirdetett Cserháti Sándor evangélikus lelkész, a liturgus Szuhánszki tamás, metodista
lelkész volt. A zenei szolgálatot a szegedi ökumenikus kórus látta el.
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