
     A lelked hordozza az összes szük -
séges összetevőt ahhoz, hogy léted
öröm mé váljon. Neked mindössze
annyit kell tenned, hogy össze ke ve -
red ezeket a hozzávalókat. Háfiz
középkori perzsa teo ló gus, misztikus
költő (1318-1389).
     A lélekről nem könnyű beszélni,
mert egyrészt minden szellemit azo -
no sítanak vele, másrészt kialakult
egy beszédmód, hogy az ember teste
halandó, a lelke örök, ennek követ -
kez tében a test és a lélek állandó
harc ban van egymással.
     A Biblia és benne az Újszövetségi
szentírás azonban a Szentlélekről
egészen más összefüggésben beszél.
Ez a tanítás a Szentírásban igen gaz -
dag és sokszínű, antik gondolkodási
sémák hatása alatt áll. A Szentlelket
úgy mutatja be az Írás, mint az Atya
második énjét. Ebből a bemutatásból
fejlődött ki a szentháromságtan. A
Léleknek és Krisztusnak a kapcso la -
tá ról szóló viták részei a Jézus Isten -
ségéről szóló vitáknak.
     Az Írás úgy mutatja be a Szent -
lelket, mint a hozzánk legközelebb
lévő Istent, őbenne s az ő segít sé -

gével találkozunk az Atya Istennel.
Segítségével alakítja ki az ember, a
szellemi, a lelki kapcsolatát az Is ten -
nel. Jézus kapcsolatát a Lélekkel leg -
jellegzetesebben mutatja be a Jordán
folyónál történt megkeresztelkedése.
Jézus minden tevékenységét a Lélek
erejével végzi. Sőt, az evangélisták
úgy írják le, hogy minden, amit Jézus
tesz, az a „Lélek műve”, Jézus a
„Lélek erejében” tevékenykedik. Jé -
zusnak az Atyához fűződő kapcsolata
és küldetése a Lélek segítségével tör -
ténik.
     A Szentlélek az Újszövetségben,
mint ajándék jelenik meg, az Atya
aján déka számunkra. János evangé -
lis ta fejti ki bővebben, hogy a Szent -
lélek ajándékozása az Atya kezében
van. Jézus a Lélek által üresíti ki ma -
gát és ajándékozza magát teljesen az
Atyának. János evangéliumában a
Lélek egyben vigasztaló is. Az em -
ber nek a felépülő Isten-kapcsolata
min  dig a Lélek műve. A jövőben épü -
lő kapcsolat is, ezért a Szentlélekről
szokták mondani leggyakrabban,
hogy eljön.
     Az Egyház is a Lélek műve,
hisszük, hogy Ő hívja létre az Egy -
házat és vezeti, hogy a kapcsolat az
Istennel az idők végéig megmaradjon
közte és az Egyház között. A Lélek
adja az egyháznak a missziós jelleget.
Sőt az egyes keresztény ember
lelkébe is a missziós elhivatottságot a
Lélek adja. Ilyen értelemben az egész
Egyház a Lélek törvénye alatt áll. Az
Apostolok Cselekedetei című könyv -
ben a pünkösdi Lélek kiáradása teszi
mássá az apostolokat, oldja fel félel -
müket a világtól, világosítja meg
értel müket, hogy Jézusban felis mer -
jék a megváltót, és az általuk alapított
közösségeket a Lélek öröme hatja át.
     Az Istennel személyes kapcso lat -
ba lépett ember és lelke hihetetlenül
meg tud változni. Az elmélyült vallá -
sosság mindig a Lélek műve, a vallási
vigasz a Szentlélek vigasztalása. A
lélek indítja imádságra az embert,
adja meg szenvedések között is a hit
örömét.
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Hiszek a Szentlélekben

Hiszem,
hogy megszabadít előítéleteimtől.
Hiszem,
hogy megváltoztatja szokásaimat.
Hiszem,
hogy legyőzi közömbösségemet.
Hiszem,
hogy szeretettel tölti el lelkemet.
Hiszem,
hogy megállít a rossz előtt.
Hiszem,
hogy felbátorít a jóra.
Hiszem,
hogy legyőzi szomorúságomat.
Hiszem,
hogy szeretettel tölt el Isten igéje
iránt.
Hiszem,
hogy elveszi kicsinyhitűségemet.
Hiszem,
hogy megerősít szenvedésemben.
Hiszem,
hogy áthatja egész lényemet.

Karl Rahner (1904-1984)
katolikus teológus imája

A Lélek, ami éltet

folytatás a következő oldalon
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Jézus előre látta a hívek meg pró -
báltatásait, fizikai és lelki értelemben
is. Ezért ígéri meg, hogy elküldi az
„Igazság Lelkét”, a Vigasztalót.
     Eötvös Károly vasárnapi élményét
így fogalmazta meg. „Harminchat fa -
lunak harangszavát hozza el hozzám
a mély csöndben a lengedező keleti
szellő. Áhítat, fohász, imádság lepi
meg a lelket. (...) Hozzám Isten sze -
relmének dala zeng a harangok sza -
vában. Ahol állok: Szent György
hegye elzárja előlem Csobánc várá -
nak és Hegyesd várának omladékait,
de a harangok szavában s a nyugvó
nap visszavert fényében én azokat is
érzem.” Nagy kérdés, hogy a mi lel -
künket milyen hangok járják át. A
Szentlélek erejét hirdető harangok
hangjai-e, vagy más belső indulatok
nyomják el a Lélek csendes szavát?

B.Gy.

     Az Irgalmasság imacsoport 2011
decemberében alakult. Azóta minden
szombat esti szentmise előtt negyed 6-
kor találkozunk a templomban, ahol
Szent Fausztina nővér napló jából ol va -
sunk fel részleteket és az Irgalmasság
Rózsafüzért imádkozzuk betegeinkért,
az őket ápolókért, kérve számukra
Jézus irgalmát.
     Az Irgalmasság ünnepe nem régi
keletű az egyházban. Szent II. János Pál
pápa vezette be 2000-ben és tette
ünneppé a húsvét utáni vasárnapot,
elnevezve azt az Irgalmasság Vasár nap -
jának. Egy lengyel apáca, Faus tyna
Kowalska – akit 2000-ben II. János Pál
pápa szentté avatott – Jézus üzenetei
által hívta fel a világ fi gyel mét arra,
hogy „Az emberiség mind addig nem
talál békét, míg nem for dul bizalommal
irgalmamhoz.” (Napló) A pápa későbbi
halála az őál tala bevezetett „Irgal -
masság vasár napja” ünnep vigíliáján
következett be, mintegy vissza jel -
zésként a világ nak az irgalmas Jézustól.
     Sokunkban megfogalmazódott az a
vágy, hogy egyszer jó volna átélni a
lengyel pápa, a lengyel apáca orszá -
gában ezt az ünnepet. Egészen 2018
októberéig csak reméltük ennek be tel -
jesedését. Nem tudtuk hogyan kezd -
jünk neki, hiszen lengyelül nem tu -
dunk, egy külföldi utat pedig anél kül
nehéz kivitelezni. Először Szé kelyné
Julika talált rá a Via Sacra utazási iro -
dára, akik nagyon készsé gesen meg -
hallgatták elképzelésünket az általunk
eltervezett zarándokútról, és a mi igé -
nyünknek megfelelően összeállították a
3 napos út prog ram ját. Már a szervezés
elején éreztük, hogy valami elindult
annak irányá ban, hogy megvalósuljon
az álmunk. Szinte minden ment a
„maga” útján, megkaptunk minden
támogatást úgy a földi, mint az égi
közösség részéről.
     Szegedről 25-en, Budapestről 7-en
csatlakoztak hozzánk. Idegen veze tőnk,
Bea lengyel-magyar szárma zású, úgy
emberileg, mint szakmailag messze -
menően beteljesítette hivatá sát az út
során. A lengyel származású, de ma -
gya rul kiválóan beszélő verbita szerze -
tes atya Tomasz Marcisz kie wicz Beával
utánozhatatlan párost al kottak. Utazás
közben a buszon kap tunk informá ció -
kat, befejeztük az Irgalmasság kilen -
cedet, énekeltünk, imádkoztunk, min -

dig annyit, amennyi a lelki feltöl tő dés -
hez éppen kellett. Sok humor, jókedv,
együtt érzés, egymásra figyelés jelle -
mez te az utat, mindannak ellenére,
hogy szinte a 3 nap alatt végig zuhogott
az eső. De volt esőkabátunk, esernyőnk
és elfogadtuk azt a tényt, hogy nagy a
szárazság és szükség van a csapa dékra.
Senki nem zúgolódott, sőt az irgal mas -
sá got gyakorolhattuk abban a helyzet -
ben, amikor Krakkóban városnézés
közben egy társunknak elveszett az
összes pénze. Tibiék felhívásához egy
emberként csatla koz tunk és gyűjtöttünk
a bajba jutott társunknak, aki meg ha -
tódva fogadta el segítségünket. Az út
során meg fo gal mazódott bennünk,
hogy a len gyelek hite hegyeket mozgat!
Jó volt látni, hogy a zuhogó esőben
özön le nek a hívek az ünnepi szent -
misére, babakocsival, gyerekekkel, idő -
sekkel együtt. A lengyel temetők ápol -
tak, teli vannak virággal, sokszor még
azok sírját is ápolják, akikről nem
tudják miért, de nem gondozzák azt. Az
idősek otthonát – Bea elmondása sze -
rint – csak nagyon kevesen veszik
igénybe, a családok megoldják az idő -
sek gondozását. Szeretnénk újra vissza -
térni Lengyelországba és erő sí teni Isten
irgalmasságába vetett hi tünket. Jézu -
som, bízom Benned!
     A zarándokúton résztvevők közül
többen megosztották élményeiket, az
alábbiakban ezeket olvashatják.
     „A zarándokúton meg tapasz tal tam,
hogy a köztünk levő szeretet min dent
legyőz. Mindkét szent a ked venceim
közé tartozik és nagyon örül tem, hogy
ott lehettem ezen a szép ünnepen.
Eddig is fontos volt számomra a min -
dennapi Irgalmas Rózsafüzér imádság,
de most úgy gondolom, hogy minden
embernek tudni kellene Isten e nagy
ajándé káról. Még jobban megerősödött
bennem az engesztelés fontossága.”
(Jutka)
     „Erős késztetést éreztem, hogy részt
vegyek ezen a zarándokúton, annak
ellenére, hogy már évekkel ezelőtt jár -
tam ezeken a helyszíneken. Készülődve
az útra olvasgattam Fausztina nővér
naplóját. Haza érke zésünk után egy hét -
tel az öcsém (aki Baján egy szociális
intézmény lakója volt és én voltam neki
a családja), teljesen tudattalan álla pot -
ban be ke rült a kórház intenzív osztá -
lyára. Semmire nem reagált és orvo -
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Az Irgalmasság Vasárnapja Krakkóban

Uram, hiszek Benned
és imádlak Téged!
Uram, Tebenned van egyedüli
reménységem!
Hozsanna, hozsanna Dávid Fiának!
Áldott, aki az Úr nevében jő!
Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia!
Én Uram, én Istenem és mindenem,
Imádlak Téged mindörökké!
Uram, hiszek Benned,
de erősítsd az én hitemet!
Te vagy a feltámadás és az élet.
Uram, ha akarod,
meggyógyíthatsz engem.
Uram, csak egy szóval mondjad
és meggyógyulok.
Jézus, Mária Szent Fia,
könyörülj rajtam!
Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam!
Istenem, Istenem,
siess rajtam segíteni!
Istenem, Istenem,
jöjj az én segítségemre!

(Beküldte: Baranyi Józsefné 
Varga Gabriella)



silag semmi esély nem volt a javulásra.
Számomra csak az imádság volt az
egyetlen, amit tudtam érte tenni.
Eszembe jutott, hogy Fausztina nővér
Naplójában olvastam:
     »Ha a lélek már oszló hulla lenne, s
emberi értelemben képtelen az újjá éle -
désre, s már minden el volna veszve,
nem így az Istennél! Az Irgalmasság
csodája teljesen életre kelti a lelket.
Minden lelket, aki ezt a rózsafüzért
imád kozza, megvédem halálos óráján,
mint saját dicső sé ge met. Ha mások
imádkozzák egy hal dokló mellett, az is
elnyeri ugyanezt a bűnbocsánatot. Ha
ezt az imát a hal dokló mellett mondják,
mérséklődik Isten haragja, és mér -
hetetlen irgalom veszi körül a lelket.«
     A testvérem utolsó napján imád -
kozás közben észrevettem, hogy pró -
bálja szólásra nyitni a száját, és sze -
méből könny folyik. Ez ideig semmi -
lyen válaszreakciót nem tapasztal tam.
Tudtam, hogy ez csak Isten mű ve lehet
és bizonyságot adott, hogy jelen van!
Ezután pár órával magához szólította őt
az Úr. A testvérem halála kapcsán
tudtam megtapasztalni, hogy Istennek
semmi sem lehetetlen és ha kellő hittel
és bizalommal imád ko zom, az Irgalmas
Isten meghallgatja könyörgésemet. Az
Irgalmasság za rán doklatnak számomra
ez volt a gyü mölcse.” (Vlasicsné Erzsi)
     „Hálás a szívünk a lehetőségért,
hogy részt vehettünk a zarándok la ton.
Az Isteni Irgalmasság vasárnap jának
méltó megünneplésével talál koz hattunk
Krakkóban. Megérintett, nagy hatással
volt ránk az a lelkület, áhítat, oda adott -
ság, melyet a len gye lek részéről ta pasz -
taltunk. A hosszú út alatt kicsit jobban
megismertük egymást – azokat is, akik
más he lyek ről csatlakoztak hozzánk. A
cél ugyanaz volt: még közelebb kerülni
az Irgalmas Jézushoz. Akarnunk kell,
hogy meghalljuk, magunkévá tegyük és
mi is továbbadjuk az irgalmasság
üzenetét.” (Székelyné Julika)
     „Én elsősorban nagy békességet
éltem meg magamban. Tudatosulást is,
a zarándokút eseményei, a közös imák,
az ünnepi szentmise, a szemé lyes
látóteremben lévő emberek pél dá ja, az
Isteni Irgalmasságról való több ismeret,
az, hogy II. János Pál pápaságában
központi helyet foglalt el az Isteni
Irgalmasság terjesztése. Korábban
személyes életemben meg tapasztaltam
az Isten irgalmasságát, amit naponta
meg is köszönök. Most megerősítést

kaptam, hogy továbbra is bizalommal
forduljak magam és mások életére
gondolva az Isteni Ir gal massághoz.
Nagy kegyelmet ér zek, hogy részese
lehettem ennek a zarándokútnak. Nagy
tisztelettel adó zom Fausztina nővér
áldozatos te vé kenységének, a lengyel
népnek, azok nak, akiknek szerepe volt,
van az Isteni Irgalmasság Bazilika
felépíté sé ben, fenntartásában. Szelíden
érzé kenyítve szükségesnek tartom min -
den ki számára az Isteni Irgalmasság
tiszteletének terjesztését.” (Oláh
Adrienn)
     „Számunkra a legfelemelőbb él -
mény az volt, hogy a búcsú másnap ján
visszamentünk a bazilikához. Csend
volt és nyugalom. Elidőz het tünk az
Irgalmasság kép előtt. Ebben a békében
vált hallhatóvá Fausztina nővér üzenete
az Isteni irgal masság ról” (Kati és Tibi)
„Kelj útra a békédért!”
     „Április utolsó napjaiban egy rend -
kívül szép és tartalmas, lelki ek ben
komoly fejlődést adó zarándok laton
vettem részt. Az utolsó pilla na tig prob -
lémás volt, hogy utazom-e, ugyan is
lázas beteg lettem. Erős köhögéssel és
kicsit szétesett álla pot ban indultam el.
Egész úton zuhogott az eső, tehát az
előjelek rosszak voltak. Az eső ellenére
a zarándokok nagy része a szabadban, a
templomot körül állva hallgatta a
szentmisét. Azért hangsúlyozom a rossz
idő já rást, hogy még inkább kitűnjön a
len gyelek és az oda zarándokolók el kö -
te lezett mély vallásossága, fegyel me -
zettsége, emellett lelkes részvétele a
szent cselekményben. Később is egész

utunkon ez a légkör vett körül. Eleinte
nagyon féltem, hogy beteg sé gem
rosszab bodik, de csodák-cso dá ja, az út
végére meggyógyultam. Haza felé jövet
Kalvaria Zebrzy dowskán a Tábor hegyi
érzés vett ha talmába: »Jó nekünk itt
lennünk«. Lel ki vezetőnk – a lengyel
verbita atya – Tomek és Bea, akik
végtelenül kedvesek és felkészültek
voltak, ezt a békét, otthon érzést, a
lengyel em be rek iránti tiszteletet és
szeretetet adták ajándékba. A virágok a
temp lo mokban, a fiatalok lelkes ki állá -
sa a keresztény értékek mellett, a sok
papi hivatás, mind-mind remény a jö -
vő ben. Köszönöm, köszönöm, min den -
ki nek, aki hívott és az úton mellet tem
állt.” (Tóthné Pattogató Jutka)
     „Nagyon jó volt a közösséggel
együtt imádkozni, őszintén beszél getni
Istenről, együtt részt venni az ünnepi
szentmisén. Azokra a kérdé sekre, amit
magammal vittem az útra és egy kis
cédulára felírva beletettem a dobozba,
választ kaptam. Meg erősítést kaptam,
feltöltődve jöttem haza. Azóta minden
nap igyekszem az Irgalmasság Rózsa -
füzért elimádkozni.” (Répás Márti)
     „Minél inkább eltávolodik az ember
Istentől és az irgalom misztériumától, s
minél inkább elveszíti a világ esz méi -
nek hatására az irgalom szó értelmét, az
Egyháznak annál inkább joga és
kötelessége, hogy »hathatós kiáltással«
forduljon az isteni irgalomhoz.” (1996.
II. János Pál)

JEZU, UFAM TOBIE!
JÉZUS, BÍZOM BENNED!

RÁKOSNÉ RóZSA
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     Életének 94. évében elhunyt Dr.
Molnár Amália gyermekorvos.
     Amikor elmegy valaki, úgy tűnik,
mintha egy pillanatra megszakadna az
Idő végtelen áramlása... Aztán mégis
újraindul, de egy sugár mégiscsak meg -
akadt az Időből... és onnantól ennek a
szálacskának az a neve, hogy Emlé ke -
zet... És ez az, amit ugyanúgy nem tudjuk
megmondani, meddig fog tartani, amint
az Idők végét sem szokás becsülgetni...
Ámde annál a pontnál mégis van egy
lehetőség a számításra... Létezik, egy
mérhető, bár számmal ki nem fejezhető
mérték: a kimért időnkben gyarapodott-e
általunk a SZERETET ÖSSZ MENNyI -
SÉGE, az erre teremtett világunkban?
Molnár Amália ennél az időszál-
megszakadásnál, a megállított végtelen
pillanatban: elégedetten tekinthet körül,
hagyott bőven maga után abból a
SZERETET-ből, ami egyébként ebben a
zajos és rohanó világban fogyatkozni
látszik...
     Talán nem túlzás a szegediek Teréz
anyájának nevezni őt, aki, minél többfelé
ajándékozta szeretetét, annál több maradt
neki, áldásként osztogatni – figyelmével,
simogatásával, értő élettanácsaival: gyer -
mek nek, szülőnek, családja tagjainak,
barátoknak, kollégáknak; bárkinek, aki
hozzá fordult...
     Egyetlen, egész életre választott sze -
relme volt hajadonkorában, akit elvitt a
20. századi történelem kegyetlen, vak
vég zete. Ő annyira hűséges maradt,
hozzá, hogy mást nem is választott többé
egész életében... Nemrégen volt, hogy
megkereste a hajdan volt szerelme sírját,
valahol Ausztriában... Láttunk-e már
hasonló igaz, élő példázatot? De talán
regényekben se sokat olvastunk ha -
sonlót… Inkább az a baj, hogy ilyenkor
jövünk rá, esendő itt maradók, hogy
mennyit kellett volna őt még meséltetni,
nagyon szép és maradandó gondolatairól,
emlékeiről...
     Csupa hiány volt az ő magánélete –
nem volt családja, nem volt gyermeke,
nem volt mindennapjaiban társa. De ő
mégsem ismert hiányt. Megfordította a
dolgot és ő töltötte be mások életét. Talán
neki volt a legnagyobb családja Szege -
den. Málcsikát, Málcsi nénit említve
nemzedékek sora csakis őrá gondol, az ő
kedves, komoly, mégis huncutkásan
mosolyos arcát látja maga előtt... Vajon
ki tudná megmondani, hány olyan család

van Szegeden, akiknek gyermekeit több
generáción keresztül gyógyította Málcsi
doktor néni, sőt akik felnőttként is
visszajártak hozzá, sokszor csak ta ná -
csért, jó szóért, vagy csak azért, mert
szeretik.
     Többnemzedékes, közeli baráttá vált
család mesélte róla, hogy az Öreg néne
őzikéje meséjének megtestesítője volt ő
nekik. Három gyermek és majd az ő
három gyermekük is nála talált írt és
kedves szót testi, lelki bajaikra. A felnőtt
fiúk is gyakran őt kérdezték, mert
kérdezhették – ő mindig tudta hová kell
menni, kit kell hívni. (Még talán ki sem
találták a betegtájékoztatás kifejezést,
amikor ő annak közvetlen és személyes
gyakorlatát művelte.) Tőle mindenki a
legjobbat, a legbiztosabb ajánlást kap -
hatta – elvárás nélkül... Mondanunk sem
kell, hogy ugyanez, közvetlen hozzá -
tartozóira, a Testvér gyermekeire is
mennyire érvényes volt!
     Neki „A Gyermek”, vagyis minden
gyermek a gyermeke volt, akit hozzá
vittek el gyógyulásért, biztatásért, jó
szóért. Emberközelben élt, de úgy hogy
közelségével másoknak soha nem volt
terhére. Megint csak a legmagasabb
emberi és erkölcsi értelemben vett
példakép lehet ő mindannyiunk szemé -
ben, a szerető testvéri gondoskodás
dolgában. Nehéz és fájdalmas beteg -

ségében megosztotta otthonát vele és
meg lehetősen hajlott korában is ápolta
testvérhúgát, Marikát, ameddig csak
tehette.
     Mi az, ami ennyi emberi pluszt,
pozitív szeretetmérleget, lelki energiát,
folyamatos érzelmi feltöltöttséget és
véghetetlen reményt adhat valakinek 9
évtizeden át – ha nem a legmélyebb hit
Istenben és általa az Emberben?!
     A hittel élő ember példája ő, aki hitt a
tudásban is... Feltehetően már fiatalon
mindent tudott, ami másnak egy életre
talán elég lenne, de ő egész életében
tanult, képezte magát, újabb és újabb,
maga által felállított követelményeknek
is megfelelt: Elvégezte a hittudományi
főiskolát is, jóval nyugdíjas kora után a
tanárképző főiskola mentálhigiénés
szakát, és valóra váltotta elképzelését,
hogy még egy jótékonysági szervezetben
is dolgozhasson. A máltai szeretet -
szolgálathoz szegődött el. Különös
szeretettel szervezett tábort a Dr. Waltner
Károly otthon súlyosan fogyatékos
gyermekeinek. Orvosi hitvallását úgy
fogalmazta meg, a róla szóló cikkekben,
portrékban, hogy: alázattal kell szolgálni
a beteget. Az alázat az emberi szer -
vezetnek szól, ami bármikor produkálhat
váratlan dolgokat, tudomásul kell venni,
hogy ő az úr.
     Az ő keresetlen, derűs szavait, még
egy korábbi Délmagyar újságcikkből
idézve, egy kicsit még közel kerülhetünk
Málcsi Doktornéni finom, érzékeny
lelkéhez:
     „Egyik tanítványom kérdezte egy -
szer, mennyi pénzt kapok én a szülőktől,
hogy ilyen kedves vagyok a gyerekek -
hez. Csodálkozva néztem rá. Hat saját
gyereket szerettem volna, de a jóisten
másképp rendelte, nem lett egy sem. Az
édesanyák a megmondhatói: amint a
csecsemőket ráfektettem a vizsgáló -
asztalra és föléjük hajoltam, kettőnk
között elindult egy láthatatlan beszél -
getés. Olyan volt az, mint az első sze -
relem, megérezte a szeretetemet.”

     Ez volt az a legfensőbb, isteni ke -
gyelem, ami itt lent a földön az övé volt:
a szeretetnek az a szintje, amiben szeretet
és szerelem egyet jelent – és minden
embertársunkkal megosztható... Hagyott
itt bőven Málcsika belőle – csak em -
lékezzünk rá, erősen, hittel és mind -
örökké...

PLESKONICS ANDRÁS

(Átvéve a delmagyar.hu-ról, 2019. május 8.)
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Málcsi néni hitéről és szeretetéről szólva...
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Egyházzenei
kórus koncertek

     Az idei egyházzenei sorozatunkat a
kórus muzsika aranyozta be, me lyekre
május 24-én és június 1-jén került sor
templomunkban.
     A fellépők között említhetjük a
Partiscum kórust, mely magas szín vo -
nalon mutatta be a többszólamú éneklés
szépségét; a Karolina kórust, mely
fiatalos lendületével bizo nyí totta, hogy
van utánpótlás ebben a mű fajban; és nem
utolsó sorban az olaszországi Harmonia
Mundi kó rust, mely ízelítőt hozott ne -
künk a szárd ének hagyo mányból.
     A műveket Lázár Tamás karnagy
ismertette, aki a két magyar kórus zenei
vezetője, ezzel is segítve az el hangzó
kompozíciók mélyebb meg értését. Hálá -
san köszönjük köz re működésüket és az
élményekben gaz dag pillanatokat!

SIMON BÁLINT
Az egyházzenei koncertek az EFOP 1.3.7-17-2017-0041-es számú pályázat
támogatásával valósultak meg.

Kamarakórusunk vendégszereplései
     Idén tavasszal a Vox Laetitiae ka mara kórusunk két alkalommal is jó hírét vitte
plébániánknak vendégszereplései alkalmával. Az elsőre április 26-án került sor
Szegváron, ahol az ottani katolikus templom Rieger orgonájának felújításáért
rendezett jótékonysági koncerten működött közre Radnai Tamás orgonaművésszel.
Bár kórusunk első alkalommal hagyta el Szeged határát, reméljük nem utolsó
alkalommal. 
     A Pünkösdre való készülésnek minden évben szerves részét képezi a zene és a
prédikáció a szegedi jezsuita templomban. A pünkösdi kilenced minden egyes napján
meghívott atyák és kórusok segítik a lelki felkészülést. Az idei volt a harmadik
alkalom, hogy kórusunk szolgálatot vállalt a sorozatban, melyre június 5-én került sor.
     Hálásan köszönöm a kórustagok egész éves, kitartó munkáját! Most jöhet a
megérdemelt nyári szünet, hogy szeptemberben újult lendülettel kezdhessük a
munkát.

SIMON BÁLINT



     Emlékeim, és a plébánia iratai között
kutatva bukkantam rá, hogy 1999-ben
már tartottunk közösségi napot Pünkösd
másnapján, tehát az idei alkalom a 20.
volt. Előkerestem egyházközségünk em -
lék könyvét, a Historia Domust, amely
részletesen beszámol a 20 évvel ezelőtti
napról. Az idei családi nap forgatókönyve
szinte megegyezik a kezdetekkel.
     Június 10-én napsütéses reggelre éb -
redtünk. 9 órakor már nagy nyüzsgés volt
a templom körül. A segítők süte mé nyeket
rendeztek, a cserkészek sát ra kat, aszta lo -
kat és padokat állítottak, a be já rat nál
pedig mosolygós emberek fo gad ták az
érkezőket.
     A nap témája a „A közösség szerepe
az áldozattá, bűnelkövetővé válás meg -
előzésében” volt. Előadónak, az általunk
már jól ismert Koncz Andrást kértük fel,
aki a Szent írást is alapul véve mondott
példákat arra, milyen biztonságot nyújt -
hat a közösség.
     Az előadás után négy csoportban
beszélhettük meg a hallottakat, majd a
cso portok vezetői beszámoltak a közös
munkáról.
     Közben három helyen folyt a kézmű -
veskedés: lehetett szőni, színezni és ori -
gamizni, valamint csillámtetoválásért is
sorba lehetett állni. A kisgyerekek nagy
örömére ez a program még délután is
folytatódott.

     Az ebédünk is hagyományosnak
mond ható, hiszen a már jól megszokott
és nagyon finom gulyásleves került
kiosztásra. Azt, hogy hányféle sütemény
volt a ráadás, megszámolni sem lehetett.

     Az ebéd utáni beszélgetések fölül ír -
ták a tervezett programot, a játékos ve tél -
kedő helyett meghitt és mély be szél ge té -
seknek lehettünk részesei.

     A gyermekhangverseny idén is na -
gyon színvonalasra sikerült.
     A szentségimádás elcsendesedésre
alkalmat adó, igazi lelki program volt, jól
kiegészítette a nap forgatagát.
     A záró szentmisén még hallhattuk
Andrást, aki a napi evangéliumhoz mon -
dott pár gondolatot.
     Hálásan köszönjük minden egyes
szervezőnek és résztvevőnek azt, hogy ez
a nap ilyen jól sikerült, hogy idén is
megélhettük azt, hogy milyen jó egyház -
községünk nagy családjába tartozni.

SZELESNÉ FILÁK MÁRTA
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Közösségünk ünnepe – Pünkösdhétfő



A pünkösdhétfői családi nap június 10-én volt. Ezen a cserkészek közül néhányan foglalkozás vezetőként vettek részt.
A felnőttek előadáson vehettek részt, míg a kisebbeket kézműves foglalkozások várták a téren. Idén is nagy szenzáció
volt a csillámtetkó. Az ebéd gulyásleves volt, mely után együtt fogyasztottuk el házi készítésű süteményeinket. A
délutáni program során a plébániai közösség gyermekei zenei műsorral kedveskedtek. A tartalmas napot szentmisével
zártuk le.

PERÉNyI ENIKŐ
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Pünkösd az Egyház
születésének ünnepe

     Jézus mennybemenetele után a
tanítványok együtt ülnek egy szobá -
ban. Erőtlennek, bátortalannak és
össze zavarodottnak érzik magukat.
Mesterük meghalt, visszatért, majd
ismét elment. Miközben valamifajta
Vigasztaló érkezését ígérte nekik,
azokkal a furcsa szavakkal, hogy
boldogok, akik nem látják őt és mégis
hisznek. És ekkor valami történik ve -
lük. Egyszer csak megértik a történet
lényegét, egyszer csak felbátorodnak,
egyszer csak ráeszmélnek, hogy
Jézus itt van, akkor is, amikor nincs
itt. Ebben a pillanatban születik meg
az Egyház: Jézus, a Szentlélek és az
apostolok közösségének közös teré -
ben.
     De egy valamit – pontosabban
valakit – ki szoktunk felejteni ebből a
történetből. Nézzük meg ezt az ikont,
mely évszázadok teológiai tudását
ötvözi egy képbe! Mit látunk? 12
apostol ül félkörben, megnyílik az ég,
ahonnan sugarak indulnak, éppen
annyi, ahány személy van a képen.

Mindenki feje fölött lángnyelvek:
mindannyiójukat betöltötte a Szent -
lélek. Elöl középen a Kozmosz, a vi -
lá got megtestesítő király – egy sötét
barlangban van, ez jelzi, hogy ő nem
a mennyei sereg része. A kép kom -
pozíciója ővele lesz teljes: a félkör
kiegészül körré. És akit el szoktunk
felejteni az Egyház születésénél, ő ott
ül középen egy díszes zsámolyon
fenn, az apostolok által közrefogva:
Mária. Legalább olyan fontos sze rep -
lője ennek a történetnek, mint az
apos tolok.

     2018 óta második alkalommal
ünnepelhetjük a Boldogságos Szűz
Mária, az Egyház Anyja ünnepét a
pünkösd utáni hétfőn. Ferenc pápa
felismerve Mária szerepét az Egyház
alapításában, tavaly elrendelte ennek
az ünnepnek a megülését erre a napra.
     Mária Jézus halála óta János
apostol anyja. János apostol Jézus
halála óta Mária fia. Mi, a mai napok
apostolai, végső soron ugyanígy Má -
ria gyermekei vagyunk. Mint ahogy
egyébként Jézus édesapjának a gyer -
mekei is. És így természetesen Jézus
testvérei. Lehet-e ennél szebb képünk
az Egyházról?
     Az Egyház a közösségben születik
meg, Jézus rendelésére, a Szentlélek
kiáradása által, Mária főszerep lé -
sével.
     És mi születik a Tarjánvárosi Egy -
házközségben – ebben a helyi egy -
házban? Testvériség? Közösség?
Apos toli bátorság? Kiáradó lélek?
Női energiák?
     Mit teszünk érte, hogy az egyház
itt is megszülessen?

KONCZ ANDRÁS



Hittanos hírek
Az elsőáldozásra készülő hittanosok
létszáma 22. Június 2-án, vasárnap, a
délelőtti szentmisében mutatkoztak
be a hívek előtt. Egy kis kártyalapra
felírták az általuk választott szentírási
mottót és elmondták a nevüket
valamint azt, hogy melyik iskolában
tanulnak. A felkészítő foglalkozások
a nyáron ugyan szünetelnek, de sokan
részt fognak venni a nyári napközis
hittantáborban is.

Bajner Csenge
Baranyi Ernő
Benkó Boglárka
Benkó Botond
Bucskó Veronika
Buza-Jókai Jázmin
Fehér Viktória Dzsenifer
Furák Zoltán
Horváth Zselyke
Jánossy Benedek
Kalocsai Bernadett
Komócsin-Balázs Dominika

Kosztolányi-Tóth Márton
Körmöczi László Hunor
László Ágnes
Márton Nadin
Németh Veronika
Pék Anna
Susányi Kata
Szekeres-Csókási Ramóna
Varga Zorka
Verebély András

8                                                                     Szőlőfürt                                        2019. júnIuS

A Nagyböjtben a Bonifert Domonkos Általános Iskola hittanosai is meg te kin -
tették Czank Gábor atya fotókiállítását, mely kálváriákat, útmenti ke reszteket
és kápolnákat ábrázoló képekből állt.



Anyáknapi műsor a templomban (2019. május 5.)
Hagyományainkhoz híven, május első vasárnapján, templomunkban az
elsőáldozásra készülő hittanosok köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat.
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Cserkész hírek

    A Márton Áron cserkészcsapat
próbáztatása június 1-jén történt.
Ekkor néhány gyermeket kiscser -
késszé, másokat cserkésszé avat -
tak a délutáni szentmise során.
Elmondták a fogadalom szövegét,
utána az őrsvezetők felkötötték a
nyakukba a nyakkendőt, majd
elhangzott a cserkészinduló és a
10 cserkésztörvény.

    A próbázás napján a kis cser -
készek Micimackóval és társaival
találkoztak útjuk során, míg a
nagyobbak egy világ körüli utazá -
son vettek részt a város több pont -
ján.

    Az estét agapéval és tábor -
tűzzel zártuk.

PERÉNyI ENIKŐ

Lengyel csoport látogatása templomunkba
húsvéti ételáldásra (2019. április 20.)

Bibliamásolók Biblia Köre

2018. szeptember 30-án a megalakult
a „Bibliamásolók Biblia Köre”.

December 8-án plébános úr tartott
előadást a Biblia sokszorosításának tör té -
netéről. A résztvevők megkapták a kézzel
másolt Biblia fakszimile kiadású köteteit,
melyeket a további foglalkozásokon
tankönyvként használnak. A másolók
min  den alkalommal kiválasztották az
általuk lemásolt szentírási szakaszt,
amelyről a következő alkalmon Benyik
atya beszélt, illetve válaszolt a témához
kapcsolódóan feltett kérdésekre.

2019. március 28-án megtartották a
második foglalkozást.

Április 26-án volt a következő fog lal -
kozás. Ekkor plébános úr a Kis Ilona ál -
tal másolt, szakaszról beszélt: Jézus
szenvedéstörténetéről. A Biblia-másolók
közül egy újabb jelentkező kikereste az
általa másolt oldalt: „Keresztelő Szent
János működése” – Ez lesz a következő
foglalkozás témája.

ZóLyOMI NORBERT



     Néhány héttel 86. születésnapja után,
április 28-án a szegedi klinikán, a be -
tegek szentségével megerősítve el hunyt
Tóth Sándor Munkácsy-díjas szobrász és
éremművész. A lelki üdvéért a szentmisét
2019. júnis 22-én tartottuk, az elhunytra
Fritz Mihály, szobrász- és éremművész
emlékezett templomunkban.
     Miskolcról indulva a nagy előd, Kis -
faludi Strobl Zsigmond növendé keként
1959-ben diplomázott a Magyar Képző -
művészeti Főiskolán. Az 1956-os ese mé -
nyekben való részvétele miatt Buda -
pesten nem kapott műtermet, ezért Hód -
mezővá sárhelyen kezdte pályáját. Itt
ismerte meg későbbi feleségét, akivel 58
évet élt együtt szegedi otthonukban.
     Szegedre 1961-ben hívták, hogy irá -
nyítsa az akkor alakuló Tömörkény mű -
vészeti gimnázium megszervezését.
Több mint egy évtizedig tanított az el -
ismert intézményben. Egykori tanít vá -
nyai közül sokan váltak pályatársaivá.
     A tanítással párhuzamosan alkotó -
művészi pályafutása is kibontakozott,
sorra nyerte a különböző pályázatok,
tárlatok díjait. A szobrászat évezredes
hagyományainak avatott folytatója volt.
     1974-ben megkapta a firenzei
Giorgio Vasari Nemzetközi Éremverseny
harmadik díját, a Dante kapu tervével,
amelyet meg is valósítottak a városban.
Nyíregyháza műteremlakást ajánlott
neki, emiatt alkotómunkája egy ideig
Nyírséghez kötötte, ennek ellenére
mindig szegedi maradt, családjával soha
nem költözött el a Tisza partjáról. 1977-
ben kezdeményezésére hozták létre a
Nyíregyháza-sóstói Nemzetközi Érem -
művészeti és Kisplasztikai Alkotótelepet.
A Szeged-Tarjánvárosi Szent Gellért
templom kapujáért megkapta VI. Pál
pápa ezüstérmét. Ezt a kaput szegedi kis-
panteonként tartják számon és a híres
szegediek portréi mellett többek között
Szent-Györgyi Albert első köztéri áb rá -
zolása itt található.

Jelentősebb kiállításai és díjai
1988-ban a bécsi Kunsthistorisches
Museumban rendezték meg kiállítását,
ahol az éremtárban ő volt az első élő
magyar művész, aki önálló tárlatra kapott
lehetőséget.
1993-ban szentelték fel egyik leg jelen tő -
sebb művét, a máriapócsi görög katolikus
kegytemplom bronz domborműves ka -
puját.

1994-ben Colorado Springsben, az
Amerikai Numizmatikai Múzeum hívta
meg önálló tárlattal.
1995-ben elnyerte Ravenna aranyérmét.
Munkáit a Magyar Nemzeti Galériától a
Vatikáni Pápai Műgyűjteményekig
világszerte számos rangos múzeum őrzi.
A szegedi dómban állt veretes bronz
püspöki széke.
2004-ben Seregély István érsek szentelte
fel másik nevezetes alkotását, az egri
székesegyház több mint hét méter magas,
tizenkét kazettából álló bronz dombor -
mű ves kapuját, mely Szűz Mária életét
mutatja be.

Éremművészetünk egyik legjelesebb
kép viselőjének számít ezernél több érmét
alkotott. Számos pápa, nuncius és püspök
plakettjét, tudósok és sportolók érmét
készítette el.  Hatalmas életműve több -
száz köztéri alkotásból, portrészoborból
és kisplasztikából áll. Alkotásait hazai és
nemzetközi múzeumok, magán gyűjte -
mények őrzik.

In memoriam Tóth Sándor
(1933-2019)

     Hosszan lehetne és kellene is méltatni
Tóth Sándor életét, munkásságát, de én
most csak a tanítványok nevében szólok
pár szót.

     Hiába voltunk 50 évig kollégák, és
előtte csak 4 évig tanár-diák, mégis ez a
viszony maradt meg alapvetően. Ez azért
van, mert tanárunk életre szóló, meg ha -
tározó hatással volt ránk. Akik ugyanazt,
vagy hasonló hivatást választottunk,
meg tanulhattuk tőle az emberközpontú,
természetelvű ars poeticát.

     Mi, diákok sokfelé szóródtunk. De az
élet bármely területén példamutató
lehetett elvhű következetessége, szakmai
igényessége. Nem hagyta lankadni ben -
nünk az ambíciót, a hitet abban, amit
csinálunk. Hajtott minket.

     Ő maga is példát mutatott fárad ha -
tatlan alkotó munkásságával. Érmeinek
száma már jó tíz éve meghaladta az ezret.
’56-os szereplése miatti megbízás-hiány
ellenére is, csak Szegeden 20-25 köztéri
munkája van. Például e templom kapuja
is, a „Szegedi Panteonná érett érem-
fürtökkel”, ahogy Tóth Attila mondta.
Emellett jelentős kultúra-szervező tevé -
kenységet is folytatott. Szegeden iskolát,
Nyíregyházán művésztelepet szervezett.

     Legnagyobb alkotásainak egyike a mi
Tömörkény művészeti iskolánk. A sok
száz tanítvánnyal, akik Sándor hithű
elveit tovább éltetik.

FRITZ MIHÁLy
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Elhunyt Tóth Sándor szobrászművész a templomkapunk érmeinek alkotója
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Az Örök Világosság fényeskedjen
nekik, nyugodjanak békében!

† Ács Zsuzsanna
† Csillag István
† Dr. Molnár Amália
† Tóth G. Péterné Opletán
Julianna
† Tóth Sándor

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

• Czene Márti
• Fogarasi László Levente
• Kosztolányi Márton
• Lénárt Imre Péter
• Pásztor Fanni
• Pásztor Ferenc
• Urbán Csaba
• Vígh Natasa

Sok boldogságot kívánunk az új
házasoknak!

Urbán Rezső
és Szolnoky Rebeka

EEzz  ttöörrttéénntt   pplléébbáánniiáánnkkoonn.. .. ..

Ismeretlen adományozó támogatásával
ún. napvitorla árnyékolja be plébániánk

és közösségi házunk udvarát
(2019. május 10.)

Uram, akit szeretsz, beteg!
Uram, add, hogy lássak!
Uram, add, hogy halljak!
Uram, add, hogy járjak!
Uram, add, hogy meggyógyuljak!
Megváltónknak Szent Anyja,
könyörögj érettünk!
Mutasd meg, hogy Anyánk vagy
és mekkora a hatalmad!

(Beküldte: Baranyi Józsefné
Varga Gabriella)

Balló Zoltán és Dr. Hörcher Andrea
50 éves házassági jubileuma

(2019. június 26.)

Mária zarándoklat (2019. május 26.)

Pásztor Fanni és Ferenc keresztelője (2019. április 21.)

Gyertyaláng csoport évadzáró
összejövetele (2019. június 6.)

A Templomos Lovagrend tagjai
(2019. június 8.)



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. június 27.

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

A Te Deum szentmisét követő fagyizás (2019. június 16.)

Úrnapi Szentségimádás
(2019. június 22.)

„Köszöntünk Téged, Jézus a leg mél -
tóságosabb Oltáriszentségben.
Áraszd kegyelmedet közösségünkre,
papjainkra és egyénileg mind any-
nyiunkra.
Hallgasd meg kéré seinket, köszö ne -
tünket, hálánkat, melyeket előtted
csendes imában eléd tárunk.
Fogadd el imáinkat Magyarország
lelki megújulásáért, az Eucharisz -
tikus Kongresszus sikeréért, mely
ha tárokat átívelve a világot a Te való -
ságos jelenlétedben egyesíti.
Szólj hozzánk e csendes órában, en -
gedd, hogy meghalljuk hangodat és
együtt éljen lelkünk Veled.
Jézus fájdalmas szenvedéséért irgal -
mazz nekünk és az egész világnak.”

Pünkösdhétfői hangverseny (2019. június 10.)
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