
     A mítoszok bennünk élnek, vagy
bennünk halnak meg. Ez a meg -
állapítás fokozottan áll a karácsonyra,
Jézus születésének megünneplésére.
Jézus születésének eseményei Máté
és Lukács evangéliumába a folklór
hagyományából kerültek be, ezért
Jézus gyermekségtörténetének stílusa
jelentősen eltér mindkét evangélium
többi szövegétől. A gyermek Jézust
az isteni gondviselésben és Isten
üdvözítő tervében mélységesen hívő
emberek veszik körül és oltalmazzák
az angyalokkal együttműködve. Ám
az is világosan kitűnik e történetből,
hogy ez nem mindenkinek a véle mé -
nye, sőt a lelki hatalom birtokosa, a
totális elnyomó politikát folytató
Nagy Heródes számára éppen ez a
gyermek válik közellenséggé. A gaz -
dagsággal és katonákkal körülvett
Heródes retteg és gyermek gyilkos -
ság ra is hajlandó, eme gyermeket
körülvevő új típusú hatalom és
reménység megjelenése miatt. Igaz,
ebben a korban a vezető politikusok
attól is rettegtek, ha nem egy másik
politikus, hanem az Isten, vagy az
istenek veszik el tőlük a hatalmat.

     Szent Ferenc, amikor megalkotta
az élő betlehem idilljét és az erre épü -
lő játékokat, nem tett mást, mint ezt a
történetet visszahelyezte oda, ahon -
nan származott, de megadta az ak tu -
alizálás lehetőségét is. Akik pedig a
pásztorjátékot eljátszották, arra kény -
szerültek, hogy belépjenek a bibliai
pásztorok és szereplők sze mé lyi sé -
gébe. Át kellett élni ezeknek az egy -
szerű embereknek a hitét, minden Is -
ten be vetett mélyéges bizalmával és
érzelmi töltetével együtt.
     A karácsony kellékei kilépnek a
templomból a közterekre és a nagy
áruházláncok ebből az érzésből ke -
res kedelmet csinálnak. A csillogó
kellékek, a csokoládé hegyek, az
ajándékozás humanizálta, ugyan -
akkor deszakralizálta is ezt az ünne -
pet. A „szállást keres a szent család”
szokása, amely az imádságot a csa -
ládokba vitte, vagy a betlehemezés
szokása, amely a templomot a há zak -
ba vitte, a hajnali roráté misék szo -
kása, amely a családok megszokott
életrendjét változtatta meg, az ad -
venti böjt és a jócselekedetek, mind-
mind vallásilag akarták elmélyíteni
ezt a karácsonyi vallásos érzést. Sok
közülük eltűnt, vagy félnek gya ko rol -
ni az ifjabb generációkban. Ady
Endre még így sóhajtozik: „Kará cso -
nyi rege, ha valóra válna, de nagy
bol dogság szállna a világra.” Ha lel -
künkből sóhajtozunk, talán meg is
tör ténik.

B. Gy.
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Most készítsd, Isten népe,
a szívedet elő!
A bűnösöknek üdve,
az Isten hőse jő,
Kit irgalomból küld,
mint rég ígérte néked,
mert Ő a fény, az élet!
Bezörget mindenütt!

V. Thilo (Ford.: Túrmezei Erzsébet)

Karácsony bennünk

2019. December - XXIV. évfolyam 4. (159.) szám

Karácsony éjjelén
ezer csillag ragyog.

Boldogság tölt el aprót
és nagyot.

Angyalkák hada száll
alá lassan,

Áldott szép Karácsonyt!
– suttogják halkan.

(Beküldte Baranyi Józsefné)



     Szeptember 29-én, vasárnap a
délelőtti szentmisében tartottuk meg
templomunk búcsúját. Az ünnepi
szentmise szónoka Bucskó Nándor,
ferences atya volt.

     A szertartás végén az atya, akik a
KNK egyik tagjának testvére, új -
misés áldásban részesítette a híveket.
     Az ünnepség után agapét tar -
tottunk a Közösségi Házban, amelyet
az EFOP-1.3.7-17-2017-00041 szá -
mú pályázat támogatott.

Orgonaszentelés
     A régi, majdnem 30 éves orgo -
nánk működése idén bizonytalanná
vált. Az elavult hangszert ősszel si -
került lecserélni egy újra, amelynek a
teljes vételára 5,7 MFt volt. Ezt Sze -
ged Város Önkormányzata és a Sze -
ged-Csanádi Egyházmegye 2,5-2,5
MFt-tal támogatta. A fennmaradó
700.000 Ft-ot a kedves hívek nagy -
lelkű támogatásával sikerült kifizetni.
Ezúton is hálásan köszönjük minden -
kinek az adományát.

     Az új orgona felszentelése ok tó -
ber 13-án volt, melyet Kovács József
általános püspöki helynök végzett az
esti szentmisében. A hangszert Gesz -
tesi-Tóth László, az orgona készítője,
Csanádi László, orgonaművész, Per -
neczky Balázs orgonaművész-tanár
és Simon Bálint kántorunk avatta fel.

     A csodálatos hangú orgona azóta
már a liturgián kívül is meg szólalt.

ZóLyOMI NOrBErT
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Karácsonyváró
hangverseny

     2019. december 15-én immár
negyedik alkalommal volt templo -
munkban, a hagyományosan advent
harmadik vasárnapján megrendezett,
Karácsonyváró hangverseny. Az idei
évben radnai Tamás és Simon Bálint
orgonatanárok idézték meg az ad ven -
ti és a karácsonyi időszak hangulatát
az új orgona segítségével.
     Az avató koncert óta ez volt az
első alkalom, hogy a liturgián kívül is
élvezhettük a négy különböző stílusú
orgona hangját, és olyan eddig nem
hallott hangszínek is bemutatásra
kerültek, mint a Glockenspiel
(Harang játék).
     Szeretnénk ezúton is kifejezni a
hálánkat a híveknek, akik adomá -
nyaikkal támogatták az új hangszer
beszerzését, mely nagyban hozzájárul
a plébániai zenei élet fejlődéséhez.

SIMON BÁLINT
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Jónak lenni jó
Ezt a jól ismert szlogent veszem kölcsön annak az érzésnek az

illusztrálásához, ami a karácsony előtti karitászos akcióink idején átjárja a
lelkemet. Ezzel bizonyára mindnyájan így vagyunk, hiszen évről évre
megtelik az élelmiszergyűjtő kosár, szaporodnak a forintok a perselyben az
„Egymillió csillag a szegényekért” adománygyűjtése alkalmából. A segítés
nem egyszeri alkalom, hanem ismétlődik, kinek-kinek a lehetőségei szerint.
Már gyermekkorban elkezdhető a jótékonykodás, amint azt a Weöres Sándor
Általános Iskolától kapott adományok is bizonyítják.

A jó érzést nem csak az adományozó éli meg, hanem mi, karitász
önkéntesek is, akik összekötő kapocs vagyunk azok között, akik adnak és akik
kapnak. E sorok révén szeretnénk közvetíteni a köszönet szavait az adakozók
felé. Kérjük Isten áldását életükre, munkájukra, köszönjük a nagylelkű
adományokat. Ezt a köszönetet kívánja jelképezni az a kenyérke, amit Szent
Erzsébet napján nyújtunk át a templomban.

Áldott karácsonyi ünnepet és kegyelmekben gazdag új évet kívánunk!
A PLÉBÁNIA KArITÁSZ CSOPOrTJA

Jubiláns házasok
November 24-én, a délelőtti szent -
misében köszöntöttük egyház köz -
ségünk jubiláló házasait. A Jóisten
adjon még nekik sok szép együtt töl -
tött évet!
Bite István – Gazdag Mária 65
Lahó Károly – Imre rozália 60
Pintér András – Dombi Erzsébet 50

Papp Ferenc – Hanász Zsuzsanna 45
T. Kis László – ragó Mária 45
Szeles István – Filák Márta Klára 35
Szirányi Gyula – Zobóki rozália 35
Szabó Attila – Szűcs Katalin 35
Dr. Gardi János – Szaniszló Éva 25
Dr. Lázár István – Tóth Beáta 20
óvári László – Györe Mária 20



     Édesanyám tragédiákat túlélő erős
asszony volt.
     Édesapja, Benkóczki Pál (1884–
1944), kétszer is megjárta Orosz -
országot. Az első világháborúban kb.
30 évesen túlélte az orosz hadi -
fogságot, de a másodikat 60 évesen a
második nagy háborúban már nem
bírta elviselni. Ekkor édesanyám,
Benkóczki Erzsébet, aki 1923. no -
vem ber 12-én született, 21 évesen lett
hadiárva két kisebb testvérével,
Terézzel és Pállal együtt, akikkel
csonka családként élték életüket.
     1944 áprilisában házasságot kötött
Benyik Mihállyal (1923–1990). Még
ugyanabban az évben a frissen háza -
sodott édesapámat, leventeként, a
németek Kalocsáról magukkal vitték
Németországba, majd Dániába.
     1945. január 12-én szülte édes -
anyám az első gyermekét, Istvánt. A
szülés az orosz front soltvadkerti
átvonulása idején történt, édesanyám
terhessége utolsó időszakában kuko -
ri ca góréban bujkált az orosz katonák
elől. István bátyám tüdőgyulladást
kapott, de Dr. Grätzer István zsidó
orvos megmentette az életét.
     1946-ban másfél éves korában
láthatta meg édesapám az első gyer -
mekét, miután több soltvadkertivel
együtt kalandos úton hazakerült
Dániából. Ezt követően még két
fiúgyermekük született, Benyik János
ács (1947–2005) és Benyik György
rk. pap, teológiai tanár (1952–).
     Az 1956-os forradalom idején
édesapámnak Kiskőrösre kellett be -
vo nulnia, a laktanyát viszont az októ -
beri forradalom kezdetén orosz tan -
kok vették körül, félő volt, hogy
„malenkij robotra” viszik a katonákat
Szibériába. Anyám egy jóindulatú
fiatal orosz tiszt segítségével a tankok
mögül hozta ki az 1342-es alaku lat -
ban szolgáló és a pincébe zárt apá -
mat. A gyerekei ekkor 4, 9 és 11 éve -
sek voltak. A magukra maradás

veszé lyétől való félelem és a sokk
adott neki erőt és bátorságot, hogy
kiszabadítsa a férjét.
     1967-ben házasodott meg legidő -
sebb fia, István, Tóth Máriával, két
gyermekük született, István és And -
rea. 1972-ben házasodott középső fia,
János, Tóth Évával, Edina és Zsolt
nevű gyermekük született.
     1990-ben halt meg édesapám,
Benyik Mihály. Szívritmuszavarai
voltak, és folyamatos gyógyszer -
szedés mellett kellett volna nyugodt
életet élnie. Erre ő nem volt képes.
1996-ban halt meg István bátyám
házi balesetben, három hónapi kóma
után Kiskunhalason, a kórházban.
     2000-ben édesanyám vastagbél
tumorát a háziorvos vesegörcsnek
diagnosztizálta. Az utolsó pillanatban
mentettük meg Szegeden, mivel Dr.
Balogh Ádám professzor úr fel is mer -
te a neve alapján, hogy az én édes -
anyámról van szó, és annak ellenére,
hogy körzeten kívüliként éjszaka
szabálytalanul szállítottam a szegedi
sürgősségi osztályra, reggel elsőként
sürgősséggel megműtötte. Ez men tet -
te meg az életét.
     2003-ban János bátyám túlélte a
rákos operációt, 2004-ben a kemo te -
rápiát is megkapta. 2005 nyarának
egy szomorú reggelén azonban,

miközben özvegy Benkóczki Pál
szőlőjébe indult segíteni neki a mun -
kában, egy kisteherautó elütötte, Solt -
vadkert és Kecskemét között. Azon -
nal meghalt.
     Szüleim három házat építettek.
Egyet elvitt az árvíz, a következőt le
kellett bontani, mert a telek bérleti
szerződése lejárt. A harmadikat a TSZ
által megváltoztatott tulajdon viszo -
nyok miatt bontottuk le, és vásároltuk
meg az ún. „Sautek Imre-házat” a
falu végén. Ezt követően még két
félkész házat építettünk István és
János bátyám számára. Nekem pedig
Solt vadkerten a Büdös-tónál egy
hétvégi házat épített édesapám,
amely később hittanos táborok
rendezéséről vált híressé Szeged
szerte.
     2013-ban a 90. születésnapjára
édesanyám pápai áldást kapott Ferenc
pápától. Édesanyám 90 éves korában
még főzött magára. 2016-ban, 93
évesen került be a szegedi Bálint Sán -
dor egyházi szociális otthonba. Innen
már egyszer kiszáradás miatt az
SBO-ra került, de sikerült vissza -
hozni az életbe. Akkor meg akart
halni.
     2017. november elején szintén
kiszáradás miatt fellépő pillanatnyi
zavar miatt állt fel a kerekesszékből,
esett el és törte el a vállát. 2017. de -
cember 19-én szerveztem egy kará -
csonyi koncertet, az orvosok kamara -
zenekara játszott az otthonban neki és
a többi betegnek.
     2018-ban, 95 éves korára az
időseket megillető miniszteri okle -
velet kapott. 2018. december elején is
kiszáradás miatt volt zavart, ismét
felállt a kerekesszékből, és ezúttal
combnyak- és bordatörést szenvedett.
A műtét és az infúziós kezelés után
helyreállt a mentális állapota, és
derűsen tűrte a törések miatti moz -
gás korlátozottságát, csak a feledé -
keny ségre panaszkodott. Ennek elle -
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nére latin és magyar egyházi éne ke -
ket, nótákat is tudott énekelni, ver -
seket is mondott. A Harmat utcai szo -
ciális otthonban a gondos ápolás kö -
vetkeztében felerősödött. Az álta lá -
nos állapota ugyan gyenge volt, de jó
gyógytornával lehetett javítani rajta.
     2019 húsvétját még együtt tölt -
hette a családdal Soltvadkerten, Be -
nyik Jánosék lakásában. 2019. októ -
ber 25-én került be 40-es pulzussal
ismét a szegedi SBO-ra, ahol néhány
órára helyrehozták a szívműködését

és a pulzusát is, de négy óra múlva
már magas volt a vérnyomása és a
pulzusszáma is, amelyet a gyógy sze -
res kezeléssel sem sikerült már hely -
reállítani.
     2019. október 29-én 23 órakor a
szegedi új klinika belgyógyászati
sürgősségi osztályán visszaadta lelkét
Teremtőjének.
     Súlyosan traumatizált életében
végig a hitre és az imádságra tá masz -
kodott, Isten segítette. A hit hőse volt.

BENyIK GyÖrGy
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Erzsébet-kenyér osztás (2019. november 24.)

A Magyar Cserkészszövetség készített egy 2020-as évre szóló cserkész témájú
fali naptárt. A naptár megvásárlásával a csapatot tudják támogatni, illetve reméljük,
hogy a kezdeményezés segítségével esetleg eljut a cserkészet híre oda is, ahová eddig
nem (iskolák, munkahelyek, ismerősök). A naptár akár újévi ajándéknak is jó lehet,
minden hónapnál cserkész képek vannak, illetve Qr-kódok, melyek segítségével
interaktív módon további információ szerezhető a cserkészetről.

Ha úgy gondolják, hogy szeretnék támogatni a csapatot és terjeszteni a cserkészet
hírét, akkor a naptárt 2000.- Ft-ért tudják megvásárolni, illetve ha nagyobb összeggel
támogatnák a csapatot, arra is van lehetőség. Kérem, nálam jelezze, aki szeretne
naptárt vásárolni. Köszönöm az egész csapat nevében!

BIBOK rITA

Kitüntetés
Idősek Világnapja

alkalmából
Október elsején, az Idősek Világ -

napja alkalmából, nyugdíjas közössé -
günk tagját, Árgyusi Ferencné Er -
zsikét a Szeged Városi Önkor mány -
zat kitüntetésben részesítette.

A kitüntetést ünnepélyes keretek
között a Szegedi Nemzeti Színház -
ban adták át. Számunkra is öröm volt
látni, hogy a tíz arra érdemes szegedi
nyugdíjas között Erzsike is ott áll ha -
tott a „világot jelentő deszkákon”.
Virággal, elismeréssel köszönték
meg rendkívül nehéz, de be csü le te -
sen, szeretetben, mindenkire figyelve
leélt 93 évét. Erzsike már sok éve
stabil tagja közösségünknek, mindig
számíthatunk jelenlétére, minden
témához hozzá tud szólni, okos ta -
nácsot tud adni, mindenkihez van pár
kedves szava, és még mindig utánoz -
hatatlanul finom süteményekkel ké -
nyeztet bennünket.

Isten éltesse sokáig közöttünk,
egészségben, szeretetben!

LAKóNÉ MArIKA



Az első találkozás
     Az idén 20 hittanost készítettünk
fel az oltáriszentségi Jézussal való
első találkozásra.
     Már februárban elkezdtük szer -
vezni ezt a csoportot, hogy szüleikkel
együtt kis közösséggé formálódjanak
az év végére. Az elmúlt tanév végén
mutatkoztak be plébániai közössé -
günk előtt. Aztán sorra egymás után
következtek a katekumenátus állo -
másai.
     Szeptember 22-én megkapták a
keresztet, hitünk szimbólumát. Ok tó -
ber 13-án átvették a Hiszekegy és
Miatyánk szövegét. Közben vasár -
nap ról vasárnapra részt vettek a
szent misén és intenzíven zajlott a fel -
készítés.
     Október 26-án, szombaton lel ki -
napot tartottunk. A programok között
szerepelt: hitismereteket mélyítő
vetélkedő, szentgyónásra való rész -
letes felkészülés, szentmise szertartá -
sának próbája, padlóképes foglal ko -
zás, ruhapróba, tablókészítés és ter -
mészetesen játék is.
     November 10-én volt a hitvallás
letétele illetve egyikük keresztelője.
     November 16-án, délután a fő -
próbát követően a gyerekek el vé gez -
ték a szentgyónásukat. Az egyik
anyuka jóvoltából gitáros, taize-i
énekekkel sikerült az áhítatot még
szebbé tenni.
     November 17-én  a délelőtti szent -
misében vehették magukhoz elő alka -
lommal az oltáriszentségben je len -
lévő Jézust. A szentmise – hála a
Jóistennek és a sok lelkes közre mű -
kö dőnek – nagyon bensőséges volt
ebben az évben is. Köszönet érte a
szülőknek és mindenkinek!

     Decemberben már a pásztor -
játékra készültünk, amelyet az Acél
utcai Idősek Otthonában és a
templomban is be fogunk mutatni.

     Az Úrtól megáldott, kegyelmi
állapotot kívánunk mindnyájótoknak!

ILDI NÉNI ÉS NOrBI BÁCSI
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Tisztelt Elnök Úr!
Kedves László!

     A püspökség által előírt kép -
viselő-testületi választáson új tagokat
választottunk, amelyet Dr. Kiss-rigó
László püspök úr hivatalosan el fo -
gadott. Amikor majd újra alakul az
egyházközségi képviselő-testület,
nem szeretnék meg feled kezni az
előző tagok áldozatos mun kájáról
sem, különösen a Te mun kádról, aki a
templom építésétől kezdve több plé -
bános alatt is segítetted egy ház köz -
ségünk életét. Az előző képviselő-
testületben vég zett értékes munkádért
köszönetet mondok és továbbra is
számítok segítségedre és tanácsaidra.
     Egyházközségünk erejét és haté -
kony ságát a közösen végzett szerve -
zett munka jelenti, ezért tartom szük -
ségesnek, hogy továbbra is ápoljuk az
aktív baráti kapcsolatot egyház köz -
ségünk minden tagjával, kiemelten
azokkal, akik hosszú időn keresztül
funkciót láttak el az egyház köz ség -
ben és aktívan hozzájárultak min -
dennapos működéséhez. Ezen munka
alatt értem a közös ima szervezését,
az énekkari teendőket, az akolitusi
szolgálatot, de a leghétköznapibb
fizikai segítséget is. Ezekre a segít -
ségekre továbbra is szükségünk van.
Ezért kérem, hogy útjaink ne váljanak
szét, hanem továbbra is maradjatok

velünk és egyházközségünkkel aktív
baráti kapcsolatban.
     Életedre és családotokra Isten
áldását kérve szertettel köszönt:
Szeged, 2014-11-11

Dr. BENyIK GyÖrGy PLÉBÁNOS

     Ha sonló tartalmú levelet kaptak
azok, akik az előző testületben tagok
voltak, de valamilyen okból a to -
vábbiakban nem tudják vállalni ezt a
feladatot. Barátságukra, támogatá sukra
ezután is számítunk,  szívesen látjuk
őket a képviselő-testületi ülé se ken, az ő
véle ményükre  is szá mí tunk.
     A fenti leveleket december 15-én a
délelőtti szentmisében kapták meg. A
szentmise vendégszónoka Dr. Tóth
Tamás atya, az MKPK titkára volt, akit a
Szentatya nemrég nevezett ki a Kultúra
Pápai Tanácsának konzultorává.

Az újonnan megválasztott és püspök
úr által jóváhagyott egyházközségi
képveselő-testület tagjai:

Hivatalból tagok illetve meg -
választott tagok:

Dr. Benyik György•
Bibok rita•
Dobó-Eperjesi Tímea•
Juhász Szilvia•
Kalocsai Tibor•
Kis Ilona•
Lakó Ferencé•
Mészárosné Dobó Klára•
Dr. Miseta Mária•
Dr. Ocskó Géza•
Pásztor Ferenc•
Dr. Péter róbert•
rákos Zoltánné•
Sári Zoltán•
Simon Bálint•
Szabó Csanád•
Szelesné Filák Márta•
Szemerédi Károly•
Szögi Ildikó•
Szűcs Péter•
Zólyomi Norbert•

Póttagok:

Erdei Gréte•
Dr. Gombos Imre•
Oláh Adrienna•
Vlasics Jánosné•

Tiszteletbeli tagok
(ajánlást kaptak,
de elmúltak 70 évesek):

Babiczki András•
Berczik Magdolna•
Bereznainé Deák Judit•
Ferenc Fábiánné•
Papp Ilona•
Prágainé Vincze Anna•
T. Kis László•
Dr. Szabó Endre•
Vass Józsefné•

2019. dEcEMBEr                                             Szőlőfürt                                                     7

Köszönet az egyházközségi képviselő-testület leköszönő tagjainak



     A Szeged-Tarjánvárosi Szent
Gellért Plébánia Tarjánvárosi Élő
Közösség Alapítványa (TÉKA) egy
zongorát ajándékozott a MÁV Zrt.
részére azzal a céllal, hogy azon a
Szeged Állomáson várakozó és oda
érkező, zongorázni tudók, ma guk és a
várakozók örömére szaba don játsz -
hassanak.
     Az ünnepélyes átadás november
29-én volt, kis zenei program kere -
tében Szeged Állomáson, az emelet
utasforgalmi részében. A zongorát Dr.
Benyik György plé bános adta át
Mondi Miklós igazgató úrnak. Az
átadási okmányt kézjegyével T. Kiss
László, a TÉKA Alapítvány elnöke
látta el.

     Az első szegedi köztéri szabad
zenélés programját támogatta: Gyüdi
Sándor karnagy, a Szegedi Szim -
fónikus Zenekar igazgatója; Zsig -
mond Zoltán, a Zeneművészeti Fő -
iskola Zongora Tanszék vezetője;
Kerek Ferenc zongoraművész és so -
kan mások.
     A nyitó alkalommal elsősorban
adventi dallamok szólaltak meg.
Közreműködtek: Dombiné Kemény
Erzsébet (zongora); MÁV Hazánk
Énekkar, vezényelt Varjasi Gyula;
Lucz Ilona, a Szegedi Tudo mány -
egyetem Bartók Béla Művészeti Kar
képviseletében; a Karolina Iskola
Énekkara, Lázár Tamás karnagy ve -
zetésével.

ZóLyOMI NOrBErT
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„Zenélő Szeged Állomás” Weöres Sándor: Anyámnak

Termő ékes ág, te, jó anya,
életemnek első asszonya,

nagy meleg virág-ágy, párna-hely,
hajnal harmatával telt kehely,

benned kaptam első fészkemet,
szívem a szíveddel lüktetett,

én s nem-én közt nem volt 
mesgye-hegy,
benned a világgal
voltam egy.

Álmom öbleidbe újra
visszatér -
álmom öbleidbe újra
visszatér!

Alabástrom bálvány, jó anya,
életem hatalmas asszonya.

szemed Isis smaragd-dísze, tiszta, szép,
hajad Pallas bronz-sisakja,
színe ép,

csak arcodon lett keményebb
minden árny,
mint a délutáni égen
vércse-szárny.

Első szép játékom, jó anya,
gyermekségem gazdag asszonya.

A kamaszkor tőled elkuszált,
szemem a szemedbe nem talált.

Így tűnődtem:
»Mért szült, mért szeret,
ha örökre élni nem lehet?

Énmiattam annyi mindent öl, temet!
mért nem tett a hóba inkább engemet!«

A kamaszkor tőled elkuszált,
férfi-szívem újra rád-talált,
férfi-szívem a szívedre rátalált,
megköszön most percet, évet és halált.

Álmom karjaidba visszatér,
álmom karjaidba visszatér...

Erős ház, szép zászló, jó anya,
sorsomnak nyugalmas asszonya.

Majd ha cseppig átfolyt
rajtam mind e lét,
úgy halok az ős-egészbe,
mint beléd.



JANUÁr
Evangelizációs: A világbéke előmozdításáért
Imádkozzunk, hogy a keresztények, a más vallások
követői, és minden jóakaratú ember a békét és
igazságosságot mozdítsa elő a világban.

FEBrUÁr
Egyetemes: A menekültek segélykiáltásának meg -
hallásáért
Imádkozzunk, hogy meghalljuk és komolyan vegyük
az emberkereskedelem áldozataivá vált menekült
testvéreink segélykiáltását.

MÁrCIUS
Evangelizációs: A kínai katolikusokért
Imádkozzunk, hogy a kínai Egyház kitartson az
Evangéliumhoz való hűségében, és növekedjen az
egységben.

ÁPrILIS
Egyetemes: A függőségekből való szabadulásért
Imádkozzunk azért, hogy a függőségekben szen ve -
dők segítséget és támogatást kapjanak.

MÁJUS
Evangelizációs: A diakónusokért
Imádkozzunk azért, hogy a diakónusok az Ige és a
szegények hűséges szolgálata által éltető jelek
legyenek az egész Egyház számára.

JÚNIUS
Evangelizációs: A Szív útjáért
Imádkozzunk minden szenvedőért: engedjék, hogy
Jézus Szíve megérintse őket és ezáltal megtalálják az
életre vezető utat.

JÚLIUS
Egyetemes: Családjainkért
Imádkozzunk a családokért, hogy szeretet, tisztelet
és odafigyelés kísérje őket útjukon.

AUGUSZTUS
Egyetemes: A tengerek világáért
Imádkozzunk mindazokért, akik a tengeren dol goz -
nak és a tengerből élnek, köztük a tengerészekért,
halászokért és családjukért.

SZEPTEMBEr
Egyetemes: Bolygónk erőforrásainak tiszteletben
tartásáért
Imádkozunk azért, hogy bolygónk erőforrásait ne
kizsákmányoljuk, hanem igazságos és tiszteletteljes
módon megosszuk.

OKTóBEr
Evangelizációs: A világi hívek küldetéséért az Egy -
házban
Imádkozzunk, hogy a keresztség révén a világi
hívek, különösen a nők, minél szélesebb körben vál -
lal hassanak felelősséget az Egyházban.

NOVEMBEr
Egyetemes: A mesterséges intelligencia felelős ség -
teljes felhasználásáért
Imádkozzunk, hogy a robotika és a mesterséges in tel -
li gencia fejlődése mindig az emberiség szolgálatára
legyen.

DECEMBEr
Evangelizációs: Az imádságos életért
Imádkozzunk, hogy Jézus Krisztussal való sze mé -
lyes kapcsolatunkat Isten Igéje és imaéletünk táp -
lálja.

    Vatikán, 2019. január 15.
Ferenc

(Átvéve a jezsuita.hu-ról)
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Ferenc pápa imaszándékai a 2020-as évre,
melyeket Imavilághálójára (Imaapostolság) bízott



Jászolban a szalmán...

Jászolban a szalmán
sehol sincsen ágy,
itt fekszik kis Jézus,
lássa a világ!
Boldogan figyelnek
égi fényjelek
széna-szalma ágyat,
alvó kisdedet.
Jászolban a szalmán
sehol sincsen ágy,
itt fekszik kis Jézus,
lássa a világ!

rongyos istállóban
pislákol a mécs,
a gyermek fölébred,
nem sír, egyre néz.
Tekints le az égből,
mert szeretlek én,
tartsd fölém kezecskéd
védőn, könnyedén!
rongyos istállóban
pislákol a mécs,
a gyermek fölébred,
nem sír, egyre néz.

Légy közelebb hozzám,
ahogy csak lehetsz,
most és mindörökké:
imádságom ez.
Az aprókat áldd meg
itt és mindenütt,
élhessenek égben
teveled együtt!
Légy közelebb hozzám,
ahogy csak lehetsz,
most és mindörökké:
imádságom ez.

(Francia karácsonyi dal
-Weöres Sándor fordítása)
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Betlehemi láng fogadása (2019. december 16.)

December 16-án, hétfőn este a Bartók Béla Nőikar és az SZTE
Zeneművészeti Szakgimnázium Férfikara kórushangversenyt tartott
templomunkban. Vezényelt: Paládi Krisztina, Balázs Gergely és Valkai
Dávid. Zongorán kísért: Dinya Milán.
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Nálunk járt a Mikulás
Kicsinyek és nagyok izgalommal
várták idén is a Mikulást, aki ebben
az évben, december 8-án, vasárnap a
10 órai szentmise után érkezett meg
templomunkba. Hagyományainknak
megfelelően most is sikerült közösen
megtölteni a Mikulás puttonyát. Az
előtérbe kitett kosárba sokan bele -
tették azt az édességet, amiről le
tudtak mondani és azt a játékot, ami
még jó állapotban van. Őrizzük meg
ezt a jó szokást, hogy a Mikulás
jövőre is megajándékozhassa a gyer -
mekeket.

ZóLyOMI NOrBErT

Az Örök Világosság fényeskedjen
nekik, nyugodjanak békében!

† Bővíz Gréta Boróka
† Guba Józsefné Köblös
Erzsébet
† Kószó Andrásné Nyári Ilona
† Matyasovszki János
† Pósa Mária
† Szabó Éva, Dr.
† Szlanyinka Ferencné
Kulutácz Erzsébet

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

• Farkas-Csamangó Máté
Tamás
• Fehér Viktória Dzsenifer
• Horváth-Czakó Henrik
• Klárik Annamária
• Kószó Márton
• Kovács Vince
• Körmöczi Eliza
• Körmöczi regina
• Masa Nóra
• Miksi Dóra
• Szigeti Tessza
• Veres Zsombor

Hitvallás és Miatyánk átadása
(2019. október 13.)

Fehér Viktória keresztelője
(2019. november 10.)

Szentségimádás (2019. november 23.)



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. december 20.

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

Bajner Csenge
Bakos Jázmin regina
Baranyi Ernő
Benkó Boglárka
Benkó Botond
Bucskó Veronika
Buza-Jókai Jázmin
Fehér Viktória Dzsenifer
Horváth Zselyke
Jánossy Benedek

Kalocsai Bernadett
Komócsin-Balázs Dominika
Körmöczi László Hunor
László Ágnes
Márton Nadin
Németh Veronika
Pék Anna Lili
Susányi Kata
Szekeres-Csókási ramóna
Verebély András

Dr. Benyik György, Bibok rita, Dobó-Eperjesi Tímea, Juhász Szilvia,
Kalocsai Tibor, Kis Ilona, Lakó Ferencé, Mészárosné Dobó Klára, Dr.
Miseta Mária, Dr. Ocskó Géza, Pásztor Ferenc, Dr. Péter róbert, rákos
Zoltánné, Sári Zoltán, Simon Bálint, Szabó Csanád, Szelesné Filák
Márta, Szemerédi Károly, Szögi Ildikó, Szűcs Péter, Zólyomi Norbert,
Erdei Gréte, Dr. Gombos Imre, Oláh Adrienna, Vlasics Jánosné.

Elsőáldozás 2019. november 17.

Új egyházközségi
képviselő-testüet
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