
     A csillagászati hírek szerint 2020.
december 21-én az esti égbolton meg je -
lenik a betlehemi csillag. Ezt a Bibliában
szereplő jelenséget sokáig üstökösnek
vélték. Johannes Kepler (1571–1630) né -
met matematikus volt az első, aki a Ju pi -
ter és Szaturnusz együtt állásának tu laj -
do nította ezt a szokatlan fény jelenséget,
amelyet 1623-ban figyelt meg és írt le a
„De Stella nova in pede Serpentarii”
című művében. Hipotézise szerint a
Jupiter-Sza turnusz konjunkció idézte elő
az „új csillag” létrejöttét, amely a csilla -
gá szok szerint kb. 20 éven ként ismétlődő
jelenség, de a két bolygó ennyire közel,
mint idén, utoljára 800 éve volt.
     A három ki rályok, vagy mágusok a
ma guk káld asztrológiája szerint a csilla -
goknak nevet és tulaj donsá go kat adtak.
Az ő tudásuk sze rint a Ju piter a király
csillag volt, a Szaturnusz pedig a zsidók
csillaga. Sajátos teo lógiájukkal arra kö -
vet keztettek, hogy a világ ura ott fog
meg  jelenni, ahol ezt a jelenséget leg in -
kább látni lehet, és ezt Betlehemben ta -
lál ták meg. Így lett a névtelen kis város,
Betlehem – amelynek jelenése a „kenyér
háza” – az ott születő gyermek Jézus
miatt és az evangélisták által híresebb
város, mint Jeruzsálem vagy Róma.
     Az idén ünnepeljük azt, hogy 1600
évvel ezelőtt halt meg Szent Je romos, a

Vulgata-nak nevezett latin biblia fordí tó -
ja, aki a szerzetesi élet ről való vitái köz -
ben kialakult kon fliktus miatt Rómából
Betlehembe költözött és ott kolostort ala -
pított. Az ő idejében lett Betlehem a Bib -
lia és a kultúra fővárosa. Hiszen kolos to -
rá  ban kb. 1000 kötetes könyvtár volt,
amelyben a bibliai könyvek mellett a
klasszikus pogány irodalom alkotásai és
az ókeresztény vitairodalom is meg talál -
ható volt. Ez nem egy el hagyott könyvtár
volt. A római birodalom minden részéről
jöttek  ide  tanulni a szerzetesek és pa pok,
Bet lehem kolostorával levelezett az
akkori művelt világ. Jeromos kb. 80 szer -
zetest, vagy püspököt ismert Szíriától
Galliáig, Egyiptomtól His pániáig, Afri -
ká tól Germániáig és Pannóniág, minden
fontos gondol ko dó val levelezett. Vagyis
másodszor is megtörtént, hogy egy új
tudás Betle hemből indult el, amely a latin
Bib lián keresztül meghódította és ke resz -
ténnyé tette Európát.
     Most ugyan újra láthatjuk a két
bolygó, a Jupiter és a Szaturnusz ta lál -
kozását, de a pandémia és az uta zási kor -
lá tozások miatt, szinte senki nem indul el
Betlehem felé, és a csil la gászati jelen -
ségből sem akar le vonni vallási vagy
személyes követ kez tetést. Így a különös
jelenség nem indítja meg egész Európát a
keresz tény lelkiség szülővárosa, Betle -
hem felé. A latin Bibliát begyűjtötték a
könyvtárakban és kevesen olvassák, a
nemzeti nyelvű fordításokat is csupán a
lakosság 1%-a olvassa.
     A templomunkba járó hívek feladata,
hogy az égi jelenséget le hozza a földre,
imával és jó cselekedetekkel munkálja a
békét, mely Istent és embert, népeket és
kultúrákat tud összekötni, vallásokat
megbékíteni egymással. Nekünk ugyanis
a betlehemi csillag nem csupán aszt -
rológiai jelenség, hanem Isten földre
szállásának jele, amely pogány bölcseket
indított egy jászol felé. Nekünk ezt hittel
és tanú ság tétellel kell elmagyarázni s
tovább adni.

DR. BENyIK GyöRGy
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Reményik Sándor:
A karácsonyfa énekel

Ha szűk szoba: hadd legyen szűk szoba.
A szűk szobában is terem öröm,
Gyúl apró gyertya ínség éjjelén,
Ó csak ne legyen sorsom bús közöny,
Ó csak legyek a fény forrása én,
Apró gyermekek bálványozott fája,
Én az idegen, én a jövevény.
Égő fenyőfa, égő áldozat,
Akit az Isten ősi otthonából
Emberek örömére elhozat.
Csak rajzolódjék mélabús árnyékom
S imbolyogjon a szűk szobák falán,
Mindegy, hogy mi lesz velem azután.

Betlehemi csillag és jelentése 2020-ban
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November 15-én volt templomunkban az
elsőáldozás, ennek a szentmisének a
végén váratlanul felköszöntöttek 50.
születésnapom alkalmából. Plébánosom
már többször is ígérte, hogy a rengeteg
munkámért, amit az egyházközségért
vég zek, kérni fog egy pápai áldást.
Legnagyobb meglepetésemre ezt most
megkaptam. Köszönöm szépen, neki és
mindenkinek, aki szeretettel gondolt rám
akkor és ott, s azoknak is, akik a világ há -
lón keresztül köszöntöttek. Az alábbi ak -
ban egy életrajzi írás olvasható, melyből
talán még többet lehet megtudni rólam. :) 

(Norbi bácsi)

     Zólyomi Norbert Kunhegyesen szü -
letett 1970. november 16-án. Gyermek -
korát Debrecenben töltötte, ott járt álta -
lános iskolába. 1988-ban Szegedre köl -
töztek, az érettségit már itt tette le 1989-
ben a Ságvári Endre Gimnáziumban.
     Az egyetemre – a rendkívüli méretű
túljelentkezés miatt – az első alkalommal
nem vették fel, ezért elvégzett egy
számítástechnikai tanfolyamot. Mellette
a Somogyi Könyvtár egyik fiókjában
dolgozott. A következő évben Dr. Sávai
János, Dr. Lotz Antal és Dr. Balogh
József atyák révén került kapcsolatba a
Szemináriummal, ahova rendszeresen
bejárt dolgozni a könyvtárba. Az itt
végzett munka keltette fel Zólyomi
Norbert érdeklődését a teológia tudo má -
nya, illetve a hitélet iránt. 1990-ben lett
elsőáldozó, majd beiratkozott a Szegedi
Hittudományi Főiskolára, ahol hittanári
képesítést szerzett 1995-ben. A főiskolai
évek alatt Dr. Benyik Görgy biblikus
teológia tanár asszisztense lett és a
Biblikus konferenciák szervezésében is
részt vett.
     A Szeged-Tarjánvárosi katolikus
közösséggel és a Tátra téri Szent Gellért
templommal diplomamunkája elkészítése
során került szoros(abb) kapcsolatba.
Komoly kutatómunkája eredményét „A
Szeged-Tarjánvárosi plébánia kialakulása
és a Szent Gellért templom bemutatása”
című egyháztörténelmi szakdolgozata
őrzi, amely helytörténeti értékű, azóta is
egyedülálló tanulmány. A későbbiekben
több teológiai hallgató is forrás munka -
ként használta fel.
     Norbert élete e diplomamunka meg -
írása, azaz az elmúlt 25 év óta folya -
matosan összekapcsolódik a tarjánvárosi
katolikus plébániai közösség életével.

Bár kezdetben néhány évig egy program -
fejlesztő cég munkatársa volt – itt szer -
zett a számítástechnikában szakmai gya -
korlatot – de ezen idő alatt is folya ma to -
san dolgozott a plébániai élet külön böző
területein.
     A plébániai hitoktatásba nagyon ko -
rán bekapcsolódott, már a diploma meg -
szerzésének évében a plébánia (régi)
közösségi házában tartott hittanórát
általános iskolás gyerekeknek. Az
1998/99-es tanévben a Makkosházi Álta -
lános Iskolában, utána több vidéki állami
és egyházi iskolában is dolgozott. Ké -
sőbb óvodai csoportot is vállalt.

     Az iskolákkal párhuzamosan folya -
ma to san jelen van a plébániai hit ok ta -
tásban. A gyerekek minden csoportjában
szívesen fogadták tanítását. Sikereit látva
2006-tól napjainkig hivatalos megbízást
is kapott a Szeged-Csanádi Egyház -
megyétől a hitoktatásra. Jelenleg a
makkos házi Boni fert Domonkos Álta -
lános Iskola a fő területe, de van délutáni
hittancsoportja a Közösségi Házban is.
     Szögi Ildikó tanártársával együtt el -
kötelezetten és nagy szeretettel készíti fel
minden évben a hittanos fiatalokat az
első áldozásra. Szintén közösen tervezik
és szervezik meg a nyári hittantáborokat.
Ezek az utóbbi három évben – az elnyert
EFOP pályázat támogatásával – két
hetesre és 35 résztvevőre bővültek. A na -
gyon tartalmas és érdekes programokat
gyerekek és szülők egyaránt hálásan kö -
szönték meg.

     A hitoktatás azonban csak egyik
területe Zólyomi Norbert széleskörű hit -
terjesztő munkálkodásának. Legalább
ilyen fontos – ha nem a legfontosabb –
sajtóapostoli tevékenysége. Erről ő maga
vall gyönyörű szavakkal a Szeged-
Csanádi Egyházmegye Kateketikai
Irodájának honlapján 2019. február 4-én
megjelent, vele készült interjúban. Ebből
idézünk egy részletet:
     „Az egyik legnagyobb ajándék sze -
rintem, amit a hitoktatás terén kaptam, a
sajtóapostolság. Ez alatt azt értem, hogy
korunk technikai vívmányait az evan ge -
lizáció szolgálatába állíthatjuk; legyen
szó újságról, fényképről, honlapról, le ve -
lező rendszerről, vagy bármely más mé -
diumról, nagy örömmel használom fel a
katekézis során.”
     Soroljuk fel Norbi (bácsi) plébá -
niánkért végzett legfontosabb sajtó apos -
toli tevékenységeit.
1. A Szőlőfürt című plébániai újság
számítógépes tördelő-szerkesztője 1998
karácsonyától.
2. A Szőlőfürt című plébániai újság
szerkesztője és rendszeres cikkírója.
3. A plébániai honlap gondozója és
szerkesztője 2002-től napjainkig.
4. A Szőlő-Levél című heti plébániai
hírlevél szerkesztője, tördelője, elmél ke -
dések írója.
7. A plébániai közösség eseményeinek
fotózása, a fotók rendszerezése, szer -
kesztése és honlapunkra való feltöltése
(lásd: Galéria).
8. A plébániai levelező listák
(képviselőtestület, hívek, hittanos szülők,
EFOP szakmai csoport levelező listái)
létrehozása, gondozása.
9. A plébánia hirdetéseinek folyamatos
közlése a honlapunkon.
10. A plébánia Facebook oldalának
létrehozása és szerkesztése.
11. A Tarjánvárosi Élő Közösség
Alapítvány (TÉKA) híreinek közlése a
honlapunkon
12. Az EFOP-1.3.7-17-2017-00041 sz.
európai uniós pályázat híreinek fo lya -
matos közlése a honlapunkon.
13. A kézzel másolt Biblia munkálatainak
előkészítése, szervezése és átadása
Ferenc pápának (2014-2015).
6. Az „500 hangú Biblia” (Újszövetség)
főkoordinátora: 2016-2018.
7. A „Magyarok Hangzó Bibliája”
(Ószövetség) főkoordinátora: 2019-2020.
8. A teljes Hangos Biblia munkálatainak
előkészítése, szervezése, a hanganyagok
begyűjtése, ellenőrzése, szerkesztése és

Zólyomi Norbert 50 éves



publikálása a Szegedi Nemzetközi Bib li -
kus konferencia honlapján.
     A sajtóapostolságon kívül további
tevékenységekkel is erősíti a plébánia
közösségi életét:
     2004 óta az egyházközségi képviselő-
testület tagja, előbb a hitoktatói, később a
média munkacsoport vezetőjeként.
     2014. december 2-tól kuratóriumi
tagja a Tarjánvárosi Élő Közösség Ala -
pítványnak, valamint a 2018-2021 évekre
elnyert EU pályázat szakmai csoport -
jában szakmai koordinátorként működik.
Vas logikája, rendszerező képessége teszi
átláthatóvá e komoly pályázati munka
minden fázisát.
     Az elmúlt 25 évben a fiatal Zólyomi
Norbiból közösségünkben „Norbi bácsi”
lett. Ő maga így ír alá a hittanosainak
szóló levelekben.
     Hitvallását nála szebben nem tudjuk
megfogalmazni, ezért befejezésül ismét
tőle idézünk a fentebb már említett
riportból:
„Véleményem szerint a küldetésem nem
csupán kateketikai: aki az evangéliumot
szeretné átadni másoknak, annak nem
lehet csak pedagógusi hivatása, egész
személyiségemmel szeretném hirdetni az
örömhírt. Még ha méltatlannak is érzem
rá magam – mint a kafarnaumi százados
–, de tudom, hogy minden helyzetben
meg kell mutatni hitemet, hiszen: „Uram,
nem vagyok méltó, hogy betérj házamba.
Csak szólj egy szót...”

ISTEN ÉLTESSEN SOKÁIG,
NORBI BÁCSI!

BEREZNAINÉ DEÁK JUDIT
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Kis Ilona Caritas Hungarica-díjat kapott
A Katolikus Karitász vezetősége 2012-ben alapította a Caritas Hungarica-díjat. A

kitüntetés az egyház elismerése mindazoknak az önkénteseknek, akik áldozatkész
munkájukkal segítik a hátrányos helyzetűeket, az időseket, betegeket, rászoruló
családokat, valamint a társadalom peremére sodródottakat. Továbbá elismerés
azoknak az önkénteseknek, akik Krisztus szeretetéről példa értékűen tettek tanúságot
szolgálatukban.

A díjat idén – a járványhelyzet miatt – kivételesen nem Budapesten, hanem a
kitüntetett egyházközségében adta át Ancsa-Molnár Hajnalka, az Egyházmegyei
Karitász irodaigazgatója. Az ünnepség október 10-én az esti szentmise keretében
bensőséges hangulatban zajlott le.

Kis Icu, ahogy mindnyájan ismerjük, 2006 óta tagja Karitász Csoportunknak.
Kezdettől fogva nagy odaadással és kezdeményező készséggel vesz részt a munkában.
Különösen jó érzékkel bánik a gyermekes családokkal, szeretettel próbál gondjaikban
segítségükre lenni. Könnyen megtalálja a közös hangot az idős, magányos és beteg
emberekkel, kifejezve a hitre épülő önzetlen segítést. Nem elégszik meg a tárgyi
adományok közvetítésével, szemléletformálásra, lelki támasz nyújtására is kész.
Ezeket az elismerő szavakat hallhattuk Hajnalkától, majd Gyuri atya köszöntése
következett. Mindnyájan jó egészséget kívánunk Icunak, hogy minél tovább
színesítse, gazdagítsa plébániai közösségünk életét.

MAJA

Uram, a Te lényed nem az ajándék,
hanem a szeretet.

Gazdagon osztod javaidat,
Nem vagy számító,

csendben teszed.
Rengeteget adsz,

de nem vesszük észre,
sőt még siránkozunk is.

Bocsáss meg, Uram! Amen.

(Beküldte Baranyi Józsefné)



     Jeromos (latinul: Sophronius
Eusebius Hieronymus) 347-ben született
Stridon, Dalmácia és Pannonia határán,
Csáktornya közelében. 420. szeptember
30-án halt meg Betlehemben. A korai
keresztény egyház teológusa, egyház -
atya. Szent Ambrus, Hippói Szent
Ágoston és I. Gergely pápa mellett Szent
Jeromos a negyedik késő antik egyház -
tanító.
     Jómódú keresztény családban szü le -
tett. Először Milánóban, majd Rómában a
híres Aelius Donatus grammatikusnál
tanult szónoklattant, fi lo zófiát, gramma -
tikát, görög és latin nyelvet. A nagy városi
élet forga taga magával ragadta, jobban
érdekelték a klasszikus költők, külö nösen
Vergilius művei, Ci -
ce ro és Platón filozó -
fiai munkái, mint a
Biblia. Rendkívül
nagy klasszikus mű -
veltségre tett szert:
műveiben kb. 30
ókori szerzőt idéz.
Róma, a birodalom
fővárosa elbűvölte a
vidéki ifjú lelkét. De
Isten kegyelme, tu -
dás  vágya és könyv -
gyűjtő szenvedélye
más útra vitte.

     A legenda szerint
álmában egy angyal
kivette kezéből a
könyveket, és az égi
bíró színe elé idézte.
Az álom hatására 366-ban meg -
keresztelkedett. Végigjárta a Római
Birodalom minden nagyobb városát és az
induló szerzetesközös ségeit, a keleti
remeteségeket. Lemásolta barátja,
Rufinus Tyrannius Szent Hilárius
Zsoltárokról írt kommentárjait és a De
synodis (A gyülekezeti énekről) készített
teológiai értekezéseit.

     373-ban csatlakozott egy aszkéta
csoporthoz Aquilejában (a mai Ljubjana
környékén), ami után zarándokútra indult
a Szentföldre, ahol öt évet töltött re me -
teként Aleppótól nem messze a khalkiszi
sivatagban. Ide is magával vitte könyv -
tárát és innen is levelezett az egész római
bi rodalom területén lévő szerzetesközös -
ségekkel és vezéregyéniség püspökökkel
(130 levele maradt meg) kb. 80 püspököt

és teológust említ meg bennük. Antio -
kheiában kezdett héberül tanulni egy
megkeresztelkedett zsidó írástudótól,
valószínű, hogy több zsidó kereszténnyel
is levelezett. 378-ban vagy 379-ben
visszatért Antiokheiába, ahol Paulus
püspök pappá szentelte azzal a tanáccsal,
hogy folytassa az aszketikus életet.
Jeromos szerzetes maradt.

     Hamarosan Konstantinápolyba ment,
és mintegy két éven keresztül biblia -
magyarázatot tanult Nazianzi Szent
Gergelynél. 382 és 384 között I.
Damazusz pápa tanács adója lett, és a
később szentté avatott Marcella, Lea,
Fabiola és Paula elő kelő római patricius

asszonyok lelki vezető -
je. Heves vérmérséklete
miatt vitáiban sok eset -
ben megsértette ellen -
feleit. Gyakran mondo -
gatta: „Legyél irántam
kegyes Uram, mert
dalmát vagyok”. 
Damazusz pápa halála

után 385 augusz tusában
visszatért Pauli nianusz
testvérével Antio kheiá -
ba. Paula és lánya,
Eustochium később kö -
vették őket, mert a
Szentföldön akartak le -
te lepedni.

Élete végén iskolát
nyitott betlehemi kolos -
torá ban, amelyben kb.

70-80 szerzetes volt és kb. 60 fős
zarándokház tartozott még hozzá. Ezen
kívül még négy kolostort alapítottak,
hármat fiatal lányoknak, egyet pedig férfi
szerze teseknek. Az utóbbi élén Jeromos
állt haláláig. Itt fordította le az
Ószövetségi szentírást héberből latinra,
amely a kö zépkorban használt ún.
Vulgata for dítás alapja lett, ezzel a
fordítással térítették keresztény hitre
Európa pogány népeit. Ebből készült a
katolikus magyar fordítás is, melyet
Káldy György jezsuita szer zetes nevéhez
fűznek, sőt a protestáns Vizsolyi Biblia
fordító közösségének vezetője, Károli
Radics Gáspár is hasz nálta a Vulgata
fordítás egyes verzióját a maga for dí -
tásához.

DR. BENyIK GyöRGy
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1600 éve született Szent Jeromos

Gyukics Péter
fotókiállítása

Szeptember 26-án nyílt meg temp -
lomunkban Gyukics Péter fotó mű -
vész kiállítása. Az „Ég és Föld ta lál -
kozása a korszerű templom építé -
szetben” címet viselő gyűjtemény az
1945-2016 között építetett keresz -
tény templomok merészen új és ki -
emelkedő alkotásait mutatja be.

Felsőpakony, r. k. templom (1994)

Drávasztára, r. k. templom (1948)
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A rendkívüli időszakban bi zony -
talanok voltunk abban, hogy miként
tudjuk a feladatainkat – akár otthon, akár
a plébánián – teljesíteni. A nagyböjti
élelmiszer-gyűjtésünk félbeszakadt, és
csak 7 családnak tudtunk csomagot ké -
szíteni. Felmerültek azonban újabb ké -
rések is: bevásárlás időseknek, infor -
matikai eszközök hiánya a távoktatás
idején, kifizetetlen rezsi számlák ren -
dezése stb. Kezdetben kicsit bátortalanul
tettem ígéreteket, lévén, hogy az ön kén -
teseink zöme 65 év feletti. Ekkor jött a
segítség! Családjaink fiataljai ajánl -
koztak bevásárlásra, számítógép javí tá -
sára, sőt jól működő gépeket is fel aján -
lottak néhányan. Mindezért köszönetet
mondok, és lehet, hogy továbbra is szük -
ség lesz a segítségre.

Az idei évben a Karitász Központnál
rezsi számlák kifizetésére pályáztunk. Az
elnyert, és önerővel megtoldott összegből
8 családnak tudtunk segíteni összesen
105.500 Ft értékben.

A következő kellemes meglepetést az
adventi „Tárjátok ki a szíveteket” ado -
mánygyűjtés okozta. Az „Egymillió
csillag a szegényekért” akció keretében
több mint 80.000 forinttal gyarapodott a
persely, amit ebben az évben nem téli
fűtésre, hanem élelmiszerre fordítottunk.
A tartós élelmiszer-gyűjtés is felülmúlta a
várakozásainkat: az előző évekhez vi szo -
nyítva 30%-kal többet kaptunk (150 kg).
Ehhez jött még a Weöres Sándor Álta lá -
nos Iskola önként vállalt gyűjtése, ami
kb. 40 kg volt. A hűségesen adományozó
vállalkozótól is megkaptuk a csoma go -
kat, sőt az önkormányzat is juttatott 5 db
élelmiszercsomagot az általunk javasolt
családoknak. Így az idén valóban gazdag
ajándékban részesült az 51 támogatott
csa lád (a gyermekes családok nagyobb
cso magot kaptak). Különösen kedves
volt az az ajándék, amit egy idős asszony
adott: 35 db gyermek mellényt kötött
különböző méretben, változatos, szép

színű fonalakból. Ezeket nagy örömmel
fogadták az anyukák a csomag átvé te le -
kor. Hálás köszönet a munkáért, a jó té -
kony gondolatért!

önkénteseink és segítőink kitettek
ma gukért, adománnyal, munkával és
nagy szeretettel szolgálták a közösséget
és a nehéz helyzetben lévő családokat. Ez
mindannyjunknak örömöt okozott, hiszen
bebizonyosodott, hogy számíthatunk
egymásra.

MAJA

Szent Gellért
Közösségi Nap

A koronavírus járvány miatt idén nem
tudtuk megtartani a hagyományos
Pünkösdhétfői közösségi napunkat. Ezért
szeptember 26-án, szombaton Szent
Gellért Közösségi Napot szerveztünk.

11 órától Burányi Roland atya elő -
adását hallgathattuk meg a Közösségi
Ház udvarán. A Kalocsai-Kecskeméti
Főegyházmegye papja nyár eleje óta látja
el a Katolikus Szeretetszolgálat és
intézményei lelkipásztori szolgálatát.

A Katolikus Szeretetszolgálatot 1950-
ben alapította a Magyar Katolikus Püs -
pöki Konferencia azzal a céllal, hogy
gon doskodjon a szerzetesrendek fel osz la -
tása miatt ellátás nélkül maradt, idős,
beteg szerzetesekről és apácákról. Az
állam a szerzetesrendektől elvett, több
mint 600 épületből ötöt jelölt ki a fedél
nélkül maradtak befogadására. A Sze re -
tetszolgálat munkatársai voltak azok,

akik nehéz helyzetükben igyekeztek testi-
lelki jólétükről gondoskodni.

Ezen otthonok lakói határozták meg
az intézmények imádságos légkörét. A
kedves nővérek tanították a személyzetet
példamutató szorgalmukkal, Istenbe he -
lyezett határtalan bizalmukkal. Fel fo -
gásuk szellemében országszerte erős,
szak képzett munkacsapatokat alakítottak
ki.

Ma is igyekeznek gondosan meg vá -
logatni munkatársaikat, akik között sokan
magasan képzettek és elhivatottak a rájuk
bízottak szolgálatában. A rendszeres kép -
zé sek és lelkigyakorlatok nagyban hozzá -
járulnak ahhoz, hogy elkötelezetten, a
Sze retetszolgálathoz tartozás örömében
szolgálják a rájuk bízottakat.

Jelenleg 13 otthont tartanak fenn az
or szágban, melyekről bővebb információ
a https://www.szeretetszolgalat.hu/otthonok
honlapon olvasható.

Az előadást követően a közös ebéd is
a Közösségi Ház udvarán volt. 14 órától a
templomban Gyukics Péter fotográfus
kiállításának megnyitója volt, majd
szent misével zárult a közösségi nap.

ZÓLyOMI NORBERT

Húsvéttól Karácsonyig számíthattunk egymásra



     Szent Gellért püspök ismert és
közkedvelt éneke kiemelt régi
magyar emlékeink közé tartozik.
Dallamát Tinódi Lantos Sebestyén
szerezte 1549-ben, szövegét Magyar
Bálint írta, maga az ének Zsass -
kovszky Ferenc átiratában maradt
fenn. „Ős eleinket a krisztusi hitre,
Végtelen keggyel kegyes Isten vitte.
Gellérttől nyertük, hogy jó lett a
kezdet: Áldjuk a Szentet!” 
     Köszöntsük ma Gellért püspököt,
mint e templom védelmezőjét, s a
csanádi egyházmegye első szent
püspökét, áldjuk tanításáért, és vele
együtt dicsőítsük Istenünket.
     A mai ünnep ószövetségi olvas -
mánya a Bölcsesség könyvéből hang -
zott el. Nagy kérdést juttat eszünkbe:
Miért éljünk igazságban, ha az igazak
élete úgy tűnik, fenyegetésnek és
erőszaknak van kitéve? Ez a Böl cses -
ség könyvének nagy kérdése. Miért
virulnak a hamisak és roppannak
össze az igazak? Ez a kérdés gyakran
foglalkoztatja a mi szívünket is.
Miért fáradozzunk azon, hogy jót
cselekedjünk, és ne hagyjuk, hogy a
világ igazságtalansága győzedelmes -
kedjen, és a rossz legyőzze a jót? A
szentírási könyv szerzőjének bölcs
válasza: „Az igazak lelke Isten kezé -
ben van, és gyötrelem nem érheti
őket”. Hány és hány igaz ember halt
meg, hogy beteljesítse a jót, és nem
mondott le arról, hogy szeretetben
éljen! A szeretetben töltött élet nem
vész kárba, általa örök élete lesz az
embernek. Erősen fogalmaz a II.
Vatikáni Zsinat egyházról szóló ta -
nítása: semmi sem méltó rá, hogy
megmaradjon örökre, egyedül a Sze -
retet, és az Ő műve. Talán az emberek
szemében a vértanúk szenvedése, az
őket érő szenvedések és gyötrelmek
csapásnak tűntek. És mégis életük, ha
rövidebb is volt, mint lehetett volna,
az ítélet napján csak felragyognak, és
megmutatják, hogy az igazi erő a
szeretetben, és nem a másokat le igá -
zó fölényeskedésben, a csak önmagát
menteni akaró büszkeségben van.
Ezért fogalmazza meg ugyancsak a
Bölcsesség könyve: „Nemzetek fölött
ítélkeznek majd, és népeken ural -
kodnak”, ezért tanítja Jézus is, hogy
„boldogok a szelídek, mert övék lesz
a föld”. A szelídségben és a

szeretetben rejlik a diadalmas erő. Ne
feledjük, hogy az igazak életét
jellemző szeretet mindenki számára
ajándék, hiszen az egész világ
gyarapszik általa. Ahogy egy ember
közelebb kerül a beteljesedéshez, úgy
a világ egy darabja is közelebb kerül
a teljességhez, az üdvösséghez. Az
igazak pedig Isten kezében vannak,
nem győzedelmeskedik rajtuk a
gonosz, nem uralkodhat rajtuk a
halál. Figyelmesen kell tehát olvas -
nunk a Szentírást, hiszen az igazak
életéről és tanításáról tájékoztat.
Szent Gellért szavaival élve: „A
Szentírás minden egyes felolvasása
nem üresen elhangzó szó, és nem is
késlekedik annak a meg való sítá -
sában, amit ígér, mert akik en ge del -
meskednek neki, azoknak meghozza
az örök üdvösséget, a gőgösöket
pedig, akik ellene mondanak, örök
büntetéssel sújtja.”

     Küldetésünk, hogy megértsük az
igazak tanítását, jelen esetben Szent
Gellért példáját, és ne hagyjuk ma -
gunkat eltéríteni az üdvösség koro -
nája felé vezető útról. Szentatyánk,
Ferenc pápa a fiatalokhoz írt
körlevelében így fogalmaz: „Az
Egyház kenu, öreg megfigyelőkkel és
fiatal evezősökkel.” Ne hagyjuk
letéríteni magunkat az útról sem
azoktól, akik szerint a túlhaladott

múlthoz tartozunk; és azoktól sem,
akik azt hiszik, hogy mindig tudják,
hogyan kellene viselkedni, vagy
cselekedni. „Inkább szálljunk be
mind ugyanabba a kenuba, és a
Szentlélek mindig új indításaira
együtt keressünk egy jobb világot!”
     A mai evangélium tanítása pon -
tosan erre a győztes melletti hűséges
kitartásra ösztönöz. „Ne féljetek
azoktól, akik a testet megölik, a lelket
azonban nem tudják megölni!” Az Úr
nem hagyja el tanítványait, sőt
mindenki, aki az evangélium ter -
jesztésére szánja életét, az Úr vi -
gaszát kapja már itt a földön. Szent
Ágoston írja Isten városáról című
könyvében: „a tanítványnak a világi
üldöztetések és Isten vigasza között
vezet a zarándokútja. Mit jelent itt, és
most az evangélium buzdítása? Azt,
hogy felül tudunk kerekedni a ne héz -
ségeken, főként a félelmeinken és
hir detjük Krisztus evangéliumát.
Hogy tudatosan meg tudjuk ezt tenni,
fel kell tenni egy fájdalmas kérdést:
Mivel kell szembenézni?
     Az ellenségesek üldözésével. Az
Egyház tagjai a világ 38 országában
szenvednek el hátrányos meg kü lön -
böztetést, vagy üldözést; 21 ország -
ban komoly keresztényüldözés zajlik.
Azon keresztények száma, akik
naponta életveszélyben élik meg
hitüket, közel 300 millió. A világ
„békés” nyugati felén pedig a ke -
resztények módszeres elhallgattatása
és besározása zajlik a tolerancia, és a
szabadság félreértelmezett álarcában.
Sok esetben magukat hívőnek, ke -
reszténynek tartó emberek támadják
legerőteljesebben az Egyház kö zös sé -
gét. De Jézus szava szerint: „ha en -
gem üldöznek, titeket is üldözni fog -
nak”, és mindezek ellenére „minden
szál hajatokat számon tartják.” Ha a
hitünkért gúny, vagy üldözés ér,
akkor tudatosíthatjuk, hogy Jézushoz
tartozunk, mint Szent Péter és János,
amikor büszkék voltak arra, a meg -
ostorozás után, hogy Jézusért gya lá -
zatot szenvedtek.
     Szembe kell nézni a hasonlóan
gondolkodók közömbösségével,
nem törődömségével. A hűség próbája
olykor az a tapasztalat, hogy a
keresztények hitüket vasárnapi,
ünnepi ruhaként kezelik, és a hét köz -
napokban nemtörődöm módon fe lejt -
keznek el a keresztény élet meg -
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„Áldjuk a Szentet!” - Szent Gellért búcsú



nyilvánulásairól, pont akkor, amikor
a szeretet tetteivel mutathatnák meg,
hogy Krisztushoz tartoznak. A fari -
zeusi lelkület próbája ez, a látszat vi -
lá gáé. Látszatra keresztény, de ez
csak egy nagyon vékonyka fedő hár -
tya, mely alatt sok esetben hitet -
lenséget, vagy közömbösséget ta lá -
lunk. E kísértés ellen fel kell éleszteni
magunkban a krisztusi lelkületet, és a
legbanálisabb élethelyzetben is
aszerint kell mérlegelni, hogy Jézus
hogyan szólna, gondolkodna, csele -
kedne az én helyemben.
     Isten nem hagyja magára övéit,
hűséges szeretettel áll mellettünk. Ma
erősödhetünk a felé irányuló hű ség -
ben. Tudatosan dönthetünk a győztes,
Krisztus mellett; bátran szembe néz -
hetünk félelmeinkkel: az ellensé ges -
kedéssel, és a közömbösséggel egy -
aránt; és élhetünk Isten erősítő
jelenlétében. Folytathatjuk az utunkat
a bárkában Isten országa felé öreg
megfigyelőként, vagy fiatal evezős -
ként egyaránt. Szent Gellért sza vait

idézve: „Azt akarja a Szentlélek,
hogy övéi fel legyenek fegyverezve a
láthatatlan támadások ellen is, hogy
legyőzzék a gonosz szellemet. Ennek
a gonosz szellem nek az elűzéséhez,
mint már mon dottam, főként Dávid
lantjára van szükség, azaz Krisztus
drága taní tására és ennek a meg va ló -
sítására. Ez teszi az Istenben hívőket
jólelkűekké.
     Imádkozzunk egyház közsé gün -
kért, egyházmegyénkért, családjain -
kért, a szenvedőkért és kérjük Gellért
pártfogását az Úr országából. Ő
járjon közben értünk, akiről örömmel
valljuk: „Életét még zöld ke resz -
tünkre tűzte, Lett vértanúknak s
főpapoknak tükre. Fehér virághoz
piros rózsát szerzett: Áldjuk a
Szentet! Ámen.”

FüLöP ERNŐ
a Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegye

irodaigazgatója, kalocsai esperes plébános

Fenti beszéd elhangzott 2020. szep tem -
ber 26-án az ünnepi szentmisén.
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A szentmise után templomunk kapujára
helyeztük fel a 2019-ben elhunyt Tóth
Sándor szobrászművész emlékérmét.
Beszédet mondott Dr. Kiss József Géza,
a Szegedi Éremgyűjtők Egyesületének
elnöke. 

Az érem Fritz Mihály szobrászművész
al kotása, aki Tóth Sándor tanítványa
volt. 



     Nem kis izgalommal készültünk
az idei családi nyaralásra. Az ere de -
tileg tervezett júniusi indulást el
kellett halasztani, de a jó Isten se gít -
sé gével a koronavírus járvány két
hulláma között mégis sikerült hat
szép napot eltöltenünk hazánk kevés -
bé ismert keleti szegletében.
     Be kell vallanunk, hogy az utat
Nyír ségnek hirdettük, de valójában
Szabolcs – Szatmár – Bereg tájain
jártunk.
     Minket is meglepett a vidék szép -
sége, a látnivalók bősége, az ott lakók
kedvessége, a kapott élmények gaz -
dagsága. örömmel töltött el a szépen
rendezett falvak, tiszta, virágos,
rendezett utcák és terek látványa, a
nemrég helyreállított műemlékek,
templomok és kastélyok sokasága, a
minket lokálpatrióta büszkeséggel
fogadó helybéli emberek nyitottsága,
barátsága.
     Az út sikeréhez a szép kiránduló
idő is hozzájárult, a kellemes nyár vé -
gi napsütést csak a második napon
zavarta meg egy kiadós eső Nyír bá -
torban, de itt a gyönyörű műemlék
templomok és a felújított Báthori kas -
tély belső termeiben találtunk me -
nedéket.
     Az újság terjedelme nem teszi
lehetővé, hogy utunk minden állo -
másáról részletesen beszámoljunk,
ezért csak címszavakban sorolom fel
a meglátogatott helyeket, azzal az

ajánlással nyomatékosan kiegészítve,
hogy a vírushelyzet alól felsza ba dul -
va aki csak teheti, járja be hazánk e
vidékeit. Negyven boldog utas tár -
sunk bizonyítja, hogy senki sem fog
csalódni! Tehát a rövid úti program: 
Első nap:
     A Debreceni Egyetem központi
épülete a Nagyerdőben. Este érkezés
a szálláshelyre Máriapócsra, a görög -
katolikus egyház gyönyörűen fel újí -
tott Zarándokházába. Szállodai szín -
vonalú szobák, reggeli és meleg va -
csora minden nap. Ebédre hideg úti -
csomagot is kaptunk. A Máriapócsi
Kegyhely és az egész település ha tal -
mas lelki élmény!
Második nap:
     Nyírbátor: Minorita templom, Re -
formátus templom, Báthori várkas -
tély, benne a Báthori Panoptikum.
Délután Vaja, Vay kastély, kuruc em -
lékekkel.
Harmadik nap:
     Vásárosnamény: Beregi Múzeum
– népművészeti értékekkel, Vadászati
kiállítás – öt földrész kitömött vad jai -
val. Délután: Tákos, Csaroda, Tarpa –
három gyönyörű, festett kazettás
református műemlék templom. Kö -
zülük számomra a legnagyobb meg -
lepetés Tákos. Falai vesszőfonatra
tapasztott agyagból és sárból ké szül -
tek, s mivel a sarat mezítláb kellett
dagasztani, ezért nevezik a kis temp -
lomot „mezitlábas Notre Dame”-nak.

A nap érdekessége volt még a tarpai
szárazmalom, ahol valaha a gépek
helyett körbe járó lovak hajtották a
malomkövet. Estére már növekedett a
vágy bennünk jó kis szatmári szilva -
lek vár és szilvapálinka után. Men -
tünk a tarpai utcán, sajnos sehol
semmi bolt. Kis Ica viszont orrát fel -
emelve a levegőbe szagolt és bol -
dogan felkiáltott: Itt valahol lekvárt
főznek! És igaza lett – így szemtanúi
lehettünk a műveletnek: bicikli ke rék -
kel, mosógép motorral hajtott keverő -
lapátok forgatták az üstökben rotyogó
illatos szilvalekvárt. Így jutottunk
hozzá a garantáltan hazai  és házi ter -
mékekhez, pálinkához is termé sze -
tesen.
Negyedik nap:
     Cégénydányád: Kölcsey-Kende
Kúria és kastélypark – csodálatos
öreg fákkal, erdőszerű növényzettel.
A gyönyörűen felújított kastélyban
látványos természetvédelmi kiállítás
van.
Délután további három műemlék
református templom: Gügye, Sza -
mos újlak, Csenger. Megható volt az a
bizalom, ahogy mindenütt bennünket
fogadtak, pedig ide előre nem vol -
tunk bejelentve. A szamosújlaki ref.
lelkésznőt telefonon próbáltuk elérni,
engedélyt kérve a látogatásra. „A
templom nyitva van, de ha még sem,
akkor a lelkészlak villanyóra szek -
rényéből vegyék ki a kulcsot, igyek -
szem én is hazaérni” - mondta ked ve -
sen. S ugyanilyen nyitott volt minden
Isten háza Máriapócson is.
     Csenger is meglepetés volt, itt há -
rom templom áll egymás szom széd -
ságában: a XIII. században épült re -
formátus, a XIX. századi római ka to -
likus és a Makovecz Imre által ter ve -
zett gyönyörű görögkatolikus temp -
lom. Ezt sajnos csak kívülről néz -
hettük meg.
Ötödik nap:
     Nagyar: Luby kastély – előtte
gyö nyö rű rózsaliget.
     Szatmárcseke: Kölcsey Ferenc
sírja és a híres csónakos fejfás
temető.
     Útközben megálltunk egy „bukó”-
nak nevezett duzzasztónál, amely a
Túr vizét vezeti be a Tiszába. Sajnos,
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Kalandozásunk Szabolcs – Szatmár – Bereg tájain
Családi nyaralás, 2020. augusztus 31. - szeptember 5.



ez nem az a hely, ahol Petőfi Sándor
szerint a „kis Túr siet beléje”, de így
is gyönyörű látvány.
     Tiszacsécse: Móricz Zsigmond
em lék ház.
     Túristvándi: Ma is működőképes
mű emlék vízimalom. A molnártól
tud tuk meg, hogy a Túr több ágra
szakadva kanyarog egy darabig a
Tiszával szinte párhuzamosan, ezért
találkoztunk vele több alkalommal is. 
Hatodik nap:
     Tiszadob: Andrássy kastély és
gyönyörű angolkertje, majd haza -
utazás Szegedre.
     A plébánia honlapján és Zólyomi
Norbert facebook oldalán rengeteg
fotó található a kirándulás minden
hely szí néről.

BEREZNAINÉ DEÁK JUDIT
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Egy felújított betlehem
Valamikor az 1960-as években volt az egyházközségünknek egy betleheme, amit a Katona Nándor Közösség tagjai
most újítottak fel. A munka befejeztével idén ezt helyeztük el a templomban. Néhányan látták még ezt a régi betlehemet
felállítva, de nem sok információnk van róla. Kérjük, hogy ha valaki tud róla valamit, az jelezze a plébánián.

A betlehem a felújítás előtt A betlehem a felújítás után

Karantén alatti hitéleti gyakorlatok
A járvány legjelentősebb hatása hitéletünkre az volt, hogy megállította a közösségi életet. Pedig közös imádságra hívott minket
Jézus: „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük” (Mt 18,20). Különösen fájdalmas volt
ez a Nagyböjtben és Húsvétkor. Szerencsére ezt a hiányt plébános atya és a segítői – amennyire lehetséges volt – pótolták.
Interneten keresztül kaptuk az idézeteket a Bibliából, imádságokat és a közvetítést az összes szertartásról a Nagyhéten és
Húsvétkor. Templomunkból közvetítették a vasárnapi szentmiséket, de más templomokban tartottakat is követni tudtuk a TV-ben.
A járvány segített nekem megtapasztalni a különbséget a szentmise nézése és a szentmisén való részvétel között. Hiányzott a
találkozás Jézussal az Eucharisztiában. Ez viszont részben pótolható volt minden nap úgy, hogy az Oltáriszentséget a templom
üvegajtaján keresztül láthattuk. Így egyfajta szentségimádást végezhettünk.

KRySTyNA



     Az idei nyári táborunk helyszíne ismét Telkibánya
volt. Nem tudunk elszakadni ettől a vidéktől, s izgatta a
fantáziánkat, hogy az új konyhás nénik hogyan főznek.
     Vasárnap estére mindenki szerencsésen meg érkezett.
Nagy volt az örömünk, hiszen régen találkoztunk
személyesen egymással.
     Hétfőn lelki napot tartottunk, ennek keretében jól
összebújtunk egy szekrényben (illetve kinek hol jutott
hely) a Kalocsai család szobájában – hogy mi okból, azt
fedje jótékony homály.
     Kedden elvonatoztunk Pálházáról a Kőkapuhoz,
hogy leteszteljük, mennyit bír egyes férfiak új szandálja
a hegyi ösvényeken. De ez sajnos együttműködés
hiányában nem derülhetett ki. Alföldi tanösvényekhez
szokott lábunknak váratlan volt a meredek kis túra:
hegyre fel hegyről le a Rostalló végállomásnál.
     Esténként idén is volt lehetőség kisebbeknek-
nagyobbaknak kézműveskedésre: fa alapokra
égethettek mintákat, írhattak vicces üzeneteket a kreatív
felnőttek. Fonódtak színes karláncok a textiltáskák
egyre díszesebbek lettek.
     Szerdán délután szervezőink stressz tűrő képességét
vizsgáltuk, melyik család mikor és hogyan ér a várnéző
program indulásához a Magyar Nyelv Múzeumában
eltöltött rövid látogatás után.
     Csütörtökön Hejce körül gyalogtúráztunk. A
technika segítségével Béla többször a jó útra terelt
minket, így időben haza értünk az esti borkóstolóra.
     Pénteken útban hazafelé megálltunk a Tisza tavi
ökocentrumnál. Itt indításként táborozásunk egyik
legnagyobb kihívásán vettünk részt. Kisebb káosz
alakult ki a tömeg miatt a pénztárak és a parkolók körül.
Nem sikerült ugyanannál a bejáratnál parkolnunk. A
határozott kisebbség meggyőzte a többséget, hogy ők
jöjjenek át gyalog a másik kapuhoz a déli tűző
napsütésben. Elvégre a létszámuk is nagyobb és a
kisgyerekek is velük vannak. Ez után a szelíd lelkek
mégsem löktek be minket a vízbe, ezt utólag is
köszönjük. De így is sikerült a tervezett és előre
bejelentett időpontban csapatunknak teljes létszámmal
belépnie a főkapun. Egy óránk volt az aklimatizálódásra
a tömeghez és hőséghez, a helyszín számtalan
látnivalóinak feltérképezéséhez.
     Hajótúránk a tavon 14 órakor indult lelkes és ügyes
sofőrrel. Gyönyörű vízi világ tárult elénk, náddal,
sulyommal, kárókatonával. A bátrabbak még frissen
szedett sulyomvelőt is kóstolhattak.
     Innen már ki-ki ment, amerre látott, maradandó
emlékekkel a tarsolyában. Hálás köszönet a tarsoly
tartalmáért mindenkinek.

PECHAN KRISZTINA – JUHÁSZ JÓZSEF
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Hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe...
(KNK családi nyaralás 2020. augusztus 16-21.)



Cserkész csapatgyűlés
     Idén ősszel ismét elkezdték mun -
kájukat a cserkészek, s hogy az évet
méltóképpen megnyissák, össze hív -
ták a cserkészcsapat apraját és nagy -
ját a csapatgyűlésre.
     A cserkészév megnyitásával egy
új éves keretmese is elkezdődött. Idén
a cserkészek a cigányság kultúrájával
és történetével ismerkednek meg, így
a gyűlés is ezt a témát dolgozta fel. A
gyerekek megválasztották az új vaj -
dát, s ennek örömére még táncra is
perdültek.
     A sok játék és nevetés közepette
az is kiderült, kik azok az ügyes cser -
készek, akik idén szerezték meg őrs -
vezetői képesítésüket, és kik azok,
akik most kezdhetik el ezt a képzést.
Idén négy fiatal vághat neki az
őrsvezetővé válás felé vezető útnak.

mikulás bennalvás
     Ebben az évben is együtt várták a
cserkészek a Mikulást. December 7-
én este kezdődött a Mikulásváró
mulatság a közösségi házban. Ren -
geteg játékkal és remek progra mok -
kal várták a szervezők a kicsiket és
nagyokat.
     Két csapat megküzdhetett a
Mikulás-torta alapanyagaiért, ám a
végén kiderült, csak együttes erővel
tudják elkészíteni a Télapó kedvenc
süteményét, amit amint elkészült,
rögtön be is csomagoltak, és el küld -
ték az Északi-sarkra.
     Később a gyerekek mézeskalács-
sütéssel múlatták idejüket, csapa -
tokban kellett karácsonyfát formázó
süteményeket sütniük. Az eredmény
egyszerűen fergeteges lett! Csak úgy
illatozott a konyha! 
     A cserkészek még lefekvés előtt
kikészítették csizmácskáikat, hogy az
éjszaka biztosan megtalálja őket a
jóságos Mikulás. Reggel volt is nagy
öröm, mikor észrevették a sok kedves
ajándékot a kiscipőkben!

MARGARÉTA ŐRS

Cserkésztábor 2020
     Az idei cserkésztábor megren de -
zésére július 18-26. között került sor
Dubicsány közelében. Dubicsányig vo -
nattal mentünk, onnan pedig gya lo -
goltunk a táborhelyre, ahol fel állí tottuk
a sátrakat és megvacsoráztunk. 
     Az időjárás kezdetben nem volt túl
kedvező: sokat esett az eső és óri ási
sártengerek alakultak ki. Volt, aki nek
beázott a sátra és át kellett köl töznie.
Ahogy teltek a napok, sze ren csé re
egyre jobbra fordult az idő, a vé ge felé
már-már szinte ége tett a Nap.
     Mivel az erdőben nem sok víz volt,
így minden nap valaki lement a faluba
és hozott. Az ételt helyben készítettük
tábortűzön. Az éjszakák kissé hűvösek
voltak, valamint reg gel re tucatnyi bo -
gár gyülekezett a sát rakban. A szú nyo -
gok sem lustál kodtak: a tábor végére
mindenkin leg  alább 50 csípés piro so -
dott. Más állatok is meg láto gat tak:
egerek a kéz mosóban; vaddisznók az
étkező sátor környékén; borzok a túra
során, valamint kullancsok és pókok.
Az egyik túra után azt vettük észre,
hogy Bormegissza Gergely és a Vajda
lá nya eltűnt. Néhány óra elteltével
meg jelentek, bocsánatot kértek, ami ért
elszöktek és közölték, hogy sze ret né -
nek összeházasodni. A ci gány ság tör vé -
nye alapján ugyan azé volt a Vajda
lánya, aki legjobban tel jesít a pró bá -
kon, de a Vajda mivel látta, hogy sze -
retik egymást, bele egyezett  a dologba,
így még aznap hatalmas lakodalmat
tartottunk.

BŐVÍZ DÁNIEL BENEDEK
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A sártól megkímélődött utolsó ruhadarabjainkban pózolva



Adventi gondolatok
     A minap, egyik este a vacsoránál
gyermekeim (mármint a két kisebb,
akik még nem „repültek ki”) óvo -
dáskori emlékeikről beszélgettek. A
kérdésük felénk az volt, hogy vajon
miért éppen ezek, a sokszor talán je -
len téktelennek tűnő dolgok ragadnak
meg az emlékezetünkben?
Férjemmel igazi, megnyugtató
magyarázatot nem tudtunk adni rá. 
     „Az emlékezésnek saját mozgás -
tere és röppályája van, s mindig ki -
neveti pár évtizedre tervezett halandó
kezemet, amellyel hárítani vagy
időzíteni szeretném. Azt konzervál
örök érvényűen, amit ő tart lénye ges -
nek, s maga dönti el, mit mikor vetít -
sen vissza belőle.” írja Szabó Magda
Lukács Evangéliuma c. novellájában. 
     Míg gyerekeim az immár két
lánggal lobogó adventi koszorú körül
ülve az ovis emlékeiket odahagyva,
már az iskolásnál tartottak, én el ka -
landoztam a karácsonyi emlé keim
irányába.
     Az én egyik első gyermekkori em -
lékem 4-5 éves koromból való, ka rá -
csonyi emlékfoszlány. Akkoriban
még igen hidegek voltak a telek, ter -
mészetes volt, hogy a karácsony „fe -
hér”. Szentestére édesanyám szülei -
hez mentünk a falu szélén álló kis
házukba nagynénémékkel, unoka test -
véreimmel együtt. Az egész házban
egy szobát fűtöttek vaskályhával, itt
beszélgettünk, játszottunk az éjféli
miséig, ahova együtt indultunk. Az
első csendítés után készülődni kezd -
tünk. Nagymamám, aki még a sok -
szoknyás fekete népviseletet hordta,
magas, vékony, szikár asszony volt,
rongyokat tekert a csizmájára, hogy a
síkos, jeges úton el ne csússzon.
Majd mielőtt a nagykendőt magára
tekerte volna, először engem vett a
hátára, s csak aztán csavart be
mindkettőnket a meleg fekete
nagykendőbe. Így in dul tunk el az
éjféli misére... Nem em lékszem arra,
mit kaptam azon a ka rácsonyon, de
emlékszem az útra, ahogy a Vadász
utca végétől a temp lomig értünk. A
hideg hó nyi kor gá sára mama talpa
alatt, a csillagos ég re. Talán soha nem
éreztem maga annyira jól, mint ott a
mama hátán a meleg kendő szorításá -
ban.

     A következő ilyen bevésődött
karácsonyi emlékem már egyetemista
korom végéről, Szegedről származik.
Leendő férjemmel, hogy ki tudjunk
jön ni a havi ösztöndíjunkból, mate -
matika korrepetálást is vállaltunk.
Vagyis „igazi” karácsonyfára nem
volt pénzünk. Amikor már a sarki
bolt parkolójából elpakolt a faárus,
le men tünk és az otthagyott csenevész
fácskákból választottuk egyet. A
karácsonyfánk igen sajátos volt,
tulajdonképpen nem volt meg csak az
egyik oldala, ezért felerősítettük a
falra. Otthonról hoztunk egy-egy
díszt, melyek azóta is – 30 év óta – ott
„figyelnek” Karácsonykor a fáinkon.
Hogy vajon miért maradt meg ez az
emlékeim sorában? Nem a fa különös
alakja miatt. Ekkor éreztem először
biztosan magamban, hogy olyan
férfival állítottunk egy kis fát, akivel
még nagyon sokat szeretnék.
     Pár év eltelik, és már tolakodik is
a következő karácsonyi emlék. Mióta
külön családom van, a Szentestét
min den évben otthon töltöttük Sze -
geden a gyerekekkel, de első és má -
sodik ünnepen a szüleinkhez utaz -
tunk. Édesanyáméknál a karácsonyfát
mindig a hideg előszobába állította a
Jézuska.

     Mikor Orsi lányom úgy négyéves
volt, édesanyám elővett egy régi, ko -
pott, de meleg szőnyeget, s azt terí -
tette a hideg kőre, hogy mikor érke -
zünk, mi és nővéremék családja, és
kibontjuk a nagy gonddal oda ké szí -
tett ajándékokat, ne fázzanak fel a
gyerekek. A fa alatt gyönyörű dolgok
várták Orsit, baba és könyv és társas -
játék. Mikor mindenki kibontotta az
ajándékot, nagy szemekkel nézett
körbe, hogy hiszen a legfontosabbat
senki nem vette még észre csak ő:
„Mama, a Jézuska jó meleg sző nye -
get is hozott!” Akkor úgy tűnt, hogy
édesanyám aprónak tűnő gondos ko -
dása, a jó meleg öreg szőnyeg felül -

írta mindazt a sok gazdagságot, amit
a fa alatt találtunk.
     Aztán ismét eltelik pár év, meg -
szü letett Bori lányunk. Hogy a kis ba -
bával ne kelljen autózni, édesapámék
nagy nehezen „kötélnek álltak”, hogy
lejöjjenek Szegedre az ünnepekre.
Édesapámnak az volt a szokása, hogy
kikötötte a kész karácsonyfát, nehogy
eldőljön és összetörjenek a szép dí -
szek. Szegedre abban az évben hatal -
mas, plafonig érő fa érkezett a gyere -
keknek. Tivadar ki is kötötte, ahogy
apósától „tanulta”. Édesapám azon -
ban az utolsó pillatanban odalépett a
már szépen feldíszített fához, hogy
kipróbálja, minden rendben van-e?
Jól meghúzta a fát, azzal, hogy
„Aztán jól odaerősítetted-e édes
fiam?”. A fa óriási csattanással a
szoba közepén landolt. Először per -
sze dermedt csend, majd hatalmas ne -
vetés. Azóta nem telt el Karácsony,
hogy ez ne jutna eszünkbe a ki kö tö -
zés manővere közben. (Remélem
Édesapám megbocsájtja, hogy ezt
most leírtam).
     A következő, egy időre mindent
felülíró karácsonyi emlék az, amikor
gyerekeink talán csak érezték, de mi
felnőttek már tudtuk, hogy a karácso -
nyaink sorában minden bizonnyal
megváltozik valami. Tettük a ka rá -
cso nyi „rituálét”, ahogy szoktuk, de
éreztük, hogy ilyen, és mint az
eddigiek voltak, soha nem lesz több.
Hiányozni fog valaki, nagy űrt
hagyva maga után. Orsi (akkor volt
19 éves) ajándékain kívül magával
hozta a hegedűjét is Pázmándra.
Amikor már mindenki elment,
becsukódott édesanyámmal az egyik
szobába. Én kintről zokogva hall gat -
tam ahogy játssza neki Camille Saint-
Saëns: A hattyú c. darabját. Azóta
nem hallottam tőle ezt hegedülni.
     Aztán ismét kimaradt néhány év a
karácsonyi emlékfűzéren, s egyszer
csak a fa alá bekerült az ajándékok
közé egy majd 100 éves, kézzel fa -
ragott bölcső, szépen felújítva. Az
aljára vésett nevek mellé (Farsang
Rozália, Margit, András, Erzsébet,
Imre) felkerült egy egyhónapos kis -
fiúé is, aki akkor, 2019 karácsonyán
elfoglalta benne felmenői helyét. Az
érzés felejthetetlen. 
     A gondolataimból a gyerekeim
kacagása szakított ki.
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     Az idei karácsony biztosan más
lesz, mint a korábbiak. Akiknek a
COVID rendelkezések miatt távol
kell lenniük szeretteiktől, s
magányosan töltik emiatt az
ünnepeket, nem a szép emlékek sorát
bővíti majd ez a nap. Nézzünk szét
környezetükben, tudunk-e valami
módon segíteni és apró örömöt okoz -
ni a magányosan ünneplőknek. 
     Advent ideje van. Az ember
elcsöndesül, magába néz, s ha van rá
alkalma, fűszeres forralt bort, vagy
gőzölgő boros teát kortyol, süteményt
süt. A fogyasztó az áruk földíszített
szentélyében vásárol, tolong, aján dé -
kot halmoz ajándékra.
     De mi az Advent üzenete? Hogy
még ebben az izzadságos igyekezet -
ben is meg-megcsillan néha bennünk
a vágyakozás. Valami méltóra. Hogy
pakkok és plázák reménytelen, izga -
tott hatalmán túl végre eljussunk a
Karácsony belső békéjéig.
     Kívánom, hogy mindenki önök
közül találja meg az ünnepi ké szü lő -
dés során ezt a belső nyugalmat,
békét, s hogy ki-ki ajándékain kívül
mindenekelőtt szíve melegét adja át
hozzátartozóinak, barátainak, munka -
társainak.

PROF. DR. FARSANG ANDREA

A Római Katolikus
Egyházról

     „Olyan páratlan, tündöklő vallás
egy sincs, mint a tiétek. Tiszta köl -
tészet... Ti nem is sejtitek, milyen
széppé és változatossá tettétek az
életet, amely magában fárasztó és
unalmas. Ti ünnepeitekkel részekre
bontottátok az évet. Szolgálatába
állítottátok fel a csúcsokat: építészet -
ben, szobrászatban, festészetben,
zené ben, költészetben egyaránt.
November 1-jén, amikor kezdődik az
őszi vörös hervadás, kiviszitek az
embereket a temetőbe, és meg gyújt -
játok a kegyelet gyertyáit és mécs -
lángjait. Virággal borítjátok a sírokat,
és figyelmeztetitek a világot az
elmúlásra... Amikor megjön a decem -
ber, hajnali misét tartotok. A hajnali
kék ködben lámpásos em berek ban -
dukolnak a kivilágított kis falusi
temp lomok felé, és teli torokkal
énekeltetitek az „Ó fényességes szép
hajnal”, kezdetű ódon ádventi éneket.
A nappalok egyre rövidebbek lesz -
nek, a sötétség egyre sűrűbb és
hosszabb. És ti azt mondjátok: nem
kell félni. Majd jön valaki, aki elűzi a
sötétséget, és sose látott fényt gyújt a
világnak. Az ádventi emberek remél -
nek, és várják a fényt. A várako -
zásban kicsordul az ajándékozási
kedv. Titokban vásárol játok szerettei -
teknek az emlék tár gyakat, hogy
szeretettel ünnepeljétek együtt a fény
születését. És a sötétség mélypontján,
december 24-én, amelyet „szent es -
tének” neveztek, megrendezitek
Jézus születésének má morában azt a
hallatlan és páratlan karácsonyi
tűzijátékot, amelynek szi porkái New
york-tól Tokióig lát szanak. – Akkora
az öröm, hogy a világ táncra perdül. –
De pár hét múl va ismét üstökön
ragadjátok az embert, és azt mond -
játok neki: Elég volt! Hamut hintetek
a kijózanult fejekre és azt mondjátok:
Emlékezzél ember, hogy porból vagy
és porrá leszel! És igyekeztek meg -
győzni a világot, hogy mindenkinek
szen vednie kell. A Kálváriára járat -
játok az embereket, és a szenvedés
szépségeit magya rázzátok nekik… És
megjön a nagyhét. Elnémítjátok a
harangokat. Felállítjátok a nagy
Halott sírját. És döbbenve áll a világ
a nagy ravatalnál. De nagyszombaton

felzúgatjátok a Rómából visszatért
harangokat. Aranyos karingbe öltöz -
tök, és megindul az öröm mámorában
ujjongó körmenet. – Alleluja! Föl tá -
madt Krisztus e napon. A körmenet
szegélyén sorfalat állnak a fák, zöld
rügyekkel figyelnek rátok. – Igen!
Igen! – mondogatják. Valóban itt van
a feltámadás, a tavasz.
     Olyan szép mindez, hogy az Egy -
házhoz akkor sem volna szabad
hozzá nyúlni, ha Isten nem volna sem
égben, sem bennünk. Ha valami
szörnyű hatalom kipusztítaná a
világból a virágokat, a színeket, és
hamuszürkévé tenné a földet, vagy
eltörölné a modern ember játékszerét,
a sportot, nem okozna akkora kárt,
mintha az Egyházat törölné el.”

KOSZTOLÁNyI DEZSŐ
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A Nyugdíjas Klub látogatása
a Füvészkertben

A Nyugdíjas Klub látogatása
a felújított Múzeumban



Akikért a harang szólt

     A trianoni békediktátum 100. év -
fordulójára készülődve jutott eszem -
be az a gondolat, hogy katolikus kö -
zösségünk központja, a Szent Gellért
templom tulajdon képpen egy trianoni
emlékhely szívében, a Tátra téren áll,
a Fodorkert néven ismert városrész
középpontjában.
     Szeged TRIANONI EMLÉK HE -
LyE Fodorkert.
     A Tátra teret körülvevő utcák neve
tanúsítja ezt:
     Az Eperjesi, Bártfai, Máramarosi,
Rozsnyói, Iglói, Lőcsei, Késmárki,
Ungvári, Murányi, Uzsoki, Homon -
nai, Pöstyéni, Zsolnai, Zólyomi, Sel -
meci, Szakolcai, Trencséni utcák és a
Tátra tér lakóit emlékeztette a 100.
évfordulóra június 4-én délután fél 5-
kor a Szent Gellért templom ha rang -
szava. 
     Sokan hallgattuk együtt, meg -
rendült, fájó szívvel.
     Nem lehet véletlen, hogy szűkebb
pátriánk utcáit kivétel nélkül az 1920-
ban elszakított Felvidék földrajzi
neveiről nevezték el. A névadás kö -
rül ményeiről Péter László, magyar
irodalomtörténész, egyetemi tanár,
várostörténész, nyelvész, folklorista.
1974-ben kiadott „Szeged utcanevei”
című könyvében találtam érdekes
részleteket:
     „A telepek utcanevei – Az említett
alkalmi névváltoztatásoknál sokkal
alaposabb benyúlást jelentett Szeged
utcanévrendszerébe az az országos
kezdeményezés, hogy addig névtelen
utcáknak a történelmi Magyarország
városairól, községeiről, hegyeiről,
vizeiről adjanak nevet. Először a
Szegedi Új Nemzedék 1927. február
26-i száma adott hírt arról, hogy a
megszállott városokról nevezik el a
főváros utcáit.
     Csak öt évvel később, a Dél ma -
gyar ország 1932. augusztus 11-i
számában, a 250 névtelen utca című
cikkben olvasunk a terv szegedi
megvalósításáról. „...A telepekről
volt itt szó elsősorban, mert a So -
mogyi telepen kívül – ahol, mint
ismeretes, amerikai rendszer szerint,
számokkal jelölték meg az utcákat - a
sok város körüli telepen az utcák nin -
csenek elnevezve. A mérnöki hivatal
most beterjesztette a kimutatást,
amelyből kiderült, hogy mintegy 250

utcát kell elkeresztelnie annak a
bizottságnak, amit erre a célra össze -
állítanak. A bizottság elé több javaslat
kerül... végül a harmadik javaslat az,
hogy minden utca irredenta el ne ve -
zést kapjon.
     E javaslat szerint a várostól
északra fekvő telepek utcáit az északi
részen elszakított területek váro sai -
ról, hegyeiről és folyóiról neveznék
el, az újszegedi telepek utcáit Erdély
városairól, hegyeiről és folyóiról,
Kecskés- és Klebelsberg-telepet a
Bánát és Bácska helységeiről, a
Rothermere*- és Gyula püspök-
telepek** utcáit pedig Nyugat-
Magyarország elszakított hegyeiről
és folyóiról neveznék el…”
     A bizottság, bár tevékenységéről
közelebbi adataink nincsenek, a
harmadik megoldás mellett döntött.”  

     A névadó bizottság tagjai Móra
Ferenc, Sz. Szigethy Vilmos, dr.
Szalay József, a Dugonics-Társaság
elnöke és dr. Lugosi Döme voltak.
     „A városi mérnökség…1933-ra
készült el a telepek utcaneveinek
tervezetével…Csak bő fél év múlva –
már Móra Ferenc halála után, 1934.
április 28-án – kaptunk hírt arról,
hogy a telepek utcáinak elnevezése
megtörtént. A táblák kicserélését meg
is kezdték, de félbe kellett hagyniuk,
mert a városnak nem volt ezer pen -
gője a táblákra. Hogy pontosan mikor
kerültek végül mégis föl a táblák,
nem tudjuk; tény, hogy e nevek
először az 1939. évi város térképen
jelennek meg.”
     Péter László könyvének tanúsága
szerint tehát nemcsak Fodorkert utcái
kaptak nevet az elszakított terüle tek -
től, igaz, hogy ilyen egységes szer ke -
zetben csak itt valósult meg.

     A data2.openstreetmap.hu honlap
hivatalosnak tekinthető adatai szerint
ma Szegeden összesen 1469 utcanév
van, ebből Trianon emlékére el ne -
vezett 68.
     Erdélyre emlékeztet Újszegeden
16 utca, a Délvidékre Alsóvároson,
Móravárosban és Béketelepen 18
utca, Burgenlandra és Szlovéniára
Móravárosban 7 utca. Felvidék vezeti
a sort 27 földrajzi névvel, ezek döntő
többsége Fodorkertben található.
Ezért vettem a bátorságot, hogy
Szeged trianoni emlékhelyének Fo -
dor  kertet nevezzem.

BEREZNAINÉ DEÁK JUDIT

* Rothermere-telep:
A Lajta, Mura, Bakay Nándor utca és
a Vásárhelyi Pál utca határolta terü -
let. Az Országos Földrendező Bi -
zottság 1928 novemberében 56 ház -
helyet osztott itt ki, s két év alatt 32
ház épült föl… Lord Rothermere
(1868-1940) angol lapkiadó vállalat
tulajdonos, 1917-18-ban légügyi
miniszter, a brit befolyás növelésére
törekedve karolta föl a magyar
revíziós terveket…Hálából nevezték
el róla a pár utcából álló telepet…  
(Forrás: Péter László: Szeged
utcanevei)
** Gyula püspök-telep:
A Fonógyári út, Dorozsmai út, MÁV
utca és Vasutas sor határolta terület.
Névadója Glattfelder Gyula (1874-
1943) 1911-től csanádi püspök.
Hajdan rabtemető volt itt.
(Forrás: Péter László: Szeged
utcanevei)
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Wass Albert: Üzenet haza
(részlet)

Maradnak az igazak és a jók.
A tiszták és békességesek.

Erdők, hegyek, tanok és emberek.
Jól gondolja meg, ki mit cselekszik!
Likasszák már az égben fönt a rostát

s a csillagok tengelyét olajozzák
szorgalmas angyalok.

És lészen csillagfordulás megint
és miként hirdeti a Biblia:

megméretik az embernek fia
s ki mint vetett, azonképpen arat.

Mert elfut a víz és csak a kő marad,
de a kő marad.



2020. dECEmBER                                                Szőlőfürt                                                    15

örök mennyei Atya,
tündöklő fény ragyogó mosolya,
szentség és szeretet Királya!
leborulva imádlak
a Szentháromság ölelésében
áldott Édesanyánkkal,
dícsőítlek a szent angyalokkal,
magasztallak az üdvözült lelkekkel,
himnuszt zengek a szeráfokkal!
tied vagyok, Veled maradok,
Érted élek, Neked szolgálok,
áldott legyen szent akaratod,
most és mindörökké! Amen.

(Beküldte Baranyi Józsefné)

mikulás, 2020. december 6.

Ebben az évben a járványügyi sza -
bályok betartása miatt sajnos a Mi -
kulás személyensen nem tudott el -
jönni templomunkba, de az általa
kül dött édességet hitoktatóink ki -
osztották a gyerekeknek a szentmise
után.

Az Örök Világosság fényeskedjen
nekik, nyugodjanak békében!

† Ábrahám Ilona
† Barki Mátyásné Balog Éva
† Básti Gáborné Pap Irén
† Bicski Istvánné Keresztes
Veronika
† Brunner Szilvia
† Csák Istvánné Träger Anna
† Csóti János Mihály
† Csurel Jánosné Boriák Ilona
† Dr. Csernay Lászlóné Dr.
Folthy Mária
† Dr. Vinyovszky László
† Farkas Kálmánné Kis Edit
Etelka
† Felbáb Mihályné Németh
Mária
† Forrai Kornélné Farkas Margit
† Friedmann Éva
† Gazdag Gyuláné Paja Ilona
† Halápi Ferencné Dr. Sári Ilona
† Horváth Imréné Sustik Margit
† Horváth László Attila
† Juhász Imre
† Ketskeméthy Julianna
† Kovács Sándorné Ling Gizella
† Mátó Katalin
† Molnár Károly Mihályné
Csernus Ilona
† Pernyész Istvánné Kovács
Margit
† Pintér András László
† Réhon József Károly
† Tarajossy Anna Zelma
† Tátray Barna
† Vígh Jánosné Szabó Ilona
† Zántó István

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

• Ambrus Viktória Ilona
• Bakos Dominik Gábor
• Baráth Éva Zsuzsanna
• Gorcsa Gellért
• Kiszin Anna Éva
• Kiszin Léna Alíz
• Kiszin Lilla Marica
• Miksi Szabolcs
• Németh Kinga
• Papp Emília
• Radics Gergely
• Rasztik Ferenc
• Ruszkai Bence
• Somfay Nimród
• Szabó Hanna
• Szabó Sándor
• Szaszkó-Bogár Simon
• Tóth Rika Klára

Sok boldogságot kívánunk az új
házasoknak!

Tóth Szabolcs – Tóth Renáta
Dr. Somfay Márton – Őrsvári Zita

Révész Attila – Gazdag Márta

A gyógyszer neve:
Jézus

Október közepén kezdődött: kicsit
köhögtem, kicsit fájt a fejem. Eltelt egy
hét, és a tünetek egyre erősebbek lettek,
majd szembesültem a ténnyel: pozitív
lett a tesztem a férjemmel együtt.

A háziorvossal telefonon értekeztünk,
és kaptuk az utasításokat és a gyógy sze -
reket, majd 24 órás megfigyelés kö vet -
kezett a II. Kórházban. Pár nap elteltével
megérkezett a lázas állapot. Hidegrázás,
39 fokos láz, fejfájás, szenvedés, anti -
biotikum.

Közben sokan érdeklődtek, együtt
éreztek velünk, imádkoztak értünk.
Keddtől péntekig 39 fokos lázas állapot
után teljesen erőtlenné váltunk. Majd
pénteken délután Márti telefonált, hogy
Gyuri atya engedélyével áldozhatok.
Hatalmas öröm és várakozás volt
bennem! Miután a szentáldozásban
magamhoz vettem Jézust, a lázam egyik
pillanatról a másikra megszűnt és nem
tért vissza.

A betegségben újra megtapasztaltam,
hogy Jézus ad erőt a nehézségek el -
viseléséhez, Ő gyógyít. A szenve désben
is velünk van, nem hagy el!

Köszönet Jézusnak, Gyuri atyának,
Mártinak, és nem elhanyagolva az
orvosok emberi tevékenységét, hogy e
kegyelmet segítettek megélnem!

RÓZSA
Egyházzenei koncert, 2020. szeptember 19.



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: 2020. december 22.

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

Bérmálás, 2020. október 4.
Plébániánkon Pünkösdkor a bérmálás elmaradt és a felkészítés is félbeszakadt a

vírushelyzet miatt. Sok volt a bizonytalanság, de ősszel lehetőség nyílt a folytatásra, hogy heti
rendszerességgel találkozzunk. Október 3-án lelki napot tartottunk a bérmálkozók részére.
Nagyon örültünk, hogy október 4-én fiataljaink felkészülten részesülhettek a nagykorúság
szentségében! A Bérmálás szentségét Gyuri atya szolgáltatta ki számukra. Az alábbiak
részesültek a szentségben (zárójelben a bérmanév):
Csanádi Dóra Luca (Hedvig), Dobó Zsombor (Ferenc), Erdei Botond Csaba (István), Erdei Éva
Boglárka (Franciska), Hegedűsné Németh Edit (Teréz), Kalocsai Nóra (Chiara Luce), Perényi
Hajnalka (Janka), Szűcs Gergely (Domonkos), Szűcs Kata (Jolán), Temesvári Ákos Márk
(Bálint), Tóth Erik (Miklós), Tóth Virág (Gréta).

Elsőáldozás, 2020. november 15.
Az elsőáldozásra való felkészítést is érintette a koronavírus helyzet, így a tavaszi első

találkozás után online módon tartottuk a kapcsolatot a gyerekekkel és szüleikkel. Hál’Istennek
nagyobb fennakadást nem okozott a járvány, mivel nálunk az a szokás, hogy felkészítő
intenzívebb szakasza őszre esik. Szeptembertől folytathattuk a személyes találkozásokat. A
szép időjárás is segített bennünket, több foglalkozást illetve a katekumenátus állomásait is a
szabadban tartottuk. A lelki nap október 23-án volt. Amikor a gyónásra készültünk, a templom
előtt ültünk le beszélgetni. Több próba után a gyerekek november 14-én végezték el az első
szentgyónásukat, majd másnap vehették magukhoz az Oltáriszentséget. Az alábbiak részesültek
a szentségben:
Barta Bálint, Gombos Dániel, Horog Ferenc Álmos, Kiszin Anna Éva, Kiszin Lilla Marica,
Kovács Bálint Patrik, Kőrösi Hunor, Lakatos Noémi Eszter, Nemes Luca Borka, Perényi Attila,
Szávics Zalán, Szlobonyi Gellért, Szlobonyi Mátyás.


