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Kedves Szentmihályiak!
Időszerűnek érezzük azonban a lelkipásztori munka
Ahogy tapasztalhatják, közösségünk folytonos változás- pontosabb megtervezését is. Sajnos úgy tűnik, a plébánia a
nak van kitéve, miközben jól tudjuk, hogy a változás csak az közeljövőben nem kap saját plébánost; mindez jellemző a
állandóság érzésével lehet igazán elfogadható. Szükségünk magyar és általában az nyugat-európai helyzetre, hozzá kell
van arra, hogy legyen egy biztos pont az életünkben, ami szokni, bármennyire idegen és nehéz. A közösség intenzív
tartós, ami egy jól átlátható időre nézve is ugyanaz marad, pasztorális ellátása azonban szükséges, biztosítása kötelező.
és nem módosul.
Ennek megfelelően a plébániai kormányzóság (melynek feEz év szeptemberében megköszöntük Domonkos Mik- lelőse továbbra is a röszkei plébános) két lelkipásztori munlós és Annamária gondnoki-adminisztrátori munkáját, katárssal végzi a továbbiakban munkáját. Fejes Ferenc, az
amelyet 5 éven keresztül
egyházközség világi elnöláttak el tisztességgel és
ke és templomgondnoka
szorgalommal – amióta
látja el a liturgikus munSzentmihálynak
nincs
katársi feladatkört (szenthelyben lakó saját plébáségekre jelentkezés rögnosa. Miklós és Annamázítése, szentségekre való
ria úgy döntöttek, saját
felkészítés, szentelmények
otthont keresnek, ezzel
(ld. temetés) végzése, a
pedig fel kell adniuk a
szentmisék asszisztencigondnoki
munkakört,
ájának biztosítása, stb.),
ami időszerű és természea pasztorális-kateketikai
tes. Helyüket Piros Adorfeladatokat pedig Gilicze
ján (hittanár, katekéta, a
Attila, plébániánk hittaSzeged-Csanádi Egyháznára kapja meg. Egyúttal
megye Pasztorális Helyőt nevezem ki plébániai
Áldott karácsonyi ünnepeket
nökségének munkatársa)
moderátornak is. Ebben
és sikerekben gazdag új évet kívánunk.
és felesége, Piros-Vaszil
a szerepkörben ő lesz a feGabriella (tanárnő) veszik
lelős közösségünk hitéleti
át, akik már néhány éve Szentmihályon élnek. Ők lesznek programjainak megtervezéséért, lelkipásztori működésének
a továbbiakban felelősek a plébániai adminisztrációért és szervezéséért, csoportfoglalkozásainak koordinálásáért. A
könyvelésért, továbbá a plébániai szállás menedzsmentjéért továbbiakban ő lesz plébániaépületünk (a jelenlegi gondis. Megújult Családi Bölcsődénk – új helyszínnel bővülve, noklakás) gondnoka is.
részben új pedagógusokkal – folytatja igényes és elismert
Mindennemű lelkipásztori ügyben Fejes Ferenchez és
szakmai programját, és bízunk benne, hogy mindezt to- Gilicze Attilához kell fordulniuk bizalommal, és amennyivábbra is a helyi családok megelégedésére tehetik. Nyertes ben szükséges, a plébániai kormányzót illető döntéseket, vapályázataink eredményeképp megújult a templom és a kö- lamint a szorosabb értelemben vett lelkipásztori ügyeket ők
zösségi ház külseje, a szállás (közösségi ház emeletének) majd átirányítják hozzám.
belső helyiségei, továbbá közösségi programjaink is számos
Kérem Önöket, segítsenek bennünket tanácsaikkal, vétámogatásban részesültek. Hittancsoportjaink elindulása leményükkel, hogy átlátható és helyes szervezeti alapokon
ebben az évben is biztosított, a szentségek kiszolgáltatása nyugvó korszerű lelkipásztori munka és közösségi élet alafolyamatos; és hála Istennek, egyre többen kérik a keresztsé- kuljon ki Szentmihályon.
Liszkai Tamás, plébániai kormányzó
get és a házasságot is templomunkban.
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Fekete István:

Roráte – karácsonyi novella

Olyanok ilyenkor a csillagok, mint az álmos gyerek szeme.
Kicsit hunyorognak. És még nem tudják: sírásra vagy nevetésre
nyíljanak-e, avagy aludjanak tovább. Hát, csak pislognak.
Enyhe az idő, a szélÍ csak a kerítések mellett lézeng, ámbár
elég hűvösen. Az ablakok néhol nézik már a hajnalt, néhol nem,
és a csizmák nem kopognak a gyalogjárón, inkább csak cuppognak.
Néhol egy halk szó, néhol az se. Néhol csak árnyak járnak.
Néhol kis lámpások imbolyognak és mutatják, hova kell lépni.
Ámbár hiszen sár van mindenütt.
Az ég még sötét. A tegnap gondja, mintha még aludna, a mai
még nem ébredt fel. S a falu csak tiszta önmagát viszi a hajnali misére.
Ajtó nem csattanik, kiáltás nincs.
A külső mozgás bekúszik a templomba s megnyugszik. Suttog
egy kicsit, vár, s amikor már a gyertyák lángja is meggyúlik a várakozástól, felkiált az időtlen vágy: „Harmatozzatok égi Magasok”
Mise végére egészen bemelegedett a templom, szinte otthonos lett. Legalább is így érezte ezt Baka Máté az alszegből, de így
érezte ezt Hosszú Illés is ugyanonnan. Ámbár, ha tudták volna,
hogy most egy véleményen vannak, aligha érezték volna, nagy
harag volt ugyanis a két öreg között. Kitartó, régi harag. Formája sem volt már, nem is emlékeztek, ló volt-e az oka vagy asszony,
mindenesetre ragaszkodtak hozzá, mint beteg szilva a fához.
És most bóbiskolva várják, hogy kiürüljön a templom. Az ajtóban még mozgás, hát csak ülnek tovább, sőt Illés a lábát is kinyújtja, mert úgy kényelmesebb. Illés nem szereti a tolongást. De
egyébként is ráér. Félszemmel odapislant Mátéra, hogy alszik-e
már, mozdul-e már, de Máté nem mozdul. Amilyen kutya, konok ember volt világéletében, azt várja – gondolja Illés – hogy én
menjek előbb. De abból nem eszel! Pedig már a gyertyát is eloltotta a dékán. Azaz a harangozó, szóval a sekrestyés.
Azután: csend.
Illés gondol erre, gondol arra, állát behúzza a meleg nyakravalóba és a szeme szép lassan lecsukódik.
– Nem! – ijed meg. – Ezt igazán nem szabad – s Mátéra néz,
aki úgy látszik elaludt.

Hö-hö-hö. Ez hát a híres? – mosolyodik el magában. Pedig
három évvel fiatalabb. Nem nagy idő, az igaz, de mégis csak fiatalabb. Aztán meg, milyen sárgák a fülei. Na, akár a halotté.
Uram Isten! Csak nem lett vele valami?
Harag ide, harag oda – a rothadt szilva is lepottyanik egyszer
a fáról – csendben odamegy Mátéhoz, és kicsit borzongva megérinti a vállát.
– Hallod-e, te! Máté!
Máté felhorkan:
– Hö?! Mi? – és néz Illésre, mint a csodára.
– Te vagy az, Illés?
– Én hát. Hát mondok megnézlek, mert olyanformán ültél,
hogy ...
És nézi egymást a két öreg.
A templomban meleg csend, a kőszentek elmosolyodnak.
– Kicsit megszédültem – hazudja Máté. De áhítattal. Mert
tele van a szíve. Szereti most Illést így közel látni. Már elmúlott.
– Há no! Hál Istennek, akko menjünk.
És egymás mellett kicsoszognak a templomból.
Mi volt ez, Szentatyám? – néz fel egy pufók kis angyal Szent
Péterre, ahogy az ajtó becsukódott. Olyan meleg lett a szívem
egyszerre.
Két ember kibékült – mondja a főszent. És melegen sóhajt.
– Hjaj! Csoda! – suttogja a kis angyal.
– Hát bizony. A mai világban ...
– És most mit csinálnak?
– Nézz utánuk, fiam.
A két öreg közben Illés háza elé ér. Az utca üres, a kémények
lágy selymet füstölnek a reggelnek, s a kertekben puhán békét álmodnak a fák.
– Gyere be, Máté, rég voltál nálunk – mondja Illés. Lángost
sütött a lányom...
A kis angyal kérdőn néz a főszentre:
– Mi az a „lángos”, Szentatyám?
A toronyban ekkor hetet ütött az óra. S e földi hangtól megmerevedtek újra a szobrok, de a mosolygás mintha ott maradt
volna az arcukon

Házszentelés
A házszentelés régi és értékes része a térség kulturális és vallási identitásának, ezért szeretnénk továbbra is felajánlani azoknak, akik a korábbi években
kérték vagy eddig bármilyen okból limaradtak belőle.
Mivel továbbra sincs helyben lakó plébánosunk, így
2019 elején is az egyházközség két megbízott, helyi
lelkipásztori munkatársa, Fejes Ferenc és Bauer Ferenc végzi a házszentelési szertartást és a családáldást.
Kérem, fogadják őket szeretettel! Kérjük, akikhez az
előző években nem jutottak el, de szeretnék kérni a
házszentelést, jelezzék a plébánián (tel.: 30/490-10-

80), Fejes Ferencnek (tel.: 20/562-85-57) vagy Bauer Ferencnek (tel.: 30/322-29-67).
A házszentelések január 7-én vasárnap kezdődnek.
A házszentelések útvonala hetente követhető lesz a
kábel-tv képujságában, illetve a misék hirdetésein,
mely mindig ki lesz tűzve a templomtorony aljában,
a hirdetőtáblán.
Emlékeztetni szeretnénk, hogy a házszentelés
ingyenes. A korábbi évekhez hasonlóan azonban az
egyházközségi hozzájárulások éves befizetésére is elsősorban ekkor lesz lehetőség.
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Szentmihályon a nyár
A korábbi évekhez hasonlóan az idei vakációt is a plébániai táborok tették színessé, izgalmassá gyermekeink számára. Talán némi kényelmetlenséget okoztak a felújítási munkálatok, d ettől függetlenül mindhárom tervezett tábort a
gyerekek, fiatalok nagy örömére, sikeresen megtartottuk.
A sort boldogságépítő tábor nyitotta. Nevéből adódóan
fő célként a gyermekek jó kedvét, vidám, önfeled szórakozását tűztük ki. Tekintettel arra, hogy a táborra jelentkező
15 gyermek döntő többsége plébániánk aktív tagja, így
összeszokott és jó működő közösség adott volt, így közösségépítésre szinte nem is volt szükség. Az első naptól ös�szetartó, nyitott, igazi baráti közösségként működött. Sokat
játszottunk, kézműveskedtünk, kirándultunk lovaskocsival,
voltunk étteremben és pizzát sütöttünk a kemencében. A
tábor utolsó napján vendégül láttuk az újszegedi hittanos
tábor gyermekeit egy barátságos focimérkőzésre. A tábor
zárásaként a résztvevő gyermekeknek és szüleinek egy rövid
bemutatót tartottuk a tábor alatt készült fotókból, és az elkészült kézműves alkotásokból.

A pozitív visszajelzéseken felbátorodva a nyár végén egy
egynapos „nyárbúcsúztatót „tartottunk ugyanezeknek a
gyermekeknek, akik legnagyobb örömünkre szinte mindannyian el is jöttek, sőt néhányan azok közöl is, akik júniusban nem tudtak itt leni.
A következő tábort Piros Adorján tartotta az általános
iskola alsó tagozatosai számára Csapatépítő játékok, sok vidámság és kirándulás várta a táborban résztvevő gyerekeket.
Régóta vágyott és dédelgetett terv volt, hogy nagyobb
fiataljainkkal létrehozzuk a plébániai íjász kört, melynek
első programja egy hagyományőrző tábor lenne, ahol meghívott szakértőktől ismerkedhettünk volna a honfoglalás
korától a lovagi kor fegyvereivel, harcával és hétköznapjaival, kiemelt helyen az íjászattal. Ám valahogy sem a tárgyi
sem az anyagi feltételek nem akartak összeállni. Már-már
úgy volt, hogy lemondjuk, amikor lelkes fiataljaink rábeszélésére, egy szerényebb formában, de mégis megtartottuk
az íjásztábort. A kurzus végére minden résztvevő egyöntetű
kérése alapján folytatjuk az íjászedzéseket szombatonként,

ahol minden érdeklődőt szívesen látunk. Távlati célunk,
hogy a kihasználatlanul, gazosodó Gárdonyi iskola mögötti területet rendbe tegyük, alkalmassá téve íjászatra és
esetleg egy következő lépésben, lovagoltatásra is. Ezen törekvésünkhöz Nógrádi Tibor képviselő úr támogatását is
megkaptuk, melynek segítségével, reméljük tavaszra már itt
tarthatjuk edzéseinket.
Nyári élményeinket és fáradalmainkat kipihenve, immáron a hittanos évet megnyitó veni sancte szentmise után,
nem csak az iskolát, hanem a hittanos foglalkozásokat is elkezdtük!

A szombati foglalkozásokat a délelőtt 9:00-kor kezdjük
a legkisebbekkel (1-2 osztály). Majd 10:00-tol a nagyobbakat (akik már voltak elsőáldozók), 11:00-től pedig az
elsőáldozásra készülőket várom sok szeretettel ! Így azon
gyerkőcök számára, akik tovább szeretnének maradni a plébánián játszani, barátkozni, erre felügyelet mellett, lehetőségük lesz 12 óráig.
Péntek esténkét 19:00-tól a bérmálkozásra készülőket várom, utána az idei évben a Bibliáról beszélgetünk
„majden” felnőtt módon.
Folytatódik továbbá a felnőtt katekézis is, ami a résztvevők
elfoglaltságához igazodva, heti 2 órában kerül megtartásra.
Szeretettel várok mindenkit a megadott időpontokban,
illetve minden felmerülő kérdés esetén állok rendelkezésre.
Gilice Attila
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Volt búcsú!

Plébániai pályázatok 2018

Érthető módon csalódottak lehettek a szentmihályi
vagy szentmihályi rokonokhoz érkező gyerekek, akiknek a
búcsú a vurstlit és a vattacukrot jelenti. Nem csalódhattak
viszont azok, akik a búcsú eredeti, szakrális jellegét és élményét keresték szeptember 30-án Szentmihály kis templomában.
Burányi Roland, keceli plébános méltó módon ünnepelt
velünk. Sokan összegyűltünk, ő pedig remekül felkészült a
mi „Szentmihályunkból” – így nem csupán Mihály angyal
közbenjárását kérte településünkre, hanem „életmódtanácsokat” is kaphattunk tőle azzal kapcsolatban, hogyan
gazdálkodjon értékeivel egy – 0-24-ben köztünk élő – pap
nélkül is a közösség. Személyes példákon keresztül ötletelt
velünk azért, hogy merjük önállóan csapattá, sőt, közösséggé kovácsolni magunkat. Kellenek ehhez persze a meghatározó – sokszor láthatatlanul tevékenykedő – civil emberek
is, ami a mise utáni terményáldás apropóján rögtön be is
bizonyosodott. A gyönyörűen elrendezett termések, a friss
kalács és jóféle bor mellett beszélgetve az ott jelenlévők
megtapasztalhatták, hogy élő (egyházi) közösségben lenni
jó, szentmihályinak lenni pedig . büszkeség.

Év vége közeledik, ez mindig a hálaadás ideje. Áttekintve az elmúlt év eredményeit, összegezve a Szent Mihály 2018 és a Szent Mihály Temploma című pályázatokat
(EGYH-KCP-18-0333 és az EGYH-EOR – 18 – 0474)
elmondhatjuk, hogy sokat gyarapodott Szent Mihály közössége nem csak anyagi, hanem lelki, közösségi javakban is
ezen pályázatok és a Jó Isten segítségével.
Az alábbiakban közölt összegek arányaiban jelzik mire
fordítottuk a 2018-ban elnyert 10 millió forint pályázati
pénzt.
• Közösségi ház tereinek belső felújítása, korszerűsítése az
emeleten és földszinten összesen 4.707. 000 Ft
• Templom + Közösségi ház külső felújítása összesen (befejezése 2019 márciusig) 3.200.000 Ft

-kk-

• Közösségi programok (táborok, klubfoglalkozások, közösségi rendezvények) 2.100.000 Ft
A fenti összegek a levonásra kerülő adókat is tartalmazzák, ezért tájékoztató jellegűek.. A pályázat elszámolását a
szeged-csanádi egyházmegyei hivatal pályázati referensei
végzik.
Szeretettel és hálás szívvel ajánlom figyelmükbe az elmúlt évek pályázati eredményeit, és kívánok a következő
pályázatokhoz is sok sikert.
• KCP-2013 (Padlásközösség): 3.000.000 beadta és elszámolta Dr. Thorday Attila
• KCP-2015 (Szent Mihály Kertje): 1.500.000 beadta Dr.
Liszkai Tamás, elszámolta Sz.Marietta
• KCP-2016 (Szent Mihály Családjai): 1.000.000 beadta
Dr. Liszkai Tamás, elszámolta Sz.Marietta
• KCP-2017 (Szent Mihály Nyara): 1.000.000 beadta Dr.
Liszkai Tamás, elszámolta Sz. Marietta
Isten áldását és békességét kívánva 2019 karácsonyán:
Szendrényi Marietta
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Kárpát-medencei Szentmihály települések találkozója
2018. szeptember 21-23-ig I. Kárpát-medencei Szentmihály települések találkozója és Népzenei Fesztivál volt a
Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Házban.
A Művelődési Ház dolgozói és helyi lakosok több éves
kutatási eredményeként valósul meg ezen első hagyományteremtő programunk.
Célunk olyan együttműködéseken alapuló kulturális
kapcsolatokat kialakítani a Kárpát-medencében lévő magyar lakta Szentmihály településekkel, mely magyarságunk
védelme érdekében, identitásunk megőrzését szolgálja.
A gyakorlati megvalósítás érdekében 2016-ban – Máté-Tóth Andrásné igazgató és Ferenczi Ildikó népművelő
– felvettük a kapcsolatot Délvidéken Magyarszentmihály
település képviselőivel, akik szívélyesen fogadták kis delegációnkat.
2017 és 2018 évben felkerestük Tordaszentmihály és
Csíkszentmihály településeket, majd személyes látogatást is tettünk mindkét erdélyi településre, ahová már a
magyarszentmihályiak is csatlakoztak hozzánk.
Kerekasztal beszélgetés alkalmával döntöttünk úgy,
hogy fenntartjuk és ápoljuk a Szentmihály települések találkozását, valamint azt, hogy lehetőségeinkhez mérten személyes kapcsolatot tarthassunk.
Az első meghívók mi, a Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház lettünk. Három napra vendégül láttuk az összesen 66 fővel érkező kulturális delegációt Magyarszentmihályról, Tordaszentmihályról és
Csíkszentmihályról. A 3 napos rendezvény részeként a vendégeknek bemutattuk Szeged és Szentmihály nevezetességeit.
A program fénypontja a szombat délutáni Kulturális
Fesztivál volt a vendégek és a vendéglátók bemutatkozásával, ahol a népzene és a néptánc közös nyelvén szólunk egymáshoz. Az ünnepélyes Megnyitót követően a Szentmihályi

delegációk vezetői köszöntötték a résztvevőket, kitűztük a
települések zászlaját. Csodálatos élmény maradt, hogy az
est résztvevői együtt énekelték a Székely Himnuszt és közös
Szentmihály dalunkat.
A bemutatkozó előadásokat követte a Táncház a
Terebes zenekarral és a Délikert Táncegyüttes tagjaival. A
hajnalig tartó nótázást és táncot a Délvidékről érkező Berbence zenekar kísérte.
Vasárnap könnyes szemmel, meghatódottan távoztunk a
Szent Mihály Plébánia Szentmiséjéről.
Hosszútávra szóló célunk további Szentmihály településekkel felvenni a kapcsolatot, részben úgy, hogy a már
meglévő, kialakult kapcsolatokat eggyé formáljuk, valamint
olyan településeket is megkeresünk, ahol Szentmihályiak
még nem jártak.
Szeged, 2018. szeptember 26.
Máté-Tóth Andrásné
igazgató

Ferenczi
Ildikó
programszervező

Karitász az elmúlt évben
A Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitászon keresztül a
következő adományokat juttatuk el
• 8 zsák burgonya
• Iskolakezdési támogatás
• 6 db önkormányzati élelmiszercsomag
• 8 db vállalkozó által felajánltott élelmiszercsomag
A ruha és más felajánlásokat a családi bölcsőde terjeszkedése miatt ezentúl nem tudjuk fogadni. Kérjük, hogy
ezeket az egyházmegyei karitász-központba juttassák el.
Elérhetőség és nyitvatartás a 8. oldalon található

Magányosok karácsonya a plébánia közösségi házában
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Nem jó az embernek egyedül lenni...
Honnan tudhattam volna, hogy akivel vonakodom találkozni, olyan lesz majd számomra, mint a páncél, hogy amíg
csak él, mindig köztem áll majd, és a világ között, …Hogy
tudhattam volna abban a percben, mikor Devecseri kimondja
a nevét, hogy ha nincs Szobotka, nem leszek én sem, sem az
én életművem, Rákosi iszonyú évei, a visszavett Baumgartendíj, az évtizedekig tartó, gondosan előkészített és végrehajtott
víz alá nyomás, ifjúságunk és reményeink legázolása alkoholistává zülleszt, disszidálásra bír, ideggyógyintézetbe vagy öngyilkosságba kerget. „Ha ő nem áll mellettem, kalapáccsal verem szét az írógépemet írás helyett, ha nem fogja a kezemet, és
nem unszol naponta, dolgozzam, nem írok én se Freskó-t, sem
Őz-t, nem írok én semmit átkozódó verseken kívül. „Nekem
írd meg! – kért, mikor végképp abba akartam hagyni mindent –, nekem egyedül, és ne törődj mással. Ha szeretsz, elég
kell, hogy legyen neked az, hogy én vagyok az olvasód.” Volt
meósom, kritikusom, esztétám, de volt szakácsom is, ha nagyon benne voltam a munkában, ő főzte meg az ebédet, hogy
ne kelljen felállnom az íróasztaltól.
Ezek Szabó Magda sorai férjéről a Megmaradt
Szobotkának című regényben, melyben gyönyörű példáját
olvastam annak, hogyan szelídítette magához a nőcsábász
Szobotkát, leendő férjét, akivel azután együtt vészelték át a
legnehezebb időket. E sorokat olvasva eszembe jutott a kisherceg, akit így kért a róka Saint-Exupéry kisregényében:
„Légy szíves, szelídíts meg engem! Ha megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel számomra a világon,
és én is egyetlen leszek a te számodra.”
A mai világban azonban annak vagyunk inkább tanúi,
hogy az a menő, hogy a szinte legkisebb nézeteltérést is
nemegyszer válás követi. A novemberi hálaadó szentmisén
is nagyobb számban jöttek el azok, akik 30 évnél hosszabb
ideje házasok. Mintha a fiatalok szégyellnék.
Szülővárosomban nem volt szokás, hogy a jubiláló házaspárok együtt ünnepeljenek, de a saját évfordulójuk
napján hálaadó szentmisén kérték Isten áldását. Így tettek
szüleim is, és úgy érzem, az áldás bőségesen hullott is rájuk.
Igaz, hogy a délszláv háburú elszakított bennünket, de ők

valóban a halálig szerették egymást. Szeretettel teli szívvel
gondolok arra, ahogy édesapám – miután minden este ágyba fektette a már tíz éve súlyos Alzheimer-kóros édesanyámat – még megcsókolta és jó éjszakát kívánt neki – annak
ellenére, hogy édesanyám már semmit sem fogott föl.

Gágyor József:

Ima világosságért

Uramistenem, kérlek alássan,
Világosíts meg, hogy sose lássam
Életörömnek a romlottságot,
Sokszínűségnek a zagyvaságot,
Művészetnek a talmi csillogást,
Haladásnak az őrült rohanást,
Balgaságnak a sírig hűséget,
Tákolmánynak a családi fészket,
Szégyenbélyegnek az anyanyelvet,
Korszerűtlennek a honszerelmet,
Kiegyezésnek a megalkuvást,
Fő életcélnak a harácsolást,
Jólétnek csak a jóllakottságot,
Példaképnek a garázdaságot,
Nyűtt kapcarongynak a becsületet,
Legfőbb erénynek az önérdeket,
Káprázatnak az agy vívmányait,
Alárendeltnek a szív vágyait,
Együgyűségnek az imádkozást,
Képmutatásnak a szentáldozást,
Boldogságnak az élvezeteket,
Érdekesnek a bűnös életet,
Jogszerűnek a paráznaságot,
Idejétmúltnak a házasságot,
Nyitott életnek az erkölcstelent,
Korszerűnek a múlttalan jelent,
Kívánatosnak, ami tiltva van,
Világpolgárnak azt, ki hontalan,
Szolgálatnak a csúf szolgaságot,
Szabadságnak a szabadosságot,
Maradinak a hagyományőrzőt,
Toleránsnak a lélekfertőzőt,
Szépnek csupán azt, mi eladható,
Hasznosnak csak mi pénzért kapható…
Édes Istenem, hozzád esd lelkem,
A sötétségben ne hagyj elvesznem,
Csak te segíthetsz, világ királya,
Te vagy a világ világossága!
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GYERMEKROVAT
A Búzaszöm Nyári számában ránézésre két egyformának tűnő kép között kellett megtalálni 5 különbséget. Ezek a következők voltak: 1)Felhők különbözősége 2)Az „A” betűs lufit tartó figura trikójának mintája eltérő 3) A „K” betűs lufit
tartó figura felsőjén található virágminták száma eltérő 4) Az 5. figura lufijából hiányzik a „C’” betű 5) A legutolsó figurák
eltérőek
Nagy-nagy örömünkre a rejtvénynek öt helyes megfejtése is érkezett, ezúton is gratulálunk a helyes megfejtőknek: a 7
és fél éves Nováki Eszternek, az 5 és fél éves Nováki Zsófiának, a 4 éves Sándor Viola Zsófiának, a 6 éves Sándor Kristóf
Marcellnek és a 9 éves Zsótér Grétának, aki nemcsak megfejtette, de szépen ki is színezte a képeket. A szerencse most Zsótér Grétának kedvezett, így Ő nyerte meg az egy csomag túró rudit. Azért a többiek se keseredjenek el, egy kis vigaszdíjat
minden megfejtő megérdemel.
A mostani rejtvényben azt kell megtalálni, hogy az alábbi bibliai szereplőkhöz, mely lentebb látható rajzok köthetőek:
1) Bálám, 2) Jákob, 3) Dávid, 4) Noé, 5) Júdás.
Azonban vigyázz, egy rajz kakukktojás, hiszen nem tartozik hozzá bibliai személy. Találd ki, hogy melyik az a rajz, mit
ábrázol és mely itt nem szereplő személyhez köthető

Betlehemeseink idén is járják a falut
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Anyakönyvi hírek
2018. július–december
KERESZTSÉGBEN RÉSZESÜLT
Ragály Róbert Zsolt és Bartos Melinda fia Dominik
Szabó Péter és Jójárt Beáta leánya Emília Flóra
Moró Balázs és Kisföldi Diána fia Bertalan
Nagy Gábor és Kerekes Tímea leánya Jázmin Tímea
Farkas Csamangó Ferenc és Kiss Erika fia Gergő
Temesy László és Temesy Melinda leánya Hanna Zoé
ELHUNYTJAINK

Elérhetőségeink: (munkaidőben): Tel.: 20/823-3779
E-mail: szegedikaritasz@gmail.com, www.szegedcsanadikaritasz.hu

Ünnepi miserend
december 24-én 2330 A plébánia énekkarának műsora
2400 Éjféli mise (celebrálja P. Illés Albert jezsuita atya),
majd a betlehemesek előadása.
december 25-én Urunk születésének ünnepe
1030-kor ünnepi szentmise és pásztorjáték.
december 30-án Szent Család vasárnapja.
1030-kor ünnepi szentmise
december 31-én 17 órakor évvégi hálaadó szentmise, (celebrálja P. Illés Albert)
Január 1-jén Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe 1030kor ünnepi szentmise.

Vasárnap
Keddenként

Miserend

10:30-kor Szentmise.
17:30 Szentmise.

A temetéssel, a harangozással és a liturgikus renddel
kapcsolatban bizalommal keressék
Fejes Ferencet a Hasító u. 6. szám alatt
vagy telefonon: 20/562 8557,
aki a megyéspüspöktől engedéllyel rendelkezik
temetés végzésére és áldoztatásra.

Dr. Liszkai Tamás
plébános elérhető a szentmisék
előtt és után a templomban.

Márki Ferencné Ábrahám Ködmen Julianna
Juhász Jánosné Bunford Etelka
Molnár László
Márki József
Kónya Józsefné Szabó Piroska
Kiss Imre
Lázár Istvánné Kiss Ilona Éva
Czibere Zoltánné Lévai Erika
Biczók Antalné Balog Franciska
Rutai Andrásné Vőneki Erzsébet
Házasságot kötöttek
Kállay Gábor István és Antall Lilla
Enrico Höller és Rozinka Nikolett

Hivatali rend a Szent Mihály Plébánián
Plébániai hivatalos ügyintézés esetén kérjük, keressék a plébániagondnokokat, ill. a templomgondnokot
a megadott telefonszámokon
Templomgondnok és liturgikus munkatárs: Fejes Ferenc (mobil: 20/562-85-57)
Hitoktató: Gilicze Attila (mobil: 20/323-81-70)
Plébániagondnok és irodavezető: Piros Adorján (mobil: 30/490-10-80)
Családi Napközi megbízott ügyvezetője: Szendrényi
Marietta (mobil: 30-249-77-50)
A plébánia mobilszáma: 30/490-10-80
A plébánia e-mail címe: plebania@szentmihaly.net
A plébánia honlapja: http://plebania.szentmihaly.net

A szeged-szentmihályi Szent Mihály Plébánia hírlevele
6710 Szeged, Palánta u. 2. Tel.: 30/490-10-80
Felelős kiadó: Dr. Liszkai Tamás; tördelő-szerkesztő: Bauer Ferenc
Nyomtatás: SIGILLUM 2000 Bt., Szeged, Vám tér 6.

