
- Egyházközségünk fiataljai a nyári munka keretében a kórházban segítettek.
- Egy kisközösségi tagunk ingyen korrepetálja matematikából a plébánia által fel-

fedezett veszélyeztetett gyerekeket.
- Ha megérzik, megtudják az állami és társadalmi szervek, hogy valakinek valami

vel több kell az anyagi támogatásnál, egyre gyakrabban szólnak nekünk.
- Személyünkben szaporíthatjuk a jeleket, a példákat.
- Azért azt se feledjük el, hogya lelkészség is a városhoz tartozik, hogy egyházköz-

ségi berkeken belül a városért is dolgozunk.

*

Egy triptichon, három ernlékképból: egyik oldalán a fiatalok szerkesztette pezsgő

lüktető faliújság a lelkészség folyosóján; másik oldalán egy hatalmas táblázat, amely
nek fejlécében a több tucatnyi tenni-lehetőség,függőleges rovataiban pedig a vállal
kozók nevei; középen pedig kéttornyú templomocska a hozzá felvivő behavazott lép
csővel és a havat takaritó két fiatallal, akik biztositják az érkezőt, hogy jó helyen jár.
És néhány kérdés, hogy az élmény értékelhetőés értelmezhető legyen: Hányan és kik
választanák ezt az egyházközség-közösséget, ha nem lenne fél tucat közül választha
tó? Kimondható-e, hogy a szeretet egyik létformája a szervezés? Nem lesz üvegház-e a
lelkészség épülete a felnövő közösségek számára? Vagy mégis éppen maga a paradi
csom, amely azonban könnyen elveszíthető? Felkerül-e egyszer a Mindenszentek lel
készség is a város kulturális térképére? Meddig tárulhat kapuja anélkül, hogy kihűl

ne felkinált melege?
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Házat, kertet, szőlőt

Házat, kertet, szdlot mind itt kell hagyni már,
s kancsókat s kincseket, mit ötvös vés remekbe,
s dalolni úgy, ahogy, halálát énekelve,
Meander partjai felett a hattyú száll.

Vége. Orsórnon ím lepergett a fonál.
Éltem, költönevem hírét-fényét emelve.
Tollam a mennybe megy, jelként az égre kelve,
s hazug pompád, világ, kerülve messze jár.

Boldog, aki nem élt. Még boldogabb, ki vissza
tér már a semmibe; legboldogabb, ki tiszta
és új angyal leszen Krisztusnak oldalán,

romlásnak adva át testét, mely földi sár csak,
melyet a végzet és szerencse. sors dobálnak,
s testétol szabadon immár lélek csupán.
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