TORONYIRÁNY
XII. 13.
2018. április 1.
____________________________________________________________

SZEGEDI KATOLIKUS ÉRTESÍTŐ A GLATTFELDER ALAPÍTVÁNY GONDOZÁSÁBAN
__________________________________________________________________________________________

Húsvétvasárnap, Urunk
feltámadása

Az Imaapostolság szándéka
Egyetemes:

Április 2. Húsvéthétfő

A gazdasági felelősséggel bírókért: Hogy a
gazdaság szellemi és gyakorlati felelőseinek
meglegyen a bátorságuk ahhoz, hogy a
kirekesztő gazdaságot elvessék, és új utakat
tudjanak nyitni.

A szentmise olvasmányai
1. ApCsel 10,34a.37-43
A
jeruzsálemi
keresztény
ősközösség tagjai tanúságtevő, az élet minden
területére kiterjedő testvéri szolidaritásban és
szeretetben éltek.
2. Kol 3,1-4

Isten Jézus által megfogalmazott parancsai nem
nehezek; az szereti az Istent, aki ezek szerint él.

3. Jn 20,1-9

A feltámadt Krisztus boldognak mondja azokat,
akik már nem látták őt, de hisznek benne.

A megváltás bizonyossága

Urunk, Jézus Krisztus, te a halál sötétségébe
elküldted világosságodat.
A legmélyebb magány örvényében
most és mindenkor
szereteted elrejtett hatalma lakik,
s titkaid közepette
a megváltottak allelujáját énekelhetjük.
Add meg nekünk a hit alázatos egyszerűségét,
mely nem hagy tévelyegni minket,
s ha a sötétség és az elhagyatottság
óráiba hívsz,
amikor minden bizonytalannak látszik,
adj abban az időben is, amikor ügyed
halálküzdelmet vív,
elegendő fényt, hogy téged el ne veszítsünk,
elegendő fényt, hogy másoknak is
fény lehessünk,
azoknak, akik még jobban rászorulnak erre.
Hadd világítson be húsvéti örömöd titka,
mint a hajnalfény, napjainkba,
hadd legyünk igazán húsvéti emberek
a történelem nagyszombatjain.
Add, hogy a világos és a sötét napokban
egyaránt, a mai időkben is,
vidáman járjuk utunkat,
eljövendő dicsőséged felé. Amen.
Josef Ratzinger

Krisztus áldozatának megváltást hozó ereje már az apostoli
tanítás kiindulópontja. Péter az első pünkösd napján erre
szólítja fel hallgatóit: „Tartsatok bűnbánatot, keresztelkedjék
meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűneitek
bocsánatára. Így megkapjátok a Szentlélek ajándékát” (ApCsel
2,38). Szent Pál így nyilatkozik: Az a küldetésem, hogy az
evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel,
nehogy Krisztus keresztje elveszítse erejét” (1Kor 1,47). Ezért
nem akar másról tudni, mint a megfeszített Krisztusról (uo. 2,2).
A hit foglalata tehát a felfeszített Krisztus elfogadása, de
természetesen úgy, hogy a kereszthalált követi a dicsőséges
feltámadás. Őbenne az isteni irgalom tapasztalhatóvá vált, s ez
a kereszténység öröme: „Ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki saját
Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta,
hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki emel
vádat Isten választottjai ellen?... Ki ítéli el őket? Krisztus, aki
meghalt, sőt fel is támadt és az Isten jobbján közbenjár
értünk?” (Róm 8,31-33).
Isten irgalmának már az is nagy megnyilatkozása volt, hogy
Krisztus nyilvános működése alatt körüljárt, jót tett, gyógyított,
vigasztalt, megbocsátotta a bűnöket, bátorította a
csüggedőket. De mindez lehetett volna egy jólelkű ember
viselkedése, ha nem igazolja jelekkel, hogy ő az Isten küldötte.
A hit abból indult el, hogy neki fensőbb küldetése, megbízatása
van és joggal beszél az Atya nevében. Amikor vállalta a
szenvedést és a vértanúságot, igazolta, hogy osztozik
sorsunkban, egészen a haláltusáig. Azóta tudjuk, hogy a
meghurcoltatás, szenvedés, kínzás, elhagyatottság nem olyan
sötét verem, amelyből nem lenne kiút.
Mindezt a hit alapján mondjuk, de mire támaszkodik a hitünk?
Mi a megváltás hatása, hiszen a látszat azt mutatja, hogy az élet
a legtöbb ember számára ma is olyan rideg, kegyetlen,
reménytelen, mint volt? Ha Krisztussal maga az Isten lépett bele
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történelmünkbe, miért terjed olyan nehezen az igazságosság, a
szeretet és a szent dolgok megbecsülése? Miért beszélünk ma is
szekularizációról, elvilágiasodásról? Az ember a túlvilági élet
reményétől egyre inkább a jelen világ örömeihez fordul, mintha
nem volnának egyéb lelki igényei. Miért engedi Isten, hogy az
ember megfeledkezzék róla? Az igazság keresése körül annyi a
nehézség, hogy a szellemi létrendet a tudomány nevében is
kétségbe tudják vonni. Akik elindultak a hit útján, sok esetben
azok is megtorpannak a megoldhatatlannak látszó problémák
előtt, különösen a szenvedés értelmetlenségének és
borzalmának láttán. Úgy látszik, az emberek közötti kapcsolat
sem tökéletesedett Krisztus eljövetele óta. A gyűlölet, irigység,
háborúskodás nem akar megszűnni, sőt hevéből sem veszít. Az
igazán bensőséges kapcsolatok szent jellege is profanizálódik: a
házasság és a család egyre inkább az önzés és a szabadosság
áldozata lesz, a tekintélytisztelet meginog, az egyéni
érvényesülés feledteti az önzetlenséget és a szerénység
erényét.
Ha a kinyilatkoztatást helyesen akarjuk értelmezni, a megváltást
nem szabad úgy elgondolnunk, hogy azáltal Isten a veszni indult
emberiségből kivált egyeseket, vagy, hogy az emberek két
csoportra való osztásával megmutatja, hogy mégis ő a
hatalmasabb. A Megváltó elküldésével Isten az egész
emberiség felé kitárta irgalmát. Tehát sem azt nem szabad
gondolnunk, hogy akik Krisztus előtt éltek, azok elvesztek
bűneik miatt, sem pedig azt, hogy a megváltás csak azoknak
szól, akik valóságban is elfogadják az evangéliumot. Krisztus
szenvedése és kereszthalála éppen azt mutatja be, hogyan akar
az Atya az emberekkel szemben viselkedni. Biztosak lehetünk
tehát abban, hogy a kegyelmet kezdettől fogva elővételezte és
előre osztogatja mindenkinek. Ha valaki Isten felél fordul, az
nem az ő érdeme, hanem a kegyelem hatásának eredménye. Az
emberiség két csoportra való osztása csak az utolsó ítéleten
történik meg. Az isteni irgalom ott is éppen úgy fog működni,
mint az egész üdvtörténetben. Ebből a szempontból tehát mi itt
nem tudjuk felmérni a megváltás kegyelmi hatását. Éppen azt
nem látjuk, hányan érik el az örök életet Isten megbocsátó
irgalma által.
Másrészt viszont meg kell látnunk azt is, hogy Jézus Krisztus
belevitte evangéliumát, saját példáját és Egyházát az emberi
történelembe, s azt akarta, hogy kovász legyen. Azóta nem
szűnik meg az ő követése, a mellette való tanúskodás, az Atya
irgalmának hirdetése, a szeretet fontosságának hangoztatása,
sőt magának a szeretetnek, a szelídségnek, a türelemnek és az
önfeláldozásnak a gyakorlása. A kereszténység parancsot
kapott, hogy az evangéliumot életté tegye: jótettek által kell az
embereket elvezetni arra a meggyőződésre, hogy mindenért a
mennyei Atyát dicsőítsék (Mt 5,16). Azonkívül valljuk, hogy
bárhol is valósul meg az igazi jóság, igazságosság és szeretet,
ott mindenütt a megváltás kegyelmei működnek, hiszen „egy az
Isten és egy a közvetítő Isten és ember között: az ember
Krisztus Jézus, aki váltságdíjul adta magát” (1Tim 2,5).
Az emberi történelemben és saját életkörülményeink között
sem csupán a rosszat kell tehát meglátni, hanem mindazt a sok
jót is, amit erénynek nevezünk: a türelmet, szelídséget,
reményt, bizakodást, Istenbe vetett hitet. Minden időben volt
és ma is van rá példa, hogy egyesek tudatosan megvalósítják
Krisztus követését egészen az ellenség szeretetéig, a tökéletes
megbocsátásig és a mindent feláldozó tanúságtételig. Egyháza
pedig folytatja az evangélium hirdetését és minden korban
igyekszik megújulni, hogy tagjainak emberi gyarlósága ellenére
is méltóképpen képviselje Krisztust a világban.
A megváltás bizonyosságáról azonban elsősorban nem ezek a
jelek győznek meg, hanem Jézus Krisztus feltámadása.
Gál Ferenc

Többet „mézzel”, mint erővel (12.)
Az én idegeim, a te idegeid…
Hiányzó kapcsolatok
Amikor egy nő már csak édesanyaként látja magát, amikor a
családnak több pénzre van szüksége, de már csak egy kereső van,
akkor néhány férfi úgy érzi, hogy gyorsan karriert kell csinálni.
Vigyázat!
Tanácstalan házastárs
Már említettük egy másik helyen, hogy milyen nehéz dolog a
házastárs számára, ha búcsút kell vennie és egyszer meg kell
osztani a feleség egyetlen szeretőjének szép szerepét. Erre nem
volt felkészülve. Erre senki sincs felkészülve. Sok édesapa
számára már a szoptató időszak is kínos látvány. Szeretik
gyermeküket, de lelkük legmélyén irigylik tőle feleségüknek ezt
a szép testrészét. Ezenkívül meg kell állapítaniuk, hogy milyen
bensőségesen foglalkoznak az édesanya és a gyermek
egymással. Ez szintén fájdalmat okoz, ha nem is tudatosan. Így
gyakran vetik bele magukat a pénzkeresésbe azzal az indokkal,
hogy most valóban több éhes szájat kell etetni. Ettől kezdve van
alibijük, amikor a munka, a hivatás leköti és távol tartja őket a
családtól. Talán házastársa egy nagyobb lakásra, nagyobb
autóra, házra és kertre gondol. Ez egy kis karrier nélkül nem
sikerülhet. Tehát szakmai vonalon többet kell elérni. Amikor
hazamegy, semmi sem megy rendjén. Szemrehányásokat kell
hallgatnia, és ezért tökéletesen tanácstalan. Amit tesz, azt a
családért teszi. Miért nem érti meg ezt senki sem?
Hogyan köt az ember hasznos kompromisszumokat?
A boldogság mindig csak egy rövid pillanatig tart és az ideális
körülmények is csak kis adagokban léteznek. Amikor tehát
felhagyunk a tartós boldogság és az ideális körülmények utáni
kutatással, meg kell tanulnunk a kompromisszumkötés
művészetét. A kompromisszum esetén mindenki a várt egész
helyett csak egy részt kap. Az elképzelés, hogy semmit sem
kaphatunk, miközben a másik sokat kap, elégedetté tehet
bennünket egy kis résszel is. A kompromisszumkötést nem
lehet elég korán megtanulni, mert az döntő módon
megkönnyíti az életet.
A kompromisszumok megnyugtatnak
A kompromisszumnak az idegekre gyógyító hatása van. Itt van
az első, ami a háztartási munkában kezdődik. Adagolja Ön az
időt és a feladatokat. A tervszerűtlen tevékenykedés, a
fejvesztett bevetés mindig túlzássá fajul.
Tegye fel magának mindennap a kérdést: kinek használ, ha a
padlóról lehet nálam enni?
Vagy amikor az ablakaim úgy ragyognak, hogy nekirepülnek a
madarak, mivel nem látják az üveget? Ha olyan fehér a ruhám,
hogy annál már fehérebb nem lehet?
Egyetlen értelmes embernek sem használ, ha agyondolgozza
magát.
A háztartás nem műalkotás az elragadtatott látogatók számára,
hanem olyan eszközök és folyamatok gyűjteménye, melyek a testi
egészséget szolgálják. Teljesen ésszerűtlen dolog, ha büszkék
vagyunk egy állandóan megmutatható háztartásra.
Kössön magával haszn os kompromisszumot!
Tegyen többet saját magáért!
Lazsáljon egy kicsit!
Ne sajnáljon magától fényes nappal egy illatos fürdőt!
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Menjen kávéházba és lapozza át a képes folyóiratokat!
Legyen elnéző!
Egy kiadós menü helyett szolgáljon fel szeretteinek
egyszer újra héjában főtt krumplit túróval!
Készítsen vasárnap reggelit ebéd helyett!
Ne adjon a családtagokra állandóan friss fehérneműt!
Fontolja meg, hogyan tudná folytatni ezt a listát!
Kössön kompromisszumokat a társával is!
A munka minősége szerint lesz társa is hajlandó
kompromisszumra. Ez csak akkor lehetséges, ha Ön ért ahhoz,
hogy érzelmi kitörések vagy szemrehányások nélkül kínáljon fel
neki egy részmunkát a háztartásban. Hagyja, hogy ő maga
válassza ki a „munka-kínálat” listájáról, amit meg tud tenni.
Persze az nem kompromisszum, ha csak az egyszerű dolgokat
választja. Vegyen magának bátorságot és mondja meg, hogy
Önnek ez vagy az a munka túl nehéz és örülne, ha társa
rendszeresen levenné az Ön válláról ezt. Természetesen
előnyös, ha társa maga is megtudhatja, hogy milyen elintézetlen
dolog van még hátra. Mivel tudja, hogy azt valakinek el kell
végezni, akkor talán ő maga fogja megtenni. Sohase várja el
társától, hogy a nem kimondott kéréseit teljesítse. Ne is diktálja
le neki, hogy mit kell szívességből megtennie. Kössön inkább
hasznos kompromisszumokat úgy, hogy ő választhassa ki, hogy
mi élvez elsőbbséget, mi az, ami neki személy szerint megfelel
és mi az, ami az Ön dolgát megkönnyíti.
Aki mindig csak titokban gürcöl és senkit sem enged
betekinteni a munkájába, az ne csodálkozzon, ha munkáját nem
mindig értékelik helyesen. Mi áll ehhez közelebb mint az, ha
munkaterveinket nyilvánosan kifüggesztjük?
A munka felosztása nem könnyű
Egyszer egy fiatal édesanya mesélt nekem a „felkínált munkák”
listájával kapcsolatos tapasztalatairól. A házastársa gondjaiba
vette a mosogató gépet. Elsőként fenntartotta magának, hogy
csak ő rakhatja be az edényt a mosogatógépbe. Az edénynek
napközben felhalmozva kellett lenni.
A következő lépése az volt, hogy elkezdte a bútorok
áthelyezését. Átcsoportosította a szekrények tartalmát.
Mindent, amit elmosott, azt egészen a közelben kellett
elhelyezni. Minden lépést, minden fogást meg kellett fontolni.
Éljünk együtt a kompromisszum okkal!
A fiatal édesanyának most egy pár lépést tovább kellett mennie,
amikor tésztára, lisztre vagy krumplira volt szüksége. Eleinte
nagyon elégedett volt a kompromisszummal.
Az elmosott edényt másra bízta. Egy napon mégis felírta a
„felkínált munkák listájá”-ra: új konyharend kialakítása. Társa
lelkesedett az ötletért. Már titokban azt remélte, hogy ez a
munka rá fog várni. Amikor elkészült a mű, megnőtt a férj
érdeklődése a konyha kezelhetősége iránt. Újból felül kellett
vizsgálnia, hogy minden logikus és praktikus-e. A fiatalasszony
nehéz szívvel bízta a férjére a konyhát, melyet a férj hamarosan
úgy vezetett, mint egy kisüzemet De hát... ilyenek a
kompromisszumok: az ember csak egy részt kap belőle.
Néhány édesapa előnyben részesíti a „kemény”
férfimunkát, mások boldogok, ha egyszer ők is pelenkázhatnak.
Mivel bőven van tennivaló, a háztartásban bizonyára mindenkinek
megmarad a kedvenc tevékenysége.
(Folyt. köv.)
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Carola Schuster-Brink

Vasárnapi jegyzet
Nemes érzésben, nagy gondolatban…
Ókeresztény irodalom békessége a csönd-udvar, amely
szépségével-nyugalmával magába foglal minden etikai értéket.
Ha esztétikai kategóriában gondolkodunk, nem felejthetjük -századokról századokra -- ezt a kincsesházat, amikor keresztény
eszmeiségről gondolkodunk. Fontos kérdés volt mindig, egyes
korokban mi maradt meg ebből az értékmeghatározásból.
Igazán figyelmet a XIX. századtól szentelünk a vallásos irodalmiművészeti vonalnak. Baudelaire már az említett század közepén
meghalt, de öröksége máig hat. (Fiatal kortárs poéták sem
felejtették/felejtik el őt, aki a bűn titkának különös felfedezője.
Irodalomtörténész írta a Romlás virágai kötetről, hogy minden
gyóntató papnak el kellene olvasni...)
Hazánk tájait járó-kutató olyan helyeken is megfordul
„kincskeresés” közben, ahol elfelejtett titkok derülnek a
múltból. Helyben talán még ismertek, de az összkultúrából már
hiányoznak. Jómagam főleg írókat, költőket keresek –
„keresztény szívűeket”. Találok. Legutóbb Hajdúszoboszlón,
egy ottani születésű Csokonai oldalági rokonra, Csokonai Vitéz
Gizellára bukkantam. Világtalan volt -- gyermekkorától, mégis
belső látásával követte a történelmet, a kultúrát. A ma is éneklő
Homérosz Kórus megalapítói közt írják a nevét, könyvtáros volt
a Braille könyvtárban Budapesten, és cenzor. Elgondolom, ő aki
így élte az életét, vajon részese volt-e a boldogságnak, kereste-e
mint nagyhírű elődje a békességet, várt-e „magyar hajnal
hasad” pillanatot, és az észtől megvilágosodást? Valóban
világosságot, a Világosságot várta, de azt, ami teljes világunkat
jelenti, ha földi és égi dimenziókban töltjük napjainkat, ha
hiszünk abban, aki a csillagok és mindenek Teremtője. Ő hitt.
1965. április 5-én távozott a túlpartra. A fénytelenség világa
című egyetlen kötete 1931-ben jelent meg, Herczeg Ferenc írta
az elismerő, méltató utószót.
Nálam a verse A Világosság Urához, aki a fény, aki felkelti
bennünk napját, új életre hív. Olvasom a verset, s mintha előderokona sorait is hallanám a szintén megvilágosodást óhajtó
korból, és Berzsenyi Dánielét. Csokonai Vitéz Gizella azonban
egészen messze megy, és így énekel: „Világosság Ura! Ha, feltör
hozzád / A bú honából egy-egy földi szó: / Bocsáss meg érte! -Nem vádló panasz. / Nem zúgolódás: Élet hangja az, / Ima a
fényhez. Hozzád. Örök. Való.” Zsoltár hang is ez, meg késő
biedermeier-hangulatban megszületett érzékeny imádság.
(Ilyen természetű könyvek szerkesztői figyelhetnének rá!)
Őszintesége, hitmélysége aligha kétségbevonható a szerzőnek
(mint zsoltárok Dávidjának), hogy még nagyobb erővel
zendüljön meg a kérés, az ő, és minden fénykeresőé:
„Világosság Ura!... Nem láthatni a Te ragyogó Napodat, / Mely
felé minden lét repesve tör, / Andalító Hold méla sugarát, / A
kelő napnak bíbor-hajnalát / Nem láthatni Uram, -- kínoz,
gyötör!” És nem csupán őrá vonatkoztathatjuk szubjektívnek
hitt kérését: „Tavasszal, mikor úgy virul a tájék / S mező, berek,
hegy, völgy oly csodaszép... / És akkor is midőn eljön az ősz / S
hervadás bús szimpompája győz: / Szomjú lelkek sóhaja leng
feléd. / Uram, miért csak én? Óh, miért csak én / Nem láthatom,
mit kezed alkotott? -- / Ha már nem fénylik nekem csillagod, /
Keltsd hát fel bent: bennem a Te napod! / -- Hisz fény nélkül az
egész lét halott. / Nemes érzésben és nagy gondolatban /
Lobogjon bent, mi kívül elveszett: / A sok, sok láthatatlan
fénysugár, / Melyre világok miliárdja vár...”
2018 húsvétján lehet-e ennél időszerűbb kérés?
Tóth Sándor

2018. április 1.

TORONYIRÁNY

XII/13.

7

8

hírek ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ információk
A szeged-csanádi püspök várja mindazon nagykorú, nőtlen
férfiak jelentkezését, akik hivatást éreznek, hogy a SzegedCsanádi Egyházmegyében papként szolgálják a híveket. Saját
kézzel írt, a szemináriumba történő felvételi kérelmüket,
valamint rövid önéletrajzukat, illetve keresztelési anyakönyvi
kivonatukat, érettségi bizonyítványuk másolatát, és a plébánosi
vagy lelkészi ajánlást küldjék meg a főpásztor címére: Kiss-Rigó
László, 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2. Jelentkezési
határidő: 2018. június 1.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A Székesegyházban április 2-án, Húsvéthétfőn 10.00 és 18.00
órakor lesz szentmise.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Szeri Húsvétra várják az érdeklődőket április 1-jén és 2-án az
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. A skanzenben
rügyfakasztó vasárnap és vízbevető hétfőn életre kelnek a húsvéti
hagyományok. Korhű ruhákba öltözött menyecskék, legények
elevenítik meg az ünnepi szokásokat. Ételszentelés, tojásfestés,
régimódi lovaskocsis locsolás, muzsikaszó, néptánc, népzene,
meglepetések és nyeremények várják mindazokat, akik a
természethez közel szeretnék ünnepelni a feltámadást. A Nomád
Parkban X. századi tevékenységeket próbálhatnak ki, lőhetnek
íjjal, bőrmunkákat végezhetnek, vagy éppen nemezelhetnek a
látogatók. A lovaspályán a lovasbemutató keretében
megismerhetik
a
nomádok
félelmetes
harcmodorát,
fegyvergyakorlatait és lovasjátékait. A Puszta Háza különleges
kiállításai a természet szépségeit mutatják be. A Szeri Húsvét
rendezvény napjain utoljára lesz látogatható a Puszták aranya
kiállítás, mely a nagyszentmiklósi kincseket mutatja be. A
Hungarikum tárházban pedig új tárlat nyílik Nemez és
nemezművészet címmel.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„A Szegedi Székesegyház kulisszái” elnevezésű séta április 7-én
indul, melynek keretében megnyitják a látogatók előtt a
Dömötör - tornyot. A sétára való jelentkezés regisztrációhoz
kötött. Regisztrálni az info@szegedidom.com e-mail címen és a
+36-20-385-5061-es telefonszámon lehet.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János templomban Jézus
Szíve-családok szentmiséjét tartják az Isteni Irgalmasság
Vasárnapján, április 8-án délelőtt 9 órakor. A szentmise
keretében Kiss-Rigó László püspök áldja meg az Isteni
Irgalmasságnak dedikált, újonnan elkészített mellékoltárt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A Szeged-Csanádi Egyházmegyében április 7-én, szombaton 10
órakor Kondoroson, április 8-án, 10 órakor Medgyesbodzáson,
10.30 órakor Sándorfalván lesz bérmálkozás szentmise keretében.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Az Aranycsapat relikviáiból nyílik kiállítás április 13-án, pénteken
11 órakor a Szegedi Dóm Látogatóközpontban. A tárlatot az
Omnis Forte Egyesület szervezi azzal a céllal, hogy az
Aranycsapat ritkán látott hagyatékait bemutassák. Az
Aranycsapat évében szervezett rendhagyó kiállításon kiemelt
szerepet kapnak Bozsik József emléktárgyai, de megtekinthetők
lesznek a Puskás Intézet több éve gyűjtött, a legendás
együtteshez fűződő értékei is. A Szeged-Csanádi Egyházmegye
által támogatott tárlat május 6-ig látható Szegeden. Ezt
követően a gyűjteményt a gyulai Grosics Gyula Labdarúgó
Akadémiára viszik, ám később Angliában és Brazíliában is
kiállítják majd.

Az alsóvárosi ferences plébánia buszos zarándoklatot szervez
Máriagyűdre, az Édesanyák Búcsújára. Máriagyűd már az 1800as évektől fogva búcsújáró hely. Gyülekező május 6-án,
vasárnap (Anyák napján) 5.45-kor, az alsóvárosi templom előtt.
Indulás 6 órakor. Program:
10.00 órakor részvétel a máriagyűdi búcsúi szentmisén
13.00 órakor lehetőség a keresztút járására a Máriagyűdi
Kálvárián
14.00 órakor litánia
14.30 órakor, a litánia után hazaindulás, útközben Bátán a
zarándokok megtekintik a Szent Vér Kegytemplomot. Báta a
14. században vált országos hírű zarándokhellyé az itt történt
eucharisztikus
csodának
köszönhetően,
amikor
az
eucharisztikus kenyérből Krisztus vére fakadt.
Hazaérkezés este 8 óra körül az alsóvárosi templom elé.
A zarándoklat szervezői kérik, hogy egész napra való hideg
élelmet és folyadékot a résztvevők vigyenek magukkal. Az
utazás költsége: 4.000,- Ft. A jelentkezéseket május 1-jéig várják
az alsóvárosi ferences plébánia irodáján.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Március 4. és 11. között rendezték hazánk templomaiban a
nagyböjti élelmiszergyűjtést. A gyűjtés hetében a templomok
mellett a Karitász 16 egyházmegyei központjában, és több
gyűjtőponton is fogadták a felajánlásokat. A beérkezett
adományokból
a
Karitász
csoportok
készítettek
ajándékcsomagokat, melyeket még húsvét előtt eljuttattak a
rászorulóknak. Az idei nagyböjti akció során ismét rekord
mennyiségű adomány gyűlt össze: a mintegy 200 tonna
élelmiszerből országosan több mint 27 ezer család részesül.
Az átlagosan 8 kg-os csomagok tartalma: liszt, olaj, rizs, cukor,
tészta, konzervek, tea, készétel konzervek és édesség. Az
ajándékcsomagokat több helyen kiegészítették húsvéti
apróságokkal is a gyermekek számára, valamint húsvéti ajándékkártyákat is készítettek mellé az önkéntesek.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Imádság az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért Budapest 2020
Mennyei Atyánk, minden élet forrása! Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben
velünk lévő Krisztust felismerjük, és egyre jobban szeressük! Ő
Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és
békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez! Add, hogy a készület ideje és az
Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk,
fő-városunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására
szolgáljon! Amen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kegyelemteljes, áldott húsvéti
ünnepeket kíván a Toronyirány szerkesztősége
valamennyi kedves olvasónak!
Kiadja a Glattfelder Alapítvány
Felelős kiadó és szerkesztő: Kiss-Rigó László
Állandó munkatárs: Bábszki Zoltán, Borz Gergely,
Cserny Szilvia, Kozma Gábor,
Szeberényi Klára, Tóth Sándor
Címünk: 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.

