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Urunk mennybemenetele

A szentmise olvasmányai
1. ApCsel 1,1-11

Jézus feltámadása után ismételten találkozott
apostolaival, követőivel, küldetéssel bízta meg
őket, megígérte nekik a Szentlelket, majd
végleg elbúcsúzott tőlük.

2. Ef 1,17-23

Krisztus feltámadásában ismerhetjük meg
milyen reményre hívott meg bennünket Isten,
milyen gazdag az az örökség, melyet nekünk
szán, és milyen mérhetetlen az ő hatalma
fölöttünk.

3. Mk 16,15-20

Az apostolok emlékezetében az utolsó kép a
feltámadt Krisztussal való találkozásról a
jelenet,
amikor
Jézus
ünnepélyesen
küldetéssel bízza meg őket, és áldását adva
végleg elbúcsúzik tőlük.

A Megváltó megdicsőülése
A mennybemenetel hitbeli jelentőségét legszebben az
apostoli tanítás foglalja össze: „Mivel olyan kiváló főpapunk
van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten Fia, tartsunk ki a
hitben. Főpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne tudna együtt
érezni gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan
mindenben kísértést szenvedett, de bűnt nem követett el.
Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónja elé, hogy irgalmat
nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van
szükségünk” (Zsid 4,14-16). A bizalom abból fakad, hogy ő az
utolsó percig az emberiség főpapjának mutatta magát. „Kezét
fölemelve megáldotta őket, áldás közben eltávozott tőlük és
fölment a mennybe” (Lk 24,50). Viselkedése nem azt mutatja,
hogy rossz emlékekkel távozott, hanem azt, hogy magával vitte
a szerető gondoskodást.
Ő, mint fiú visszatért az Atyához. De úgy ment oda, mint
„elsőszülött a sok testvér közül”, azzal a szándékkal, hogy
helyet készítsen számunkra. Azóta a halálnak, a túlvilágnak és
az ítéletnek a gondolatát ez az üdvtörténeti esemény emberi
közelségbe hozta. A túlvilági hit soha nem hiányzott, de a
hitnek nem volt bizonyítéka, a homályt semmiféle fény nem
mérsékelte. Az apostoli tanítás ellenben szilárd hitet követel a
megdicsőült Krisztusban, aki „felszabadította azokat, akiket a
haláltól való félelem egész életükre rabszolgává tett” (Zsid
3,15). Azóta valljuk, hogy az a vég, ami a természet rendjében az
élet keserű veresége, az a megváltás eredményeként
számunkra is hazatérés az Atyához.
Gál Ferenc

Krisztus feltámadásának megvan a hitvédelmi jelentősége. A
legtárgyilagosabb motívumot szolgáltatja ahhoz, hogy a
kinyilatkoztatást el lehet és el kell hinnünk. Krisztus
megmutatta, hogy halálával nem zárult le működése. Továbbra
is él, megvan a hatalma tanításának érvényesítésére,
ígéreteinek beváltására. Ő maga is feltámadásában látta a
legnagyobb bizonyítékot küldetése mellett. Többször
hivatkozott rá nyíltan és képekben. Ellenségei ismerték
kijelentéseit, nyugtalanította őket, azért állítottak őröket a
sírjához.
Az evangélisták csak azt mondják el, ami mellett emberek
tanúskodtak. Igazolják Krisztus halálát, a sír üres voltát és a
megjelenéseket. Mind a három esemény történeti igazság.
Haláláról meggyőződött Pilátus is és csak azután adott
engedélyt a temetésre. A lándzsaszúrás különben is minden
kétséget eloszlatott. Az üres sír tételét már a zsidók vezetői
azzal igyekeztek gyengíteni, hogy az apostolok lopták el a
holttestet, míg az őrök aludtak. Ezt a kimagyarázkodást
azonban senki sem vette komolyan. A megjelenések teljes
bizonyosságot adnak a feltámadásról, ha Isten szemszögéből
nézzük őket. Krisztus azelőtt sem akarta csodáival lehengerelni
az emberi szabadakaratot. Csak annyi jelet mutatott, ami elég
az érdemszerző hithez. Az átlagos emberi elgondolás
megkérdezi, miért nem jelent meg ellenségeinek, miért nem
mutatta meg nekik győzelmét. Azért, mert nem akart
kívánságaikhoz igazodni és hatalmát, mint bíró is érvényesíteni
tudja velük szemben. Ha eddigi csodáinak nem akartak hinni,
ennek sem hittek volna. Különben is Krisztus a föltámadásban
már átment a természetfölötti világba, s ettől kezdve csak
Egyházán keresztül szól az emberiséghez. Elsősorban
apostolainak jelent meg mint minősített tanúknak, akiknek
szaváért már előre felelősséget vállalt.

2018. május 13.
3

TORONYIRÁNY

Az apostolok csak a feltámadás után kezdték megérteni
Mesterüket. Meglátták benne a legnagyobb erő hordozóját. Aki
győzedelmeskedik a halálon, azt nem lehet semmiféle
hatalommal kiiktatni a történelemből. Ezért tartják első
kötelességüknek, hogy a feltámadás mellett tanúskodjanak.
Feltámadt testének tulajdonságai ezek: beöltözött a végleges
megdicsőülés állapotába, megmaradt valóságos testnek, de
nem volt alávetve a múló világ törvényeinek. Földi szemmel
ellentéteket látunk benne és rajta. Tapintásra nyújtja tagjait,
együtt eszik tanítványaival, mégis olyan, mintha szellem volna.
Zárt ajtókon át megjelenik, és csak az látja, akinek megmutatja
magát. Természetfölötti állapota két irányba mutatkozik:
hatalma van a földi dolgok felett, és a lélek szellemisége s az
isteni dicsőség teljesen áthatja. Táplálékra nincs szüksége, csak
azért veszi magához, hogy igazolja testének valódiságát.
Akarati elhatározással legyőzi a tér és idő korlátait. Teste
azonban továbbra is véges, nem követi istenségének mindenütt
való jelenlétét.
Apostolaira azt a benyomást teszi, hogy ő a mennyei ember.
Megjelenéseiben azonban nem mutatkozott meg teljes
dicsőségében. Csak annyit mutat magából, amennyit közölni
akar. Az isteni szeretet és fönség teljes tükröződését csak az
üdvözültek láthatják arcán. Egyébként tanítványaival szemben
ugyanolyan jóakaró barát, türelmes tanító és megbocsátó atya,
mint előbb. Magán viseli a sebhelyeket, áldozatának jeleit. A
sebek nem fájdalmasak többé, csak azt igazolják, hogy
mindörökké feláldozott bárány marad.
Krisztus, mint az emberiség feje támadt fel, mint a holtak közül
az első (1Kor 15,20). Ami őbenne végbement, az vár
mindnyájunkra: „Ha Jézus, mint ahogy hisszük, meghalt és
föltámadt, akkor Isten azokat is, akik Jézusban hunytak el, vele
együtt feltámasztja” (1Tesz 4,14). Krisztusban előttünk áll a
bizonyíték, hogy a tagok átalakulnak a fő képmására. Előbb
azonban végig kell küzdenünk az életet és át kell mennünk a
halálon. Isten így határozta meg az üdvrend menetét.
A mennybemenetel nem jelent új állapotot vagy
helyzetváltozást a feltámadt Krisztus számára. Embersége a
feltámadásban egészen megkapta az Isten fiának kijáró
dicsőséget és hatalmat. A húsvétot követő negyven napon át
sincs földi tartózkodási helye. A természetfölötti világból lép ki
és mutatja meg magát. A mennybemenetel csak részletezi
számunkra dicsőségét és hatalmát. Feltámadása után még
bizonyítékokat adott maga mellett megjelenéseivel, az utolsó
megjelenésben azonban tudtára adja apostolainak, hogy
„fölmegy oda, ahol azelőtt volt” (Jn 14,3), s az Egyház számára
megkezdődik a hit időszaka.
A Szentírás a mennybemenetelhez hozzáfűzi, hogy Jézus az
Atya jobbján foglal helyet (Mk 16,16). Isten jobbja a teljes
megdicsőülés kifejezése. Mint ember, mint megváltó is
uralkodik az Atyával együtt, Uralma természetfölötti, nem esik
érzékeink alá, csak a hitben fogjuk fel. A mennybemenetel
hitbeli jelentősége az, hogy Krisztus mint az emberiség feje ül
az Atya jobbján. Ha a főpapot látjuk benne, vigasztal a tudat,
hogy közvetítőnk a mennyei szentélyben szolgál. Ha királyi
méltóságát szemléljük, bátorít a gondolat, hogy ő a
leghatalmasabb pártfogó. Ha pedig az Egyház fejét látjuk
benne, akkor megvan a biztosíték, hogy övéit is részesíti
dicsőségében.
Gál Ferenc
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Többet „mézzel”, mint erővel (18.)
Két erény: türelem és humor
A fejlődés minden szakasza új meglepetések elé állítja
Először örül az ember az első fognak, de aztán nem számol
azzal, hogy ez a fog és a következők állandóan harapni
akarnak. Mindent kipróbálnak. Tehát nagyon oda kell
figyelni, hogy a gyermeke semmibe se harapjon bele
fordítva!
Arra vár, hogy gyermeke végre másszon.
Amikor már tud mászni, akkor vége is lett a szép rendnek a
lakásban. Amit el tud érni a gyermek azt feljebb kell pakolni.
Most már állandóan ellenőrizni kell, hogy hova kúszik vagy
mászik a kis felfedező, és mindent el kell tenni az útból,
amivel megsérthetné magát.
Az első régóta várt lépés megtételével még mozgalmasabb
lesz az élet. A kis atléta futni akar, még holtfáradtan is.
Minden szép dolgot kézbe akar venni, amelyet eddig csak
karon ülve vagy a szőnyegről háton fekve csodált.
Végre beszél a gyermek. Most viszont órákon keresztül
kérdez: Hogyan? Minek? Miért?
Gyermeke aktív, kíváncsi és kreatív. Ilyen gyermeket képzelt
magának. Csak azt nem képzelte el, hogy ez az aktivitás, a
kíváncsiság és a kreativitás mindenre vonatkozik, ami a
gyermek körül történik, vagy ami a kezébe kerül. Semmi
sincs biztonságban gyermeke miatt!
Egy erős akaratú gyermeket kívánt magának, nem pipogya
teremtést, nem anyámasszony katonáját. Most megpróbálja
milyen az akarata, edzi mindennel és mindenkivel és
tiltakozik, amikor Önt eközben zavarja.
Amikor a gyermek valami újat próbál ki, még ha nekünk nem is
tetszik, akkor is figyelmet érdemel. Tekintse közbeeső lépésnek,
ami elősegíti, hogy megtegye a következő lépést is!
A gyermekek újra és újra megváltoztatják az életet
Abban az esetben, ha ez nem vág bele mélyen minden
édesanya életébe, akkor vagy már öt gyermeke van, vagy egy
született édesanya, ami azonban rendkívül ritkán fordul elő. A
legtöbb édesanyának és apának meg kell tanulnia, hogy újból
növekvő türelemmel és higgadtsággal hangolódjanak rá
gyermekük fejlődési szakaszaira. Amikor türelmetlenül várjuk,
hogy egy gyermek az egyik fejlődési szakaszt a másik után „nője
ki”, mivel az élet így konfliktusmentessé válik, és hogy lehetőleg
gyorsan egy bemutatható és könnyen kezelhető gyermekünk
legyen, az ellenkezőjét fogjuk elérni annak, amit megálmodtunk
magunknak: a gyermek nehézkessé válik, mivel nem érzi magát
fejlődésében igazoltnak, hanem sanyargatva és elnyomva. De
ha a gyermek nehézkessé válik, a teljesen normális helyzetek is
idegesítő szakítópróbává kuszálódnak össze. Ez egészen az
alvászavarokig, a bevizelésekig, a nyelvi furcsaságokig, a
másokkal való együttlét során tapasztalt magatartási
problémákig és sok más hasonlóig megy el. A gyermekekkel
való bánásmódban a türelemnek és a higgadtságnak nincs
párja. Ebből a megdönthetetlen elvből kell kiindulni.
A fejlődéshez idő kell
Amikor benne van a munka kellős közepében, kérdezze meg
önmagát: mennyi ideig tarthat valóban a gyermek életében az a
szakasz, ami engem ennyire idegesít?
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Tegyük fel, hogy gyermeke mindent a földhöz vág, ami a kezébe
akad. Sokáig nézi, mert abban bízik, hogy a tárgy magától
visszajön hozzá. Amikor ez nem történik meg, kezdődik az
elégedetlenkedés. Mivel ezt nem kedveli, maga veszi fel a
tárgyat. A gyermek újból a földhöz vágja. A gyermek kitartó,
ezért meglehetősen gyakran lehajolhat.
A gyermekek teljesen megváltoztatják szüleik életét – nem
csak születésükkel! Minden újonnan elért fejlődési szakasszal
erősen beavatkoznak a család életébe.
A gyermekkor rövid. És éppen e néhány év alatt olyan
fontos minden! Tehát ne unszoljuk a gyermeket, hogy siessen a
fejlődéssel!
Semmi sem tart örökké
Kérdezze most meg magától: meddig tarthat, amíg a gyermeke
felfogja, hogy az a tárgy és más tárgyak sem jönnek vissza
maguktól? Öt év? Három év? Egy év? Fél év? Három hónap? Hat
hét? Az utolsó becslés esetében meglehetősen helyesen ítéli
meg az ügyet. Persze egy feltétellel: türelmesen játssza vele a
„Ledobom - Hozd fel!”-játékot. Csak így elégeli meg a gyermek
és így tud kigondolni magának új játékokat, így tud új fejlődési
fokozatot elérni. Bármi is idegesíti Önt gyermeke pillanatnyi
fejlődési szakaszában, mindig kérdezze meg magától: meddig
tarthat ez?
Figyelje meg gyermekét, de higgadtan!
Minden gyermek szobatiszta lesz, megtanulja az asztali
viselkedést, egész nap békésen játszik más gyermekekkel és
elfoglalja magát. Mindez azonban nem tart el sem nyolc, sem
hét évig, hanem sokkal rövidebb ideig. Abban az esetben, ha
türelmesen és higgadtan elfogadja gyermekét, úgy, ahogy van,
és tiszteletben tartja egyéni tempóját, saját elgondolását,
természetes módon be fogja tartani a játékszabályokat.
Amikor türelmetlenül és hektikusan megzavarja fejlődését,
akkor merő bizonytalanságból csökkenteni fogja fejlődési
ütemét. Sőt, visszaesik a már korábban átélt fokozatokba, mivel
már ismeri azokat és biztonságot nyújtanak neki.
Minden új fejlődési fokozat egy kaland Önnek és gyermekének.
Valami újat tanul hozzá és kipróbálja, hogy mit csinálhat vele.
Ön legyen türelmes kísérője. Lássa be, hogy ez a szakasz nem
tart örökké és már hamarosan más újdonságba fog kezdeni.
Mindez nagyon izgalmas annak, aki türelmesen és higgadtan
vesz részt a gyermek mindennapi fejlődésében.
Csak a türelmetlenebbek
gyermekkor

2018. május 13.

szemében

szálka

a

Amikor gyermekeivel étterembe látogat, ott ők egészen
normálisan viselkednek – úgy, mint a gyermekek, nem pedig
mint a bábuk –, akkor bizonyára valaki elveszíti a türelmét és
ferde szemmel néz Önre. Ne legyen türelmetlen! Aki irigyli
gyermekei fesztelen viselkedését, azt bizonyára saját
gyermekkora izgatta fel. Nem „unta meg” és talán lelke
legmélyén irigyli gyermekeit, hogy lenyalhatják a tányért, vagy
kézzel ehetik a hasábburgonyát. Legyen részvéttel irántuk!
Sok felnőtt feladatának tekinti, hogy mások gyermekeit nevelje
vagy bírálja. Semmiféle elképzelése sincs a gyermekkorról.
(Folyt. köv.)
Carola Schuster-Brink

Vasárnapi jegyzet

Velünk érző Szentszűz
Virágos ágak, éneklő mezők -- amerre elhalad -- dicsérjük
őt...
Egyszerű szavak, nyelv, amelyen megszólítjuk, mint a
modern francia poéta: Ch. Peguy, vagy a barokk időkből
Pergolesi, amikor az utca emberének beszédét hallgatta, de
főleg énekét. Így írta dalszövetbe a neves olasz középkori költő
Jacopone da Todi Stabat Materét. És folytatódik ma is a
köszöntése Isten Anyjának: az Egyház Anyjának. Talán a legtöbb
himnusz is hozzá íródott, aki árvaságunkban a fogadó,
vigasztaló Édesanya. A számtalan Mária-jelenés is a történelem
során ezt az anyai vállalást igazolja, az evangéliumi három
legfőbb híradást: Gábriel arkangyalét, a kánai menyegzőjét és
keresztfa alatti nehéz órában az öröklést: „Ő a te anyád.”
Mindháromban a kezdettől kiválasztott Szűz teljes
személyiségével volt jelen, de a múlt idő aztán jelenné vált,
amikor érezhette/érezheti a világ: van velünk érző asszonyi szív,
aki ma is megmutatja magát titokzatos perceiben az életnek,
próbás századaiban a történelemnek...
Sokat írtak a hivatásának értékéről, arról a jelenlétről,
amely a szentírási élmény folytatása: a kánai menyegzőé. A
bibliai lapok ugyanis nem egyszeri példák leírásait tartalmazzák,
hanem jelképi voltukban -- időbeli határokon túl -- az ember
életének egzisztenciális igényeit, melyek érzéki pályákon a
lélekig érnek.
A kánai menyegzőn csak annyi történt, hogy Mária ezt
mondta Jézusnak: „Nincs boruk.” Aztán a szolgáknak:
„Töltsétek meg a kőkorsókat.” A legkényesebb percben történt
mindez, nehogy a násznép szégyenben maradjon. Érzékek
csalódása lett volna, az öröm „megrontása” akkor, amikor a
derű óráit számoljuk. A szolgák színig töltötték a több száz
literes kőedényeket. Színig és nem félig, vagy háromnegyedig.
Vagyis teljes lett a csoda, amelyhez az ember a víztöltéssel
járult. A közvetítő Anya sem tehetett többet: csak szólt a
szolgáknak, és nem parancsolt a Fiának. Az anyai szív jutalmazó
úgy lett, hogy átérezte a helyzetet. Kivételes figyelmesség ez,
amellyel csak az anyák rendelkeznek.
És a kereszt alatt. Mária nem félt, nem utasította el a
rábízott tanítványt. A néma vállalás több volt, mint érzelmi
gesztus, mert van ilyen. Igen, ezután gondját viselem
szeretteidnek, mivel így kívánod -- hallani a halálos ágyán
végrendelkező kívánságára. Aztán elfelejtődik az ígéret, hiszen
odaátról már nem kérhetik számon. A golgotai órában Jézus
hagyatkozása a legtitokzatosabb, az üdvtörténelemben az
angyali üdvözlet társítható hozzá, Mária örök igenje.
Mária velünk él, örül és szenved az anyai méltóság kívánalma
szerint, amely méltóság a „halmok előtt” született. A
Bölcsesség örök határozata.
Tóth Sándor

2018. május 13.
7

TORONYIRÁNY

hírek ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ információk
Megjelent a Toronyirány magazin második száma. A kiadványban
olvashatnak a Szegeden rendezett országos kispaptalálkozóról, a jövő
tavasszal megnyíló, a térségben egyedülálló sportközpont, a Szegedi
Ifjúsági Centrum alapkőletételéről, valamint a nemzetiségi pedagógusok
értékmegőrző szerepvállalásáról. A magazin tájékoztatást ad továbbá a
Tesz-Vesz Tavasz tapasztalatairól, a gyulai Boldog Apor Vilmos Óvoda
megújulásáról és az egyházmegye óföldeáki zarándoklatáról. Az olvasók
válogathatnak a kulturális mozaik aktuális témái között, illetve
megismerkedhetnek a Szeged 2011 utánpótlás válogatott labdarúgóival.
Összegzés található az elnyert EMMI pályázati forrásokról, melyek a
templomok mellett a plébániák és a közösségi célú épületek
megújulását szolgálják, valamint lehetőséget biztosítanak a helyi
közösségek számára a különböző rendezvények megvalósítására.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A kárpátaljai Rahó és Szeged között 1939 óta áll fent testvértelepülési
megállapodás. A városban és környékén a római katolikus magyarok
szórványban élnek. A Nepomuki Szent Jánosról elnevezett templom
1825-ben épült. A szovjet rezsim ideje alatt a plébániai épületet
államosították, a templom lebontására több alkalommal is sort akartak
keríteni, de a helyi hívek addig kilincseltek állami hivatalokban, eljutva
egészen Moszkváig, hogy végül a hatóságok felhagytak a tervvel. A
kommunista diktatúra után a plébániai épületet is visszakapta a
közösség, mely jelenleg egy magyar iskolát és óvodát tart fenn,
valamint egy családtípusú gyermekotthont gondoz. A búcsút minden
évben nagy ünnepélyességgel tartják. Idén Kiss-Rigó László püspököt
hívták meg, aki május 12-én délelőtt celebrálta a búcsúi szentmisét, ma
Majnek Antal püspök felkérésére a Munkácsi Székesegyházban 8
órakor és 9.30-kor celebrál szentmisét, holnap, május 14-én pedig
rekollekciós előadást tart a magyar papok összejövetelén.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rendhagyó beszélgetésre hívják és várják az érdeklőket május 16-án,
szerdán este 6 órától a Katolikus Házban (Dugonics tér 12.) a SzegedCsanádi Egyházmegye CsaládKözPontjának munkatársai. „Arról ismerjenek
meg, hogy szeretitek egymást (Jn 13,35)” avagy Az erőszakmentes
kommunikáció szerepe kereszténységünk megélésében című beszélgetés
vendége Christlin Parimalanathan Rajedram, Sri Lanka-i jezsuita szerzetes.
Érdeklődni a www.csaladegyetem.hu honlapon valamint a 06-20-8280-476os telefonszámon lehet.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Az egyházmegye tavaszi bérmálási rendje szerint május 19-én,
szombaton 17 órakor Szentesen a Jézus Szíve Plébánián, 18 órakor
Szeged-Felsővároson, május 20-án, Pünkösdvasárnap 10 órakor a
Székesegyházban, 18 órakor Szatymazon és Szeged-Tarjánban lesz
bérmálás.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A German Brass rézfúvós együttes koncertjére várják a zenekedvelő
közönséget május 17-én, csütörtökön este fél 8-kor a Dómba.
A German Brass napjaink egyik legkitűnőbb rézfúvós együttese, mely
Németországból indult világkörüli útjára. Az együttes 1974-es
megalakulásával zenetörténelmet írt, és sikere máig töretlen. A
German Brass a zenei különbözőségeket olyan egységes, mégis egyedi
hangzásvilággá formálja át, mely a különböző német zenekarokból
érkezett tíz szólista érdeme. Az együttes zenei világa a kamarazenén
alapul, továbbá hatásosan ötvözi a rézfúvós muzsikára oly’ jellemző
szimfonikus dinamikát és pompát. A German Brass széles repertoárja a
legkülönbözőbb stílusokat és korokat öleli fel, Scheidt és Shostakovich
zenéjétől a dixi– és a bossa nováig, imponálóan elegyítve a klasszikus
és szórakoztató elemeket. Koncertjeik során a zenekar professzionális
és szórakoztató módon ötvözi a különböző zeneirányzatokat: sokszínű
műsorukban egyaránt helyet kapnak a klasszikusok és az örökzöld
dallamok, a zenekar sajátos hangzásvilágára és virtuóz technikájára
épülő egyedi átdolgozásokban. A műsor:
Johann Sebastian Bach: D-dúr concerto (Vivaldi: Op. 3, No. 9 nyomán),
BWV 972 (feld.: Matthias Höfs)
Johann Sebastian Bach: „Jesus bleibet meine Freude”, BWV 147 (feld.:
Enrique Crespo)
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Johann Sebastian Bach: Prelúdium és fúga (ered.: Das Wohltemperierte
Klavier, cisz-moll), BWV 849 (feld.: Peter Lawrence)
Johann Sebastian Bach: „Air” a D-dúr szvitből, BWV 1068 (feld.:
Matthias Höfs)
Johann Sebastian Bach: „Wir danken dir, Gott, wir danken dir”, BWV 29
(részlet az 1731-es „Tanácsválasztási” kantátából, feld.: Matthias Höfs)
Johann Sebastian Bach: 3. Brandenburgi verseny, BWV 1048 – Allegro
(feld.: Matthias Höfs)
Johann Sebastian Bach: „Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ”, BWV 639
(korálelőjáték az Orgelbüchleinból [Orgonáskönyvből], feld.: Enrique
Crespo)
Johann Sebastian Bach: „Esurientes” a Magnificatból, BWV 243 (feld.:
Matthias Höfs)
Johann Sebastian Bach: „Wie will ich mich freuen”, BWV 146 (részlet a
„Wir müssen durch viel Trübsal” kantátából, feld.: Matthias Höfs)
Johann Sebastian Bach: „Wachet auf, ruft uns die Stimme”, BWV 645 (a
„Schübler”-korálokból, feld.: Enrique Crespo)
Johann Sebastian Bach: d-moll toccata és fúga, BWV 565 (feld.:
Matthias Höfs)
Jegyek válthatók a Filharmónia szegedi irodájában (Klauzál tér 7.)
Telefonszám: 62/425-260.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Május 21-én, pünkösdhétfőn családi és lelki napot tartanak a Szegedtarjánvárosi Szent Gellért Plébánián. A program 10 órakor kezdődik és 17
órakor közös szentmisével ér véget. Áldozattá válás és annak elkerülése a
családban címmel tart vitaindító előadást Ivanics István, a fokolare
mozgalom tagja és felesége. A lelki nap délutánján a plébánia
vonzáskörzetébe tartozó gyerekek adnak hangversenyt. A szervezők kérik,
aki ingyenes ebédet szeretne, május 15-ig jelezze a plébánián. A programot
az Európai Unió Széchenyi 2020 pályázat támogatja.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium és a Gál Ferenc Főiskola
Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium közös tematikus
napot rendezett a Nemzetközi Roma Nap alkalmából. A kollégium
hallgatói három témában tartottak foglalkozást a középiskolásoknak: 1.
Roma-magyar identitás: Identitáserősítés! Az légy, aki vagy! 2. Romamagyar együttélés: Tolerancia vs. Szeretet! 3. (Tovább)tanulási
motivációk: Törj ki a csendből! Az előadások, foglalkozások után az
iskola diákjai és tanárai a szakkollégium képviselőivel együtt hallgatták
meg Oláh Gergő motivációs előadását, melyet dalaival színesített. Több
számát is elénekelte a fiataloknak, miközben gondolatait, tapasztalatait
osztotta meg a közösséggel.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Az idei csíksomlyói búcsú május 22-24. között kerül megrendezésre. A
búcsú programja helyi idő szerint:
Május 22-én, pénteken 19 órakor nyitó szentmise lesz, majd egész
éjszakán át tartó virrasztás a kegytemplomban. Május 23-án,
szombaton 7, 8 és 19 órakor tartanak szentmisét, 12.30-kor (középeurópai idő szerint 11.30-tól) kezdődik az ünnepi szentmise a
Hármashalom-oltárnál a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti Nyeregben.
Jakubinyi György, a gyulafehérvári főegyházmegye érseke, a romániai
örmény katolikus ordinariátus apostoli kormányzója lesz az idei
csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. Május 23-án, szombaton az
ünnepi búcsúi szentmise végén a Csíksomlyói Szűzanya kegyszobra
keletkezésének 500 éves évfordulója alkalmából meghirdetett
jubileumi Mária-év alkalmából a Szentszék megbízásából teljes
búcsúval járó pápai áldásban részesíti a híveket az érsek. Május 24-én,
pünkösd vasárnapján 7, 8, 10.30 és 19 órakor lesz szentmise a
kegytemplomban, akárcsak 25-én, pünkösd másodnapján.
(Erdélyi Ferences Sajtóközpont)
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