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Szentháromság vasárnapja

A szentmise olvasmányai
1. MTörv 4,32-34.39-40 Az ószövetségi kinyilatkoztatásban az
egyetlen igaz Isten ismerteti meg
magát és hívja párbeszédre az embert.
2. Róm 8,14-17

Az egy Isten: az Atya, a Fiú és a
Szentlélek végtelenül gazdag életében
részesíti az embert.

3. Mt 28,16-20

Jézus azzal bízza meg apostolait, hogy
a Szentháromság Egy Isten nevében
tanítsanak és kereszteljenek.

A Szentháromság titkának kinyilatkoztatása

A mai ünnep az üdvtörténet misztériumainak az
összefoglalása. Tanításából megérthetjük, hogy Isten
kiválasztott teremtményei vagyunk, mi emberek. Nekünk
teremtette a világot, boldogságunk keze-ügyébe adott mindent
a földön, hogy rendeljük uralmunk alá. A bűnbeesés után
elküldte értünk Fiát, aki miattunk töretett össze és halt meg a
kereszten. De érettünk fel is támadott! Dicsőségét ránk
árasztva fölment a mennybe, mégis itt maradt közöttünk.
Testvéreivé, az Atya gyermekeivé tett minket. Végül Isten
szeretete a szívünkbe áradt, amikor eljött a Szentlélek (Róm 5,15). Azt tette hivatásunkká, hogy az ő életét éljük, az isteni
természet részesei legyünk és vele együtt munkálkodjunk a
világért.
Íme, milyen nagyszerű dolog kereszténynek lenni!
A liturgiában, a liturgikus évben is minden velünk
kapcsolatos. Minket tanít és erősít, kegyelemmel gazdagít.
Most, ha elmúlnak a nagy ünnepek, jönnek az egyszerű
hétköznapok, a termő nyár dísztelen, de tartalmas napjai – sose
feledjük: A Szentháromság Egy Isten tanúságtevői vagyunk
ezekben az egyszerű, megszokott hétköznapokban is. Isten
nevében élünk.
Csanád Béla

Isten egyedülálló létmódja a Szentháromság titkában
mutatkozik meg. Egy Istenben három személy van: Atya, Fiú,
Szentlélek. A személyek valóságosan különböznek egymástól,
de befelé mégis mindegyik azonos az egyetlen isteni lényeggel,
tehát az Isten egységét nem bontják meg. Mind a három
személyről állítjuk, hogy valóságos Isten, sőt azt, hogy mind a
három személy a valóságos Isten. Erre a létezési módra csak az
abszolút és a relatív létezési mód figyelembevétele deríthet
némi világosságot. Ez a létezési mód az Isten kizárólagos
sajátja, azért teljes misztérium. Az emberi értelem magától nem
jött volna rá, s miután a kinyilatkoztatásból megtudta,
mibenlétét továbbra sem képes megfejteni. Istenben az élet, az
ismeret, a szeretet annyira eleven, annyira fölülmúl minden
bőséget, hogy csak három énben, három személyben
nyilvánulhat meg. A három személy az isteni életteljesség
személlyé válása. Szükségszerűen van így, lehetetlen, hogy akár
több, akár kevesebb személy legyen benne.
A Szentírás kifejezetten nem azt mondja, hogy egy Istenben
három személy van, de tanításából leszűrhetjük ezt a három
igazságot: 1. Amikor Istenről és műveiről van szó, gyakran említi
az Atyát, Fiút, Szentlelket, mint három különböző személyt. 2.
Mind a három személynek isteni sajátságot és tevékenységet
tulajdonít. 3. Ennek ellenére kitart a legszigorúbb egyistenhit
mellett és elveti a sokszorozódásnak bármiféle gondolatát.
Az elfogadott egyházi nyelvhasználat szerint az a végtelen
tökéletesség, ami Istent istenné teszi, a természet. Aki pedig
birtokolja ezt a természetet és cselekszik, az a személy. Ezekből
az adatokból vonjuk le a végső következtetést. Istenben három
valóságosan különböző én, azaz személy van, de a természet a
lényeg egy és oszthatatlan. A három személy ezt birtokolja, sőt
– amint látni fogjuk – befelé azonos vele.
A Szentírás népies nyelven és módon fejezi ki magát, de a
sugalmazottság biztonságával. Nem emleget személyt és
természetet, nem használ filozófiai megkülönböztetéseket. Az
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értelmet az összképből kell kiolvasni. Az isteni személyeket az
emberi személy mintájára jellemzi. Önálló tudatos
tevékenységet tulajdonít nekik, de egyszersmind olyanokat,
amelyekhez isteni mindenhatóság szükséges.
A Szentírás nem annyira a Szentháromság titkáról beszél, mint
inkább annak üdvtörténeti jelentőségéről. Az üdvrend nagy
örömhírét Szent Pál így foglalja össze: „Krisztus által szabad
utunk van egy Lélekben az Atyához” (Ef 2,18). Krisztus főpapi
imájában azt kéri, hogy az Egyház egysége az Atyában és a
Fiúban való egység legyen (Jn 17,21). Szent János a hívők
kegyelmi kapcsolatát az Atyával és a Fiúval való közösségnek
mondja (1Jn 1,3). A megváltás révén tehát már itt a földön
kapcsolatba kerülünk a Szentháromság belső életével. Nem
elég azt mondanunk, hogy a megváltást és a kegyelmi
fölemelést nem értenénk meg a Szentháromság titka nélkül. Ez
a misztérium nem csupán magyarázata a természetfölötti
rendnek, hanem hordozója. A szentháromsági személyek nem
úgy állnak egymás mellett, mint három emberi személy és nem
is párhuzamosan cselekszenek. A Szentháromságnak minden
tevékenysége osztatlan egység. A cselekvés egységét és belső
dinamizmusát így fejezhetjük ki: az Atya cselekszik a Fiú által a
Szentlélekben. A megváltás és az üdvösség azt jelenti, hogy
Isten a teremtményt bevonja a belső életáramba, amellyel az
Atya öröktől fogva megismeri és kimondja magát a Fiúban, s
akarja és szereti magát a Szentlélekben.
A Szentháromság titkának kinyilatkoztatását történetileg így
foghatjuk fel: Jézus Krisztus nem csupán isteni küldöttnek
mondja magát, hanem a mennyei Atyával szemben Fiúnak. Ez a
fiúság kizárólagos: „Senki sem ismeri az Atyát, csak a Fiú és
akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni” (Mt 11,27). „Ahogy az
Atyának élete van önmagában úgy megadja a Fiúnak is, hogy
élete legyen önmagában” (Jn 5,26). Ő az út, igazság és élet,
senki sem juthat az Atyához, csak őáltala” (Jn 14,6). Minden
hatalom az övé a mennyben és a földön (Mt 28,18). Fiúsága
megelőzi időbeli létét: „Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok”
(Jn 8,58). Szenvedése előestéjén azt kéri az Atyától, hogy adja
meg emberi természetének is a dicsőséget, amelyet személy
szerint a világ teremtése előtt már birtokolt (Jn 17,5). Az
apostolok úgy értették szavait, hogy valóban az Atyától jött és
hozzá ment vissza. Ő az Úr, aki az Atya megbízásából ítéletet
tart a világ felett, neki ugyanaz a tisztelet és imádás jár, mint az
Atyának. Állítja magáról: „Én és az Atya egy vagyunk” (Jn 5,30).
Nem csupán „egyek” valaminek a végrehajtásában, hanem egy
létező, egy hatalmasság.
A Szentlelket Krisztus az Atyától küldi, vagy az Atya küldi őt a
Fiú nevében (Jn 15,26; 14,26). Megvan a hatalma, hogy
megtanítsa az apostolokat minden igazságra. Ismeri az Isten
mélységeit (1Kor 2,10), ő a kegyelmek szétosztója, akiben benne
lakik, az az Isten temploma (1Kor 6,19). A Szentírás kifejezetten
isteni személynek is mondja a Szentlelket (ApCsel 5,3). Ő
egyformán az Atyának és Fiúnak a Lelke (Róm 8,10-14), ezért
minden megkülönböztetés nélkül együtt lehet felsorolni az
Atyával és a Fiúval (Mt 28,19; Lk 1,35; 1Kor 12,5-6; 2Kor 13,13).
Az Egyház az Atya, Fiú, Szentlélek nevében kezdett keresztelni,
a hitvallásban kifejezte a három személyben való hitét és
imáiban egyformán dicsőítette mind a három személyt, vagy
ami ugyanazt jelenti: dicsőítette az Atyát Jézus Krisztus által a
Szentlélekben.
Gál Ferenc
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Többet „mézzel”, mint erővel (20.)
Két erény: türelem és humor
A nevetés néha úgy buggyan ki, mint víz a kövek alól
Lapátolja félre a hordalékot, hogy a nevetés újból
bugyoghasson! Nézze meg egyszer egészen pontosan
mindennapi életét: halálosan komoly-e minden vagy mégsem
reménytelen a helyzet és újra kész nevetni? Ismeri-e a
zoknicsillagokat? A szomszédasszonyom lánya nemrég titokban
a fehér szennyessel töltött mosógépbe becsempészte színes
zokniját. A zokni vizes volt és szerette volna újra felvenni. Tehát
ki kell mosni azokat. Minden kimosott ruha megszárad. Vagy
talán nem? Az ajtó becsukásakor az édesanya semmit sem
sejtett. Amikor a gép befejezte a mosást, szokatlanul gyakran
zaklatta a lánya. A zokniját leste. Fakóbb színű lett. Így is jó. Az
édesanya alig hitt a szemének és elállt a lélegzete: nem maradt
egyetlen ruha sem folt nélkül! Szétterített egy fehér inget a
lánya előtt. Teljesen foltos lett. A lány ránézett az édesanyjára.
Az összefüggés nem volt világos előtte: „A zoknid volt a tettes.
Mindent beszínezett!” A lány figyelmesen nézte az inget,
azután ezt mondta, és ezzel a fején találta a szöget:
„Zoknicsillagok”
Ebben a családban a mai napig ismert a zoknicsillagos
fehérnemű. Egyfajta előkelő védjegy lett. Biztos vagyok benne,
ha ezek a gyermekek egyszer megnőnek, akkor nevetségesnek
tartják az esetet. Megtanulhatták, hogy hogyan jött létre egy
hibából a „zoknicsillag” márkanév. Nevetni is lehet egy
szerencsétlenségen, ahelyett, hogy könyörtelen szigorral
megtorolnánk Egy eset szétcincálhatja az idegeinket. Azért
szembe is szállhatunk vele, jót nevetve rajta. Figyelje meg
mindennapi életét: gyakrabban, mint gondolná, elérkezik az Ön
számára is a zoknicsillagok vagy akár a hússzeletrepülés órája.
Csak mernie kell…
A kinevetés
felüdülés

megbélyegző

–

az

együtt

nevetés

Emlékszik, hogy mit mondtunk a kinevetésről? A kinevetés
tökfilkónak vagy alkalmatlannak bélyegzi az áldozatot. Amikor
szívből nevetünk valamin, akkor a szereplők személye nem
fontos. Derültséget vált ki a komikusnak, viccesnek vagy
tréfásnak bizonyuló szituáció. Még az előidézője is együtt
nevethet, mert hiszen csak egy bizonyos cselekedet kényszerű
eredményén nevettünk, ami bárkivel megtörténhet.
Minden eseményt legalább két oldalról lehet szemlélni. Ha a
szórakoztató oldalát nézi, akkor nevethet; máskülönben lehet,
hogy valahol dráma fejlődik ki.
Amikor az ünnepnapok hosszú árnyékká válnak
A teljesen megszokott hétvége
Amikor a türelem és a humor nincsen bearanyozva, akkor egy
egészen normális hétvége is idegösszeomláshoz vezethet.
Minél kényelmesebb volt a hét, annál nagyobb a hétvégével
kapcsolatos várakozás.
Elképzelése van a hétvégéről.
Elvárása van a házastársával is a hétvégével is.
A gyermekeknek nem kell az óvodába vagy az iskolába
menniük és nekik is terveik vannak a hétvégével
kapcsolatban.
A Nagyi egész héten nem mert jelentkezni és ő is vár valamit
a hétvégétől.
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Már szombat reggel irgalmatlan összeütközésbe kerül minden
terv.
Szívesen aludna egy órával tovább és azután szeretne
kényelmesen reggelizni.
Házastársa szeretne kora hajnalban kocogni és aztán
kocsival az építőanyag-piacra menni, mivel barkácsolást
jelentett be.
Az egyik gyermek egy barátját rendelte oda, a másiknak
néhány nappal korábban megígérte, hogy szombaton
tornacipőt vásárolnak.
A Nagyi borzasztóan örül, hogy Ön ma végre ráér és egy
ruha rövidítésénél segít neki.
Ez még csak a szombat! Hétfőn, annyi már biztos, mindenkinek
ki kell pihennie ezt a hétvégét! Különösen Önnek.
Mit lehet tenni? Ne felejtse el a szabályt: mennél nagyobb az
elvárás, annál biztosabb a csőd!
Amikor a ki nem mondott várakozások egymásnak ütköznek,
megjelenik a rosszkedv: gyakran az okosabb enged és az erősebb
érvényesíti az akaratát. Ez nem lesz jó sokáig.
Mit kíván hétvégére?
Legjobb, ha ezt írásban rögzíti. A felírt kívánság reálissá válik.
Minél valódibb az elvárás, annál kisebb a csalódás.
Kérdezze meg házastársát, gyermekeit, a nagymamát, hogy mit
várnak a jövő héttől. Írjon fel mindent! Íme, most elérkezett a
kompromisszumok ideje! Egy családban senki sem tehet úgy,
mintha egészen egyedül lenne a világon és semmire és senkire
sem kell tekintettel lenni.
Mivel most már írásban rögzítettek a kívánságai, csak
bátorságra van szüksége, hogy úgy rendezze a kívánságokat,
hogy még Önnek is maradjon valami:
• Egy órával tovább alszik.
• A házastársa kora esti időpontra halasztja a kocogást és
mindenkinek elkészíti a reggelit.
• Aztán leteszi Önt, gyermekeit – a barátjukkal együtt – a
cipőboltnál és onnan megy az építőanyag üzletbe.
• Ön és a gyermekek esznek pár falatot a büfében.
• Ugyanezt ajánlja a házastársnak.
• Később valamennyiükért újra eljön és hozzá még a Nagyit is
elhozza az átalakítandó ruhával.
• Kora este kocogni megy a házastársa, miközben Ön felteszi
a lábait és zenét hallgat.
• A Nagyi készíti el mindenkinek a vacsorát és utána
elmosogat.
Semmi stressz a szabadidőben!
De vajon a hétvégének mindig egy hektikus hét folytatásának
kell lennie? Nem saját maga a hibás, hogy a szabadidő stresszé
fajul, mivel egyszerűen túl sok dolgot vett tervbe. Nem lenne
jobb teljes hétvégi program a pihenés, a semmittevés és a
kikapcsolódás? Fontos, hogy minden vasárnap egy teljes menüt
főzzön és süteményt is kell sütni? Tervezze a hétvégét időben!
Csak
ha
mindenki
kimondja
az
elvárásait,
és
kompromisszumokat kötünk, csak akkor lesz idegkímélő a
hétvége.
Olyan, ami alkalmat teremt ahhoz, hogy örüljünk a
következőnek.
Vigyázzon, hogy gyermeke fejét a barátok és a divat el ne
csavarják! A kívánságok legyenek önállóak!
(Folyt. köv.)
Carola Schuster-Brink

Vasárnapi jegyzet

Lélek-gótika
Szabolcs-Szatmárban kis falvakban is a kíváncsiskodó
turista sok rejtett szépséget lelhet: népművészet,
kézművesség, néphagyományok sorában régi templomokat is,
amelyek általában barokk-díszesek architektúrájukban, benső
tereikben, de valamikor, főleg az Árpádok idején a román stílus
erőd-alakját kapták, tehát védelmül is szolgáltak tatárok és más
betolakodók ellen. A lángoló stílus, a gótika volt mégis az igazán
ember-tulajdonságú az Úr dicséretében, vagyis a csúcsíves
szentegyház, amelyből errefelé lehetett a legtöbb. Mennyivel
gazdagabbak lennénk, ha megmaradtak volna, dehát az örökös
harc, védekezés leginkább a rombolást jelentette, vagy az
elhagyatottságot, ahol nem volt vérontás. A feledésbe ment
szentélyeket a szél, az időjárás rabolta meg, és bizony nem
maradt olyan szentély -- mint például a spanyoloknál, ahol az
évszázad múltán is régi helyén függött egy-egy reneszánsz,
barokk oltárkép. Ajtó-ablak tárva, a látogató bármikor
megnézhette. Sok még ma sem tűnt el az időforgatagban.
Búcsús zarándokok előbb estek áldozatul, mint egy-egy sokat
érő festmény, szobor a rablók kezétől.
A Kisvárdán járó is találkozhat „régiséggel”: Mátyás
idejéből gótikus várral, templommal. Ennek főleg a szentélye az
imádság a fény és az arány Urához. Mert a gótika legfőbb
meghatározója ez a szoláris és geometriai fogalom. Látva
mindkettőt a titokzatos benső térben, Szent Ágoston szavával
sóhajtozhat az utazó, kereső: „Pulchrum sero te amavit -Szépség későn szerettelek.”
A Kelet felé forduló szentély boltozatai, bár már
bevakoltan, kifestve az arányok mintái, a gótikus eszmény
követői. Elgondolkodom, miért nevezték -- főleg déliek -- barbár
stílusnak? Az embert fogalmazza meg ez a stílus, aki „fényből,
árnyból áll” végül a teremtést követően, amikor elveszítette a
Paradicsom fényét, arányát.
Suger, a francia tudós-apát a középkorban erre
gondolhatott, amikor a Szent Dénes apátságban rajzolni kezdte
a gótika azóta nevezetes stílusjegyeit. A matematikus. Tudta
azt, amit a bibliai teremtéstörténet az emberről mond. Nem
teória ez, hanem az isteni cselekedet legfőbb bizonyítéka:
értelem és szív kiegyensúlyozott egysége addig, amíg a bűn fel
nem fordítja. Megtörtént, ám az örök Terv számolva ezzel,
maga igazodott az emberhez: „megalázta magát”, hogy a
Szépség ismét helyreálljon, a fényt és az arányt újra meglelje a
bukott lélek.
A Szegeden született, elfejtett költő: Stetka Éva (meghalt
1999-ben) írja versében:
„Árnyon át a végtelenbe
Lépünk átal boldogan,
Visszalengve, elkerengve,
Játékosan, komolyan (...)
Belehal a szív, a léha,
S ott fönn újra megfogan.”
Tóth Sándor
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hírek ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ információk
Széleskörű összefogásnak köszönhetően elkészült a SzegedCsanádi Egyházmegye által is támogatott GEMMA Központ
speciális játszótere. Az 500 négyzetméteres, gumiszőnyeggel
borított játszótér cégek, magánszemélyek, iskolák, óvodák, kis
vállalkozások, segítő szervezetek összefogásával valósult meg.
Összesen 11 játék, ebből két kerekesszékes hinta, továbbá
kerekesszékes körforgó, speciális libikóka és magasított
homokozó várja az intézmény mintegy 60, fogyatékkal élő
gyermekét. Szeged első integráló játszóparkját május 25-én,
pénteken délelőtt Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős
államtitkár adta át és Kiss-Rigó László püspök mondott áldást.
Az ünnepélyes megnyitót követően gyermek- és családi
programok várták az érdeklődőket.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2018-ban ismét elnyerte a minősített szakkollégium címet a
Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium. A minősítést a
Szakkollégiumok Egyeztető Fóruma akkreditációs eljárása
keretében, pályázati úton, a Minősítő Bizottság döntése alapján
lehetett elnyerni. Az elbírálás elvei: autonómia, tudományosság,
szakmai képzések, értelmiségi szocializáció, együttlakás,
külkapcsolatok, hagyományok és specialitások, valamint a
szakkollégiumi mozgalomban való aktív részvétel. A minősítés
célja az volt, hogy elismerjék azoknak a kiemelkedő
tehetséggondozást végző szakkollégiumoknak a munkáját,
amelyek a Szakkollégiumi Charta követelményeinek megfelelnek.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NőiesTE - „A férfi arcai” címmel rendezi a Szeged-Csanádi
Egyházmegye Pasztorális Helynökség CsaládKözPontja a
CsaládEgyetem következő előadását, mely május 29-én, kedden
17.30-20.30 között lesz a Katolikus Házban (Dugonics tér 12.). A
szervezők az interaktív műhelymunkára a csaladegyetem.hu
weboldalon várják a hölgyek, lányok és édesanyák
jelentkezését.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Belvárosi Plébánia egyházközségi juniálist szervez június 2-án,
szombaton 15.00-21.00 óra között a Katolikus Házban (Dugonics
tér 12). A gyerekeket ügyességi és szabadtéri játékok, trambulin,
óriás társasjátékok valamint zsákbamacska, a felnőtteket juniális
totó és tánctanulási lehetőség várja. A színpadon Stenszky
Cecília mesemondó és Jáki Tamás bűvész produkcióját láthatják
az érdeklődők, a hangulatért Bóbán Péter a felelős. A program
mindenki számára nyitott, de előzetes regisztrációhoz kötött.
Jelentkezni május 29-én, kedden estig online űrlapon lehet, mely
a http://www.fogadalmitemplom.hu weboldalról tölthető le.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mátyás király emlékmisét szervez június 2-án, szombaton este 6
órakor
a
bécsi
Stephansdom-ban
Magyarország
Miniszterelnökségének Nemzetpolitika Államtitkársága, a
Magyarság Háza és az Ausztriai Magyarok Érdekközössége. A
szentmisét Kiss-Rigó László püspök celebrálja, a koncelebránsok:
Ägidius Zsifkovics kismartoni püspök, Pál László kismartoni
püspöki vikárius, Vencser László az Ausztriai Idegennyelvű
Katolikus Lelkészségek Országos Igazgatóságának vezetője,
valamint Varga János a Collegium Pazmaneum rektora. A zenei
kíséretet a Pécsi Bazilika Mozart Kórusa és Zenekara szolgáltatja.
Vezényel Szamosi Szabolcs, orgonán közreműködik Kovács
Szilárd.
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Az egyházzenei hónap keretében a szeged-felsővárosi Minorita
templomban ma 19 órakor Dóbisz Áron orgonaművész-tanár ad
koncertet. Közreműködnek: Boros József trombitaművész, az
SZTE- ZMK docense és hallgatói. A belépés ingyenes,
szeretettel várják a zenebarátokat a szervezők.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK)
Általános Titkársága „Kazetta” címmel katolikus zenei tábort
szervez Révfülöpön július 23. és 29. között.
A kongresszusra készülve a Magyar Katolikus Egyház életében
még nagyobb hangsúlyt kap a szentmise, annak megértése, az
abba való aktív bekapcsolódás. Ennek egyik legfontosabb eleme
a szent zene, melynek a szépsége, gazdagsága Istenhez emeli a
lelkeket.
Templomainkban egyre több helyen vannak „gitáros”
csoportok, melyek tagjai szívesen és ügyesen szolgálnak. Az
általános titkárság nekik szeretne segíteni mind a zenei
továbbképzésben,
mind
pedig
liturgikus
ismereteik
bővítésében, hogy az általuk nyújtott szolgálat ne csak fiatalos,
de hivatalos is – azaz a liturgikus zene alapelveinek (szent,
művészi, egyetemes) és a liturgikus előírásoknak megfelelő –
legyen. Így lesz minden szentmise egyetemes, mindenki által jól
követhető, és a színvonalas, minőségi zenei szolgálat által is
lélekemelő.
A tábor célja, hogy a magyar katolikus könnyűzene művelőinek
lehetőséget és motivációt adjon a szakmai fejlődésre.
A programban többek között egyéni hangszeres órák,
énekórák, zenekari gyakorlatok, elméleti liturgiai és liturgikus
zenei képzések szerepelnek. A tábort koncert zárja.
Keresztény könnyűzenével foglalkozó zenészeket, énekeseket,
kórusvezetőket várnak a táborba, akik hazatérve továbbadják
zenekaruknak, csapatuknak, és zenei szolgálatuk során
alkalmazzák majd az ott hallottakat. Jelentkezési határidő:
május 31. Szeretettel várják az érdeklődőket a szervezők.
(Magyar Kurír)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Idén 15. alkalommal szervezi a Szeged-Csanádi Egyházmegye
Ifjúságpasztorációs Irodája az Egyházmegyei Nyári Tábort. A június
25-én kezdődő és július 1-jén záruló tábor helyszíne DomaszékZöldfás lesz, témája az „AJÁNDÉK”. A jelentkezés feltétele a
plébánosi ajánlás bemutatása, vagy feltöltése a regisztrációs
rendszerbe. Az ajánlás mintája letölthető a www.ipcszeged.hu
Nyári Tábor2018 menüpontról. A táborban való részvétel díjtalan,
de előzetes regisztrációhoz kötött. A hely adottságai miatt a
jelentkezés számban korlátozott, így azok vehetnek részt a
táborban, akik legelőször jelentkeznek. A regisztrációs lista
mellett várólistát is kialakítanak, melyről abban az esetben lehet
felkerülni a jelentkezési listára, ha valaki visszamondja
jelentkezését. Regisztrációs határidő: június 10.
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.

