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Krisztus Szent teste és vére Úrnapja

Az Imaapostolság szándéka
Egyetemes:

Június 8.

Jézus Szent Szíve

Június 9.

A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve

A közösségi médiáért: Hogy a közösségi média
előmozdítsa a szolidaritást és a másik tiszteletét
a maga különbözőségében.

A szentmise olvasmányai
1. Kiv 24,3-8

A Sínai-hegy lábánál az Istennel kötött szövetség
jeleként Mózes meghinti a népet az áldozati
állatok vérével.

2. Zsid 9,11-15 Jézus saját vérét áldozva kötött örök érvényű
tökéletes szövetséget mindannyiunk nevében
Istennel, megváltást és üdvösséget szerezve az
embernek.
3. Mk 14,12-16.22-26
Jézus halála előtt, a hagyományos
húsvéti vacsora keretében a kenyérben és
borban saját testét és vérét adja apostolainak
lelki erőforrásként.

A krisztusi élet táplálása
Krisztus áldozatát az Atya elfogadta, s az elfogadás jele
volt a feltámadás és megdicsőülés. Amikor az Egyház megújítja
ezt az áldozatot, nem a homályban tapogatózik, mint a régi
áldozatbemutatók. A régi áldozatokban megsemmisítettek egy
kedves tárgyat, hogy jelezzék az Istennek való átadást. Az
Egyház tudja, hogy az áldozatot nemcsak odaadta az Atyának,
hanem vissza is kapta, mint feltámadt Krisztust. Ezért állítjuk,
hogy az eukarisztiában az Úr halálának és feltámadásának
emlékét üljük meg. Tudatában vagyunk annak, hogy a
megváltás megtörtént a keresztáldozattal. Benne volt a teljes
dicsőítés, hálaadás, engesztelés és kérés. A mi mostani
ünneplésünk azt célozza, hogy magunk is közvetlen részesei
legyünk ennek az áldozatnak. Az eukarisztia ünneplésében az
Egyház kifejezi magát, mint Krisztus személyének és művének
továbbélését a földön. Hiszen itt megvalljuk, hogy az ő
lelkületében és tetteiben osztozunk, magunkra öltjük azt a
magatartást, amivel ő hódolt az Atya előtt és amivel
bizonyságot tett testvérei iránti szeretetéről. Az áldozatot a
papság és a nép együtt mutatja be, de úgy, ahogy Krisztus
főpapi méltóságában részesedik. A cselekményeken keresztül
kifejezi hitét, reményét, szeretetét, összetartozását s egyúttal
azt is, hogy a Megváltó művét akarja folytatni. Hiszen
mindenkiért imádkozik, mindenki helyett engesztel és az egész
teremtett rendet be akarja vonni az Atya dicsőítésébe.
Gál Ferenc

Állhatatlanságunk miatt az egyszer elnyert megigazulás a külső
és belső kísértések miatt állandó veszélynek van kitéve. A lelki
élet éppúgy táplálékra szorul, mint a testi. Krisztus figyelembe
vette, hogy a földön vándorok vagyunk és a jövendő hazát
keressük. Az áldozatban testét és vérét adta lelki táplálékul a
kenyér és bor színe alatt. A hozzáfűzött parancs így szól: „Ha
nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok az ő vérét, nem
lesz élet bennetek” (Jn 6,53). Nem azt mondja, hogy: aki nem
eszi… hanem: ha nem eszitek. Ez a táplálék csak azoké, akik
tudnak evangéliumáról, akik az Egyház keretében hozzá
tartoznak. A kegyelmi élet másokban is táplálékra szorul, de
náluk a táplálék csak az imádság, a jócselekedet, a hit és a
szeretet felindítása lehet.
Krisztus azt követeli Egyházának tagjaitól, hogy az ő életét
éljék, s főleg ehhez kell a lelki táplálék. Az ősegyház
eucharisztiának nevezte az oltáriszentséget, s a szó hálaadást
jelent. Az oltáriszentségről két szempontból beszélünk: mint
szentségről, és mint áldozatról. A kettőt nem szabad egymástól
elválasztani. Amennyiben áldozat, annyiban szentség és
amennyiben szentség, annyiban áldozat.
Krisztus előkészítette tanítványait az oltáriszentség szerzésére.
A kenyérszaporítás csodájában megmutatta, hogy hatalma van
a kenyér fölött. A következő éjjel a víz tükrén közeledett az
apostolok csónakja felé és csodájával igazolta, hogy testét
kivonhatja a természet törvényei alól. Ilyen előzmények után
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mondta el beszédét az oltáriszentségről. Bejelentette, hogy a
kenyér formájában saját magát adja eledelül.
Az oltáriszentség szerzése az utolsó vacsorán történt. Az
eseményt elmondja Máté, Márk és Lukács az evangéliumban,
Pál apostol pedig az első korintusi levélben. A lényeg
mindegyiknél ugyanaz. Jézus a kenyérre ezt mondja: „Vegyétek
és egyétek, ez az én testem”. A bor fölött pedig így szól:
„Igyatok ebből mindnyájan, ez az én vérem”. Még hozzáfűzi a
felhatalmazást: „Ezt tegyétek az én emlékezetemre”.
Az evangélisták akkor írták könyvüket, amikor az utolsó vacsora
ünneplése, a kenyértörés mindennapos vallási cselekmény volt.
A hívők az élő tanításból tudták, hogy a kenyér és a bor
alakjában Krisztus teste és vére van jelen. Nem volt szükséges,
hogy az utolsó vacsora szavaihoz magyarázatot fűzzenek. A
hitet Szent Pál így fejezi ki: „Valahányszor e kenyeret eszitek és
e kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek” (1Kor 11,26). Vagy
más helyen arra utal, hogy a kenyér és bor Krisztus testében,
illetőleg vérében részesíti őket (uo. 10-16). Végül óvja a híveket
a méltatlan áldozástól, mert aki bűnös lélekkel járul a szent
lakomához, az vét az Úr teste és vére ellen (uo. 11,29).
A szavak erejénél fogva a kenyér Krisztus testévé változik, a bor
pedig vérévé. A szentségi jelkép ugyanis azt hozza létre, amit
jelképez. Krisztus megdicsőült testében benne van a vér és a
lélek. Vére is élő vér, ahogy testében van. A feltámadt test
egysége miatt a kenyér színe alatt tehát jelen van Krisztus egész
embersége, s a bor színe alatt hasonlóképpen. Viszont, ahol
jelen van embersége, ott van istensége is. Mivel mind a két szín
alatt az egész Krisztus megjelenik, az egy szín alatti áldozás is
teljesen részesít az oltáriszentség kegyelmében.
A jelenlét módját az Egyház átlényegülésnek nevezi. Vagyis a
kenyér és a bor lényege átváltozik Krisztus testévé és vérévé. A
külső megjelenési forma azonban megmarad. Az átváltozás
természetfölötti folyamat, nem az anyag részeinek valamilyen
átcsoportosítása. Az átlényegülés a Mindenható Isten műve. A
Teremtőnek teljes hatalma van az anyag felett: új létrendre
emelheti, átalakíthatja, megsemmisítheti. Az átlényegülés
tökéletes misztérium, mibenlétét nem fogjuk fel. Misztérium
azért is, mert nem értjük, miért vállalta Krisztus ezt a teljes
önkiüresítést.
Az átlényegülés miatt Krisztus betölti a kenyér és bor
lényegének helyét, de nem saját létezési módja szerint van
jelen, hanem a kenyér és bor létezési módja szerint. Ezért más
testek mintájára nem foglal el helyet. Ha pedig nem köti magát
helyhez, nem beszélhetünk sokszorozódásáról. Az oltáron való
megjelenése semmit nem ad hozzá mennyei testéhez és
véréhez. Az átváltoztatott kenyérnek sem mennyisége, sem
helye nem lesz az övé. A mennyiség és a hely érintetlenül
hagyásával váltja fel a kenyér lényegét.
Jelenlétének módjából következik, hogy emberi élete a
mennyben folyik le, nem az oltáriszentségben. Az oltáron levő
Krisztus lát és hall minket, csak nem úgy, ahogy az oltáron van,
hanem ahogy a mennyben van.
Mivel az oltáriszentség az élő Krisztust tartalmazza, imádás
illeti. Az imádás nem a kenyérre és borra vonatkozik, aminek
lényege megszűnt, hanem Krisztusra. Az imádás azon a hiten
alapszik, hogy Krisztus nemcsak átmenetileg hatja át a kenyeret
és bort, hanem megmarad a színek alatt, amíg a kenyér és a bor
természetes külsőségei meg nem változnak.
Gál Ferenc
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Többet „mézzel”, mint erővel (21.)
Amikor az ünnepnapok hosszú árnyékká válnak
A gyermekek születésnapjai
Minden meglehetősen egyszerű lenne, ha nem lenne nagy
konkurencia. Ez pedig létezik és ilyen:
Imi a legjobb minőségű kerékpárt kapta a születésnapjára.
Gergely egy zongorát (az árát minden gyermek ismeri!),
Nusi egy márkás plüssállatot és Ica egy számítógépet.
Valaki tizenhat barátját hívta meg, egy másik tizenkettőt –
óriási összejövetelek ezek!
Miközben tizenhat gyermek az otthoni úszómedencénél
hancúrozhatott és az inas szolgálta ki őket, egy másik
gyermek a születésnapját a család jachtján ünnepelte. Más
szülők a McDonald's-ba, a póniudvarba vagy a cirkuszba
hívták meg.
A gyermekek gazdag ajándékokat hoznak és a vendéglátó
szintén gazdagon megajándékozza őket.
Némely születésnap késő estébe nyúlik. Mindenkit
hazavisznek, szükség esetén taxival.
Vajon szórakoztató-e ekkor még, hogy saját gyermekünk
számára születésnapot rendezzünk?
Kinek van tulajdonképpen születésnapja?
A gyermeknek? A szülők jómódjának? Az Ön hiúságának?
Vajon mi szórakoztatja jobban a születésnapos gyermeket: a
szülők gazdagságának a bemutatása vagy a barátokkal való
vidám együttlét? Hát inkább az utóbbi! Tehát úgy rendezze el a
születésnapot, ahogyan ezt gyermeke elképzeli.
Amit gyermekének ajándékoz, az gyermeke legfőbb
kívánsága - nem az Öné, nem a többi gyermeké, nem a többi
szülőé.
Hány gyermeket képes lakása és a pénztárcája elviselni?
Legyen őszinte önmagával!
Csak azokat a gyermekeket hívja meg, akikkel szívesen van
együtt gyermeke.
Mivel alig jön el egy gyermek a születésnapra azért, mert
otthon éhezik, ezért nem kell előtérbe helyeznie az evést és
az ivást. Idegen asztaloknál néhány gyermek túl sokat eszik.
A figyelmes játékra aztán már alig marad energia, csak az
idétlenkedésre.
Sohase hívjon meg olyan gyermekeket, akikről semmit sem
tud. A gyermekek érzik, miért hívták meg őket. Néha
ellenségeiket is meghívják, hogy jóindulatra hangolják. Az
ötlet magában véve jó, de ehhez nem jó alkalom a
születésnap.
Ha nem viheti haza a gyermeket, állapodjon meg a szülőkkel
a hazamenetei idejében.
Készítsen programot az összejövetelhez és húzza ki előtte a
tévé csatlakozóját!
 Hangos és csendes játékok
 A kezek foglalkoztatása
 Meghallgatás
 Édesség (de mértékletesen!)
 A lábak foglalkoztatása
 Találós kérdések
 Ital-kiosztás
 Ügyességi játékok
 Festés, rajzolás
 Szendvics uborkával és salátával
 Pantomimjáték
 Ülőjátékok
 Felolvasás; mesélés
 Utóétel, desszert
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Vannak gyermekek, akik már korán sok mindenben, a negatív
dolgokban is utánozzák szüleiket. Amikor egy ilyen
elégedetlenkedőt hívott meg, akinek túl kicsi a lakás, nem
megfelelő az autó, aki hiányolja a videomagnót és a tejszínes
tortát, viszont azzal dicsekszik; hogy milyen gazdagok a szülei
és neki mi mindent szabad, akkor Ön választhat a következők
közül:
Eltűri humorral, hogy ez a gyermek utoljára volt Önöknél.
Borzasztóan felidegesíti magát, személyes támadásnak és
megszállásnak veszi.
Bátran nyúl a telefonkagyló után és megkéri a szülőket,
hogy vigyék el elkényeztetett fiukat ezzel az indoklással:
„Gyermekük nem érzi jól magát nálunk. Ettől meg akarjuk
kímélni, ugye?”
Amikor végül mindenkiről fényképet készít és megígéri, hogy
minden gyermek kap egyet, akkor ez egy jól sikerült
születésnap volt. Fellélegzik, amikor megérkeznek az első
szülők a gyermekükért. Általában három óra elegendő a zsúrra.
A gyermek születésnapja sohase haladja meg a család lehetőségeit
- ez a gyermeknek is érdeke, mert meg kell tanulnia, hogy meddig
szabad elmenni.
Jó, ha gyermekeink elfoglaltak.
Készítsen előre egy programot, hogyan kell mindennek lezajlania.
Amikor a gyermekek unatkoznak, olyan ötletük támad, amelyek a
felnőttek idegeire megy.
Szabadság
Ha igaza van a reklámnak, akkor a szabadság az év legszebb
időszaka. A kezelőorvos és a pszichiáter szerint viszont a
szabadság elkaptatja az idegeket és károsan befolyásolja az
egészséget. Túl hamar egyik véleménynek sem kell hinni.
Milyen volt az utolsó szabadság?
Kipihente magát fizikailag?
Volt-e stressz?
Milyen alkalommal keletkeztek konfliktusok?
Összekovácsolta vagy inkább megterhelte a szabadság a
családot?
Mi volt különösen terhes ebben az időszakban a család
számára?
Kipihente magát fizikailag a háztartásra?
Milyen alkalmakkor jött dühbe?
Milyen szituációkat érzett bonyolultnak a gyermekeivel
kapcsolatban? Miért?
Boldog volt, amikor vége volt a szabadságnak?
Ki kellett pihennie a szabadság fáradalmait?
Vagy a házastársának kellett kipihennie a szabadság okozta
fáradalmakat?
Lehet, hogy Ön talán mestere a szabadság eltöltésének és nincs
rá szüksége, hogy valaha is változtatásra gondoljon. Talán ön is
a szülőknek azon csoportjához tartozik, akiknek rendszeresen
csalódniuk kell a szabadsággal szemben tanúsított elvárásaiban.
Egyesek örülnek a szabadságnak, mások félelemmel
gondolnak az utolsó zűrzavaros utazásra. Ez bizonyára nem így
lesz, ha időben figyelembe veszi a különböző igényeket.

Vasárnapi jegyzet
„Megesett rajtuk a szíve”
Történelmi
korok
jámborságát
tanulmányozva
imádságos könyveket, teológiai tanulmányokat, népi, vallási
gyakorlatokat, bibliafordításokat, szembetűnik az illetékes kor
sajátságos gondolkodása, amely az „örök dolgokat”
érzékenyen követi. A jámborság mindig azt is jelenti: készség a
szent szolgálatában, tiszteletében.
A Krisztus-központú szemlélet régóta tanúsítja a Jézus
Szíve kultusz jelenlétét, tehát nem csupán az új időkét. Szent
Ignác rendje erre különösen figyelt, figyel. Az utóbbi évben P.
Szabó Ferenc jezsuita tanulmánya fontos felköltés a Jézus Szíve
tiszteletre, különösen az engesztelés helyes és helytelen
formáira. „Az engesztelés gondolatát XI. Pius és XII. Pius Jézus
Szíve-enciklikái elevenítették fel” - írja a páter, amely szó
manapság nem népszerű.
E sorok írója P. Nemeshegyi Péter írására is felfigyelt, aki
a szentírási fordítások tükrében a szív szó előfordulását
vizsgálja. Ezt a személy teljességét kifejező szót, amely
egyetlenegyszer fordul elő kifejezetten a Bibliában, Máté
evangéliumában, az egyik legismertebb mondatban: Jézus
mondja önmagáról, „...szelíd vagyok és alázatos szívű”.
Meglepő fordulattal a szerző tovább keresi a szív (görögben
kardia) értelmezését más kifejezésben, és megleli (az
ugyancsak görög) szplanchnidzomait, amelynek jelentése:
szánalomból, együttérzésből indíttatni. Az elmúlt században
szentírásfordító arról értekezett, hogy az átültetésnél nem
csupán az eredeti szavakra kell figyelni, hanem az általuk
ébresztett dinamizmusra is, tehát a belőlük fakadó értelmekre,
amelyeket nem szabad túlzásba vinni, mivel így érzelgőssé
teszik a természetes reagálást. (Elgondolkodom: Krisztus
sohasem volt érzelgős. Az emberi természetet követte!) Ha
arról beszélünk, hogy a jelen korban mi az, ami a Jézus Szíve
kultuszt különösen meghatározza, az iménti eszmefuttatást
érdemes követni, mivel „sok mély gondolat született” az iménti
szentírási mondásból, a „szelíd és alázatos szív”
értelmezéséből, amelyhez a Bibliában leginkább a misericordia,
az irgalom tartozik. Latin szó, jelentésében két fogalom
található: a misereo (vagy misereor) és a cor. Az első ige:
irgalmazok, könyörülök valakin, a másik a szív. Az idézett
görögben a szplanchon többes számának alakja szplanchna,
értelme: zsigerek, ennek a helyén áll a szív, az ember egyik
belső szerve. A Vulgata latin fordításában ezt olvasni:
misericordia motus: irgalmas szívtől indíttatva. (Lásd Lukács
evangéliumát, a többiekben már csak a misereor szerepel.)
Nemeshegyi páter megjegyzi: „Nem hiszem, hogy lehetne
próbálkozni a zsigerek szóval, viszont itt van a magyar szív szó.
Nagy szerencsénkre, van a magyarban a szív szót használó
kifejezés, amely éppen azokat az érzelmeket fejezi ki,
amelyeket a szplanchnidzomai kifejez: megesett rajta a szíve”.
Ez azt jelenti: könyörületet érzünk valaki iránt, belső
megindultságot.
Lehet-e ennél nagyobb jutalom Krisztustól, minthogy
átérezte esetlenségünket, a bűnökbe tévedt ember
nyomorúságát, és vállalta a mindenki megváltását jelentő
áldozatot! Földi életében hányszor szánta az éhező tömeget,
hányszor gyógyította a betegségeket, adta vissza a reményt a
veszteseknek! Íme, Jézus „nyílt etikája”. Nagy szüksége van
erre századunknak is, Jézus irgalmas Szívére.

(Folyt. köv.)
Carola Schuster-Brink

Tóth Sándor
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hírek ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ információk
ÁGOTA Gyermek-, Családi és integrációs napot rendezett június
2-án az ÁGOTA Alapítvány és a Szeged-Csanádi Egyházmegye
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató. A szegedi Záportónál a gyerekeket ugráló vár, rodeó bika, játszóház, arcfestés
és kézműves foglalkozás várta. Az érdeklődők kérdéseket
tehettek fel és ujjlenyomatot is rögzíthettek a Szegedi
Rendőrkapitányság bűnmegelőzési standjánál. Volt játék- és
ruhabörze is. A résztvevők egész nap tájékozódhattak a
nevelőszülői hivatásvállalás részleteiről is a toborzó standnál.
Az egészségmegőrzés jegyében a közös mozgást, a fittnesz
edzést
a
Csongrád
Megyei
Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztályának munkatársai tartották, a zumbát
pedig az ÁGOTA egyik önkéntese vezényelte. A délután
folyamán fellépett a Unique együttes és Kökény Attila. A
rendezvényt a Stil zenekar zárta.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A röszkei Páduai Szent Antal Plébánia egyházi kulturális hetének
programsorozata június 2-án, szombaton kezdődik és június 10én, vasárnap zárul. A nyitó napon „Vidám családi napra” várják
az érdeklőket, melyen lesz futóverseny, vetélkedő, kézműves
foglalkozás valamint tűzoltó- és rendőr bemutató. Másnap a
gyermekek néptánc-és társastánc bemutatóival folytatódik a
rendezvény, kedden, este 6 órától a Kicsoda Ferenc pápa? című
filmet vetítik a Kartal-házban. A kulturális hét műsorán lesz még
„Szent Antal kenyere” szertartás és Makrai Pál koncert is. A
programsorozat a vasárnap, 9 órakor kezdődő búcsúi
szentmisével zárul, melyet Laczkó Ferenc nyugalmazott
plébános mutat be. Közreműködik a Csengelei Fúvószenekar. A
rendezvényeken a részvétel díjtalan, minden érdeklődőt
szeretettel várnak a szervezők.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A nevelés ügye címmel demográfiai és egészségpolitikai
konferenciát rendez június 5-én a Szeged-Csanádi Egyházmegye, a
Gál Ferenc Főiskola, az EMMI, a Magyar Család- és Nővédelmi
Tudományos Társaság, valamint a Diczfalusy Alapítvány. A
konferencia 11 órakor megnyitóval kezdődik, majd előadásokkal
folytatódik. A délelőtt során Mészáros János helyettes államtitkár,
Svébis Mihály, a Magyar Kórházszövetség elnöke, Németh Gábor,
az SZTE Nőgyógyászati Klinika igazgatója, valamint Kozma Gábor,
a Gál Ferenc Főiskola rektora tart előadást. A délutáni ülésszak
témái: Család-nevelés-képzés, A család szerepe a társadalomban, A
családba korábban érkezők és A háromgenerációs családmodell. A
rendezvény egy konferenciasorozat harmadik része, amire
korábban Kecskeméten, valamint Gyulán került sor. A szegedi
konferenciára minden regisztrált érdeklődőt szeretettel várnak a
GFF honlapján elérhető felhívás szerint.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Az újszegedi Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia (Torontál tér
4) ismét „Face2Face” eucharisztikus imaestet rendez június 6án, szerdán 19.00-21.30 között, melyre minden érdeklődőt
szeretettel várnak.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A kísérő spiritualitása–A katekéta lelki erőforrásai, szakmai
fejlődésének kísérői a gyakorlatban címmel konferenciát szervez
a Szeged-Csanádi Egyházmegye Kateketikai Irodája és a Gál
Ferenc Főiskola. A június 8-án, pénteken 9 órakor kezdődő,
„Legyetek egymás szolgálatára” (1Pt 4,10) mottójú
konferenciának a főiskola (Szeged, Dóm tér 6.) Klebelsberg
terme és oktató termei adnak otthont.
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Gyulay Endre nyugalmazott püspök június 9-én, szombaton 10
órakor főcelebránsa lesz a Székesegyházban annak a
szentmisének, mely alkalmából püspöktársai, a paptestvérek,
ismerősök, barátok körében az idős főpásztor megemlékezik
pappá szentelésének 65. évfordulójáról és hálát ad a hosszú
évtizedeket átívelő papi szolgálatához kapott kegyelmekért.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Szeged-Csanádi Egyházmegye és a Gelsey Vilmos Pedagógiai
Intézet (SZEGEPI) június 9-én, szombaton 17 órakor rendezi a
Báró Gelsey Vilmos-díjak átadó ünnepségét a Székesegyház
altemplomában. Az évente rendezett ünnepségre az idén
immár negyedik alkalommal kerül sor.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Federica Iannella olasz orgonaművész ad hangversenyt június 9én, szombaton 19 órától a Székesegyházban. Az ingyenes
hangverseny műsora a domorgona.hu honlapon olvasható.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János templomban június 10én, jövő vasárnap délután fél 3-kor Jézus szíve családok
szentmiséje, majd ezt követően szentségimádás lesz, melyre
szeretettel hívják és várják a családokat.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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
Domaszék-Zöldfás 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.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Belvárosi Plébánia az idén nyáron is szervez napközis tábort.
Várják azokat az alsó tagozatos gyermekeket, akik szívesen
töltenének néhány napot a Belvárosi Plébánia közösségi
házában, a Katolikus Házban (Dugonics tér 12.). A tábor idei
témája: Isten által teremtett világ/környezetvédelem. Játékosan
ismerkedhetnek meg a résztvevők a környezetvédelem
alapjaival, készíthetnek saját hátizsákot, és kereshetik a
kivezető utat Európa egyik legnagyobb útvesztőjéből;
megmászhatják a víztornyot, közösen főzhetnek és rengeteget
játszhatnak. A tábor első turnusa június 18-22-ig, hétfőtől–
péntekig, 8-16 óráig, a 2. turnus június 25-29., hétfőtől-péntekig,
8-16 óráig tart. Jelentkezni a Belvárosi Plébánia irodájában (Dóm
tér 15.) lehet június 11-én, hétfőn 12.00 óráig.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Magyar Katolikus Püspöki Kar tagjai június 5-én és 6-án tartják
nyári rendes konferenciájukat a Püspöki Konferencia budapesti
székházában.
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.

