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Évközi 10. vasárnap

A szentmise olvasmányai

Június 13. Páduai Szent Antal áldozópap és
egyháztanító
Június 15. Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő

1. Ter 3,9-15

Az
Isten
által
valódi
szabadsággal
megajándékozott ember teljes kudarcot vall,
de megkapja a kiút és a felemelkedés ígéretét.

2. 2Kor 4,13-5,1

Bár a „külső” ember romlásnak indult
mindannyiunk esetében, a „belső” ember nap
mint nap megújulhat, és ahogy Jézus
feltámadt, úgy mi is eljuthatunk az élet
teljességére.

3. Mk 3,20-35

Jézus, egy ellene hozott sunyi és alattomos
vádat megcáfolva ad tanítást a bűn Isten általi
megbocsátásáról, és vállal igazi közösséget
mindazokkal, akik tanítása szerint Isten
akaratát keresik és törekednek azt teljesíteni.

A Belzebúbvád

Isten a kinyilatkoztatásban úgy mutatkozik meg mint teremtő, mint úr és
mint atya. Mindegyikben benne van a tekintély s ennek következtében mindegyik
hangoztatja az ember függését. Az atyaság ugyan a gyermeki függés színeit
juttatja eszünkbe, de ez sem feledteti azt az alapvető függést, amely teremtett
mivoltunkból folyik. Mind a teremtés, mind a kinyilatkoztatás határozott erkölcsi
keretet ad életünknek s az isteni tekintély arra kötelez, hogy ezt a keretet
munkával, erényekkel, engedelmességgel kitöltsük, de határait ne lépjük át.
Ahogy ez a függés lelkiismeretünkben tükröződik, kötelességnek nevezzük.
Személyes szabadságunk, megfontoló képességünk azonban lehetővé teszi,
hogy a kötelességet adott helyzetekben felülvizsgáljuk és elfogadjuk vagy
elforduljunk tőle. Észrevesszük, hogy befolyásol a hangulat, az önzés, az ösztönös
kívánság, a félelem vagy anyagiasság. Kimondottan keresztény szempontból
nézve a dolgot, azt is mondhatjuk, nem mindig cselekszünk a hit, a remény és a
szeretet irányítása mellett. Személyes szabadságunknak ezt a felsülését, a
kötelesség elhanyagolását nevezzük bűnnek. Nem nehéz megérteni, hogy a
Szentírásnak igaza van, amikor a bűnt úgy jellemzi, mint valami hatalmat, vagy
egyenesen a „gonoszság titkáról” beszél (2Tessz 2,6). A titkot belülről, kívülről
egyaránt érezzük. Bennünk van a megosztottság, amit az apostol így ír le: „Bár a
jót szeretném tenni, mégis a rosszra vagyok kész. A belső ember szerint az Isten
törvényében lelem örömöm, de tagjaimban más törvényt észlelek, s ez küzd
értelmem törvénye ellen és a tagjaimban levő bűn törvényének rabjává tesz”
(Róm 7,21-23). Kívülről pedig megéljük a csábítást, a rossz példát, a kényszerítő
helyzetet s ezek befolyásolnak abban, hogy a lelkiismeret szava ellen tegyünk.
Már ezekből kiviláglik, hogy bűnről csak szabad, önrendelkező személlyel
kapcsolatban beszélhetünk. A keresztény tanítás ebben különbözik minden más
olyan véleménytől, amely az erkölcsi rosszról csupán azt tartja, hogy az egy
külsőleg és belsőleg, történetileg és biológiailag meghatározott lénynek a hamis
beilleszkedése a világ rendjébe. Ahol nincs benső szabadság, ott nem
beszélhetünk felelősségről és nincs helye a felelősségre vonásnak sem.
Gál Ferenc

Lukács sorrendje szerint az Imáról szóló tanítást ismét egy csodatétel követte. Vak
és néma megszállottat hoztak Jánoshoz. Lukács szerint csak a némaság volt a
megszállottság következménye. Jézus minden különös szertartás nélkül űzi ki az
ördögöt és meggyógyítja a beteget. Az evangélisták célja nem is a csoda leírása,
hanem az utána következő beszéd közlése. Márk szerint Jeruzsálemből jött
írástudók is jelen vannak, s ezek a csoda után rögtön megkezdik a
tekintélyrombolást. Már Jeruzsálemben is ráfogták Jézusra, hogy az ördöggel
cimborál, s most még élesebb gúnnyal támadják. A tömeg előtt azt híresztelik,
hogy Belzebubtól, az ördögök fejedelmétől kapta hatalmát a megszállottak
gyógyítására. Krisztust ennyi sok gyógyítás és jótétemény után kapcsolatba hozni
az ördöggel, már magában is sértés, de méginkább azzá teszi a Belzebub név. Baál
vagy Beál régi isten volt, míg az zaub szó az akkor beszélt arám nyelven
szemétdombot jelentett. Az írástudók szójárásában tehát az ördögök
fejedelmének megalázó neve: a szemétdomb Istene.
Az írástudók viselkedéséből látjuk, hogy a vallási gőg hova viheti az embert.
Annyira meg vagyunk győződve a magunk igazáról, s a farizeusok is annyira meg
voltak győződve, hogy szerintük senki sem járhat Isten útján, aki nem hozzájuk
igazodik. A vallásosságot csak a szertartásban és elméleti tanításban látják, de a
szeretetről teljesen megfeledkeznek. Most is a vallás örve alatt engednek szabad
folyást gyűlöletüknek.
Jézus sajnálja őket elvakultságuk miatt, s meg akarja menteni a fertőzéstől a
jelenlevő hallgatókat, azért nyugodt hangon tanítani kezd. Három okfejtéssel
igazolja, hogy Benne az Isten országa érkezett el, ezért hatalma van a gonosz
lelkek felett. Ha Belzebubtól kapta volna hatalmát, az azt jelentené, hogy az ördög
meghasonlott önmagával. Saját állítását dönti romba, amikor engedélyt ad
valakinek az ördögűzésre. A magával meghasonlott ország könnyen elpusztul, és
helyére lép egy másik birodalom. Ha tehát az ördög országa ilyen belső válságon
megy át, az annak a jele, hogy itt van az Isten országa.
Másodszor hivatkozik a zsidóknál meglévő ördögűzésre. A zsidók meg voltak
győződve, hogy hatalmuk Istentől van. Jézus még fölényesebben parancsol a
gonosz léleknek azért Vele a hatalom teljessége, Isten országa jelent meg.
A harmadik érvet a fegyveres támadóról veszi. Ha egy gazda kellően felszerelve
őrzi háza tájékát, oda csak olyan támadó tud behatolni, akinek erősebb és jobb
fegyverei vannak. Ő most behatol az ördög birodalmába és kiragadja az
embereket a karmai közül. Megmutatta, hogy erősebb annál, vagyis isteni
hatalommal rendelkezik. Máté és Márk a fegyveres megkötözésről beszélnek.
Valószínű, hogy Jézus is ezt a kifejezést használta. Működése nyomán a kegyelem
kiáradása gúzsba kötötte az ördög kísértő és ártó hatalmát. A 12 tanítvány
küldetése után azt mondta, hogy látta a sátánt, mint villámot lebukni az égből,
vagyis magaslati trónjáról. A küzdelem tehát végérvényesen el van döntve. Csak
az írástudók nem ismerik el a hatalmát, de ezzel tudtukon kívül azt igazolják, hogy
nem tartoznak az Isten országához, hanem az ördöghöz.
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Régebben, mikor János apostol beszámolt arról, hogy egy embernek megtiltották
Jézus neve használatát a gyógyításnál, azt mondta nekik: ne bántsátok, mert aki
nincs ellenetek, veletek van. Most megfordítja kijelentését: Aki nincs mellettem,
ellenem van, aki nem gyűjt Velem, az szétszór. Aki az ellentáborhoz szegődik, az
Isten ellensége és tagad, rombol mindent, ami szent.
Az írástudók megátalkodtak a Jézus elleni gyűlöletükben és hiteltelenségüket
nem is akarták újabb megfontolás tárgyává tenni. Minél több bizonyítékot kaptak,
annál keményebb volt ellenállásuk. Ez váltja ki Jézus titokzatos szavait, amit Márk
őrzött meg: „minden bűn és káromlás, amit az emberek elkövetnek, bocsánatot
nyer. De aki a Szentlelket káromolja, az sohasem nyer bocsánatot, hanem örök
vétek terheli.” A káromlás a szentírásban nem egyszerűen Isten gyalázását jelenti,
hanem a Vele való szembeszállást, jogainak csorbítását. Ezért mondják pl. a zsidók
a bűnöket megbocsátó, vagy Magát Isten Fiának valló Úr Jézusról, hogy
„káromkodik”.
Hogyan kell értelmeznünk Krisztus szavait? Az ószövetségi szentírás határozottan
tanította a bűnök bocsánatát, és egyáltalán nem tett kivételt azokban. Hasonló
határozottsággal tanította a bánat szükségességét, mint előfeltételt a
bocsánathoz. Jézus tehát csak olyan bűnről beszélhetett, amely magába zárta a
bánatnak, a javulási szándéknak a lehetetlenségét, a megátalkodottságot, s ezért
nem lehet megbocsátani. Ilyen az írástudók viselkedése. A Szentlélek neve alatt
nem a harmadik isteni személyt önmagában kell érteni, hanem amennyiben ő a
megszemélyesítője az isteni irgalomnak. Amikor a zsoltáros király bocsánatáért
esdekel, így imádkozik: „Ne taszíts el Arcod elől és Szentlelkedet ne vond meg
tőlem!”. Keresztelő János azért nevezte a Messiás keresztségét Szentlélekkel való
keresztelésnek, mert megbocsátja a bűnöket.
A farizeusok és az írástudók ezt az isteni irgalmat utasították el maguktól. Az Isten
kiválasztottjainak, Ábrahám fiainak tartották magukat, akik tiszták és szentek, s
nincs szükségük irgalomra. Kevélységük nem engedte, hogy alázatosan
fürkésszék Jézus szándékait, amit Krisztuson keresztül akart velük. Sőt az isteni
irgalom megnyilatkozását, a csodákat ördögi befolyásnak tulajdonították. Amíg
valakinek ilyen a lelkülete, addig nem képes magában felindítani a bánatot, azért
bűne nem nyerhet bocsánatot.
Szent Máté azt mondja, hogy Krisztus a Maga elleni bűnt enyhébbnek tekintette a
Szentlélek elleni véteknél. Az Emberfia ellen azok vétkeztek, akik botránkoztak
egyszerű önkiüresítésén, a szenvedés elfogadásán. Ezt a „gyengeséget”
méltatlannak tartották a hatalmas Messiáshoz, azért botránkoztak. Jézus a
kereszten imádkozik értük, hogy az Atya bocsásson meg nekik, mivel nem tudják
mit cselekszenek. Szent Pál is ilyen tévedésben volt fiatal korában és mégis
apostol lett belőle.
Az egyháznak ma is hittétele, hogy Isten mindent, minden bűnt megbocsát, s
maga az egyház feloldoz minden bűn alól, ha megvan az előzetes bánat. A
Szentlélek elleni bűnöknél éppen ez hiányzik, ezért nem bocsátható meg. Ha
valaki megváltoztatja álláspontját és az isteni irgalomhoz folyamodik, azzal már
megszűnt véteni a Szentlélek ellen. A keresztény erkölcstan felsorolja a Szentlélek
elleni bűnöket.
Ide sorolja a vakmerő bizakodást Isten irgalmában, az irgalomról való
kétségbeesést, a megismert igazság elleni tusakodást, és a bűnben való
megátalkodást. Közös vonásuk, hogy kizárják a bánatnak és az Istenhez való
fordulásnak a lehetőségét.
Jézus sajnálja népe vezetőinek elbizakodottságát. Felhasználja ezt az alkalmat is,
hogy figyelmeztesse őket az eljövendő veszélyre, amit viselkedésükkel magukra
vonnak. Az isteni megbocsátást hozza, mégis visszautasítják. Pedig tudhatnák a
régi történelemből és a próféták figyelmeztetéséből, hogy a büntetés rettenetes.
Minél nagyobb irgalommal él vissza valaki, annál nagyobb bosszúnak teszi ki
magát. A zsidók a pogányokkal szemben úgy tekintették magukat, mint Isten
házát, ahol nincs meg a bálványok szennye. Ha régen történt közöttük ilyen
félrelépés, most már mentesek tőle. Jézus az okoskodást elégtelennek tartja. Az
erkölcsi élet nemcsak a bálványimádás kerülésében áll. Hasonlatot mond nekik a
megszállott ember helyzetéről. Vehetett volna más példát is, de ilyen gyógyítás
indította el a vitát, ezért ebben a témakörben marad. Ha a gonosz lélek kimegy az
emberből, céltalanul kóborol, mint a vizetlen judeni területeken vándorló ember,
aki várja, hogy mielőbb barátságosabb vidékre jusson. Mivel nincs nyugalma,
visszamegy megnézni előbbi helyét. Kitisztítva, rendbehozva találja, azért
magához vesz hat másik lelket, elvetemültebbeket, újra megszállják az embert és
sorsa rosszabb lesz, mint előbb volt.
A hasonlat csak a gonosz lélek erőszakos módszerét akarja megvilágítani. Annál
többet árt, minél nagyobb rendet talál. Ezért a zsidó népnek jó lesz vigyáznia. Az
ördög soha nem nyugszik bele vereségébe, támadását meg fogja ismételni. Aki
nem tart bűnbánatot, nem keres menedéket Istennél, azt kétszeres erővel veszi
hatalmába. A figyelmeztetésből jövendölés lett. A zsidó nép nem hitt, nem tartott
bűnbánatot, azért nemzeti sorsa megpecsételődött.
Gál Ferenc
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Többet „mézzel”, mint erővel (22.)
Amikor az ünnepnapok hosszú árnyékká válnak
Mit lehet tenni?
Tisztázza magában egyszer-egy nyugodt órában-, hogy mit vár a
szabadságtól. Mégpedig egészen egyénileg! Biztosan szép
érzés, ha szeretteinek jól megy a soruk, de vajon ennek az Ön
költségeire kell-e történni? Vajon olyan sikeresen kell-e működni
a szabadságnak is, mint az egész évnek otthon?
Kinek használ egy hosszú út, ha ott olyan strandra, erdőre,
hegyre bukkan, amit otthon is a legrövidebb időn belül
elérhetne? Csak egy haszon lenne: onnan nem írhatna imponáló
képeslapokat. Ki húz hasznot ezekből a lapokból?
Amikor gyermekei egy kicsit nagyobbak, akkor számtalan
alkalom kínálkozik számukra, hogy szülők és testvérek nélkül
menjenek szabadságra: lovastábor, diákcsere, egyházi
szervezetek szünidős kínálatai, cserkészek és más ifjúsági
csoportok.
A kicsi gyermekeket megterheli a szabadság alatt tett
hosszú utazás. Az éghajlat, az érkezés és az idegen környezet
gyakran nyűgössé teheti őket. Ez nem pihentető.
Kinek legyen pihenés?
Talán akkor lesz esélyük, hogy igazán megadják a módját a
szabadságnak és a mézeshetek jellegét adják neki. Csak Önök
ketten!
Amíg a gyermekek kicsik és fogékonyak a betegségre, zavartan
reagálnak az idegen környezetre, a közelben eltöltött
szabadság a legjobb pihenés. Elmarad a hosszú utazás, az
érkezés és az éghajlatváltozás kellemetlensége.
Otthoni szabadság
Sok kisgyermekes család marad a lakóhelyén és onnan „megy
szabadságra”. Még az autót is a garázsban hagyják, mivel a
gyermekek szívesebben utaznak villamossal, vonattal,
autóbusszal vagy hajóval.
Otthon a szabadság is lassan, tempósan zajlik: az ember már
meggondolja, hogy mit akar tenni holnap és meg is van a
bátorsága hozzá, hogy egy igazi szünnapot iktasson be. Az
idegenforgalmi irodák prospektusokat kínálnak, amelyek
mindent közölnek, amit érdemes megnézni és ami könnyen
megközelíthető.
Esetleg, ha marad pénze egy ilyen szabadságról, tegye félre az
első „álomutazás”-ra, melyet Ön és házastársa tesznek meg
egyedül, mihelyt a gyermekek önállóan töltik a szünidőt.
A szabadság alatt gyakran érvényes ez a kijelentés: „Ilyen
sok pénzt adtunk ki az utazásra, most aztán mindent látni is kell!”
Ez gyakran kínossá fajul a gyermekek számára.
Szabadság teljesen egyedül
Néhány napot egészen egyedül tölt el. Sok édesanya állandóan
erről álmodozik: egyszer újra a régi iskolai barátnőkkel túrázni,
sétálni céltalanul, korábbi dolgokról mesélni. Egy ilyen álom
valóra váltásától félnek: a férj éhen halhatna, a gyermekek
sírnának, a szomszédok és az anyós rosszra gondolhatna.
Mindebből valójában semmi sem igazi gátló ok. Beszélje meg
házastársával. Talán még szórakoztatja is, hogy egyszer
egészen egyedül vezetheti a háztartást a gyermekekkel! És
aztán néhány napig ő van szabadságon egészen egyedül. Ez
bizonyára pihentető, mert család nélkül az ember képes
eltávolodni a mindennapi élettől. És egyáltalán nem szégyen, ha
az ilyesmit nyíltan bevalljuk.
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A szabadságnak sok köze van a tekintélyhez
Aki csak a tekintélyre gondol, az háromszor van szabadságon
egy évben. Mindig a világ legeldugottabb sarkában. Mi, akik sok
szeretettel és ésszel megáldva lettünk édesanyák és édesapák,
már inkább oly módon teszünk szert tekintélyre és
érvényesülésre, ha gyermekeinknek jó szabadsága volt. Ehhez
tartozik egy olyan szabadságról való lemondás, ami
gyermekeink számára még nem megfelelő.
A gyermekek nem hiányolják az a la carte – szabadságot,
amikor koloncként kell velük kullogni és nem találják
nyugalmukat. A katalógusból származó utazás a felnőttek
találmánya a felnőttek számára.
A gyermekek inkább így töltenék a szabadságot
Reggel bemásznak a szülők ágyába,
párnacsatákat rendeznek,
az ágyban reggeliznek,
régi cuccokat viselnek,
keveset mosakodnak vagy egyáltalán nem,
a szülőkkel kószálnak, akik egyszerűen csak jókedvűek
és akik mindig ráérnek,
egy egész napot az uszodában töltenek,
nincs meleg ebéd,
sok időt töltenek az állatkertben,
vonattal utaznak,
pikniket tartanak,
a nagyinál töltik az éjszakát,
teljesen egyedül vagy más gyermekekkel alszanak
sátorban,
esténként addig maradnak fenn, amíg akarnak,
maguk készítik el az ételt,
moziba mennek,
megnéznek egy kastélyt, várat,
gőzmozdonyt vezetnek,
esténként a sörkertben esznek, amikor a Iampionok
égnek.
A szabadság alatti örömöknek ez a katalógusa nagyon időszerű,
a negyedik osztály tanárnője dolgozta ki a gyermekekkel. Ezen
gyermekek majdnem 90%-a külföldön üdül a szüleivel. Klassznak
találják, ha a szülőknek van idejük rájuk és ha nem veszekednek.
Butaságnak találják, ha az édesapa az autóban őrjöng és a
szülők esténként elmennek szórakozni a barátaikkal. Tehát:
amikor családja szabadságon van, ki találja meg a számítását? A
házastárs, mivel mindig is messze akart utazni? Ön saját maga,
mivel a hétköznapok elfelejtésére van szüksége és nyugalomra
vágyik? A gyermekei, mivel újra egész szorosan és békésen
együtt szeretnének lenni a mamával és a papával? A különböző
elvárások, melyeket nem is mondunk ki, mert feszültséget
okoznának. Stressz keletkezik. Ugye tudja, hogy a stressz felőrli
az idegeket. Ennek kifejezetten az év legszebb időszakában kell
történnie?
Az élet közös élvezete – ez is jelentheti a szünidőt!
Szakítsanak időt egymás számára és játszanak gyermekükkel,
ahelyett, hogy egy luxusutazásra mennének!

Vasárnapi jegyzet
Aranyon csillant a napsugár
Egyszerű, boltozatos védelem: oltár, az Úr napjára. Árnyékot
falombok adtak, meg vastraverzes sátortetők papnak, ünnepi
sokaságnak. Megszokott kép -- évente, mégis új. A Titok miatt, aki
rejtőzve van jelen, mint jóság a szívben. Felülmúlhatatlan Titok, az
ártatlan Áldozat Kenyere és Bora, amit Ő választott lakhelyül,
miután elrendelte: „Ezt cselekedjétek...” Igen, az emlékezetére.
Emlékezet, benne mindhárom idő, így teljes az ember időszámítása.
A Titok túllép az időn, a kenyér és a bor lényegével a
határtalanságba.
A virágos oltár aranyán napsugár csillant, villogó fényt
gyújtott. A természet szépség-csodáját mutatta fel, a fizika
rendjében azt, amit mindenki ismer, mégis ez más: fény nyomán
születő fény aranykehelyben, monstrancián. A bor Vér --, a kenyér
az Ő teste...
A tér az emberé, a sokaságé, azért van jelen, hogy ünnepet
kapjon a csillanó Fénytől. A napsugár a fénykeltő, fentről a nyár
ajándéka, hogy ne fázzék az ember kihűlt szívek közt a világban.
Egyszerre kozmosszá válik a „kistáj” udvara, befogadója a hely
szentségének, mely kövön, gyertyán, arcokon fénylik, egyetlen
öröm, hogy halhatatlan az ember lelke, a születésben a remény,
hogy nem vész el az élet során. Mert ez a legnagyobb veszteség:
eltávolodni attól, aki naponta szól, hív, és jelen van a lényegben:
Önmaga töretlen szentségében...
Van-e ünnepibb látvány, mint a kicsiké, akik a Titok körül
asszisztálnak, még nem értik az ünnepet, csupán jelen vannak,
amint Krisztus az életükben jelen van tisztán „lefoglalva”, amint az
angyalok -- örök szolgálatban. Krisztus a foglyuk, aranyrácsok
mögött az égi Őriző, egyszerre fogoly és fogvatartó, amint
egyszerre bárányok pásztora, és áldozati bárány...
Különös örökség a bor, a kenyér: táplálék, ital, hogy
teremtettségében felmutassa, nincs céltalan elrendeltség, a
szabadságban a választás attól függ, hogyan érti meg valaki
önmaga és Isten egymáshoz való viszonyát, képes-e felajánlani
magát élete oltárán, alázatában elfogadni: kicsinységében is
aranyat hordoz, amely a Teremtő kelyhe, melyet mindenkinek színig
tölt.
Tóth Sándor

Offertórium
Hallgatva César Franck Panis Angelicusát
Oltára Fénynek, Bárány melegének
hol virágzik Napja amaz estének
Éj-világ-határon e Nap le nem áldoz
Mindig-jelenlévő-áldott Valóság. Szív
Fájdalom Sebe. Mégis öröm
Halmok Kívánsága, kinek
pátriárkák sóhajtva várták
látni napját
Test-születésben tett gyöngesége
Halálban tengelye a létnek
Kenyér Bor testvér-lényegében
terített asztalunk
Kit folyton fölemelnek
folyton fölemel
Egybevarrt köntösöd
szerelmed üdvöd
terítsd reánk
Mélyítsd örvényed – átölelve
bennünk a kereszted
Átvérzőn szövetét életünknek
mentsd át örökös kegyelmeddel

(Folyt. köv.)
Carola Schuster-Brink

Tóth Sándor
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hírek ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ információk
A Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézetének
idei díjait június 9-én adta át Kiss-Rigó László püspök és Kozma Gábor
rektor rövid ünnepség keretében a Székesegyház altemplomában.
Ebben az esztendőben a Báró Gelsey Vilmos nagydíj kitüntetettje dr.
Hoffmann Rózsa, aki pedagógusi életútja során volt a Kaffka Margit
Gimnázium igazgatóhelyettese, a Németh László Gimnázium igazgatója,
a PPKE piliscsabai Tanárképző Intézetének vezetője, a Mester és
Tanítvány című pedagógiai folyóirat főszerkesztője volt, katolikus
közoktatás-vezetői képzést szervezett, az OKÉV igazgatójaként
tevékenykedett. 2006-2018-ig KDNP-s országgyűlési képviselő, 20102014-ig az EMMI köznevelésért felelős államtitkára volt. 2009-től a
FIDESZ Kulturális Tagozat országos elnöke, 2014-18-ig az Európa Tanács
Parlamenti Közgyűlésének képviselője volt. A magyar köznevelésért
végzett munkáját eddig is számos elismerés kísérte.
A Báró Gelsey Vilmos-díjat Nagy Györgyné kapta, aki eddig már több
mint négy évtizedes pályáján főkönyvelőként és gazdasági vezetőként is
dolgozott, a Moneta Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-nek 22 éve
munkatársa. Egyházi fenntartásban működő intézményekkel
kapcsolatban végzett számvitel szabályozási, ügyvitel szervezési és
támogatás ellenőrzési feladatokat, igazságügyi könyvszakértésekben és
könyvvizsgálatokban működik jelenleg is közre. 2006 óta lát el adózási
és számviteli konzulensi feladatokat a Szeged-Csanádi Egyházmegye, a
Győri Egyházmegye és a Székesfehérvári Egyházmegye oktatási
intézményeiben. A katolikus köznevelés javára végzett szakértői
munkáját széles körben ismerik el, útmutatásai meghatározóak mind a
fenntartók, mind az intézményvezetés és munkatársaik számára.
A kitüntettek laudációját Balog Zoltán volt miniszter és Tóth József
könyvvizsgáló mondták.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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 2529., hétfőtől-péntekig, 8-16 óráig tart. Jelentkezni a Belvárosi Plébánia
irodájában (Dóm tér 15.) lehet június 11-én, hétfőn 12.00 óráig.
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Páduai Szent Antalnak, a családok és gyermekek oltalmazójának a
csontereklyéjét hozzák Padovából június 14-én, csütörtökön a szegedfelsővárosi minorita templomba. A középkor egyik legtiszteltebb
szentjének ünnepéhez kapcsolódóan 16 órától rózsafüzért imádkoznak
és litániát énekelnek, majd 17 órakor ünnepi szentmisét celebrálnak. A
plébánia közössége szeretettel várja különösen Szent Antal tisztelőit.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mecseki kalandtáborba hívják és várják a 10 évnél idősebb, hittanos
gyermekeket a Belvárosi Plébánia munkatársai. A július 2-tól 6-ig tartó
táborban lesz erdei túra, tóparti pihenés, pécsi városnézés, kalandpark,
cseppkőbarlang nézés, tábortűz, csillagles és sok-sok játék. A táborral
kapcsolatos információk a fogadalmitemplom.hu weboldalon olvashatók.
Regisztrálni a Belvárosi Plébánián (Dóm tér 15.) ügyfélfogadási időben
(hétfőn és szerdán 8.00-12.00 óra, valamint 14.00-16.00 óra között, kedd,
csütörtök és péntek 8.00-12.00 óra között) lehet a jelentkezési lap
kitöltésével, valamint a részvételi díj befizetésével. Jelentkezési határidő:
június 15., péntek, 12.00 óra.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Roman Perucki lengyel orgonaművész ad koncertet június 16-án,
szombaton este 7 órától a Székesegyházban. Az ingyenes hangverseny
részletes műsora a domorgona.hu honlapon olvasható.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro Ecclesia Hungariae-díjat
adományozott Dr. Németh Emma szociális testvérnek, aki mostanáig az
MKPK gazdasági főtanácsadója volt. A kitüntetést a testület tagjainak
jelenlétében a konferencia elnöke, Veres András püspök adta át június 5én Budapesten, az MKPK székházában. A díjjal a püspöki konferencia
köszönetét fejezi ki azért a több mint két évtizedes munkáért, mellyel a
kitüntetett a konferencia és az egész magyar katolikus egyház ügyeit
szolgálta.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A Szeged-Csanádi Egyházmegye katekétáinak hálaadó szentmiséje
június 12-én, kedden 18 órakor Kiss-Rigó László püspök celebrálja a
Székesegyházban.

A Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium közössége a Szegedi Katolikus
Egyetemi Lelkészséggel közösen zarándokúton vett részt Erdélyben. Első
állomásuk Arad volt, ahol megkoszorúzták a tizenhárom vértanú
emlékművét, majd Gyulafehérváron megnézték a székesegyházat és
környékét. Másnap Gyimesbükkön, a Gyilkos-tónál és Békás-szorosnál
túráztak, a következő napon részt vettek a csíksomlyói búcsún. A
kirándulás utolsó napján Csíkszeredára mentek, ahol a Makovecz-féle
Millenniumi templomban részt vettek a pünkösdi ünnepi misén, majd
Korondon érintésével hazaindultak. A zarándoklatot Köllő Sándor
egyetemi lelkész vezette.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A Szeged-Csanádi Egyházmegye papsága a már hagyományossá vált
gyulai találkozóját június 13-án, szerdán 10.00 órától tartja a megszokott
keretek között a Nádi-Boldogasszony Plébánia templomában, a plébánia
közösségi házában, illetve udvarán.

Jó állapotban lévő, klasszikus hangszerekre lenne szüksége a
Boldogasszony Iskolanővérek Karolina Iskolájában működő Művészeti
Iskolának. Az intézmény azokat a híveket szeretné megszólítani,
akiknek lehetőségük van arra, hogy adományként felajánljanak
hegedűt, csellót, trombitát, klarinétot, fuvolát, oboát, fagottot,
szaxofont, gitárt vagy tangóharmonikát. A hangszeradományokat az
iskola diákjai használnák tanulói hangszerként. Amióta visszatértek
Szegedre a nővérek, már számtalan nagylelkű segítségben részesültek,
ezért most is bizakodva várják a felajánlásokat az iskola portáján, vagy
az alábbi e-mail címen: mflorassnd@gmail.com

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Az Egyházmegyei Karitász szegedi ügyfélszolgálata új nyitva tartási
időponttal bővül. A szokásos, kedd reggel 8-10 közötti időpont mellett
június 14-től kezdődően már csütörtök délután 3 és 5 között is várják a
rászorulókat. Az Alföldi utca 48. szám alatt ruhaadományok átvételére,
kiosztására és kérelmek leadására van lehetőség. A Karitász hálás
köszönettel fogadja, ha az adományozók ezekben az időpontokban
juttatják el szeretetszolgálat részére a rászorulóknak szánt felajánlásaikat.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Gál Ferenc Főiskola a 2017/2018. tanévi központi diplomaátadó és
tanévzáró ünnepségét június 15-én, pénteken 11 órakor a Főiskola
Klebelsberg termében tartja, majd 12 órakor a Székesegyházban KissRigó László püspök celebrálja a hálaadó „Te Deum” szentmisét. A
békéscsabai Gazdasági Kar június 22-én 10 órakor, a gyulai Egészség- és
Szociális Tudományi Kar június 22-én 14 órakor, a szarvasi Pedagógiai
Kar június 23-án 10 órakor tartja diplomaátadó ünnepségét.
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Állandó munkatárs: Bábszki Zoltán, Borz Gergely,
Cserny Szilvia, Kozma Gábor,
Szeberényi Klára, Tóth Sándor
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