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Tavaszi kirándulás
2018

2018. április 27–május 1. között tavaszi kiránduláson vettek részt a Szent
Gellért Szeminárium növendékei
és elöljárói. A négy nap alatt ellátogattak Boldog Brenner János utolsó
lelkipásztori helyére, és végigjárták
a vértanúság útját, amely Rábakethelyről Zsidára vezet. Együtt imádkoztak a gyilkosság helyszínén, ahol
ma egy kereszt áll.
A pár nap alatt sikerült megismerkedni Szombathely, Sárvár és Kőszeg nevezetességeivel, de ellátogattak a jáki bencés apátsági templomba
is, ahol szentmisét ünnepeltek. A
szeminárium növendékei és elöljárói
megmászták az osztrák határon álló
Írottkőt is, majd a kirándulás záró
napján részt vettek Brenner János
mártír áldozópap boldoggá avatási
szentmiséjén Szombathelyen.

Megyésnap
a Szemináriumban
Május 13-án, Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú ünnepén tartották megyésnapjukat a szeged-csanádi kispapok,
ahová meghívást kaptak a növendékek plébánosai, illetve
azok az atyák, akik a tanév során lelkipásztori gyakorlatra
fogadták őket. A résztvevők a papnövendékek bemutatkozását és az év folyamán történt események bemutatását követően ünnepi szentmisében kérték a vértanú püspök közbenjárását. A szentmisét Gyulay Endre ny. püspök celebrálta,
a homíliát pedig Köllő Sándor egyetemi lelkész, a dóm káplánja tartotta. Az ünnepi együttlét közös vacsorával zárult.

Pünkösd a magasban
Immáron hagyomány,
hogy pünkösdhétfőn
halászlé fő a Dóm
téren, mégpedig a tér
egyik teraszán.
Dr. Kovács József rektor atya már kora reggel óta készítette az
ebédet, és a kispapok
segítségével kültéri
ebédlővé varázsolták
a szeminárium teraszát. Ismét jó hangulatú ebéd és finom
halászlé sikeredett.
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Tisztelt Olvasòk,
Kedves Testvèrek!
Krisztus követői, a hívő keresztény közösség 2000 év óta, kezdettől, minden
vasárnap, az Úr napján, az ő bennünket is alapvetően érintő győzelmét, fel
támadását ünnepli. Ritkán fordul elő a naptárban, hogy vasárnap emellett mást
is ünneplünk. Ráadásul szentekről, vértanúkról szinte mindig a haláluk napján emlékezünk meg. A naptár azonban az idén úgy hozta, hogy június utolsó
vasárnapjára esett Keresztelő Szent János születésének ünnepe, ezen a vasárnapon erről emlékezett meg az egész világegyház.
A családok évében az ünnep evangéliumi epizódját úgy is értelmezhetjük, mint
egy igazi családi eseményt, fejleményt. Egy aránylag idősödő házaspár nagyon
szeretett volna gyermeket, de ez nem adatott meg nekik, és amikor már szinte lemondtak róla, akkor születik rendkívüli események közepette fiú gyermekük, óriási örömet okozva a családban és
a rokonságban. Nem kényeztetik el, de a család olyan körülményeket biztosít számára, hogy János
(a későbbi Keresztelő János) fizikailag és szellemileg látványosan hatalmas egyéniséggé fejlődik,
és döntő hatást gyakorol kora egész társadalmára.
Híres emberek életrajzában gyakran olvashatjuk, hogy már kora gyermekkorukban rendkívüli
események, körülmények utaltak arra, hogy nem egy hétköznapi egyéniség válik majd az illetőből.
Keresztelő János születésének a meghökkentő, váratlan körülményeiből is azt olvasták ki a szülők,
rokonok, hogy Isten valamilyen rendkívüli feladatot, küldetést szán neki. És valóban, felnőtt korára a külső megjelenésével is tükrözött karizmatikus, szuggesztív egyéniségével, felelősségteljes
küldetéstudatával, ugyanakkor végtelen alázatával, félelmet nem ismerő bátor és egyértelmű szókimondásával óriási történelemformáló hatást gyakorolt az egész kortárs társadalomra. Ráadásul
emberileg hálátlan szerepet vállalt: a figyelmet és az elismerést nem magának vindikálta, hanem
egy fontos közügy, sőt egy következő személy felé irányította.
A családok évében érdemes hangsúlyozni, amit az evangélium Jézus gyermekkoráról is fontosnak
tart megemlíteni, hogy leginkább nem valamilyen átlagosnál jóval kedvezőbb anyagi vagy egyéb
körülmények, hanem a család biztosította mindkettőjük számára a testi–lelki–szellemi fejlődés,
kibontakozás lehetőségét, és a nevelés által a valódi örök értékek megismerését. Nekünk, magyar,
európai keresztényeknek Keresztelő Szent János, Szent László, majd augusztus vége felé Szent
István ünnepe ad alkalmat annak tudatosítására, hogy milyen szánalmas és nevetséges figurák
azok, akik európai értékekről akarnak kioktatni minket, míg ezekről halvány lila dunsztjuk sincs.
Európai érték nem a tetszőleges, cserekompatibilis konfiguráció a család esetében, hanem az apa,
az anya és a gyermek, gyermekek egyedülálló közössége.
Európai érték nem a bugyuta, politikailag korrektnek minősített beszéd, hanem a bátor, egyenes,
pártatlan és előítéletmentes szókimondás.
Európai érték nem az uniformizált, globalizált, jellegtelen sablon személyiségek ideológiai laboratóriumokban történő, a minden értéktől egyenlő távolságtartást követelő, gyakorlatilag nihilista
sorozatgyártása, hanem a tudatos, az emberi személy méltóságát szem előtt tartó nevelés.
Nekünk, európai, magyar keresztényeknek saját mindennapi életünkben és az egész társadalomban, a jelen történelmi időkben első püspökünk: a vértanú Szent Gellért közbenjárását kérve ezekről a keresztény, európai értékekről kell hiteles és hatékony tanúságot tennünk.
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Kiss-Rigó László
püspök
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Hoffmann Rózsát és Nagy Györgynét tüntette ki
a Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézet

Példaképek, akik a keresztény
nevelésnek szentelik életüket
Immár negyedik alkalommal adták át a
Báró Gelsey Vilmos-nagydíjat és a Báró
Gelsey Vilmos-díjat. A Szeged-Csanádi
Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai
Intézetének ünnepségét június 9-én a
Szegedi Dóm Látogatóközpontban rendezték meg.

fotók: gémes sándor

Hoffmann Rózsa pedagógus, korábbi köznevelésért felelős államtitkár és Nagy Györgyné könyvelő érdemelte ki
a 2017. évi Báró Gelsey Vilmos-nagydíjat, illetve a Báró
Gelsey Vilmos-díjat. Az elismeréssel évről évre olyan
kiemelkedő, elkötelezett pedagógusokat és gazdasági
szakembereket jutalmaz az egyházmegye, valamint a pedagógiai intézet, akik hosszú ideje szolgálják a magyar
köznevelést ügyét, a keresztény nevelést, és napi munkájukkal, életútjukkal a társadalom számára is például
szolgálnak.
A kuratórium döntését ismertető Kiss-Rigó László püspök
úgy fogalmazott: Hoffmann Rózsa olyan pedagógus, aki

számos korszakot élt meg a pályáján az ateista diktatúra utolsó éveitől a rendszerváltás zavaros átmenetiségén
keresztül az igazi értékorientált újjáépítésig. Tanárként,
intézményvezetőként, parlamenti képviselőként és államtitkárként is rengeteget tett a magyar köznevelésért,
a keresztény nevelés ügyéért. Nagy Györgyné pedig szerényen, a háttérből szolgálja több egyházmegye oktatási
intézményeit a nemes ügyhöz méltó kimagasló szakértelemmel, empátiával, alázattal és segítőkészséggel.
A Báró Gelsey Vilmos-nagydíjas kitüntetettjét, egykori
államtitkárát Balog Zoltán korábbi emberierőforrás-miniszter, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke
méltatta személyes hangú beszédben. – A közös munka
során megtanultam megérteni, tisztelni, a végső állomáson
pedig megszerettem azt, amit Hoffmann Rózsa a magyar
köznevelésben célul tűzött ki, és véghez is vitt. Útitársból
bajtársakká, majd küzdőtársakká, végül lelki testvérekké
váltunk. Hoffmann Rózsától tanultam meg, hogy a köznevelésben úgy kell egyszerre gyermekközpontúnak és a
pedagógusok érdekeivel szolidárisnak lenni, hogy közben
nem engedünk az értékalapú oktatásból – mutatott rá.
Balog Zoltán kiemelte, államtitkárában leginkább azt
tisztelte és csodálta, hogy mentes volt minden szakmai és

Balról jobbra: Balog Zoltán, Hoffman Rózsa, Báró Gelsey Vilmos, Nagy Györgyné, Kozma Gábor, Kiss-Rigó László
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Hoffman Rózsának Kozma Gábor adja át a Báró Gelsey Vilmosnagydíjat

politikai gőgtől, életművét a legteljesebb mértékű szakmai és politikai alázat kíséri. – Mindig odafigyelt azokra,
akik évtizedek óta gyakorolják a szakmát, de nem abszolutizálta a tudásukat, hanem képes volt azt saját szakmai
elveivel egyesítve szakmapolitikai programmá formálni.
Sőt, a legnagyobb kihívásnak is megfelelt, amikor mindezt cselekvési tervvé alakította, majd végre is hajtotta –
folytatta.
A Hoffmann Rózsát „ízig-vérig kereszténydemokrata politikusként” is jellemző egykori miniszter a díjazott legjelentősebb eredményei és érdemei közé sorolja, hogy a vonatkozó szakterületet oktatásból neveléssé nevezték át, és
elsőrangú szempontként rengeteget tettek a pedagógusok
anyagi és erkölcsi megbecsüléséért. A Gelsey-nagydíjas
államtitkár nevéhez kötődik az elmúlt harminc esztendő
legkomolyabb pedagógusbér-emelési programjának elindítása, a nagyszabású tankönyvreform kidolgozása, az
iskolai kötelező közösségi munka, a mindennapos testnevelés, valamint a hit- és erkölcstan oktatásának bevezetése. Ezek az intézkedések mára mind-mind meghozták
gyümölcsüket egyrészt a pedagógusi pálya presztízsének helyreállítását, másrészt a magyar fiatalok testi-lelki
egészségének javítását illetően.
– Hoffmann Rózsa teljesítményének értékét növeli,
hogy hangos csatazajban kellett helytállnia, ahol a leghevesebb támadások sokszor a saját táborból érkeztek.
Ennek elviseléséhez példamutató belső erőre és olyan
küzdőtársakra volt szükség – például Kiss-Rigó László
püspökre –, akik ismerik és értékelik a munkáját – ös�szegzett Balog Zoltán.

Kiss-Rigó László püspök nyújtja át a Báró Gelsey Vilmos-díjat
Nagy Györgynének
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Hoffmann Rózsa arról beszélt, a keresztény nevelés és a
keresztény képzés ügyét azért tartotta és tartja sorsfordítónak, mert Magyarország csak akkor válhat keresztényebb
országgá, ha az ifjúságot nevelő pedagógusok maguk is
értéknek tartják, értékként közvetítik az emberi élet valódi értelmét adó kereszténységet, keresztényi szeretetet.
A Báró Gelsey Vilmos-díjas Nagy Györgyné könyvvizsgálót Tóth József, a Monéta Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. ügyvezetője laudálta. Kitért rá, a szakember 22
esztendő óta dolgozik a Monétánál, ahol egyházi területen
is közreműködik. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, a Győri, a Székesfehérvári és a Szeged-Csanádi
Egyházmegye oktatási intézményeinél számviteli, belső szabályozási, ügyvitel-szervezési és támogatás-ellen
őrzési feladatokban, igazságügyi könyvszakértésekben és
könyvvizsgálatokban vállalt és vállal szerepet. A katolikus

A díjazottak az alapítóval, Báró Gelsey Vilmossal

köznevelés javára végzett szakértői munkáját széles körben elismerik, tevékenységét a szakma iránti maximális
tisztelet, az alázat, a szabályok betartása és a kollégák segítése teszi pótolhatatlanná.
Kozma Gábor, a Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézet főigazgatója arra hívta fel a figyelmet, a díjazottak életútja a helytállásról, az egyetemes értékek erősítéséről szól
egy olyan korszakban, ahol a világnézetet, sőt, a világot
romboló semlegességet a keresztény bizonyosságra épülő
célokkal, az önzőséget a másokért is felelős életvitel mintájával kell felülírni.
A rangos kitüntetés névadója, az ünnepségen személyesen is részt vevő Báró Gelsey Vilmos pedig szellemi útra
valóul azt ajánlotta a közönség figyelmébe: a magyar
oktatás fejlesztésének és a nemzet felemelkedésének is a
keresztény nevelés a kulcsa.
pintér m. lajos
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Fókuszban
a drogprevenció

Országos gyermek védelmi
konferenciát tartott
az ÁGOTA Alapítvány

Az ÁGOTA Alapítvány és a Szent
Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató közös szervezésében megvalósuló
rendezvényen a tényszerű adatokat
bemutató szakmai előadások után a
megelőzés hatékony eszközéül szolgáló, a prevenciós eszköztár bővítését
célzó workshopokon vehettek részt
a konferencia látogatói. A Szegedi
Szakképzési Centrum József Attila
Általános és Szakképző Iskolájában
tartott rendezvényen a drogfogyasztás okairól, a nemzeti drogstratégia
célkitűzéseiről, a jelenlegi droghelyzetről és a megelőzésének módjairól
hallhatott előadásokat a több száz
érdeklődő, akik a gyermekvédelmi
szakellátás, illetve a segítő szakmák
területéről érkeztek.
A konferencia témaválasztásának indokoltságát az is alátámasztotta, hogy
a kutatások megdöbbentő képet festenek gyermek- és fiatalkorúak drogfogyasztásáról hazánkban. 2015-ben
került sor az ESPAD kutatássorozat
hatodik felmérésére, mely szerint a
megkérdezett 9-10. évfolyamos diákok 26,8 százaléka vallotta, hogy
fogyasztott már életében valamilyen
tiltott vagy legális drogot. A fiúk 25,9
százaléka, a lányoknak pedig 27,6
százaléka fogyasztott már valamilyen
visszaélésre alkalmas szert élete során.
Csaknem minden ötödik diák próbált
már tiltott szert, minden hatodik vett
be gyógyszert orvosi javaslat nélkül,
és minden tizedik kipróbált már valamilyen, a piacon újonnan megjelenő
designer drogot.
Ahogyan Kiss-Rigó László püspök fogalmazott köszöntőjében, egy függőséggel küzdő esetében a gyógyítás már
nagyon nehéz, ezért érdemes a hatékony megelőzésre helyezni a hangsúlyt. A prevencióban viszont a gyer-

Több mint ötszázan vettek részt a május 16-án Szegeden
immáron hatodik alkalommal megrendezett ÁGOTA
Országos Gyermekvédelmi Konferencián, melynek idén
a drogprevenciót, annak fontosságát állították fókuszába a szervezők. A rendezvénnyel a gyermekvédelmi ellátásban dolgozók, valamint a nevelőszülők ismereteit
kívánták bővíteni.

mekekkel és fiatalokkal foglalkozó
szülőknek, felnőtteknek van jelentős
szerepe, hiszen ha egy fiatal nem kap
mintát gyermekkorában arra, hogyan
lehet a boldogságot elérni, vagy saját
hibáján kívül nem tud olyan körülményeket teremteni, hogy boldog lehessen, akkor tévutakon törekszik erre.
Kothencz János, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója
előadásban arról beszélt, hogy sokszor már függőként kerülnek be a
szakellátásba a fiatalok, aminek oka
az elhanyagolás, a bántalmazás elől
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a bódultságba való menekülés vagy a
valahova tartozás reménye.
– Magyarországon 25 ezer családból
kiemelt gyermek van, sokukhoz pedig nem jut el a szakmai segítség. Mi
azt valljuk, hogy a személyre szabott
törődés módján, élménypedagógia alkalmazásával lehet csak megpróbálni
menteni őket – mondta.
A szakmai előadásokat követően a
rehabilitáció területén működő intézmények mutatkoztak be. Nagy Alíz,
a Dr. Farkasinszky Terézia Drog
ambulancia színháztrénere, és Tóth

fotók: gémes sándor
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A résztvevők megnézhettek egy
művészetterápiás színházi elő
adást,
amely tizenöt terápia alatt álló fiatal
közreműködésével készült. Megtudhatták, hogy mi történik a mentés és
kórházi ellátás során a drogot használó gyermekkel.
Az érdeklődők beszélgethettek a Szegedi Rendőrkapitányság rendőrei
vel
is, és választ kaphattak arra, hogy
miről ismerhetik fel, ha gyermekük
drogot fogyasztott, és kihez fordulhatnak segítségért. Ezen kívül alternatívákat kaphattak az egészséges
életmód eszközeiből is.
A konferencia az Emberi Erőforrások Minisztériumának, valamint az
Euró
pai Unió támogatásának köszönhetően valósult meg.
Kiss-Rigó László püspök is köszöntötte a konferencia résztvevôit
– Mai rendezvényünkkel az információnyújtáson túl az elgondolkodRoland, addiktológiai konzultáns, a dagógiai rendszerbe, mely hatékony tatás is célunk volt, hiszen nagyon
szatymazi Rehabilitációs Centrum segítséget nyújt a családból kiemelt sok esetben gondoljuk mindannyivezetője mutatta be tevékenységüket, gyermekek és fiatalok eredményes an, hogy a mi gyerekünk nem válvalamint eddig elért eredhat függővé. Pedig sokszor
ményeiket is. Előadásukban
nagyon kevésen múlik, hogy
2015-ös felmérés szerint csaknem
megerősítették a prevenció
sikerüljön nemet mondani a
minden ötödik diák próbált már
fontosságát.
látszólagos trendiséghez tarŐket követte az Egész
ség
tozó csábításnak. Szerettük
tiltott szert, minden hatodik vett
dokk Ala
pít
vány, akik havolna formabontó módon,
be gyógyszert orvosi javaslat
gyományos előadás helyett
életközelibbé, kézzelfoghaegy interjúval készültek, menélkül, és minden tizedik kipróbált tóbbá tenni a konferencia
lyet Gönczi Gábor, az Egész
a drogproblémár valamilyen, a piacon újonnan résztvevőinek
ségdokk Alapítvány szakmai
ma súlyosságát, illetve a saját
megjelenő designer drogot.
intézmény v ez ető-helyettese
felelősségvállalásunk fontosvezetett egy négy hónapja
ságát is a megelőzés terüle„tiszta” fiatallal. Kérdésfeltevései személyiségfejlesztéséhez, valamint tein – mondta el lapunknak Szabóné
vel nagyon pontos képet mutatott elősegíti sikeres társadalmi beillesz- Szivos Ildikó szervező.
a közönségnek a drog
használathoz kedésüket is.
ti
vezető útról, a függőség nyomoráról,
valamint azokról a nehézségekről,
melyeket megtapasztalnak azok a
kliensek, akiket kivezetnek a droghasználat okozta szakadékból.
A délutáni workshopok teltházas létszámokkal zajlottak, mely jól mutatta
az óriási érdeklődést mind a fókusztéma, mind pedig a prevenciós lehetőségek megismerése iránt.
Bemutatkozott az ÁGOTA Játszóház, mely egyfajta prevenciós bázisként szolgál értékkel teli szabad
idő-eltöltési lehetőségeket Tarján
városrész betondzsungelében a kallódó fiatalok számára.
Betekintést nyerhettek a KÁSZPEM
workshopon résztvevők egy olyan pe-
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A szegedi dómban tartották Gyulay Endre nyugalmazott püspök vasmiséjét

„Isten kegyelme
mindig velem volt”

fotók: czégé zoltán

1953-ban Hamvas Endre, a Csanádi egyházmegye
püspöke szentelte pappá Gyulay Endrét, aki 65 évvel
később ugyanazon a helyszínen, a szegedi dómban tartotta vasmiséjét.

Névjegy
Gyulay Endre 1930. szeptember
17-én született Battonyán. A szegedi
dómban szentelték pappá 1953. október 21-én. Segédlelkészként tevékenykedett Röszkén, Ásotthalmon és
Gyulán. Kinevezett plébános 1960tól volt Domaszéken, Mezôhegyesen,
majd templomigazgató Makón. 1972tôl retorikatanár és lelki igazgató
a Hittudományi Fôiskolán és a Papnevelô Intézetben. 1983-ban Rókuson lett plébános. 1987 júniusában
nevezték ki fôpásztornak, 19 évig volt
a Szeged–Csanádi Egyházmegye
élén. 1996-ban elnöke volt a Magyar
Katolikus Püspöki Konferenciában
az Igazságosabb és testvériesebb
világot címû körlevelet megfogalmazó szakbizottságnak. A ma is elgondolkodtató, nagy sajtó- és politikai
visszhangot kiváltott dokumentum
abban a reményben született meg,
hogy a felvetett, rendszerváltozással
megjelent problémák tanulmányozása után elindulhat egy ôszinte párbeszéd a magyar társadalomban.

A június 9-ei kora reggeli vihar okozta technikai problémák miatt puritán
hangulatban, orgonaszó nélkül és
csökkentett világítás mellett kezdődött el Gyulay Endre vasmiséje.
Kiss-Rigó László püspök az egyházmegye közössége nevében mondott
köszönetet Gyulay Endre szolgálataiért. Hangsúlyozta, 65 év nemcsak
egy ember életében, hanem történelmi
távlatokat tekintve is jelentős időszak.
– Hat és fél évtized alatt
ugyan sok minden megváltozott, de most is komoly kihívásokkal kell megküzdenie
a papságnak – hangsúlyozta
homíliájában Kovács Péter
gyulai plébános. Őt Gyulay
Endre azért kérte fel szentbeszédre, mert ahogy fogalmazott, annak idején élete
legnehezebb feladatát rá osztotta, ő pedig megoldotta azt.
Kovács Péter felidézte Gyulay Endre
papi pályájának kezdeti éveit, amikor
a diktatúra idején megfigyelték nemcsak a papot, hanem azokat is, akik
szóba mertek állni vele. – Amikor
püspök atya Mezőhegyesre került, a
megfigyelők árgus szemekkel nézték
tevékenységét. Ha fölkeresett egy
családot, a házigazda körülnézett,
hogy nem jön-e valaki, és ha tiszta
volt a levegő, akkor mehetett csak
ki a házból. Egykor a diktatúrával,
a félelemmel kellett szembenézni, ma
pedig a liberális eszmékkel, melyeket
szivacsként szívtak magukba az emberek – mondta a gyulai plébános.
Gyulay Endre elmondta, három dolgot érzett nagyon fontosnak papi hi-
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vatása kapcsán: az egyik Isten igéjének
továbbadása akár a hitoktatásban, akár
a szószékről vagy az órákon. A másik
nagy ajándék a gyóntatószék volt, segítve azokat, akik rászorultak, gyakran nem is gyóntatva, hanem tanácsot
adva. A harmadik maga a szentmise
áldozat, mely erőt adott a híveknek.
– Isten kegyelme mindig velem volt,
még börtönbe sem kerültem, legfeljebb valami „dádát” mondtak a meg-

felelő helyről. Jó tudni néha, hogy az
Isten megszólal: két ilyen esetet is átéltem. Ilyen volt az egyházmegyei zsinat, ahol mindent megtárgyaltunk, én
csak egy alkalommal szóltam bele, és
csak vártam, hogy alakulnak a dolgok.
A másik az volt, amikor engem, mint
ifjúsági megbízottat hosszú perceken
át tapsoltak több tízezren. Érezték,
hogy mindaz, amit értük próbálok
tenni az nekik, és az Istennek is fontos
– emlékezett.
Gyulay Endre 19 év főpásztori munka után 2006-ban vonult nyugalomba,
de ma is aktív, 88 évesen is dolgozik,
a dómban misét tart, gyóntat, gyakran
hívják vidéki közösségekbe, búcsúkba.
cs. á.
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Katekétáknak rendeztek konferenciát Szegeden

Elidôzni a forrásnál

A kötelező hit- és erkölcstan 2013-as bevezetése óta kihívás az egyházak számára,
hogy a felkínált lehetőséget a hit átadásának eszközévé tegyék. Szegeden a 2012-ben
alapított kateketikai iroda számos programmal és kezdeményezéssel áll a hitoktatók
mellé ebben a folyamatban. Elindították a Szent Barnabás-mentorprogramot, melyben
az egyház közösségi életében aktív, kvalifikált katekétákat szólítanak meg, hívnak képzésre, hogy mentorként
tudjanak hitoktató társaik mellé állni. Számukra rendeztek június 8-án konferenciát a Gál Ferenc Főiskola
Klebelsberg termében.

ajándék, melyért meg kell küzdeni.
Továbbadása nem gyökerek és hagyomány kérdése, hanem a hiteles, elkötelezett szolgálaté – erre buzdította a
tanácskozás résztvevőit.
Miguel López Varela atya arra figyelmeztetett, hogy mi, keresztények
nem vagyunk már a föld sója, nem

vagyunk a világ világossága. De mégis, az új evangelizáció időszakában mi
vagyunk az evangélium hirdetésének
felelősei. Azt fogalmazta meg, ahhoz,
hogy újra „só” legyünk, ki kell lépnünk a templom falai közül, nyitnunk
kell a világ felé, abban a szellemben,
amit Ferenc pápa képvisel. – A megújítás kulcsszava a Jézusra mint középpontra fókuszáló magatartás, ami
nem gondolkodik azon, alkalmas-e
az idő, nem várja, hogy a tanítványok jöjjenek hozzá. Melléjük lép,
velük van, meghallgatja őket, engedi,
hogy akár kényelmetlen kérdéseket
tegyenek fel neki, ha ez fáradságos és
időigényes is. Ez a hitoktató feladata,
amit akkor tud megtenni, ha ő maga
is odaül a mester lábához.
Ezt az „odaülést” segítette elő mind
Béri Renátó OCD, mind Versegi
Beáta CB előadása, Bárány Béla atya,
az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye hitoktatási irodájának vezetője
pedig azt mutatta meg, miként tudják
a hitoktatás szereplői egymást megerősíteni ebben a munkában.
Renátó atya szerint meg kell tanulnunk az egész életet átható szemlélődést, azt a látás- és gondolkodás
módot, aminek első lépése, hogy az
ember képes a valóságra, a realitásra figyelni, szemben a megszokott,
azonnal kategorizáló, ítélkező attitűddel, vagy éppen az elfojtással.
Beáta nővér az Eucharisztia új szem-
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mel való látására vezetette el a résztvevőket. Az ajándékozás analógiájával, az ünnep, a személyesség, az
egymáshoz tartozás, a titok és a szépség hívószavakkal írta le, miként válhat az Oltáriszentség vétele valóban
találkozássá az Úrral.
Bárány Béla atya a Magyar Kateketikai Direktóriumból idézve arra
buzdított: az egyház küldetése miatt
nem zárhat ki semmilyen lehetőséget,
hogy az embert szolgálja, formálja, és
hitben növelje. Szabad álmodni, újat
behozni, és együtt tenni érte.
trautwein éva

fotók: magyar kurir

Hogyan tud megerősödni a küldetéstudattal végzett munkájában a katekéta, milyen erőforrások segíthetik a
lelki-szellemi megújulásban – ezek
a kérdések álltak az országos részvétellel rendezett, előadásokból és műhelymunkából álló tanácskozáson.
A megnyitón Kiss-Rigó László különbséget tett a hagyományok, gyökerek által meghatározott, mindenki
számára adott keresztény identitás
és a személyes hit között. – Őrizzük
az identitást, de elfeledkezünk arról,
hogy a hit ennél több, a hit személyes
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Cigánypasztorációs találkozó
Hódmezôvásárhelyen
„Lépjünk ki!” – hallhattuk már sokszor Ferenc pápa felszólítását, hogy életünk zártságából kilépve, vigyük el
az Örömhírt mindazokhoz, „akik a Jézus Krisztussal
való barátság ereje, világossága és vigasztalása nélkül,
az őt befogadó hívő közösség és az élet értelmének horizontja nélkül élnek”. (Evangelii gaudium 49)

Kósa László a misszió témájában tartott elôadást és vezetett mûhelymunkát

Talán érdemes is elgondolkodnunk
azon, hogy szűkebb környezetünkben kikhez küld minket az Úr? A
mindennapok tennivalói ellenére, jó
szóval, imával, segítő kezekkel nap
mint nap segíthetjük egymást. S kiki tehetsége, szaktudása szerint tud
is segíteni. Ehhez állandó fejlődésre,
tanulásra van szükségünk. Ezzel a
szándékkal gyűltek össze június 5-7.
között azok az érdeklődők is, aki a
Cigánypasztoráció a Kárpát-medencében képzés keretében találkoztak a
hódmezővásárhelyi Szent István Király Plébánián.
A Boldog Ceferino Intézet és
a
Szombathelyi
Egyházmegyei
Karitász közös szervezésében jött
létre ez a találkozó, amelynek témája
a cigány testvérek közt végzett mis�-

szió teológiai és lelkipásztori alapelveinek ismertetése, módszertani és
lelkipásztori tapasztalatok megosztása volt. Ez a program illeszkedik
az intézet kétéves pályázati progA szentségre való általános meghíváshoz szorosan kapcsolódik
a misszióra való általános meghívás: minden hívő meghívást kapott
az életszentségre és az igehirdetésre. Az volt a zsinat sürgető kívánsága, „hogy minden teremtménynek hirdetve az Evangéliumot,
minden embert megajándékozzon
Krisztus világosságával, amely ott
tündöklik az Egyház arcán” (vö.
Mk 16,15).
[175] A missziós szentséghez
vezető út az Egyház lelkisége
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A népek missziójának megújuló
vágya szentéletű misszionáriusokat követel. Nem elegendő sem
a lelkipásztori módszerek megújítása, sem az egyházi erők jobb
szervezése illetőleg összehangolása, vagy a bibliai és teológiai
hitalapok elmélyültebb kutatása:
sokkal fontosabb újraéleszteni az
„életszentség vágyát” a misszionáriusok között és az egész keresztény közösségben, főként azok
között, akik misszionáriusok közvetlen segítőtársai.
[176] Redemtorismissio 90
ramsorozatába is, amelyben az ország három helyszínén (Kazincbarcika, Tuzsér és Hódmezővásárhely)
párhuzamosan tartunk a témában
találkozókat. Mindhárom helyszínen
csatlakoznak hozzánk a határon
túli magyar egyházmegyék tagjai is,
a tapasztalatcsere által is erősítve az
kapcsolatokat, és egyben a megújulást a pasztorális feladatok ellátásában. Ez alkalommal kispaptestvérek
képviselték a Nagyváradi, Szabadkai
és Szeged-Csanádi Egyházmegyéket, valamint a Gyulafehérvári Főegyházmegyét is. Két szerzetesrend
egy-egy tagja, a Karitász munkatársai, gyerekvédelemben dolgozó szakemberek is csatlakoztak.
A képzés kifejezetten olyan papok, szerzetesek, hitoktatók és
munkatársaik számára nyitott, akik
keresik a cigány testvérek megszólításának, kísérésének és a hétköznapokban való támogatásának a lehetőségeit. A cigány testvérek között végzett
szolgálat fő ereje a jelenlétben és az
imádságos háttérben rejlik. Nagyban
támaszkodik a területen működő egyházi, civil és önkormányzati szervezetek közötti együttműködésre, keresi
és támogatja a többségi társadalom
tagjaival a kapcsolódási pontokat, közös rendezvényeket, imaalkalmakat.
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Olykor nehéz a sok nehézségen, szo
ciá
lis problémán túl is észrevenni,
hogy cigány testvéreink milyen fogékonyak Istenre, hogy mennyi értéket
hordoznak a családi kapcsolatok ápolásában, hogy örömeiket is meg tudják
élni. Ezeken a készségeken keresztül
segíthetjük őket fejlődni a tanulásban,
munkavégzésben és a nyitottságban
a társadalom egésze irányában.
A találkozón Antal Imre plébános beszámolója által bepillantást nyertünk

❘ Életünk

a baksi közösség életébe. Mezőkovácsházán meglátogattuk a Békés
Boldog Ceferino Közösségi Házat,
ahol egymást támogató, szeretetteljes
közösség várt minket. Kósa László, a
Boldogasszony Missziója rend munkás fiatalok között végzett tevékenységét mutatta be. De a roma testvérek
gondolkodásának, lelkületének mélyebb megismerésére is lehetőségünk
volt, akár az iskolai nevelési helyzetekben, akár az plébániai keretek

fotó: dévényi endre

Évfordulókra
készül a papság
Két jövőbeli, nagy jelentőséggel bíró eseménnyel foglalkozott az egyházmegye papsága a Gyulán megrendezett, hagyományos találkozón. 1938 után 2020-ban
ismét Eucharisztikus világkongresszust rendez Magyarország, 2030-ban pedig a Csanádi egyházmegye
alapításának ezredik évfordulóját ünnepelhetjük.

A találkozó résztvevôi a Nádi Boldogasszony templomban

A bérmálás szentségének kiszolgáltatása körüli gyakorlati tudnivalókról
és a hitoktatással kapcsolatos aktualitásokról is szó esett az egyházmegye
papságának nyári, gyulai találkozóján. Ezek mellett nagyobb hangsúlyt

kapott a 2020-as Eucharisztikus
Kongresszus, melyet ugyan a főegyházmegye szervez, de ahogy Kovács
József általános helynök fogalmazott,
az itteni hívek és papok számára is
lehetőséget biztosít arra, hogy el-

T

11

között. Anna testvér pedig az evangelizáció folyamatáról, az elköteleződésről beszélt nekünk.
Mindezen segítő tevékenységeket
csak akkor lehet kitartóan végezni,
ha nyitottak vagyunk arra, hogy ismeretlen vizekre evezzünk, és bátran
Istenre hagyatkozzunk. Kérjük, kedves Olvasó, imával támogasd ezt a
szolgálatot, hogy Isten országa még
érzékelhetőbb legyen közöttünk!
forrás: boldog ceferino intézet
mélyítsék az eucharisztia iránti tiszteletet.
Közeleg a történelmi Csanádi Egyházmegye alapításának ezredik évfordulója: ez volt a másik olyan téma,
mely a látszólag távolabbi, 2030-as
céldátum ellenére nagyobb figyelmet
kapott a találkozón.
Az egykori székhely településen, a
mai Nagycsanádon (Marosvár) most
egy olyan látogatóközpontot építenek, mely a történelmi egyházmegye
területének papsága, zarándokai számára is nyitott lesz, és egyfajta lelkigyakorlatos, oktatási központként is
szolgál majd.
– Szent Gellért alakja a köztudatban
kicsit inkább a fővároshoz kötődik,
és ugyan valóban ott halt vértanúhalált, de 1030-ban ő alapította meg
az egyházmegyénket, és nagyon jelentős tevékenységet végzett ezen
a tájon – emlékezetett Kovács Péter
békési püspöki helynök, aki gyulai
plébánosként az esemény házigazdája is volt. Csanád ispán annak idején
tíz szerzetessel hozatta el Gellért
püspököt, akit nagy tisztelet övezett.
Főpásztorsága idején székesegyház
épült, terjesztette Szűz Mária tiszteletének kultuszát, és sokan vették fel
a keresztséget.
A gyulai találkozó minden évben alkalmat teremt arra, hogy a formális
ügyek mellett a papság kötetlenül
megbeszélje az aktuális ügyeket.
– Nagyon örülök annak, hogy Gyula lehet az esemény házigazdája.
Ez megtiszteltetés és öröm egyben,
ugyanakkor azért is jó, mert nem
mindig Szegeden történnek az események – mondta Kovács Péter.
cs. á.
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25 éve éledt újjá
a katolikus oktatás Gyulán
A rendszerváltás után az országban az elsők között
Gyulán indult el újra a katolikus oktatás. Erre emlékeztek tavasszal a fürdővárosban.
Réthy István emlékére avattak táblát
a Karácsonyi János Katolikus Gimná
zium előterében. Az 1990–1994 kö-

fotók: szabó zoltán

zött Gyulán szolgáló plébános emléktábláját akkori káplánja, Németh
László áldotta meg. Ezzel kezdődött
az alma mater újralapításának 25. évfordulóját ünneplő rendezvénysorozat.

Az iskola 1942-ben vette fel Karácsonyi János történész nevét. Ez egészen
az 1948/49-es tanév végéig tartott,
mikor már államira kellett cserélni a
katolikus szót az intézmény nevében.
A gimnázium 25 évvel ezelőtt, 1992ben újból katolikusként kezdhetett
tanévet.
– Múlt, közelmúlt és jelen elevenedik
meg az ódon falak között, és a mai
diákok között körbetekintve bizakodva kívánhatunk újabb sikereket
– mondta Petróczki Zoltán Gábor, a
gim
ná
zium 1992–2012 között reg
náló igazgatója.
Az iskolában egykori karácsonyis
diákok tartottak motiváló előadásokat a tanulók számára. Ezeken a prezentációkon különböző területeken
dolgozó öregdiákok beszéltek iskolai
tapasztalataikról.
– A humán tantárgyak is közel álltak hozzám, de végül biológia szak-

ra jártam a Karácsonyiban, majd
a Debreceni Egyetemen tanultam
orvosnak. Ezt egy itteni tanáromnak, a sokakra nagy hatást gyakorló
Vadász Csabának köszönhetem –
emlékezett Urbancsok Réka, aki most
PhD-hallgató.
Az iskola jelenlegi diákja, Deák Tamás a gyulai középiskolai élet után
jogásznak szeretne tanulni:
– Nekem tetszett a hat plusz hatos
képzés, számomra ez több lehetőséget tartogat, mint egy sima gimná
zium – mondta.
– Az 1992/93-as tanévben volt lehetőség az újraindításra. Büszkén
mondhatjuk, hogy az elsők között
voltunk az országban, ahol ez sikerült. Most erre emlékezünk egy kiállítással, táblaavatással és számos
programmal – mondta Petróczki Zoltánné igazgató.
Az eseménysorozat egy rendhagyó
gálával fejeződött be, ahol az óvodásoktól a legnagyobbakig mindenki
színpadra lépett valamilyen produkcióval.
c. z.

A fotó bal oldalán: Kovács Péter esperesplébános Petróczki Zoltán volt igazgatóval a tablókat szemlélik
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❘ Életünk

Pályázati forrásokból újulhat
meg a gyulai kálvária
Pályázati források segítségével újítaná fel Békés megye
egyik legegyedibb barokk kori emlékét, a gyulai Kálvária-dombon található kápolnát a katolikus egyház.
A különleges épületet a 18. században emelték, és több
szempontból is egyedinek számít. Bár Gyula külterületén található, mégis sokan érdeklődnek iránta.
fotók: dévényi endre

tet. Mint hangsúlyozta, az oszlopok
nem pusztulnak, karbantartásra van
szükség, amit egyébként a gyulai
katolikus plébánia be is tervezett,
illetve az egyház pályázni is kíván
a felújításra.
Kovács Péter gyulai esperesplébános
lapunknak elmondta, a kápolna szobrait bő két évtizede, 1996-ban, a honfoglalás 1100. évfordulóján, II. János
Pál pápa látogatására res
tau
rálta a
műemlék-felügyelet egy nagyszabású
összefogással, amiben az egyház, az
önkormányzat és magánszemélyek
is részt vállaltak. A szobrok így egyáltalán nincsenek rossz állapotban.
Megerősítette, hogy bő két évtizedA Kálvária-apsziskápolnát 1760-ban
építtette báró Harruckern Ferenc.
Az épület egyterű, és belépővel nem
rendelkezik. A Gyula délnyugati
határában, a Kétegyházi úton található kápolnában különlegesen szép,
barokk faragott faszobrok állnak
immáron negyed évezrede: Krisztus
a keresztfán, mellette a két lator, a
Fájdalmas Szűz-, a Szent János- és
a Mária Magdolna-szobor alakjai. A
Kálvária-domb tizennégy stációképe
az 1996-os felújítással egy időben
készült el Kiss György közreműködésével.
A gyulai képviselő-testület januári
ülésén is szóba került a különleges
érték. Dr. Görgényi Ernő polgármester a beérkezett interpellációra
elmondta, Alt Norbert alpolgármesterrel ismét kilátogattak a helyszínre, hogy szemrevételezzék az épüle-
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del ezelőtt állították fel a kápolnához
vezető stációkat is.
Kovács Péter kérdésünkre kifejtette,
maga a kápolna állapota is megfelelőnek számít, ugyanakkor természetesen szeretnék megőrizni az utókor
számára. Éppen ezért elkészítették a
részletes pályázati terveket, amelyek
egyébként az éghajlati változásokra
is választ adnak, és amint megfelelő
kiírást tesznek közzé, aktualizálva
a dokumentumokat, gyakorlatilag
azonnal benyújthatják terveiket.
A közelmúltban az egyik stációt ismeretlenek megrongálták, ezt azonban az Apor Vilmos Alapítvány szépen helyrehozta. Az egyébként külön
érdekesség, hogy a Kálvária-domb
közelében a Tündérkert mozgalom
részeként egy tankertet hoztak létre, ami még egyedibbé teszi az egész
környezetet. A gyulai Régi Gyümölcsfajták Baráti Köre elnevezésű kezdeményezés a hagyományos gyümölcskultúra megtartását tűzte ki céljául.
papp gábor

TORONYIR ÁNY

❘ Grosics Akadémia

Erôsödô képzés,
fejlôdô játékosok
Felemás bajnoki évet zárt a Grosics Akadémia. A fiatalabb korosztályok látható
fejlődésen mentek keresztül, és igaz ez az
U14-es és az U15-ös csapatokra is annak
ellenére, hogy e két gárda nem tudta megőrizni NB I-es tagságát. Az idősebbek
alapvetően megfeleltek az elvárásoknak.

fotó: dévényi endre

Az eredmények alapján kevesebb, az elvégzett munkát és
a látható fejlődést tekintve több okunk lehet az örömre a
Grosics Akadémia öt kiemelt korosztályának elmúlt egy
évét tekintve. Az U14-es és az U15-ös gárda ért el ugyan
szép eredményeket az ország legjobb csapatai ellen, de nem
tudta megőrizni tavaly kivívott elsőosztályú tagságát.
Az NB II-es bajnokság középmezőnyében végzett a 16os, a 17-es és a 19-es gárda, közülük a feljutás és a kiesés
kérdésében az U17 szereplése a meghatározó, ezért az ő
szereplésüket övezi a legnagyobb figyelem.
A csapat számára nehezen indult a bajnokság, de a gárdát
idény közben átvevő szakember, Takács László vezetésével
végül a 8. helyen zártak az NB II-ben, vagyis az ország
16. legjobb együttesének mondhatják magukat. Mindezt

úgy, hogy stabil NB I-es klubok korosztályos csapatait,
így a Paksot és az UTE gárdáját is le tudták győzni.
– A tavasz során voltak jó sorozataink, és persze vannak
találkozók, melyekre fájó szívvel gondolunk. Azt terveztük, hogy elérjük a dobogót, és bár ez nem sikerült, így
sem lehetünk elégedetlenek – összegzett Takács László
vezetőedző.
Jövőre a mostani U16-osok képviselik a Grosicsot a legfontosabb korosztályban.
– Ha minden jól alakul, képesek lehetünk arra, hogy
harcban legyünk az elsőosztályért, és akár ki is vívjuk az
élvonalbeli tagságot az akadémiának – mondta ezzel kapcsolatban Bohák Dominik, a csapat játékosa.
Halász László szakmai vezető szavaiból az derült ki, hogy
a képzés terén sikeresnek tekinthető az edzők tevékenysége.
– Az elmúlt évben történtek negatív dolgok, kiesett két
csapatunk, de ha csak ennek a két korosztálynak a képzését nézzük, akkor előrébb léptünk. A kissé létszámhiányos idősebbek megfeleltek a mostani elvárásoknak
– hangsúlyozta.
A 14 évnél fiatalabb labdarúgókkal kapcsolatban Halász
László azt mondta, jól dolgoztak az edzők, aminek köszönhetően remélhetőleg pár éven belül szintet lépnek.
csiszér áron

4–1-re nyert a Grosics Akadémia U17-es együttese a szezon utolsó mérkôzésén a Pécs ellen
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❘ Portré

„Nem mi készítjük a bort,
hanem a természet”

➜ Egy nyugodt, csendes helyen ülünk
itt, az ásotthalmi erdőség közepén.
Az ember azt gondolná, egy ilyen tanyavilágba születni kell. Ön azonban
eredetileg nem ásotthalmi!
➜ Monorról származom, de 1966
óta Szegedhez és a környékbeli tájhoz kötődöm. 1973-ban kerültem
Ásotthalomra az állami pincészethez, ’75-ben a mórahalmihoz. Harminc éve élek Ásotthalmon. Ez a
környezet nagyon vonzott engem,
és most már ragaszkodom ehhez a
tájhoz. Véletlen sem szeretnék más
borvidékre menni, amíg élek. Holott
talán sokkal nagyobb elismertséget
kaptam volna máshol. Összességében a magyar bor mindenképpen
különleges és nagyon szép, bárhol
készüljön is.
➜ Akkor elmondható, hogy kihívásként élte meg azt, hogy egy ilyen borvidéken mindig azt minőséget hozza,
amit saját magától is elvár?
➜ Nem gondoltam, hogy ennyire nagy kihívás lesz, megmondom
őszintén. Egy biztos: ez a legszerényebb adottságú borvidékünk. Ezen
adottságok mellett is a legjobbat
akartam kihozni magamból és a tájból is. Azt a 100 százalékot, ami ott
van a szőlőben, egy adott évjáratban.
Arra azért nem gondoltam az elején,
hogy a média által lesz egy rossz szájíze is ennek a borvidéknek. Ugyanakkor az a szakmai siker, amit én itt
el tudtam érni a homokon, mindenképpen figyelemre méltó. 2004-óta

tagja vagyok például a Pannon Bormíves Céhnek, amiben azok a borászok vannak, akik az országban talán
a legjobbak. Ekkor még a hegyvidéki, dombvidéki kollégáknak is volt
egy távolságtartása az Alfölddel
szemben. Érdekes volt ez a csaknem
harminc év az ásotthalmi pincészetemben, szakmailag mindent elértünk, amit el lehet.
➜ A borokat úgy jellemzi, hogy gyönyörű bor, szép bor. Mitől lesz egy bor
gyönyörű?
➜ Gondoljunk bármire, egy festményre, egy filmre, egy színdarabra, ami szép és érdek nélkül tetszik
nekünk. A borok között is van ilyen.
Korábban szakmailag a szépet nem
használtuk, mondjuk egy borbírálaton, de ma már igen. Hiszen, ha a bor
lényegét akarjuk megfejteni, akkor
az a fontos, hogy belső egyensúlya,
harmóniája van-e. Ugyanúgy, mint
a természetben, ott is van harmónia.
Ha a borban is meg tudom csinálni
ezt a harmóniát, akkor többet nem
várhat el senki egy borásztól. Mindig erre kell törekedni. A hátralévő
időmben változatlanul ez lesz a célom. Szép dolog az is, hogy egy-egy
kiváló bort egyszer-kétszer lehet
megcsinálni az életünkben. A borászat nem arról szól, hogy minden év
ugyanolyan lesz. Valójában nem mi
készítjük a bort, hanem a természet.
Mi csak elrontani tudjuk, és az a jó,
ha nem rontjuk el.
➜ Egyházmegyénk borait is ön készíti.
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fotó: duka félix

Hogyan lehet a legszerényebb adottságokkal rendelkező
borvidékünkről bekerülni az ország legjobb borászai
közé? Somodi Sándor ásotthalmi borász ötven éve ismeri ennek a titkát. A borász hivatásáról mesélt alföldi
tanyavilágban megbúvó otthonában, mely a borkészítés
páratlan szépségű „műhelye” is egyben.

➜ Megtiszteltetésnek érzem, hogy
már legalább tíz éve a Szeged-Csanádi Egyházmegyének készítek borokat. Ez mindenképpen mutat ma
is egyfajta minőséget, hiszen nem
mindegy, hogy akár miséhez, akár
ajándékozás céljából, amikor a püspök úr járja a világot, mit visz erről
a tájról. Nagyon kevés az az ember,
aki ma ezen a tájékon arra törekszik,
hogy az itt megtermelt értékeket részesítse előnyben. A világon mindenütt így működik. Nyugodtan lehetünk büszkék mi is erre a tájra.
➜ Azt mondja, a természet produktuma a bor, de valamit biztos hozzátesz az ember. Sokak szerint csoda
születik, amikor egy jó bor elkészül.
➜ Érdekes kérdés, hogy a borász milyen viszonyban van a borral. A bor
olyan számomra, mint a nő: gyönyörű, szép, így kell megközelíteni és így
kell róla gondolkodni. Hogy ez sikerül vagy néha nem, ez tőlünk is függ.
Én úgy gondolom, hogy szeretettel
kell hozzányúlni, és ez elég. A másik, hogy nem szabad ezt mitizálni.
Nem teszek csodát, csak a dolgomat
végzem szerényen.
veszelka krisztina
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❘ Kitekintő

Az orosz ortodox egyház készült a futball a világbajnokságra

Aszkézis, edzés, dopping
Az Oroszországban június 14. és július 15. között megrendezésre kerülő labdarúgó világbajnokság előtt Kirill moszkvai pátriárka aszkézisre biztatta a sportolókat.

– Önkontroll és önkorlátozás nélkül a legmagasabb
szintű sportolók sem tudnak ellenállni a dicsőség kísértéseinek, meg kell próbálniuk, hogy ne veszítsék el
a fejüket. Ugyanez igaz a lelki életben is: önfegyelem
és áldozat nélkül nincs siker – hangsúlyozta az orosz
ortodox egyházfő a Moszkvai Pátriárkátus Kulturális és
Sportbizottsága ülésén.
– Ha elemeznék a sportolók sikereit és életrajzát, ahol
a dicsőség és a hiúság kerül fölénybe, ott az élet útja
kudarccá válik. Éppen ezért feltétlenül szükséges, hogy
a sportolók lelkileg is erősek legyenek, különösen a legkiemelkedőbb sportolók – hangsúlyozta a pátriárka, és
arra biztatta a papokat, hogy álljanak a sportolók mellett.
Kirill éles kritikájának adott hangot a doppingolással
kapcsolatban, amely – mint mondta – merőben ellentmond a keresztény eszméknek. Az eredményeket kemény munkával és akaraterővel lehet elérni.
forrás: asia news

Az egyiptomi keresztények saját
hazájukban lehetnek misszionáriusok
Egy kairói keresztény a nyugatról érkező papok hatására
döntött úgy, hogy nem vándorol ki az országból, hanem saját hazájában lesz misszionárius. Szerinte a keresztények
jelenléte teremti meg az egyensúlyt a radikalizmus közepette.
– Egy muzulmán többségű országban
nehéz tanúságot tenni Krisztusról,
éppen ezért sokan a kivándorláson
gondolkodnak – mondta az 55 éves
kairói Neematallah Issa egy Milanóban rendezett konferencián. – Azonban annak a sok papnak a példájának köszönhetően, akik otthonukat
elhagyva Egyiptomba jöttek, hogy
életükkel és munkájukkal evangelizáljanak, felismertem, hogy nekem is
küldetésem van otthon – magyarázta
Isaa, aki feleségével közösen a helyi

neokatekumenátus mozgalom vezetője, az egyházközségi kórus tagja és
aldiakónus.
– Régebben Kanadába akartam menni, ahol egy nagybátyám él, és ahol
egy ideig dolgoztam. Azonban csodálattal láttam az európai és amerikai
misszionáriusokat, akik azért hagy-
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ták hátra a nyugalmat és a kényelmet,
hogy egy szegény kairói plébánián
éljenek. Ez sok kérdést felvetett bennem azzal a vágyammal kapcsolatban, hogy kivándoroljak – mesélte.
Annak ellenére, hogy a keresztények tömegesen elvándorolnak a Közel-Keletről és Észak-Afrikából, Issa
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❘ Kitekintő

Az észak-koreai üldözött keresztényekre
hívta fel a figyelmet a jogvédô szervezet
Az Open Doors listáján Észak-Korea
az első helyen található azon országok
között, ahol a legnehezebb kereszténynek lenni.
– Becsléseink szerint mintegy hetvenezer keresztényt tartanak börtönben
és munkatáborban elképzelhetetlen
kínzás, embertelen és megalázó bánásmód közepette csupán a hitük
miatt. A keresztények szisztematikus
üldözése csak az egyike annak a sok
kegyetlen emberi jogokat megsértő
tettnek, amelyeket az észak-koreai
rezsim elkövet. Ha valódi változás
következik be az országban – és reméljük, hogy így lesz – további tárgyalásokat kell folytatni a kétségbeejtő emberi jogi helyzetről – jelentette

szerint sok fiatal követi azok példáját
is, aki szülőföldjükön maradnak.
– A keresztények jelenlétének fontossága már az iskolában elkezdődik,
hiszen az nem csak a tanulmányok
helyszíne, hanem annak is a helye,
ahol megtanulhatják az egymás mellett élést – jelentette ki.
A hívők tömeges elvándorlása mellett a keleti egyházak a hivatások
csökkenő számával is küzdenek. Issa
elmondása szerint a kairói görögkatolikus egyházban már legalább 5-6
éve nincs új pap, így misszionáriusokra van szükségük.
Arról is beszélt, hogy a templomok
bombázása és a közösségeik elleni
célzott támadások nem maradtak
nyom nélkül, azonban a hit erősebb
maradt a félelemnél. Elmondta, sok
muzulmán csodálkozik azon, hogy
a keresztények meg tudnak bocsátani, és a szeretetről beszélnek annak
ellenére, hogy megtámadják családjaikat. – Ha van egy ideád, célod és
küldetésed, akkor minden más, még
a terrorizmus vagy a gazdasági és társadalmi nehézségek sem ijesztőek –
hangsúlyozta.
forrás: asia news

Az üldözött keresztények jogaiért küzdő Open Doors segélyszervezet az észak-koreai keresztények helyzetére hívta fel
a figyelmet Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsongun
észak-koreai diktátor június 12-iki találkozóját követően.
ki Zoe Smith, az Open Doors egyesült
királyságbeli és írországi vezetője.
A csúcstalálkozót követő sajtótájékoztatón Donald Trump amerikai
elnök elmondta, hogy beszéltek az
észak-koreai keresztények helyzeté-

ről, és reményét fejezte ki a változással kapcsolatban.
– Ha gazdasági fejlődés lesz, az előkészíti az utat az észak-koreai emberek
nagyobb szabadságához: a gondolat,
a lehetőségek és a vallás szabadságához – mondta egy Észak-Koreából megszökött, jelenleg
az Egyesült Királyságban
emberi jogi aktivistaként
dolgozó férfi. Ez a folyamat
szerinte 25-30 évet is igényelhet, azonban az amerikai
elnöknek a találkozó után
mondott szavai nyomán bizakodik, hogy ennél sokkal
gyorsabb is lehet a változás.
forrás: christian today

Irak kihívásaihoz
proaktív egyház kell
Az egyháznak proaktív szerepet kell játszania az iraki társadalmat érintő súlyos problémák kezelésében, beleértve a keresztények jogainak megsértését is – mondta Louis Raphael
Sako bíboros-jelölt, káld katolikus pátriárka.
Ezt a szerepvállalást a pátriárka a
prioritások között vázolta fel a káld
katolikus egyház éves találkozójának résztvevőihez írt üzenetében,
amelyet június 4–7. között tartottak
Ankawában. Az eseményen az iraki
káld katolikusok és más egyházak
képviseletében több mint 80 püspök,
pap és szerzetes vett részt.
Sako pátriárka arra szólította fel az
egyházakat, hogy „újult erővel” tegyenek meg mindent a keresztény
közösség újjáépítéséért és a másokkal való békés együttélésért. – A cél
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az, hogy biztosítottak legyenek a keresztények jogai, az egyenlőségük,
hogy az életüket biztonságban élhessék, és megóvhassák az örökségüket,
a földjüket, a nyelvüket, a hitüket és
a hagyományaikat – hangsúlyozta.
Sako az ökumenizmus mellett is szót
emelt, különösen „a muzulmánokkal, akikhez humanitárius, társadalmi és nemzeti szálak is fűznek bennünket”, és hangsúlyozta, hogy az
egyház feladata is a velük való hatékony partneri kapcsolat kialakítása.
forrás: cns
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❘ Kultúra

Kulturális mozaik
2018 tavaszán két hangversenysorozat is kezdetét vette a székesegyház világhírű Angster-orgonáján.
Hazánk elsőszámú komolyzenei
koncertszervező intézménye, a Filharmónia Magyarország az egyházmegye társszervezésében indította
útjára új orgonabérletét. Az április
18-i nyitókoncerten egy ifjú belga orgonavirtuóz, Etienne Walhain játszott
parádés műsort a népszerű tenorista,
László Boldizsár közreműködésével.
A tournai Notre Dame székesegyház
orgonistája a hangszer irodalmának
széles spektrumát hozta el Szegedre
Bachtól Max Regerig. Mint Szamosi
Szabolcs orgonaművész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója kérdésünkre elmondta, a hangversenysorozat műsorát úgy állították
össze, hogy a társműfajok rajongóit is
megnyerjék a hangszerek királynőjének.
A folytatás ennek jegyében széles
műfaji távlatokat ölel föl: szeptember
10-én Demeniv Mihály fiatal tangóharmonika-virtuóz lesz Kovács Szilárd vendége, október 1-jén Szamosi
Szabolcs játszik a népzenész Pál István
„Szalonna” partnereként, december
27-én pedig Palya Bea lesz a kísérletező kedvéről ismert orgonaművész,
Fassang László hangversenyének közreműködője.
Május 12-én a székesegyház saját
szervezésű orgonaestjeinek sora is
kezdetét vette Mészáros Zsolt Máté
közreműködésével. Az utóbbi, ingyenesen látogatható koncertsorozat az
orgonairodalom klasszikusaira fókuszál, a folytatásban az amszterdami
Öreg-templom orgonistája, Matthias
Havinga május 26-án megrendezett
hangversenyével, akit a mantovai Federica Iannella követett június 9-én,
majd a gdanski Roman Perucki június
16-án, míg július 11-én az Atlantából
érkező Jens Korndörfer zárja a sorozatot. Részletes információk: filharmonia.hu, illetve domorgona.hu

Angyalmûhely –
vendégségben

fölkeltésével. Az idei fesztivál két
szenzációszámba menő attrakciója is
egyházmegyénk területén lelt otthonra: május 16-án a világ egyik legelső
fúvósegyütteseként számon tartott
German Brass adott kirobbanó sikerű koncertet a szegedi dómban Bach

A talányos cím a Kecskeméti Katona
József Múzeum tematikus kiállítását
takarja, amely június 20-ig a szentesi
Koszta József Múzeumban vendégeskedett. A kiállítás anyagát
56 kortárs magyar képzőművész – egyebek mellett Aknay
János, Ale Ildikó, Aranyi Sándor,
Dréher János, Henn László András, Orosz István, Papp György,
Pataki Ferenc, Sejben Lajos,
Szemadám György – keresztény
ihletésű műalkotásai képezték.
Az ifj. Gyergyádesz László művészettörténész által válogatott
és megnyitott kiállítás széles
műfaji és esztétikai horizonton
A German Brass koncertje aa szegedi dómban
mutatta föl, miként jut szóhoz
a modern művészet formanyelvén, szerzeményeiből, míg a békéscsabai
illetve formakeresésében az ember evangélikus Kistemplomban a Heltranszcendencia iránti igénye, isten- sinki Evangélikus Püspökség ugyankeresése és a kinyilatkoztatás üzenete. csak világhírű fiúkórusa vendégeskedett május 17-én.
fotó: marton árpád

Orgonavirágzás

Zene lélekbôl, lélekkel

Ebben az évben Békéscsaba volt a Filharmónia Magyarország Con Spirito
egyházzenei fesztiváljának kiemelt
helyszíne. A négy esztendeje útjára
bocsátott, Pünkösd napjaira időzített
hangversenysorozat Budapesten kívül
négy nagyvárosban szólaltatja meg a
négy keresztény nagyegyház – a római és a görög katolikus, a református
és az evangélikus egyház – hithirdetéséhez kapcsolódó zeneműveket a
liturgikus zene klasszikusaitól napjaink keresztény muzsikájáig. A fesztivál művészeti vezetője, Kamp Salamon így fogalmaz a műsorfüzetben:
„A mai ember szétválaszt mindent, ami
principálisan összetartozik. Nemcsak az
életet a művészettől, hanem önmagát is
isteni eredetétől.” A fesztiváligazgató
ezzel a sorozat címadását is megindokolja: a con spirito – azaz lélekkel
– zenei utasítás ugyanis vallási ihletettségű szerzemények esetében nem
érheti be csupán az emberi érzelmek
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A Magyar Hegedû
Ünnepe

A világhírű, iskolateremtő magyar
hegedűművész, Hubay Miklós születésének 160. évfordulójához közeledve
rendezték meg immár harmadízben a
Pesti Vigadóban a Magyar Hegedű
Ünnepét június 2-3-án. A Hubay-iskola prófétájaként ismert szegedi
hegedűművész-professzor,
Szecsődi
Ferenc szervezte rendezvénysorozat, amelynek közreműködői jelentős részben a szegedi Zeneművészeti
Kar művésztanárai voltak, a koncertek mellett alkalmat adott a bemutatkozásra a világszínvonalú magyar
hangszerkészítő mesterek számára,
fórumot teremtett az élenjáró magyar
kortárs zeneszerzők – Balassa Sándor,
Dubrovay László és Tóth Péter – művei
számára, és a zene egyetemessége jegyében találkozót kínált a képzőművészet és a költészet múzsáinak is.
marton árpád
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Hetven éve történt

Az egyházi iskolák
államosítása, 1948
Hetven évvel ezelőtt, 1948 fülledt nyarán fejeződött
be a kommunista diktatúra kiépítése Magyarországon,
s a sztálinista rendszer hazai bevezetésének szimbólum
értékű pillanata volt a felekezeti iskolák 1948. június
16-i államosítása. De mi volt a kommunisták baja az
egyházi iskolákkal, és miként került a folyamatba egy
egykori szegedi piarista diák és püspöki ösztöndíjas?

mti fotó

A történelmi egyházakra – és elsősorban a katolicizmusra – a kommunisták
mindig is gyanakodva, sőt gyűlölettel néztek, s 1948-ban elérkezettnek
érezték az időt arra, hogy mind az
oktatás világából, mind a társadalmi
diskurzusból kivonják őket. Ennek jegyében került sor a felekezeti iskolák
államosítására is. Az istenhiten alapuló keresztény értékrend – amelyben
érték többek között a család, a maMagyarország sorsa a második vi- több mint hatezer-ötszáz felekezeti gántulajdon, a tudás, a hazaszeretetet,
lágháború után – hazánk 1944/45-ös iskola (több százezer diákkal és mint- a hagyománytisztelet, az emberi mélszovjet megszállásával – hosszú időre egy tizennyolcezer pedagógussal) ke- tóság – rivális és teljesen ellentétes
megpecsételődött. Már az első hó- rült állami tulajdonba.
tartalmú világnézete volt az ateista és
napokban megindult a kommunista Az intézkedés kommunikációjának materialista kommunizmusnak. Az
párt hatalmának kiépítése: a „mun- és politikai vitájának „arca” a kisgaz- egyházak az iskoláikban ezt az értékkásosztály élcsapata” ugyanis óriási dapárt polgári tagozatának vezető- rendet adták tovább, s erre a kommuhatalmat kapott az
nizmusban nem volt
államigazgatásban, a
szükség.
sajtóéletben és mindeEkkor került állami
nekelőtt a rendfenntulajdonba Szegeden
tartás szerveiben.
számos katolikus eleFontos pozíciók birmi- és szakiskola, az
tokában és a szovjet
újszegedi tanítóképmegszállók hathatós
ző, az iskolanővérek
támogatásával a RáSzentháromság utcai
kosi Mátyás vezetiskolája és a piaristák
te kommunista párt
Aradi vértanúk terén
1948-ra ki tudta alaálló gimnáziuma is.
kítani a sztálini rendUtóbbi intézményben
szert Magyarországon.
az államosítás után kiAz év folyamán a polnevezett igazgatónak
gári ellenzéki pártokat
feladata volt, hogy a
vagy megszüntették, Pécelen leverik a táblát az épületrôl a katolikus iskola államosításakor
szülőknek és a diákokvagy
ellehetetlenínak a „reakciós propatették, a baloldali szociáldemokrata je, a kommunista párt titkos tagja, a ganda megtörésére vonatkozó felvilápártot bekebelezték, a gyárak és üze- néprajztudós Ortutay Gyula vallás- és gosítást” megadja.
mek jelentős részét államosították és közoktatásügyi miniszter – Rákosi A szocialista diktatúra alig négy évmegkezdődött a mezőgazdaságban az bizalmasa – volt, aki korábban a sze- tized után dicstelenül megbukott, az
erőszakos kollektivizálás.
gedi piarista gimnázium kitűnő diák egyházi iskolák pedig a rendszerválA magyar országgyűlés 1948. június jaként és a szegedi egyetem tehetséges tozás után újraindulhattak. Jelenleg
16-án fogadta el a magánkézben lévő hallgatójaként többször kapott anyagi a katolikus egyház csaknem hétszáz
oktatási intézmények államosításáról támogatást Glattfelder Gyula csanádi oktatási intézményt tart fönn.
szóló törvényt, amelynek értelemében püspöktől.
miklós péter
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Demográfiai konferenciát
rendeztek Szegeden
– A 24. órában vagyunk, ha nem
változtatunk, elkerülhetetlen a nemzetfogyás – hangzott el június 5-én a
III. Demográfia és egészségpolitika
konferencián Szegeden. Mészáros János, az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkára szerint
a nemzetfogyás megállítása a záloga

Mészáros János helyettes államtitkár

annak, hogy a folyamatok negatív
tendenciáját megállítsuk, illetve ellenkező irányba fordítsuk. Azt a tendenciát, hogy a halálozások száma
magasabb, mint a születéseké a kor-

❘ Hírek

mányzat több intézkedéssel is próbálja ellensúlyozni. Ilyen például a családi otthonteremtési kedvezmény, a nők
támogatása a munkaerőpiacra történő
visszatérésre, valamint a gyermekvállalással kapcsolatos szociálpolitikai
intézkedések. – A cél az, hogy Magyarországon magyar emberek oldják
meg a demográfiai problémákat –
mondta a helyettes államtitkár.
Bártfai György, a Diczfalusy Alapítvány elnöke arra hívta fel a figyelmet,
hogy a teljes termékenységi ráta akkor megfelelő, ha értéke minimum
2,1, ezzel szemben ma hazánkban ez
mindössze 1,49. A professzor szerint
ügyelni kell arra, hogy ne érjen el akkora arányt a nemzetfogyás, ami már
nem korrigálható. Úgy látja, most
még van esély arra, hogy a korrekció
végrehajtható legyen.
Kozma Gábor, a Gál Ferenc Főiskola
rektora is a társadalom legnagyobb
kihívásának nevezte a népességfogyás
megállítását, és úgy vélte, a nevelésnek is fontos szerepe van a szemléletformálásban.
A Szeged–Csanádi Egyházmegye,
a Gál Ferenc Főiskola, az EMMI, a
Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság, valamint a Diczfalusy Alapítvány által rendezett szegedi
konferencia egy sorozat harmadik állomása volt Kecskemét és Gyula után.

Hiánypótló vallástörté
neti szöveggyûjtemény
A könyv a JATE Press kiadásában,
Benyik György és Szőnyi Etelka gondozásában jelent meg Vallástörténeti
szöveggyűjtemény az Újszövetség szövegeihez címmel. A magyar kiadást
szerkesztők a 463 oldalas hiánypótló
munkát az ókori történelem iránt érdeklődő szakembereknek és laikusoknak egyaránt ajánlják.
– Ma, amikor a kulturális amnéziá
val kell szembenéznünk, ez a szöveggyűjtemény aktivizál egy olyan

A Szeged-Csanádi Egyházmegye és a rokonság a föltámadás reményében
tudatja, hogy életének 91., papságának 47. évében 2018. június 19-én
szentségekkel megerősítve, visszaadta lelkét Teremtőjének

Samu András
nyugalmazott plébános
Samu András atya Kunszentmártonban született 1927. november 16-án.
Teológiai tanulmányait Szegeden végezte 1967–1972 között. 1972. június 15-én Szegeden
szentelték pappá.

Káplán volt: 1972–1977 Balástya,
Szatymaz, 1977–1978 Zákányszék, 1978–1980 Debrecen III.,
1980–1987 Makó-Belváros.
Plébános volt: 1987–1995 Med
gyesbodzáson.
2005-ben vonult nyugállományba.

†
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kort, amelyben a klasszikus kultúrában megszületett egy új szent könyv
és egy új vallás, amely Jézus tanítása
mellett sok antik „bölcsességmagvat”
gyűjtött össze – írta a könyv egyik
szerkesztője, Benyik György bibliakutató.
Az eredeti művet Klaus Berger és
Carsten Colpe szerkesztette, akik az
1970-es években Németország vezető katolikus vallástörténészeinek
számítottak. Munkájuk összegzéseként 1700 antik idézetet rendeltek az Újszövetség szövegéhez, 700
hosszabb latin, görög, héber, arám,
kopt, szír párhuzamot találunk az
eredeti könyvben. Kifejezetten a kötet magyar verziója számára kiemelkedően sokat fordított Adorjáni Zoltán Kolozsvárról és Hamvas Endre
Szegedről. Számtalan qumráni szöveg fordítását bocsájtotta rendelkezésre Fröhlich Ida professzorasszony.
A kötet 36 talmudi szöveg fordítását is tartalmazza, melyeket Báruch
Oberlander rabbi és tanítványa, Megyeri András Jonatán ellenőrzött le.
A klasszikus szövegek újszövetségi
textussal való magyarázatait pedig
Zóka Eszter fordította és harmonizálta a korábbi fordításokkal.

Útra keltek,
hogy életet merítsenek

Idén először, a hagyományteremtés
szándékával indult el az Egyházmegyei Zarándoklat. Célja, hogy a
közös, Isten felé tartó vándorlás az
egyházmegye közösségéhez tartozás

❘ Hírek
fotók: hidas bence
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érzését erősítse. A fő ág az a hat és
fél kilométeres útszakasz volt, mely
Földeákról vezet Óföldeákig. Az
egyházmegye szervezésében megvalósult zarándoklat mindenki számára
nyitott volt olyannyira, hogy lehetőségektől, életkortól függően mindenki maga dönthette el, honnan indulva
és milyen módon szeretne a közös találkozóhelyre megérkezni.
Nemcsak a környező Szeged, Makó,
Hódmezővásárhely, de a távolabbi Békés megye néhány plébániája
is képviseltette magát. A gyalogos,
kerékpáros, buszos és autós zarándokok közös szentmisére gyűltek össze
Óföldeákon, az Árpád-korból fennmaradt Szűz Mária Keresztények Segítsége templom előtti téren. Becslések szerint legalább háromszázötven
résztvevő csatlakozott a zarándoklathoz. Sokan vállaltak önkéntes segítői
feladatot is.
A Teremtés könyvéből vett „Keljünk
útra, hogy életet merítsünk!” (Ter 43,8)
mottó különleges módon vált valóban életté az együtt átélt élmények és
az imádság révén. Az érkezést követő
ebédet, a zenei és irodalmi műsort
követően délután ismét a lelki töltekezésre nyílt lehetőség. A 2020-as
Eucharisztikus Világkongresszusra
való készület jegyében és a szentségi
Jézus jelenlétében tartottak adorációt
a templomban, melyet a napot lezáró
és megkoronázó szentmise követett
Kiss-Rigó László püspök celebrálásában.
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Büntetés-végrehajtási
dolgozók zarándoklata
Második éve rendezték meg május 23án a büntetés-végrehajtási dolgozók
zarándoklatát Mátraverebély-Szentkútra. A Szegedi Fegyház és Börtönt
hatan képviselték családtagjaikkal az
országos rendezvényen. Együtt hallgatták a szentmisét az ország más
büntetésvégrehajtási intézeteinek dol-

gozóival. Mindenki kék stólát terített
a vállára. – A kék szín Szűz Mária
színe – mondta Juhász Tibor, a Szegedi Fegyház és Börtön lelkésze, aki
elkísérte a szegedieket az eseményre.
Az ünnepi köszöntők és műsorok után
Bíró László tábori püspök, aki egyben
a büntetés-végrehajtás lelkészeinek is
az elöljárója, a családok püspöke üdvözölte az egybegyűlteket, és imára
szólította őket a családok egységéért.
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A püspök arról beszélt, hogy a mindennapok taposómalmában nem szabad engedni, hogy családok bomoljanak fel, hiszen akkor van rend, ha a
család egyben van.

Csíksomlyón jártak
a szakkollégisták

A Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium hallgatói, munkatársai
és a Szegedi Katolikus Egyetemi
Lelkészség tagjai közösen mentek
zarándokútra Erdélybe május 17–20.
között, Pünkösd ünnepén. Románia területére érkezve a zarándoklat
első állomása Arad volt, ahol megkoszorúzták a vértanúk emlékművét.
Gyula
fehérváron megtekintették az
érseki székesegyházat, ezt követően Csíkrákosra, majd másnap reggel
Gyimesbükkre, az ezeréves határhoz
utaztak. Szombat reggel érkezett el
zarándoklat fő eseménye a csíksomlyói pünkösdi búcsú. Sokan közülük
csatlakoztak helyi zarándokmenetekhez és gyalog tették meg a 13–
16 km-es utat Csíksomlyóra. Mindenki számára felejthetetlen élmény
volt, ahogyan a csíki hegyek között,
a nyeregben több százezer magyar
ajkú ember együtt ünnepelte a Szentlélek eljövetelét. Hazaindulásuk előtt
Csíkszeredán, a Millenniumi templomban ünnepi misén vettek részt.

Városi körzarándoklat

27-én, melynek célja Szeged város
körbeimádkozása. A kifejezés nem
szóvirág: budapesti mintára a rózsafüzér ima és a szentmise erejét hívják
segítségül a résztvevők, hogy ezzel is
Szegednek és minden lakójának a javát szolgálják. A zarándokmenetet
minden év májusában, Mária hónapjában rendezik, ahol a közös ima erejében bízók gyűlnek össze rózsafüzért
imádkozni. Idén mintegy háromszáz
hívő vett részt az eseményen. A záró
szentmisét a székesegyházban Kondé
Lajos pasztorális helynök mutatta be.
A plébániai rózsafüzér társulatok
mindenki számára nyitottak, újabb
imádkozók csatlakozását egész évben
szívesen fogadják.

Sekrestyések lelkinapja
Első alkalommal hívta lelkinapra június 5-én a Szeged-Csanádi Egyházmegye Pasztorális Helynöksége azokat, akik sekrestyei szolgálatot látnak
el az egyházmegye templomaiban. A
cél a találkozáson túl a szolgálat el-

fotó: korom judit

Kilencedik alkalommal rendezték
meg a Szeged környéki plébániák
hagyományos zarándoklatát május

A sekrestyések lelkinapjának csoportképe

látásához szükséges lelki feltöltődés
volt. A délelőtti foglalkozást Veréb
László atya, a Gál Ferenc Főiskola liturgika tanára, a Szent Gellért
Szeminárium spirituálisa vezette.
Beszélt arról, hogy milyen lelkülettel
érdemes a feladatokat végezni ahhoz, hogy az valóban hivatássá váljon. Szóba került az is, hogy milyen
kísértései lehetnek egy sekrestyésnek, és milyen technikákkal érdemes
azokkal szembenézni. Ezt követően
Kondé Lajos pasztorális helynök, a
dóm plébánosa fogadta a résztvevőket, és gyakorlati útmutatást nyújtott
nekik arról, hogyan tartsák rendben
a liturgikus tárgyakat, ruhákat, hogyan ápolják a szent teret. Felhívta
a figyelmet a sekrestyés közvetítő
szerepére a pap és a hívek között és
az ezzel kapcsolatos diszkréció jelentőségére. A résztvevők visszajelzései
magukért beszélnek:
– „Örültem annak, hogy foglalkoznak velünk, fontosak vagyunk.”
– „A legfontosabb nekem az volt,
hogy konkrét, gyakorlati tudnivalók
is szóba kerültek.”
– „Örültem annak, hogy ilyen sok
sekrestyés eljött, személyesen is
megismerhettük egymást.”
– „A legfontosabb nekem az volt,
tisztáztam magamban, jól végzem-e
a feladataimat.”

Családi nap
Szeged-Tarjánban

Pünkösd másnapján megtartották a
hagyományos családi napot Szegeden, a Tátra téri Szent Gellért Plébánián, melyen több mint háromszázan
vettek részt, köztük sok-sok kisgyer-

A Szeged-zarándoklat résztvevôi körbeimádkozták a várost
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mek. Ivanics István, volt KDNP-s országgyűlési képviselő és felesége „A
család szerepe az áldozattá, bűnelkö
vetővé válás megelőzésben” címmel
tartottak saját tapasztalataikra épülő
előadást, vagy inkább tanúságtételt.
Nagy érdeklődést váltottak ki és sok
egyéni tapasztalatot is felszínre hoztak a kiscsoportos megbeszélések. A
felnőtteknek szóló előadással párhuzamosan a gyermekeknek kézműves
foglalkozásokat tartottak, melyek
keretében lehetett nemezelni, csuhét

fonni, festeni és csillámporral „tetoválni”. A programot tovább színesítette az ugrálóvár. A közös ebéd után
a cserkészek illetve a szülők bevonásával családi vetélkedőre került sor,
mely a résztvevőknek és a nézőknek
egyaránt nagy élményt jelentett, majd
gyermekhangverseny következett,
ahol az egyházközség kis virtuózai
adtak ízelítőt hangszeres tudásukból:
fuvoláztak, hegedültek, zongoráztak,
trombitáltak, illetve egy nyolcgyermekes apuka gitározott. A legkisebbek hittanos „mutogatós” dalokat
énekeltek. A családi napot közös
szentségimádás és szentmise zárta,
melyet Mária, az Egyház Anyja tiszteletére mutatott be Benyik
György plébános.

❘ Hírek

Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület
(ALTE) elnöke, Füzesy István azt
mondta, a tavalyi szoboravatón elhangzott, Nepomuki Szent János
szobra akkor ér valamit, ha a Tiszát
tartalommal töltik meg. Ennek tükrében minden évben vízi szezon
nyitót tartanak, így a vízen járók,
többek között a horgászok, a kajakosok vagy a hajózók védelmét kérik
a szobortól. A megnyitón részt vettek a Dél-Tisza völgyi vízi turizmus
fejlesztésére született megállapodás
résztvevői, így Óbecse, Magyarkanizsa, Martonos települések, valamint
a Magyar Kajak-Kenu Szövetségnek
a képviselői is. A szezonnyitót egy
reggeli szemétszüret előzte meg,
majd Bakó Tibor szavalta el a Falu a
Tisza mellett című versét.

Egyéves a Forráspont
Lelkigondozó Szolgálat

A Szent Imre Szakkollégium és a Világi Apostolok Közösségének köszönhetően létrejött szolgálat 2017 áprilisa
óta működik Szegeden. A mentálhigiénés segítséget nyújtó díjmentes
szakszolgálat egyetemisták és fiatal
felnőttek számára 18–30 éves korig
nyújt segítséget. A lelkigondozói
misszió kimondottan fókuszál a családra, a fiatalok családi életre való
felkészítésére. Olyan biztonságos
és bátorító közeget nyújt, amelyben
minden fiatal felnőtt, megtapasztalhatja, hogy nincsen egyedül. A szolgálat fő tevékenysége az egyéni kísé-

Nepomuki
Szent János
védelmét kérték
Megnyitották a tiszai szezont Algyőn: az idei évad
előtt a vízen járók védőszentjének,
Nepomuki
Szent Jánosnak a védelmét
kérték a Tiszára bocsátkozók számára, de szó volt a
Tiszával kapcsolatos fejlesztésekről is. Az Algyői
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rés, mely személyenként maximum
öta lkalmas találkozássorozatot foglal
magában. Az első év során 61 fiatal
kért ilyen jellegű kísérést, és a tapasztalat az, hogy 90 százalékuk mind az
öt alkalomra eljön, motivációjuk igen
erős.
Az egyéni kísérésben az alábbi főbb
területeken jelennek meg életvezetési
vagy krízisre utaló témák: szülőkről
való leválási nehézség/konfliktus,

A Forráspont Lelkigondozó
Szolgálat elérhetőségei:

6720 Szeged, Dugonics tér 12.
forraspontszeged@gmail.com
www.facebook.com/
forraspontszeged
+36 20 368 9412

www.forraspontszeged.hu
párkapcsolati problémák, identitással összefüggő kérdések, szorongás,
stressz, teljesítménynyomás és tanulmányi nehézségek, általában pályaorientációs bizonytalanságokkal.
A családterápián tizennégy, a Gál
Ferenc Főiskolával közösen szervezett
párkapcsolati és családkurzuson pedig közel száz fő vett részt. A Mindennapi pszichológia tantárgy keretében megvalósuló kezdeményezés
témái között szerepel az önismeret,
kommunikáció a (pár)kapcsolatokban, konfliktuskezelés, életeseményeink és ezek hatása a családi életre,
szerelem, felnőtté válás, családtervezés és karrier. A szolgálat keretein
belül mentálhigiénés szakemberek és
lelkipásztorok várják a jelentkezőket.

Válogatás az egyházmegye kincsestárából

„Klebelsberg” Szent Gellért miseruha (részlet)
Klebelsberg Kunó kultuszminiszter megrendelésére miseruhaként Glattfelder
Gyula csanádi püspöknek készítette az Izabella Háziipari Egylet 1928-ban Budapesten. t Anyaga: selyemszövet, fémfonalas domború hímzéssel, üveg- és féldrága
kő applikációval. t A miseruha a Szegedi Dóm Látogatóközpontban tekinthető meg.

