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Húsvétvasárnap, Urunk
feltámadása

A szentmise olvasmányai
1. ApCsel 10,34a.37-43

Péter és apostoltársai, akik tanúi voltak
mindannak, amit Jézus Júdeában és
Jeruzsálemben tett, tanúi keresztre
feszítésének és a halálból való
feltámadásának is.

2. Kol 3,1-4

Krisztus
feltámadása
a
mi
feltámadásunk is, ha földi életünkben
azonosulunk az ő értékrendjével.

3. Jn 20,1-9

Péter és János apostolok az üres sírról
szóló hírről értesülve odasietnek, és
lassan kezdik megérteni Jézus korábbi
szavait
saját
haláláról
és
feltámadásáról.

Április 22. Húsvéthétfő

A feltámadás

Krisztus Urunkat, az élet szerzőjét, akit Isten feltámasztott, és aki
isteni hatalmával majd minket is feltámaszt, hangos szóval kérjük:
Krisztus, örök életünk, üdvözíts minket!
Krisztus, sötétben ragyogó fényesség, élet fejedelme, halandók
megszentelője,
add, hogy ezt a napot a te dicsőségedre töltsük el!
Urunk, te végigjártad a szenvedés és a kereszt útját,
engedd, hogy osztozva szenvedésedben és halálodban, veled együtt
fel is támadjunk!
Atyádnak egyszülött Fia, tanítónk és testvérünk, aki Istenünk országává
és papjaivá tettél minket,
add, hogy örömmel mutassuk be neked a dicséret áldozatát!
Dicsőség Királya, várjuk eljöveteled csodálatos napját,
hogy meglássuk arcodat, és hasonlókká váljunk hozzád.
Krisztus, minden nép fénye és üdvössége,
áraszd ránk Lelked tüzét, amikor hirdetjük feltámadásodat!
A választott nép fiai ismerjék fel benned Megváltójukat, akik
reménykedve várnak,
és töltse be az egész földet dicsőséged ismerete!
Őrizz meg minket szentjeid közösségében,
és engedd, hogy fáradalmaink után velük együtt örökre megnyugvást
találjuk benned!
Te legyőzted az élet ellenségét, a halált; törd meg bennünk is a halál
hatalmát,
hogy neked éljünk, a halhatatlan Győztesnek!
Üdvözítő Krisztusunk, te engedelmes voltál mindhalálig, s ezért Atyád
felmagasztalt, és jobbjára ültetett,
fogadd be jóságosan testvéreidet dicsőséged országába!
Az Imaórák Liturgiájából

Az evangélisták a húsvéti hit fényében beszélnek Jézusról. Az
apostoli küldetés előfeltétele az volt, hogy az illető személy
tanúskodni tudjon a feltámadásról (ApCsel 1,22). A
megigazuláshoz vezető útnak azt tartották, ha hisznek abban,
aki feltámasztotta Jézust a halálból (Róm 4,24). Az apostoli
igehirdetésben Jézus feltámadása először azt jelentette, hogy
az Atya igazolta Fiát mint messiást, és feloldotta a kereszt
botrányát. Ezért a feltámasztást úgy emlegetik, mint az Atya
művét: „Akit ti keresztre feszítettetek, azt Isten
feltámasztotta” (ApCsel 4,10). De mivel Jézus, mint fiú, egy az
Atyával, azért hatalmában állt, hogy odaadja és visszavegye
életét (Jn 10,18). A megváltás az ő személyes műve is: „Meghalt
bűneinkért és feltámadt megigazulásunkra” (Róm 4,25).
Feltámadása egyúttal hazatérés az Atyához (Jn 16,10).
Amikor teológiailag tárgyalunk Krisztus feltámadásáról, akkor
először a feltámadás fogalmát kell tisztázni. Nem elég azt
mondani, hogy a halálból visszajött az életbe, mert ezzel nem
mutatunk rá az esemény üdvtörténeti jelentőségére. Ő nem a
földi életbe tért vissza, hanem magára öltötte a megdicsőülés,
az örök élet állapotát. Az ilyen feltámadás azt jelenti, hogy az
ember egész történetével megérkezik Istenhez, igazi céljához,
azért az végérvényes állapot, hazatalálás, célhoz érés. Igazi
megváltásról csak akkor beszélhetünk, ha a földi élet minden
fogyatékosságát felváltja a tökéletesség. Itt a küzdelem, a
fejlődés, a bontakozás és keresés állapotát éljük. Ennek a földi
életnek bármilyen állandósítása nem boldogságot, hanem
unalmat, sőt kínt eredményezne. Ha mindig van idő, akkor
mindennel lehet várni, mindent el lehet halasztani. Az
események és célok elveszítenék súlyukat, s az élet átmenne
valamilyen unott ösztönösségbe. A célt az egész embernek kell
elérnie, azaz testi-lelki valóságban, de nem a test
ösztönösségében és az anyagi javakon való osztozkodásban.
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Krisztusról azt állítjuk, hogy átment a végérvényes állapotba,
amely a természethez viszonyítva természetfölötti. Nem
érvényesek rá a földi élet követelményei, az anyagcsere és más
biológiai törvények. A feltámadt élet sajátságairól azonban
sokat nem mondhatunk. Az apostolok látták, hogy Krisztus
valóságosan meghalt, de most itt van és megmutatja magát.
Igazolja, hogy ő támadt fel, ő érkezett haza az Atyához. Az
apostolok hitéhez ennyi elég volt, megdicsőült életébe nem
engedett közelebbi betekintést. Egyáltalán kérdés, hogy az
apostolok
földi
érzékeikkel
felfoghatták
volna-e
természetfölötti létmódját? Ezért olyan módon mutatkozott
meg, hogy tanítványainak valóságos tapasztalása lehessen
jelenlétéről. A velük való beszélgetés, a közös étkezés, testének
megtapintása mind visszanyúlás volt a mi világunkba. Az
apostolok tisztában voltak azzal, hogy nem látomásban élik át
jelenlétét, hanem valóságos tapasztalásban. De azt is tudták,
hogy mesterük már több, mint amennyit mutat, hiszen egy
ismeretlen világból jelenik meg, és oda tér vissza. De őt magát
látják, nem természetfölötti képét. Élményüket azzal a szóval
fejezik ki, hogy hisznek. A hit pontosan azt állította, hogy
Krisztus több, mint amennyit megtapasztalnak belőle, vagyis,
hogy ő már a természetfölötti világrendhez tartozik, nem a földi
események láncolatához. Egyúttal azt is tudták, hogy Krisztus
feltámadása elválaszthatatlan az üdvösségtől. Ő nem mint
magánember élt, hanem mint az Isten küldötte. Mégpedig
olyan küldötte, akiben az Atya a végső szavát mondta ki. Ha
pedig Krisztus a keresztre feszítésre azzal válaszolt, hogy
föltámadt, sőt hazatért az Atyához, akkor nincs nehézsége
annak, hogy övéit is részesítse saját sorsában. A hívő közösség
tehát megélte azt, hogy a húsvét az üdvösség kapuját nyitotta
ki számukra.
A mai keresztény ember azonban időben már messze esik a
szemtanúk korától. Reá ez a kijelentés vonatkozik: „Boldogok,
akik nem látnak és mégis hisznek” (Jn 20,29). Viszont a saját
sorsán töprengő ember Krisztus feltámadását inkább a sír és az
enyészet oldaláról nézi, nem az üdvtörténeti előzmények
oldaláról, azért legtöbbször ki nem mondott kételyekkel áll ott
akkor is, amikor a húsvétot ünnepli. Kíséri a félelem, hogy
illúziókban bízik, vagy hogy csak hagyományos eszmékre
emlékezik. De az evangélium sejteti, hogy az apostolokban is
volt hasonló félelem, azért csak a megdönthetetlen tények
alapján hittek. Mi pedig azért vesszük át hitüket, mert ők „az
Istentől előre kijelölt tanúk”, akiket karizmatikus erők igazoltak
(ApCsel 10,41).
De még a bizonyítékok előtt felvethetünk olyan elvi kérdést:
Mennyivel emberibb magatartás az, ha eleve úgy tekintjük
magunkat, mint akik menthetetlenül ki vagyunk téve a
megsemmisülésnek, a semminek, a céltalanságnak? A szellemi
öntudat, az igazságosság vágya, a boldogság keresése, a
szeretet békéje nem olyan adottságok-e, amelyeket anyagi
erőkből nem lehet levezetni, s amelyek egy felsőbbrendű világ
felé mutatnak? Ha van jogunk a semmibe, a sötétségbe
tekinteni, ugyanolyan emberi és megalapozott magatartás az is,
ha a fény felé tekintünk és üdvtörténeti bizonyítékokat sorolunk
fel a megváltásba vetett hit mellett. A tudomány beszél az
energia megmaradásának elvéről. Miért nem volna jogunk
ugyanazt feltételezni a szellemi és személyes energiákról, az
egyéniség erejéről, amely bámulatos erkölcsi áldozatokra is
képes?
Gál Ferenc
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Boldog szülők (18.)
Így nem veszít senki sem
A megbocsátás művészete
Az igazi megbocsátás mindig győz. Amikor valaki megbocsát
vagy érzi, hogy megbocsátottak neki, mintha kő esne le a
szívéről. Az egyszerű szó: „megbocsátok”, lerombol minden
korlátot, megmenti az összeomlással fenyegetett kapcsolatot
és derűs családi élet alapja lesz. A megbocsátás mindig
megerősíti a boldog együttélés reményét is.
Az igazi megbocsátás tud felejteni. Sajnos sokszor
tapasztalható, hogy a megbocsátás a harci bárdot csak félig
ássa el, a nyele kilátszik. Helytelen lenne, ha az első adandó
alkalommal egészen kiásnák.
Gyakorolni kell. A megbocsátás ajándéka ott lappang mindenki
lelkében. Úgy vagyunk vele is, mint a többi tulajdonságokkal: ki
kell fejleszteni. Sokszor idő és türelem kell hozzá. Nagyon
könnyű jó feltételeket ígérni. Azonban mit sem ér, ha az első
alkalommal robbanunk és kiterítjük a múltat, a jelen és a jövő
hibáit. Meg kellene gondolni: aki egy ujjal mutat másra, legalább
hárommal mutat önmagára.
Mindig igaz szeretetet bizonyít. Aki nem szeret őszintén, nem is
tud megbocsátani. Ezért tapasztaljuk, hogy a szerető szülők
sokat bocsátanak meg. Sajnos ezt a fiataloknál ilyen mértékben
nem tapasztalhatjuk. Oscar Wilde mondásán érdemes
elgondolkozni: „A gyermekek életüket szüleik szeretetével
kezdik; amikor serdülő korba lépnek, megbírálják őket és néha
megbocsátanak nekik.” A megbocsátás a szeretet lélegzete.
„Nem tudják mit cselekednek.” Krisztus örömhíre az
emberiségnek a megbocsátás. A keresztre feszítve ezt
mondotta: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit
tesznek.” Ebben az egyszerű kifejezésben rejlik a megbocsátás
nagy művészete.
Különösen amikor kamasz fiatalokról van szó, kézzel fogható
tény, hogy a tapasztalat hiánya, a hiszékenység és a szalmaláng
okozzák a bajokat. A harag és a büntetés felégetik mögöttünk a
megbocsátás hídját. A kinyújtott kéz mindig segítséget jelent.
Az igazi megbocsátás felülről jön. Don Bosco nevelési
módszerének egyik alapvető pillére a bűnbánat szentségéhez
való gyakori járulás. Don Bosco tudta, hogy aki érzi a
megbocsátás kegyelmét, maga is hamarabb tud megbocsátani.
Napjainkban nagyon kevés a gyónó: ezért hiányzik a
megbocsátás is. Gyakran kell gondolni az evangéliumi
példabeszédben szereplő két adósra, nem különben napi
imáinkban, a Miatyánkban megismételt kérésre: „Bocsásd meg
a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek.”
A lappangó erő irányítása
Az agresszív fiatalok
Don Bosco 1857 őszén, az egyik ködös este egyedülálló
pedagógiai mesterművéről tett tanúságot. Torinóba akart
utazni és a Carmagnola nevű kis vasúti megállónál várta a
vonatot. A zajos gyermekcsoport szinte beleolvadt a ködbe és
hancúrozva játszadoztak. Egyik közülük különösen kivált
virgoncságával. Don Bosco közeledett hozzájuk. Mikor
észrevették, hogy pap, gyorsan elfutottak tőle. Csak egy fiú, a
vezető maradt ott, karját összefonva, kihívó magatartást vett
fel. Magone Mihály volt a neve és magatartása több volt, mint
izgága.
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Don Bosco a kis borzos fiúcskát nem is méltatta tekintetre és
esze ágában sem volt, hogy megszólítsa. Biztosan
provokációnak vette volna. Pedig jól érezte, hogy azt a kihívó
izgága magatartást kellő figyelemmel és szeretettel helyes
irányba lehetett volna terelni. Abban is biztos volt, hogy a
fiúban csodás képességek rejtőztek. Így is lett. Egy év múlva,
amikor újból találkozott Magone Mihállyal, tényleg példás,
kiváló tanuló és fegyelmezett fiú lett belőle. Don Bosco így írt
róla: „Lángoló, tüzes természete volt, gyakran akarata ellenére
haragosan kitört magából. Elég volt ennyit mondani neki:
Magone, mit csinálsz? Ez a keresztény ember bosszúja? Ezzel le
lehetett szerelni, megalázva érezte magát és unszolás nélkül
odament játszótársához és bocsánatot kért tőle.”
Az agresszivitás egy lappangó erő, amely a nevelő tapintatos
közbelépése nélkül romboló hatású lehet. Ebben az értelemben
kell a nevelő D. Winnicot gondolatát alkalmazni: „A fejlődés egy
agresszív mozzanat, nem azért mert másokat okvetlen le kell
teperni, hanem azért, mert szükséges, hogy szembesüljünk
több konfliktussal, megvédjük elképzeléseinket és a felnőtt kor
felé vezető épkézláb terveinket kiépítsük. Egyszer felnőtté kell
válnunk és át kell vennünk szüleink feladatkörét.
A gyermekek és a kamaszok nevelése terén ez egy nagyon
fontos feladat. Az erőszak társadalmunk AIDS-e lett. Mi sem
természetesebb annál, hogy ha valaki egy agresszív
környezetben él, maga is azzá válik. Élete rombolás és erőszak
lesz. Ez a veszély napjainkban ott lappang az iskolában, az utcán
és néha a családban is. Ennek a magatartásnak az elemeit,
akarva, nem akarva, mindennap tapasztalhatjuk látványos
módon is, amikor vonatokat és autóbuszokat kővel
megdobálnak vagy ami még rosszabb, fel is robbantanak. A
tévében háborús és rablási jeleneteket is közvetlen mutatnak és
a csalások rafinált módjai csodálatos tetteknek bizonyulnak…
A fiatalok kívánják is az ilyen adásokat: igényük van rá, mert úgy
tudják behelyettesíteni az unalmat a gaztettek szemlélésével és
változatossá tenni monoton életüket. A helyzet oda fajulhat,
hogy az ismert esetek már nem vonzóak, hanem mindig újabb
és újabb erőszakos jelenetre van szükség.
Sokszor a szülők magatartása is olyan, hogy a gyermekeket
nem tudják kellőképpen megfékezni, így azok véleménye az
lesz, hogy egyedül az erőszaknak van létjogosultsága. A sport
kiváló alkalom lehet arra, hogy az agresszív hajlamot helyes
irányba terelje. Ne felejtsük el azonban, hogy a „szurkolók”
meggondolatlan magatartása sok esetben bandába tömörítheti
a fiatalokat. Segíteni kell őket, hogy ne essenek az erőszak
csapdájába. Egy egészséges kép kialakításához egypár tanácsra
szükségünk van:
A szülők a fiatalok agresszív magatartását látva – mielőtt
beavatkoznak – tegyék fel a kérdést: segíteni akarok vagy
rombolni? A segítség ebben az esetben azt jelenti: a nyers
hatalom elnyeréséért nem szabad küzdeni: nem harcolni kell
valamiért, hanem inkább javasolni kell azt. Így érhetjük el a fiatal
energia helyes mederbe való terelését.
Kerülni kell az unalmat és a semmittevést. A semmittevő
fiatalok és kamaszok, akiknek nincsenek kulturális vagy sportos
ösztönzői, elengedhetetlenül más formát keresnek, ahol
agresszivitásuknak szabad teret adhatnak.

Vasárnapi jegyzet

Jézus keresése

Évente megismétlődik Kunszigeten az a misztérium,
amely Jézus (vagy Krisztus) keresése címen a szent háromnap
felidézése húsvétvasárnap hajnalban három kereszthez induló
processzióval. Utóbbi időkben több mint 600 fős részvétellel.
Jáki Sándor Teodóz újította fel a misztériumot a hetvenes
években. Folyóiratokban is beszámolt róla, ő, aki az előénekes
(szentember) szerepét töltötte be évekig, 2012-ig. Egy év múlva
meghalt, helyét Medgyessy S. Norbert egyetemi docens,
művelődéstörténész, tanítványa vette át, aki tanulmányt írt a
költőileg is figyelmet érdemlő szövegekről, dallamokról.
Ugyanis végig éneklik a különböző, egy-egy szent naphoz
tartozó vers-imádságokat. Templom előtti kereszttől indulnak
és oda térnek vissza. Az első kereszt ahová érnek, nagypéntek
szenvedő óráját idézi, a második nagyszombat csöndjében ezt
az imádságot mondatja/énekelteti: „Szombat első napjára /
Elmentek

virradóra

/

Mária

és

Magdolna

/

Jézusnak

sírhalmára...” „Mit jelent a fény Jézus sírjánál? / Mit szól az
angyal a fény órájánál?” Az angyal ezt kérdezi az asszonyoktól:
Kit kerestek? Innen a misztérium neve: „Quem queritis?”
A templomhoz visszaérve meglelik Jézust, akit kerestek,
kis feltámadási szobor rejtőzik, s vár rájuk. Akkor aztán fölzeng
a húsvéti ének: „Örvendetes napunk támadt...”
A misztérium a feltámadás és a szenvedés titka, amely
Isten dicsőségét, és megváltásunkat jelenti. A Szentírás
legfontosabb fejezete ez, kerügmatikus teológia, amelyhez
aztán kapcsolódott az apostolok további elbeszélése Jézus
életéről, tanításáról...
A misztérium szerkezeti fölépítése, dramaturgiája azért
is figyelmet érdemel, mivel őseink buzgóságát igényes
szövegek, értékes dallamok igazolják. Érdemes megjegyezni
rögtön a kezdő Szent Kereszt himnuszt, amelynek eredeti
szerzője Szentviktori Ádám, XII. századi kitűnő költő, a párizsi
apátság tagja. A kunszigeti változatból kiragyog a refrén:
„Szent Kereszt, Szent Kereszt! / Ó egyetlen reményünk! Szent
Kereszt, légy vezérünk!”
Örvendetes, hogy a nevezett misztérium híre egyre
inkább

terjed,

és

Jáki

Teodóz

bencés

kunszigeti

kezdeményezése PiIiscsabára is eljutott az idei nagyhéten.
Lehet ez is példa: korunk misztikus érzékenysége mintha
erősödnék...

(Folyt. köv.)
Bruno Ferrero

Tóth Sándor
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hírek ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ információk
Megjelent a Toronyirány magazin 2. száma. A kiadványban a püspöki
köszöntőt követően az európai parlamenti választások jelentőségéről, az
Ukrán Nagykövetség által szervezett, Bölcs Jaroszláv kijevi
nagyfejedelem történelmi örökségéről készült tárlatról, a Missziós
kereszt Csongrád megyei kihelyezéséről, továbbá a Lengyel-magyar
kapcsolatok a II. világháború időszakában címmel rendezett szarvasi
tudományos tanácskozásról olvashatnak az érdeklődők. A lap portré
rovatában a 70. születésnapját ünneplő Zombori István történész
munkásságával ismerkedhetnek meg az olvasók, ezt követően a Szent
Gellért Szeminárium elöljáróinak és papnövendékeinek szentföldi
lelkigyakorlatáról készült tudósítás olvasható. A kiadvány további témái:
megküzdési-képesség fejlesztési lehetőségei az iskolában, Ozsvári Csaba
ötvösművész kiállítása, a példaértékű magyar családpolitika. A Kulturális
mozaik a Dóm Művészeti Szalon előadóestjeiről, valamint a Liget Társulat
passió-játékáról számol be. A Toronyirány magazint ezúttal is a SzegedCsanádi Egyházmegye rendezvényeinek rövid összefoglalója zárja.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Székesegyházban április 22-én, Húsvéthétfőn 10.00 és 18.00 órakor
lesz szentmise.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A szeged-felsővárosi Szent Miklós (minorita) templomban április 27-én,
szombaton rendezik a Szent György búcsút és családi napot. A 9 órakor
kezdődő és 18 óráig tartó eseményen légvár, cserkészfeladatok, aszfalt
rajzverseny, lufi hajtogató bohóc várja a gyermekeket, a felnőttek a
vendégelőadók műsoraiból választhatnak. Délután 4 órakor szabadtéri
ünnepi szentmise várja a közösség tagjait; a program tábortűzzel zárul. A
nap egyik érdekes eseménye a főzőverseny lesz, melyre jelentkezni a
plebaniafelsovaros@invitel.hu e-mail címen lehet.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Az algyői és a szeged-móravárosi plébániák közösségeihez tartozó
jegyespárok közös házassági készülete lesz április 27-én, szombaton és
május 18-án a szeged-móravárosi Szent Kereszt Plébánia közösségi
házának nagytermében (Kálvária tér 20.). A program:
15.00-18.00- Előadások és interaktív foglalkozások
18.00 Szentmise
19.00 Vacsora, kötetlen beszélgetés
Fazakas Attila plébános kéri a jegyeseket, hogy a fenti két időpont közül
a számukra alkalmasabbat válasszák ki és előre jelezzék részvételüket.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Az egyházmegye tavaszi bérmálási rendje szerint április 27-én,
szombaton 17.00 órakor Üllésen, április 28-án, vasárnap 9.00 órakor
Domaszéken, 10.00 órakor Csanádapácán, 10.30 órakor Sándorfalván és
11.00 órakor Zsombón lesz bérmálás.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Belvárosi Plébánia szervezésében minden hónap harmadik vasárnapján,
16 órától várják a plébánia közösségéhez tartozó kisgyermekes családokat
az óvodások miséjére a Katolikus Házba (Dugonics tér 12.). A következő
alkalom április 28-án lesz.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jövő vasárnap, az Isteni Irgalmasság vasárnapján Jézus Szíve családok
szentmiséje lesz Kiskundorozsmán a Keresztelő Szent János
plébániatemplomban. A szentségimádás délután 5 órakor kezdődik,
melyet az esti szentmise követ 6 órakor. Mindkét alkalomra szeretettel
várják a közösség tagjait.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A hat szegedi katolikus szakkollégium – a Szent Imre, a Kaszap István, a
Sík Sándor, Romzsa Tódor, a Roma és a Karolina - diákjainak
köszönhetően mintegy 100 ezer forint támogatást vehetett át a
napokban Szűcs Péter, a szegedi Dr. Waltner Károly Otthon vezetője. A
fiatalok az adományt a Szent Imre Szakkollégiumban rendezett
jótékonysági bálon gyűjtötték össze az integrált intézmény fogyatékkal
élő gyermek és felnőtt lakói számára.
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Mintegy 170 tonna élelmiszer gyűlt össze az országban a március 24. és 31.
között templomainkban rendezett „Tartós szeretet” adománygyűjtő akció
során, melyből több mint 21 ezer csomagot állítottak össze a Karitász
önkéntesei országszerte. Az ajándékcsomagokat és húsvéti édességeket a
nehéz helyzetben élő családoknak és egyedülállóknak adták át a
karitászcsoportok munkatársai.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A szentszéki sajtóközpont közzétette a Szentatya romániai
látogatásának hivatalos programját:
Ferenc pápa gépe május 31-én, pénteken reggel 8 óra 10 perckor indul a
római Fiumicino reptérről, és déli fél 12-kor érkezik az otopeni
nemzetközi repülőtérre. A Szentatya hivatalos fogadásán részt vesz az
államelnök, a nuncius és a romániai püspöki konferencia tagjai. A
repülőtérről a Cotroceni (elnöki) palotába mennek át 13 órára. A román
állami méltóságokkal (az államelnök és felesége, illetve a miniszterelnök)
való találkozás után a Szentatya az elnöki palota Egyesülés termében
beszédet tart a világi és egyházi méltóságok, a diplomáciai testület és a
civil szervezetek képviselői (háromszáz fő) előtt.
15.45-kor magánfogadás keretében találkozik az ortodox pátriárkával,
majd a román ortodox egyház szinódusának képviselőivel a román
patriarkátus székhelyén. A Szentatya ezután az új ortodox katedrálisba
megy, ahol Daniel pátriárka fogadja; üdvözlik egymást, és együtt
elimádkozzák a Miatyánkot.
A találkozást követően a Szent József római katolikus katedrálisban
szentmisét mutat be, itt találkozik a bukaresti római katolikus érsekség
híveivel és elöljáróival. A pápa szentbeszédet mond.
Június 1-jén Ferenc pápa fél 10-kor Bákóba indul, ahonnan 10 óra 10
perckor száll fel helikoptere Csíkszereda irányába, ahol a stadionban
landol. A Szentatyát innen átszállítják a csíksomlyói kegyhelyre, ahol
felmegy a szentmise színhelyére. Ferenc pápa szentbeszédet mond.
Csíkszeredából helikopteren indul Jászvásárra. A iași-i reptérről a római
katolikus székesegyházba megy. A helyi kultúrpalota előtti téren
találkozik a fiatalokkal és a családokkal – itt is beszédet mond.
Iași-ból Ferenc pápa este 19 órakor tér vissza Bukarestbe. Másnap reggel
9-kor az otopeni repülőtérről a nagyszebeni nemzetközi repülőtérre
érkezik, ahonnan helikopterrel szállítják Balázsfalvára (9 óra 40 perckor
érkezik meg). Balázsfalván (Blaj) keleti rítusú szentmise lesz, ennek
keretében a tervek szerint boldoggá avatja a hét görögkatolikus vértanú
püspököt. A szentmise színhelye a helyi Szabadság mezeje (Câmpia
Libertății). Ugyancsak itt mondja el a szentmise után a Regina Coeli
imádságot. A szentmise után 13.20-tól ebéd következik, ezután a
balázsfalvi roma közösség tagjaival találkozik.
A Szentatya és kísérete autón megy a városi stadionba, innen
helikopteren a nagyszebeni repülőtérre, ahonnan visszaindul Rómába, s
a tervek szerint délután fél 6-kor érkezik meg.
(Vatikáni Sajtóközpont)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kegyelemteljes, áldott húsvéti
ünnepeket kíván a Toronyirány szerkesztősége
valamennyi kedves olvasónak!
Kiadja a Glattfelder Alapítvány
Felelős kiadó és szerkesztő: Kiss-Rigó László
Állandó munkatárs: Bábszki Zoltán, Borz Gergely,
Cserny Szilvia, Kozma Gábor,
Szeberényi Klára, Tóth Sándor
Címünk: 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.

