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Húsvét 2. vasárnapja

A szentmise olvasmányai

Az isteni irgalmasság vasárnapja

1. ApCsel 5,12-16

Egyre
többen
csatlakoztak
az
apostolok
köré
gyűlt
Jézuskövetőkhöz,
akik
kezdetben
a
jeruzsálemi
templom
Salamoncsarnokában jöttek össze.

2. Jel 1,9-11a.12-13.17-19

A feltámadt Krisztus a benne hívők és
őt követők számára az örök élet
forrása és ura.

3. Jn 20,19-31

Jézus az apostolok körében Tamáshoz
szólva boldognak mondja mindazokat,
akik már nem láthatják őt, de mégis
hisznek majd benne.

Május 1.
Május 3.

Szent József, a munkás
Szent Fülöp és Jakab apostolok

Krisztus az apostolok körében

A múlt és a jelen hibái fölött az gyakorolja a legforradalmibb
kritikát, aki itt és most igyekszik megvalósítani azt a szeretetet,
amelyet az evangélium hirdet. Az ilyeneknek szól Krisztus
ígérete: „Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem...
Én is szeretni fogom és kinyilatkoztatom neki magam'” (Jn
14,21). Az egyház története folyamán azok tudták, hogy mi a
szeretet és azok tartottak ki benne, akik megélték Krisztus
részéről a viszonzást. De nem szabad elfelejteni, hogy ez csak
azoknak szól, akik „ismerik és megtartják'” parancsait. Az
ilyenek tudnak hinni akkor is, ha nem látnak.
A szemtanúk közül is csak azok hittek, akik az Istentől
kapott jelet felhívásnak vették, s ennek alapján készen voltak a
bűnbánatra és engedelmességre. Az élmény akkor mélyült el
bennük, amikor elindultak a világosság felé. Az egyház
igehirdetése, istentisztelete és szeretetközössége minden
korban meg tudja adni azt a kezdő indíttatást, amelyben Isten
leereszkedése és segítsége tükröződik. De egyéni kitárulás és
erőfeszítés nélkül az elvetett mag nem ereszt gyökeret. A
személyek közötti mély szellemi kapcsolat nem alakul
véletlenekből, hanem kölcsönös igyekezetből. A hit élményét is
csak Isten teljes elfogadásában és akaratának teljesítésében
lehet megszerezni.
Gál Ferenc

János evangéliuma őrizte meg számunkra azokat a jeleneteket,
amelyekből kiolvashatjuk, hogy Jézus feltámadása után
ugyanazzal a szeretettel, megértéssel és közvetlenséggel
kezelte tanítványait, mint előbb. Ezek a képek jelzik a mennyei
közbenjárásnak módját is. Az egyház vigasztalódik azon, hogy
Jézus igazi emberi szeretettel és megértéssel képvisel
bennünket az Atyánál. János közelebbről azt a megjelenést
említi, amely húsvét napján este történt, s amelyről Lukács is
megemlékezik az emmauszi tanítványok visszatérése után. A
tanítványok zárt ajtók mögött vannak. Félnek a zsidóktól,
hiszen reggel óta elterjedt a hír, hogy a sír üres, és hogy az
asszonyok angyali jelenést láttak. Sőt Péter is azzal jön közéjük,
hogy látta a feltámadt Urat. Míg ezekről beszélgetnek,
megjelenik Jézus és szokásos módon üdvözli őket: békesség
nektek. Ebben a „salom” szóban már benne van a megbocsátás
és a természetfölötti világ békéje. Jézus az Atyánál van, és
onnan közvetíti a kiengesztelődést. Azután igazolja magát
előttük: megmutatja sebeit, a keresztrefeszítés nyomait.
Itt azonban meg kell jegyeznünk, hogy a megdicsőült testen
nincsenek fájó sebek. Ott már minden csak a földi élet emléke
és jutalma. Miután ő átment a természetfölötti rendbe, az
apostolok testi érzékeikkel különben sem foghatták volna fel
jelenlétét, ha Jézus nem maga ad jelt magáról. Úgy jelent meg
nekik, hogy láthatták és érzékelhették, tehát mintegy áttette
magát a földi valóságba. Az evangélista hangoztatja a testi
megjelenést, hogy a hitnek alapot adjon. Az apostolok Jézus
valóságos megjelenésének voltak a tanúi, s az üdvösségről is
azért beszélhettek, mert Jézusban testi valóság szerint
megmutatkozott az üdvösség.
Ezután János is a küldetést írja le, amely Isten irgalmának
közvetítésére szól. „Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek
én is titeket.” Az egyház küldetése tehát az övének a folytatása.
Ő a Lélek erejében jött, emberségét a Szentlélek kente föl és
hatotta át. Ezt a Lelket tovább adja az irgalom közvetítésére:
Vegyétek a Szentlelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az
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bocsánatot nyer… Az egyház különleges természetfölötti
hatalma lesz ez. Nem azzal fog diadalmaskodni, hogy a
tudományt, a művészetet, a kultúrát képviseli. Ezt minden
természetes intézmény megteheti. Az egyház az Istennel való
kiengesztelődés intézménye lesz, s ezen keresztül az egymás
közötti szeretetet és békességet is szolgálja. A megbocsátó
hatalom Istentől van, az apostolok és utódaik mint Jézus
helyettesei adják a feloldozást. A bűnbánatnak ez az
intézményesítése azt a célt szolgálta, hogy a hívő ember
gyarlóságai ellenére se veszítse el reményét.
Jézus türelme és nagylelkűsége a Tamással kapcsolatos
epizódban tükröződik. Ő nincs jelen az első megjelenés
alkalmával. Amikor hallja a többiek elbeszélését, hitetlenkedik.
Szavaiban benne van minden kor kételkedő emberének a
lelkülete. Az evangélista talán nem is annyira Tamásra gondol,
mint inkább ezekre a kételkedőkre. Ha csak nem látom és nem
érintem, nem hiszem. Amikor egy hét múlva Jézus újra
megjelenik, Tamáshoz fordul. Nyújtsd ide az ujjadat, nézd a
kezemet, érintsd oldalam sebét, ne légy hitetlen, hanem hívő.
Jézus eljárása a kegyelem osztogatásának a képe. Ő nem szűnik
meg figyelmeztetni és rávezetni az embert a hit elfogadására.
Nem fárad bele, nem sértődik meg. Tamást ez a jóság hatja
meg, annak hatása alatt mondja ki a vallomást: „Én Uram, én
Istenem.” Itt sem az a fontos, hogy Tamás ezekkel a szavakkal
fejezte-e ki a hitét, hanem az, hogy ez az egyház hite és
hitvallása. Végül Jézusnak az utókor számára is van üzenete:
Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Az egyház tanúsága
alapján éppúgy lehet hinni, mint a megjelenések alapján. A
megjelenés sem kötelezte hitre az apostolokat, hanem
ésszerűvé tette a hitet. Ugyanígy ésszerűvé teszi az egyház
tanúskodása is. A hitben mi is ugyanazt a bizonyosságot
szerezhetjük, s ugyanaz az öröm tölthet el, mint az apostolokat.
Gál Ferenc
***
Minden apostolban s minden mai hívőben egy kicsit ott él a
kételkedés vagy legalábbis a kísértés: a hit dolgait lehet-e az
érzékek által vagy a matematikai logika útján megragadni?
Valljuk be, mindnyájan többé-kevésbé rokonszenves emberi
magatartásnak tartjuk Tamás apostol viselkedését: „Hacsak
nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem helyezem ujjamat a
szegek helyére, és oldalába nem teszem a kezem, nem hiszem”.
Ez a mondat bármelyik mai, kizárólag a tapasztalat alapján álló
és így gondolkodó ember ajkán hasonlóképpen hangzana. Jézus
válasza azonban erre a kihívásra, bár nem visszautasító, de
egészen világos: a hit nem érzéki tapasztalás. Boldogabbak,
akik nem látnak és hisznek!
Jézus feltámadását illetően is így kell gondolkodnunk. Jézus
számolt ugyan az emberi gyarlósággal, ezért többször is
megjelent halála után sokaknak, apostolainak és híveinek, de az
eseményeket, a feltámadás igazi jelentőségét, örök
mondanivalóját ők is csak a hit által tudták igazán felfogni. A
feltámadt Jézus megjelenése ugyanis nem volt – egy az egyben
– azonos az ő korábbi, testi megjelenésével, annak érzékelhető
megtapasztalásával. Jel volt és eszköz, amely a fizikai
valóságnál sokkal többre utalt, végtelenül többet jelentett. Új
élet kezdetét, új eseményeket, új életformát s mindezt éppen
híveiben is, az akkor élőkben, a mában és a jövő
évszázadokban. Jézus megjelenése végeredményben és
lényegében a halál romlását és az élet győzelmét jelentette –
saját testében és bennünk, titokzatos testében.
Csanád Béla
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Boldog szülők (19.)
Így nem veszít senki sem
A lappangó erő irányítása
Az agresszív fiatalok
Az agresszív magatartást nem szabad elismerni. Ezen a téren
nem szabad engedékenynek lenni. Félreérthetetlenül meg kell
magyarázni, hogy az agresszivitásnak nincsen esélye. Azt sem
szabad elfelejteni, hogy a fiatalok a korrekt viselkedésért mindig
megkapják az elismerést. A szülők fordítsanak nagyobb gondot
a jó elismerésére, mint az agresszív magatartás elítélésére.
Erősíteni kell a sikerélményeket. Sok agresszív magatartás az
önmarcangolásból és sikertelenségből ered. A magabiztos és
önbizalommal rendelkező fiatal soha nem lesz agresszív.
A szülők legyenek igazságosak. A gyermekek nagyon
érzékenyek a családban uralkodó igazságosságra.
Egy szokássá vált családi törvény vagy megegyezés
megakadályozza a veszekedést vagy a perpatvart.
A jó példa vonzó. Amikor a szülők pofozkodnak, ordítanak vagy
szidalmaznak, már le is mondtak arról, hogy ők legyenek az
események tapasztalt irányítói és az agresszív fiatalok
színvonalára süllyednek. Jaj, ha annak van igaza, aki a
leghangosabban és legtovább ordít.
Eszményt és célt mutatni. Nagyon fontos, hogy a fiatalokkal a
szülők sokat beszéljenek jövőjükről. Szőjék együtt a terveket,
állítsanak eléjük követésre méltó eszményképeket.
Segítsük őket jó környezetbe. Az ifjúsági mozgalmak, táborok,
egészséges baráti körök segítenek észrevenni, hogy „milyen jó
együtt lenni”.
A superman csak papíron létezik
A szenvedésre is nevelni kell
Eleonor Roosevelt bölcs mondása szerint: „A legbiztosabban
akkor tehetjük nehézzé a fiatalok életét, ha megkönnyítjük azt.”
Ez a szellemes megjegyzés napjainkban, amikor a nevelés terén
olyan sok bizonytalanság van, nem veszített semmit az
értékéből. A nevelésben nincsenek kialakult világos
elképzelések. A szülők nem veszik észre, hogy amikor biztos
egzisztenciát akarnak biztosítani gyermekeiknek, nem tesznek
mást, mint megnyirbálják képességeiket, korlátozzák értelmük
kibontakozását és így megakadályozzák, hogy a fejlődéshez
nagyobb ösztönző erőt kapjanak. Természetes, hogy a szülők
kímélni akarják gyermekeiket a fájdalmas és göröngyös utaktól.
Pontosan ezért nem szabad elfelejteni, hogy minden ember a
születése első pillanatától a szenvedés fájdalmas útjára lép.
Az emberi lét egyik alkotó eleme a szenvedés, úgy mint a hideg
és a meleg, a fejlődés és az elkopás. Egy szenvedés nélküli élet
lehet egy öröm nélküli élet is. A mai fiatalok emésztő gondja
sokszor a kihívás nélküli unalom. A serdülő korban lévő
gyermekek és kamaszok napi gondjai kimerülnek a leszűkített
lehetőségek választásában: „ezt élvezem, ezt nem”.
A felnőttek is nagyon sokszor így irányítják életüket. Elfogadott
életcél lett a mondás: „Mindent, azonnal”, lehetőleg munka és
fáradozás nélkül. A „befutottak” lettek a példaképek: a
gazdagok, a szépek, a tehetősek és az erősek…
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Az élvezethajhászás sajnos torz tulajdonságokat vonz maga
után: a felvágást és képmutatást, a sikert és gazdagságot, az
erőszakot és a tisztességtelen versenyt. Az ilyen esetekben meg
kell fontolni, hogy a testi és szellemi szenvedést is meg kell
tanulni.
A fiatalokat ne törje le a testi szenvedés. A mai gyermekek
annyira védve vannak mindentől, hogy már egy kis karcolásra
összefut az egész család. Nemcsak a testi fájdalmat, hanem egy
kellemetlen érzést is minden erővel ki akarnak küszöbölni. Az
ilyen felfogást a reklám is elősegíti, mert azt hirdeti, hogy a
talpraesett embernek mindig jó formában kell lennie. A családi
gyógyszertár polcain számtalan olyan termék van, hogy „csak”
egy kanállal kell bevenni és duzzadunk az erőtől. Ez nem
vezethet másra, csak az elpuhult, elkényeztetett, fáradtságot és
testi fájdalmat nem tűrő életformára. Nagyon sokszor még a
divatos erőnlétek bizonyítása sem talál sok követőre, mert azért
is meg kell szenvedni.
A legegyszerűbb mód, hogy a fiatalok a legyengülésnek ezt a
ragályos formáját ki tudják kerülni, abban rejlik, ha a szülők
gyermekeiket helyes példaadásukkal győzik meg.
A fiatalok szembesüljenek a problémákkal és oldják meg azokat.
A szülők akkor nyújtják a legnagyobb segítséget
gyermekeiknek, amikor szem előtt tartva fizikai és szellemi
érettségüket, megerősítik azok képességeit, hogy a kellemetlen
és fájdalmas esetek ne lehessenek úrrá fölöttük. A nagy
kihívásokra és problémákra a fiatalok napjainkban sajnálatos
formában válaszolhatnak: lemondó menekvés vagy merész
szembeszállás a nehézségekkel. A megoldást egyedül a szülők
tudják biztosítani. Nekik kell vezetni őket, észrevenni az
elmérgesedett nehézségeket, amelyek testi és szellemi
képességeiket veszélyeztetik. A fiatal csak akkor tud eredményt
elérni a küzdelemben, ha tisztában van saját képességeivel, ha
látja maga előtt a célt, azt okosan felméri és elképzelését a
tettek követik.
„Nem az a legény aki adja, hanem az aki állja.” Nemcsak egy
bölcs közmondás, hanem egy nagyon jó tanács is. A veszteség
elismerése és elviselése: pl. egy közeli jó barát elvesztése vagy
egy sikertelenség elkönyvelése nagyon sokszor nehezünkre
esik. Az igazi szeretethez hozzátartozik a szenvedés is. Az
élethez pedig a tevékeny éberség.
Az élet gondjaival szembesülni kell. Az élet nehézségeivel való
találkozást nem lehet kikerülni. El lehet odázni, de felnőtt
korban elkerülhetetlen a találkozás velük. Csak akkor lehet
sikeres a küzdelem ellenük, ha már gyermekkorban
elsajátítottuk a harc módszerét. A szülők ösztönös magatartása,
hogy segítsenek gyermekeiknek a nehézségek legyőzésében,
egész biztosan kudarcot vallana, ha mindenáron egy
küzdelemmentes életet szeretnének nekik biztosítani. Ez még
messze nem jelenti azt, hogy gondjaikban gyermekeiket
magukra hagyják.
Tanulják meg mi az élet és mi az álom. A gyermekek sokszor úgy
érzik,
hogy
Superman
adottságokkal
rendelkeznek:
megsebezhetetlenek és a felhőkben száguldanak. Egy előre
nem látott nehézség szárnyukat szegheti. Ezért kell őket az élet
kemény követeléseire ránevelni.
(Folyt. köv.)
Bruno Ferrero
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Vasárnapi jegyzet

Tovább!

Nagycsütörtöki homília mondatai kísérnek tovább a
templomból XVIII. századi feszület elé, majd hazáig. Ritka eset,
ezúttal a kivételesség is felülíródott. A homíliában elhangzó
Ádámra

való

utalás,

amely

a

krisztusi

gazdagodás

„előképeként” a paradicsomi kertet is felidézte, annak a
„pillanatnak” a következményét asszociálta, amikor Ádám (a
földből való) a kígyó szavára felkapta a fejét, és a nagy
lehetőséget forgatva elméjében igent mondott az asszonynak.
Úgy kommentálja az exegézis, hogy az engedetlenség és
nagyravágyás kísértése sajnos beteljesült, és az emberpárnak
mennie kellett a boldogság kertjéből. Ha arra reflektálunk, hogy
Isten görbe vonallal is egyenesen ír, ez az ősbukás is meghozta
pozitív

váltását:

az

első

ember

lelkében

megnyílt

a

végtelenségre nyíló ajtó azzal, hogy a határtalan vágy az
emberiség életében újra a Paradicsom utáni vágyakozás lett,
vagyis

újra

meglelni

Istent,

a

biztos

pontot.

Amikor

modernségről ír, beszél a teológia, a filozófia, és az irodalom is,
eszünkbe juthatnak nagy nevek, Baudelairé, Gautier-é vagy
nálunk Babits Mihályé. A Romlás virágaiban írja Baudelaire: „Az
örvény alá - Pokolba? Égbe? mindegy! / Ismeretlen legyen, hol
várva vár az új!” Ez a vágy az „isten nélküli ráeszmélés” tényére
utal, annak drámaiságára, amely a „gőg felhőjét” idézi elénk, de
a rádöbbenést is, hogy Isten nem halhat meg, a modernség
egyáltalán nem zárhatja ki az istenhitet. Az új továbblendít, s
végül visszatér az Origóba, az első Pontba.
A filozófia töpreng, és a félelem és a szorongás fogalmát
hozza elő: a félelem lehet rettegés, mint például napjainkban az
égő Notre Dame látása, de lehet szorongás, aggodalom amiatt,
hogy mikor teljesül be a vágy: meglátni, igazán elérni a
legtökéletesebb Valóságot, amely kitölti a lelket. De csupán
hívő lélekről lehet szó? Nem tudjuk, Ádám elvesztette-e ajándék
hitét vagy se? Életének annyi küzdelme, vére verejtékével
szerzett kenyere arra utalhat, hogy paradicsomi vágya sohasem
csitult...
Korunk emberét sem kíméli ez a gyötrődés. Baudelaire
nagy verse, Az Utazás (főleg útikönyvek, utazások jelentik nála
a folytonos nyugtalanság megtapasztalását) így fogalmaz: „S
tovább, mit még? tovább! / Óh, gyermeki agyak! / Hogy ne
feledjük el a legfontosabb dolgot... -- Ez az örök körút a
földgömb szűk porán...”

Tóth Sándor
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hírek ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ információk
A Rózsafüzér Társulat szegedi közösségéhez tartozók és a
környékbeliek következő találkozója április 29-én, hétfőn
Tiszaszigeten lesz. A külön buszok délután 4 órakor indulnak a
rókusi templom Pulcz utca felöli oldaláról. A szállítás
térítésmentes, a közösség minden tagját szeretettel várják a
találkozóra a szervezők.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Az SZTE Zeneművészeti Karának vonós kamarazenekara zenei
estre várja az érdeklődőket április 29-én, hétfőn 18 órától a
Katolikus Házban (Dugonics tér 12.). Az ingyenes koncert
művészeti vezetője Kosztándi István. Elhangzik:
Dmitrij Sosztakovics: Kamaraszimfónia, op. 110a
Antonio Vivaldi: Tél, 2. tétel
szólista: Verdure Louis-Albert (fuvola)
Astor Piazzolla: Tél Buenos Airesben
szólista: Vincze Eszter (hegedű)
Gustav Holst: Szt. Pál szvit
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciát szervező alapítvány
elnöke, Benyik György vezetésével folytatódik a magyar nyelvű
Hangos Biblia program, melynek során az Ószövetségi Szentírás
teljes szövegét szeretnék rögzíteni. A megvalósításához 1641
önkéntesre van szükség, akik 3 perces részletekben olvassák fel a
szentírást. A szegedi és Szeged környéki felolvasók április 30-tól,
keddenként 14 és 16 óra között, a Katolikus Házban (Dugonics tér
12.) kezdhetik el a munkát. A felolvasásra jelentkezni a
www.pasztorácio.hu világhálós oldalon lehet.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Otthon lenni, otthonná válni – avagy hogyan lesz a lakásunk a
kapcsolataink térképe? címmel április 30-án, kedden 18 órakor
folytatódik a CsaládEgyetem előadássorozata a Katolikus Ház
dísztermében (Dugonics tér 12.). Az előadó, Lothringer Éva
szociális testvér a következő kérdésekre keresi a választ:
Otthon vagyunk-e az otthonunkban? És ha igen, miért nem?
Téma még: Helyek, terek, amikben együtt élünk, és amik
bennünk élnek, vagyis környezetpszichológia, alapfokon.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jótékonysági koncertre hívja a zene barátait a Belvárosi Plébánia
május 3-án, pénteken este fél 8-kor a Székesegyházban. A
műsorban francia zeneszerzők orgonadarabjai hallhatók
Bogáthy Júlia, Kuzma Levente, Kuzma-Vojtovics Tímea, Nagy
Péter, Perneczky Balázs, valamint Simon Bálint előadásában. A
hangverseny bevételével a párizsi Notre Dame újjáépítését
támogatják a szervezők.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„Szerelmem Erdély” címmel Rékasi Károly önálló estjével
folytatódik a Dóm Művészeti Szalon rendezvénysorozata. A május
4-én, szombaton este 7 órakor kezdődő Wass Albert est rendezője
Koltay Gábor Érdemes művész. Az országjáró, jubileumi, 200.
előadásra szeretettel várják az érdeklődőket a Szegedi Dóm
Látogatóközpontban. Az alkalomra jegyek az intézmény
ajándékboltjában vásárolhatók.
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Az egyházmegye tavaszi bérmálási rendje szerint május 4-én,
szombaton 17.00 órakor Körösladányban, 18.00 órakor
Kiskundorozsmán, május 5-én, vasárnap 8.00 órakor Szentesen
a Jézus Szíve Plébánián, 10.00 órakor Ruzsán, 10.30 órakor
Kisteleken lesz bérmálás.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A szőregi Alexandriai Szent Katalin Plébánia május 5-én, vasárnap
9 órától rendezi a VI. Szőregi Monostori búcsút. A Szent Fülöp
apostol tiszteletére rendezett esemény az Apátság dombon lesz,
csakúgy, mint a szabadtéri szentmise, melyet követően
köszöntik az édesanyákat. (Eső esetén a szentmisét a
templomban tartják.)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Az Alföldi Galériában (Hódmezővásárhely, Kossuth tér 8.) megnyílt
Dömötör Mihály fotóművész „Kereszt parafrázisok. A XII. stáció”
című kiállítása. A félszáz fekete-fehér felvételen az alkotó elmúlt
évtizedekben a feszületekről készített kompozíciói láthatók. A
tárlat, melyet Gyulay Endre nyugalmazott püspök nyitott meg,
május közepéig tekinthető meg.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Triptichonjaim címmel április 25-én nyílt meg Szabó András
festő- és grafikusművész kiállítása a Szegedi Dóm
Látogatóközpontban. A tárlatot Kereskényi Sándor református
lelkész nyitotta meg, köszöntőt mondott Kondé Lajos
pasztorális helynök. A rendezvényen közreműködött Ábrahám
Máté gordonkaművész. A kiállítás június 23-ig tekinthető meg hétfő kivételével – naponta 9-17 óráig.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Az egyházmegyei Gál Ferenc Főiskola 2015-ben vette
fenntartásba a Békési Szakképző Intézményt, ahol a kiváló
pedagógusi munkának és a jó diákoknak köszönhetően sorban
születnek a szakmai eredmények az Országos Szakmai
Tanulmányi Versenyen. A mezőgazdasági technikusok Országos
Szakmai Tanulmányi Versenyének döntőjében III. helyezést ért el
és különdíjban részesült Bóné Zsombor Sándor. Ezzel egyidőben
másik két békési diák is kiváló teljesítménnyel lett 10. és 12.
helyezett a döntőben, ahol a 65 résztvevő között Békés megyét
csak a GFF diákjai képviselték. A mezőgazdasági
gépésztechnikusok országos szakmai versenyének döntőjében
Kiszely Péter Zoltán 10. helyezést ért el, és ezért jeles
eredménnyel mentesült a szakmai záróvizsga szóbeli része alól.
Kis Péter 12. helyezett lett, és a szakmai vizsga gyakorlati része
alól mentességet kapott jeles eredménnyel.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Az elmúlt évekhez hasonlóan az állampolgárok az idén is
rendelkezhetnek személyi jövedelemadójuk kétszer 1%-áról,
legkésőbb május 20-ig. 1%-ot egy egyháznak ajánlhatnak fel. A
Magyar Katolikus Egyház technikai száma, mely a felajánlással
kapcsolatos rendelkezéshez szükséges: 0011. Ajánljuk Kedves
Olvasóinknak, hogy a felajánlható további 1%-ot plébániájuk,
közösségük esetleges alapítványa javára irányítsák.
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.

