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Húsvét 3. vasárnapja

Az Imaapostolság szándéka

Anyák napja

Evangelizációs: Az Egyházért Afrikában: Imádkozzunk az afrikai
Egyházért, hogy elkötelezett tagjain keresztül
Afrika népei között az egység kovászává
váljon, és a remény jele lehessen e földrész
számára.

Május 7.

Boldog Gizella

A szentmise olvasmányai
1. ApCsel 5,27b-32.40b-41
Az apostolok a főtanács tiltása és
fenyegetése ellenére bátran tanúskodnak
Jézus feltámadásáról.
2. Jel 5,11-14

Az ószövetségi előkép fényében Jézus követői
Isten bárányának tekintik őt, aki magát
feláldozva feltámadásában minden dicsőség és
hatalom birtokosa.

3. Jn 21,1-19

Tiberiás tavánál az apostolok találkoznak a
föltámadt Jézussal, aki megerősíti a Péternek
korábban adott megbízást a közösség
vezetésére.

Megjelenés Tibériás tavánál

Az örök élet Krisztus feltámadásában vált érzékelhetővé.
Benne volt a győzelem a bűn és a halál felett, s biztosítékot
kaptunk arról, hogy a földi fáradozás megkapja jutalmát. A
természetfölötti erők jelenléte a hit tárgya és a remény alapja.
Ma a kereszténységnek ezt igazolnia kell, hiszen a világkép más
lett, mint a vallásosnak számító középkorban. A szekularizált
életforma következetesen átviszi a gyakorlatba azokat az
elveket, amelyeket a modern materializmus megalkotója,
Feuerbach hirdetett: a hívő váljék gondolkodóvá, az imádkozó
dolgozóvá, amit Istentől várt, azt várja a megszervezett
társadalomtól, amit Istennek adott, azt adja embertársának, ne
akarjon Isten alattvalója lenni, hanem inkább embertársának a
barátja. Ezek az elvek valóban kifejezik az önmagáért való
humanizmust, csak az a kérdés, hogy feleletet adnak-e a
konkrét ember szellemi vágyaira és kielégítik-e igényeit? Hiszen
az emberekkel fennálló kapcsolat nem oldja meg azt a
problémát, amelyből a vallás mindenkor született: meg lehet-e
magyarázni az embert szellem nélkül, a világot teremtő Isten
nélkül, s hogy örök élet nélkül van-e igazi értelme az életnek? A
kereszténység ehhez még hozzáteszi, hogy a történelmet sem
értelmezhetjük a kinyilatkoztató Isten jelei nélkül. Az egyháznak
azonban nem a vitatkozás a célja, hanem elvezetni az embert
ahhoz a hitbeli tapasztaláshoz, amely meggyőzi őt a
természetfölötti erők jelenlétéről.
Gál Ferenc

Nem kétséges, hogy a 21. fejezetben olvasható egész történetet utólag
csatolták a már befejezett könyvhöz. De bizonyára nagyon korán, a
negyedik evangélium így lett kánoni könyv. Vagyis ez a fejezet is
sugalmazott, és kinyilatkoztatást tartalmaz. Egyébként stílusa és
mondanivalója is rokonságban van az egész könyvvel. Jézus mellett a fő
szereplő Péter és a szeretett tanítvány. Jézust e jelenet úgy mutatja be,
mint aki mennyei dicsőségéből is irányítja az egyház életét. Péternek
azzal állít emléket, hogy kihangsúlyozza főpásztori megbízatását, a
szeretett tanítványnak pedig maradandó tanúskodását emeli ki. A kép a
Tibériás tó partja, az összekötő szöveg pedig csak annyi, hogy Jézus
újra megjelent tanítványainak. Az előző jelenésekhez viszonyítva itt az
az eltérés, hogy az evangélista nem a „megjelent” (ofthé) szót
használja, hanem azt, hogy „kinyilvánította magát” (ephanerosen
eauton). Nemcsak azt igazolja, hogy Jézus él, hanem arra is rámutat,
hogy mi lesz ő az egyház számára. Összesen hét tanítvány van jelen,
kettőt azonban nem nevez meg. Zebedeus két fia János és Jakab volt.
Tamás említése hozzákapcsolja az eseményt az előző történethez.
Miért éppen hét tanítvány van itt? A könyvben különben a tizenkét
apostol sehol sincs felsorolva. Valószínű, hogy a hetes szám is jelkép: az
egészet, a teljességet ábrázolja. A hetes szám ilyen értelemben
használatos volt, a Jelenések könyve is ismételten hozza. A csodálatos
halfogás az egyház igehirdetésének a képe, s a hét apostol
szerepeltetése megfelelt jelképnek. Arról sem hallunk, hogy az
apostolok miért és mikor tértek vissza Jeruzsálemből Galileába. Ez mind
azért nem fontos, mert a jelképezett dolog a mindenkori egyház élete.
Az indítványt Péter teszi: megyek halászni. Lk 5,10 szerint a nyilvános
működés elején ő kapta az ígéretet, hogy „emberek halásza lesz”. A
többiek vele mennek, mint ahogy az első pünkösd napján is vele együtt
kezdték meg a tanúságtevést (Ap Csel 2,14). A „kimentek (exhelton) és
bárkába szálltak” nem azt mondja, hogy visszatértek régi foglalkozásuk-
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hoz, hanem inkább csak a vállalkozásra mutat rá. Az új kezdés majd az
Isten országának hirdetése lesz. Az apostolok egy munkát végeznek,
amelyet Péter irányít. A halászatra legalkalmasabb idő az éjszakai és
hajnali homály. A maguk erejéből azonban semmit sem fognak. Az
egyház számára a homály Jézus távolléte, illetőleg sírban nyugvása. A
reggelt, a világosságot az ő megjelenése hozza még akkor is, ha nem
ismerik meg azonnal. A szokatlan kérdés is felhívja a figyelmet arra,
hogy a jelenetben jelképet kell keresni. A halászoktól azt kérdezik:
Fogtatok valamit? Itt a kérdés így hangzik: Fiaim, nincs valami
ennivalótok? Az apostolok olyan küldetést kapnak, hogy az emberek
elsősorban lelki táplálékot kérnek majd tőlük. Esetleg szokatlan időben
is, tehát jó lenne, ha a kezük nem lenne üres. A parton Jézus jelenik
meg, de nem ismerik fel. Hasonló az eset az emmauszi tanítványoknál.
Beszélget velük, de a szemükben még nincs kellő képesség a
felismerésre (Lk 24,16). Ott csak a kenyértörésnél nyílik meg a szemük,
itt pedig a bőséges halfogás adja meg a látást. Amit az egyház adhat az
embereknek, az Jézus szavából ered.
Jézus majd olyan küldetést ad nekik, amely nem mindenben követi a
természetes bölcsességet és az emberi értékelést. De ha
engedelmeskednek parancsának, akkor munkájuk eredményes lesz. Azt
a felszólítást kapják, hogy a hálót vessék ki a bárka jobb oldalára, a
szerencsés oldalra. Ha éjjel nem fogtak semmit, most már még
kevesebb a remény. De az engedelmesség meghozza gyümölcsét. A
képben benne van a hit homálya is. Isten szava egy másik világból jön,
annak követése mindig nagy elhatározást követel: Istenre hagyatkozva
ki kell lépni az ismeretlenbe. A szeretett tanítvány itt különösen is
jelkép. Ő már közben felfigyel a teli hálóra és felismeri az „Urat”. Így
lesz majd az egyházban is. A kegyelem kiáradása, az evangélium
terjedése, a hívők buzgósága mind jele lesz annak, hogy az Úr jelen van
erejével; ez az ő felismerésének állandó forrása lesz. De ugyanilyen
jelkép Péter is. Benne a természetfölötti hatás abban jelentkezik, hogy
látható módon kimutatja ragaszkodását és egységét az Úrral. Mivel a
halászáshoz nekivetkőzött, magára veszi felsőruháját és úszva
közeledik a part felé, ahol Jézus áll. A felöltözés a tiszteletadás jele, s ez
már utalás a korai egyház liturgiájára, amely külsőségekben is megadta
az Úrnak kijáró tiszteletet. Ugyanakkor benne van a hála tükröződése is.
Az első halfogásnál Péter még megrendült a csoda láttán, mert
megsejtette, hogy Jézus nagy dolgokra hívja. A válasza akkor az volt,
hogy: Uram, bűnös ember vagyok. Itt nem szól semmit, mert
megvilágosodik előtte, hogy eszközök vagyunk az Isten kezében.
Egyetlen kötelességünk: a hűség.
A történet további menete is vázlatos. Nem messze vannak a parttól,
kétszáz könyöknyire. Péter utasítást kap, hogy hozzanak a fogott halból
és tegyék ahhoz, ami már ott sül a parton, az izzó parázson. Ez egy új
fordulat a jelképes kinyilatkoztatásban. Jézus nemcsak utasítást ad,
nemcsak biztosítja tanítványait, hogy munkájuk eredményes lesz,
hanem velük lesz gondviselése is. Az ő keze soha nem üres. Az ő
kincstára akkor is tele van, amikor az egyház szűkölködik. Azt már nem
tudjuk, hogy a százötvenhárom nagy hal számszerűségével akar-e
valamit jelképezni a szerző. Ellenben jelentése van annak, hogy a háló
nem szakad szét a súlyos zsákmánytól. Az első halfogásnál a háló
szakadozott és a bárka majdnem elsüllyedt. Az egyház terjedése, a
pogányok felvétele, nem árt az egyház egységének. Az egység külső
jele és biztosítéka Péter lesz, aki „segít a partra húzni a halakkal teli
hálót”. Az első század végén az evangélista erre már tudatosan
rámutat, s ez annak a bizonyítéka, hogy a kisázsiai keresztényekben is
élt a meggyőződés arról, hogy Jézus milyen szervezeti berendezkedést
adott egyházának, amikor Pétert tette meg pásztornak. Közben Jézus
étellel is kínálja őket. Nála nemcsak munkát találnak, hanem felüdülést
is. Ez a hit hangulata: benne van a felismerés, a béke és a szeretet. Jézus
megismétli azt a mozdulatot, amellyel a kenyérszaporítás után
kielégítette az éhes, de ugyanakkor lelki táplálékot kereső sokaságot
(6,11): kenyérrel és hallal maga elégíti ki tanítványait. Nemcsak a
kegyelem kiáradásának jelképe ez, amely nem szűnik meg egyházában,
hanem előképe az örök élet lakomájának is. Az üdvösség
megvalósulásának tudatához ez is hozzátartozott. Azért az evangélista
nem ad semmi további magyarázatot. A jelenetet lezárja azzal az
egyszerű megjegyzéssel, hogy ez volt Jézus harmadik megjelenése.
Legalábbis abban a sorrendben, ahogy itt és az előző fejezetben
találjuk.
Gál Ferenc
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Boldog szülők (20.)
Az ifjúság megrontói
Közelünkben lappanganak
A rákok családjánál előfordul, hogy a vedlés után az apró kis
állatok bizonyos ideig csupasz testtel maradnak és ki vannak
téve annak a veszélynek, hogy felfalják őket. A közelükben lévő
halak ezt jól tudják és alig várják, hogy finom falatokra tegyenek
szert. Talán a hasonlat nem szép, de valahogy így vagyunk
napjainkban a gyermekekkel és még a serdülő korban lévő
fiatalokkal is.
Don Bosco nagyon jól tudta, hogy az említett korosztály milyen
könnyű préda lehet lélekromboló emberek és körülmények
részére. Nevelői elképzelésében olyan környezetet hozott létre,
ahol védencei testben és lélekben egyaránt biztonságban
lehettek. A fiatalok érezték is, hogy olyan lelkes felnőttek
irányítják életüket, akik gondoskodó szeretetükkel kísérték őket
ifjúságuk kezdetén.
Nagy szükség van napjainkban is éber szülőkre és nevelőkre,
akik észreveszik, hogy milyen nagy számban leskelődnek az
ártatlan gyermekekre az ifjúság megrontói. Ezek abban a
pillanatban jelentkeznek, amikor a gyermekkor befejeződik és
elkezdődik a serdülőkor.
A gyermekek szembesülnek – minden biztonságot jelentő
átmenet nélkül – a felnőttek világával. Ideális lenne a helyzet, ha
a felnőttek az érettség és a bölcsesség tükréhez hasonlítanának
és követendő példát sugároznának a fiatalok felé. Sajnos ez
csak ritkán fordul elő. A tv megnyitotta a felnőtteknek
fenntartott titkok szekrényét. Ez nem túlzás és joggal
kérdezhetjük: a mai gyermekek előtt mi rejtett még a felnőttek
világából? Azt is nyugodtan állíthatjuk, hogy a felnőttek világába
való beavatás még messze nem jelenti azt, hogy a gyermekek
életében a gyorsabb érettség is beállt. Peter Neubauer
pszichológus állítása szerint: „A gyorsított felnőtt tapasztalat
felé irányított gyermekek semmivel sem válnak hamarabb
éretté. Ellenkezőleg történik, mert görcsösebben és
hosszabban kapaszkodnak gyermekkorukba, ami talán egész
életükben elkíséri őket.”
Egy széles környezetben elterjedt éretlen fiatalság az egész
társadalom számára veszélyes. A szülők és a nevelők feladata
ezen a téren pótolhatatlan. Az ő kötelességük, hogy olyan
befolyással legyenek rájuk, mint a leghatásosabb ellenméreg a
megfertőzöttekre. Így lesz elkerülhető, hogy a fiatalság
megrontóinak igyekezete eredményes legyen. Többek között
néhány példa ehhez a feladathoz.
A megóvás és az elszigeteltség fogalma nem ugyanaz. Az
elszigetelt gyermekek soha nem tudják felfedezni a reális élet
nehézségeit. Megóvásuk fogalmának az a jelentősége, hogy a
szülők követik és közelről megfigyelik életüket és időben
rávezetik őket, hogy milyen téren sebezhetők.
A fiataloknak nagy szükségük van arra, hogy a felnőttek
számottevő időt fordítsanak rájuk. Sajnos napjainkban a
gyermekek kevés időt töltenek szüleikkel együtt, mert nagyon
keveset tartózkodnak a családban és ebből az időből is keveset
töltenek együtt a szülőkkel. Egy tanulmány kimutatta, hogy az
édesapák általában alig két percet foglalkoznak gyermekeik
egyéni gondjaival.
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A fiataloknak szükséges, hogy világos és érthető módon kapják
meg az életre szóló utasításokat. Ismerniük kell a buktatókat is.
Tudomásul kell venniük, hogy egyes tapasztalatoktól
függetlenek maradhatnak, míg másoktól nincsen visszatérés.
A fiatalokat meg kell védeni a hírközlő szervek rejtett és
közvetlen támadásaitól. Az igazi probléma nem a televízió,
hanem hogy a gyermek a tv előtt magára marad. A gyermekek
nem nézhetnek meg mindent. Senkinek sem jut eszébe, hogy
két napos gyermekének erősen fűszerezett töltöttkáposztát
adjon ebédre csak azért, hogy gyorsabban nőjön. Amit a
fiatalok magukévá tesznek, előbb egy szűrőn kell átengedni.
A szeméremérzés nem egy középkori maradvány, hanem az
egyedüli védekezés az állandó és tolakodó gyermeki
lélekrombolás ellen. Korunkban szinte a tömeg nem lát mást,
mint azt, hogy a szex minden vonalon uralkodik. Sajnos a
fiatalok erre hajlamosak és helytelen, hogy ha ilyen szellemben
cseperednek fel a családban vagy az iskolai csoportokban és a
játszótársak között. Az is sajnálatos tény, hogy a tömény
szexuális információk a fiatalokban a lelki érzékenységet
eltompítják. Ki vannak téve a kihívó öltözködési divatnak és a
szexuális erőszak közvetlen szemlélésének.
Az illedelmes viselkedés tulajdonképpen lehetőséget ad, hogy a
fiatalok önmagukon uralkodjanak és ne a szeszélyeik szerint
cselekedjenek. Itt elsősorban a szülők adhatnak jó tanácsot. Az
illedelmes viselkedés nem más, mint a közösségi élet ABC-je: a
szellemnek kell az ösztön felett uralkodni. A fiatalok társalgási
módja nagyon sokszor nem szellemes, hanem inkább vulgáris
hangnemről tanúskodik. A szülők a lehető leghosszabb ideig
maradjanak gyermekeik előtt példaképek: legyenek olyan
vezetők, akik ismerik az élet veszélyeit, amelyek nagyon sokszor
a családi világ egységét is fel akarják bontani.
A gyermekeknek csak egy édesapjuk és egy édesanyjuk van.

Vasárnapi jegyzet
Hazajárón
Ritkán keveredem haza a hegyek alá. Ahol lakunk,
csupán „enyhe bérc” tekint le a házra, kertre, mégis pótol
valamit a múltból. A gyermekkorból. Valaki telefonon hívott,
mikor járok arra, ahol felnőttem, ő olyan szívesen látna. Régóta
ismer...
Számolgatom az éveket, emlékeket a hegyek alatt,
amikor --ritkán -- mégis otthon vagyok, igaz pár órára. Ilyenkor
főirány a temető, amely már messziről integet, amikor az
országúton közeledem. Hegyről integet, szinte lábujjhegyen
állva. Ott már több az ismerős, a rokon, naponta gondolok rájuk
is, a zsolozsmát imádkozva.
A tér ezúttal az összekötő, a tér is, meg a lelkek tiszta
sora. Kik ők? A szüleim elsősorban, hajdani plébános
keresztapám, az unokatestvérek, akik még úgy kerülnek
gondolataimba, mint 30-40 évvel ezelőtt. Volt osztálytárs, aki
tizennégy éves korában tért keskeny sírjába. Szemben testben
is élők jönnek, egyiket sem ismerem. Új nemzedék. Amott a régi
ház, félig megdűlve, ahol növekedtem...
Egymásra montírozódnak az élet-kockák, mint a
filmeken, nehéz kiigazodni, magam sem tudom mi lesz az utolsó
kocka. Kondul a déli harangszó. Megállok az utca közepén és
keresztet vetek. Mint régen, gyermekkoromban. Otthon
mondták, soha se szégyelljem a keresztvetést. Nem ezért
nevezték klerikálisnak a családunkat, hanem a templom miatt,
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mivel mi odatartoztunk, sokan a pártirodához csapódtak. Vagy

Az erősség erénye
„Légy alázatos, erős és bátor” hallotta Giovannino Bosco
kilencéves korában egy álomban, amely aztán meghatározta
egész életét. Neveléselméletében az erősség az egyik alapvető
cél. Az erő bátorság, amire szükségünk van az élethez és a
felnőtté váláshoz, az a képesség, mellyel helyes mederbe
tereljük agresszivitásunkat, ahogyan a folyó vizét is
kihasználjuk, hogy energiát, fényt és meleget nyerjünk belőle.
Manapság a bátorságot gyakran összekeverik egyrészt a
vakmerőséggel és a brutalitással – ezt terjesztik a tévé- és
mozifilmek hősei -, másrészt, a minimalitás szintjén úgy
értelmezzük, hogy erre van szükségünk ahhoz, hogy be
merjünk ülni a fogorvosi székbe.
Az igazi bátorság erénye megszerezhető és felépíthető. Ez a
szülők egyik feladata. A szülők érzik, hogy gyerekeiknek
biztonságra van szükségük, de mindenekelőtt segíteni kell
nekik, hogy „magabiztos emberek” legyenek. Olyanok, akiknek
„belül” van a biztonságforrásuk. Olyanok, akik maguktól is
erősek. Ha a szülők által nyújtott biztonság nem más, mint
túlzásba vitt féltés, akkor azt a gyermekek nem önmagukban
fogják keresni, hanem a csapatéletben, a baráti társaságban,
amelynek a törvényei fogják helyettesíteni az atyai szigort.
Nézzük a bátorság erényének fő területeit.

ki tudja? 1990 után nem számoltam -- ha otthon jártam -, kikkel
telt meg bőven a templomhajó, a kórus...
Mostanában hallom, fontos lett újra a templom. Aha, a
katolikus iskola... Fenn, a templomdombon erről elmélkedem -hétköznapi órán: az Eucharisztikus Kongresszus mennyire fogja
meg az ittenieket. A bensőségről lehet-e már úgy meditálni,
hogy több, mint a számbeli többség?
A bensőséges kongresszus a vágyam, amit a hit alapoz
meg. Ez bizony nem nyilvános téma, a benti történet
mindenkinek magánügye, de nem úgy, mint itt is, egykori
falumban (ma város), amikor valóban ez volt a szlogen: a vallás
magánügy. Ne így legyen ez már, hanem az a drága ékszer, amit
azért rejtegetünk, mert féltjük a külső romlástól. Van mitől!
Virágvasárnapi kép tárul elém egykori otthonomban
járva, a templomajtó, amikor a pap még letakart feszülettel
kopogtatta meg a „bezárt kaput”. Csak ezután nyílhatott meg a
hajó, a szentély. Jelképüzenet? Az. A kopogtatás, a lilával
borított Krisztustest, aki mindig jelen van, födve is a szemtől, de
hozzá kopogtatni, a mindenkori keresztény élet gyönyörű
ígérete.

(Folyt. köv.)
Bruno Ferrero

Tóth Sándor

2019. május 5.
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hírek ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ információk
Közlemény
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megrendülten értesült a
Húsvétvasárnap, Srí Lankán történt terrorcselekmények híréről és
együttérzését fejezi ki az áldozatok hozzátartozói felé.
A Püspöki Konferencia Állandó Tanácsa arról döntött, hogy június 9-ig,
Pünkösdvasárnapig bezárólag gyűjtést hirdet testvéreink megsegítésére
és a károsodást szenvedett templomok helyreállításának támogatására
az alábbi bankszámlaszámon keresztül:
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, 11100104-18181490-14000003.
Külföldről az alábbi IBAN számra lehet utalni: HU 70 1110 0104 1818 1490
1400 0003 (SWIFT kód: CIBHHUHB). /CIB Bank Zrt. 1027 Budapest Medve
utca 4-14./
Kérjük paptestvéreinket, a híveket és minden jószándékú embert, hogy
nagylelkű adományaikkal segítsék keresztény testvéreinket és imáikban
emlékezzenek meg az áldozatokról és családjaikról.
Budapest, 2019. április 27.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
Titkársága

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
„A gyászban sem vagy egyedül” – a gyász feldolgozásában segítő csoport
indul a Kilátó Szolgálat keretében a szeged-alsóvárosi ferences plébánián
(Mátyás tér 26./a) május 7-én, kedden 17 órakor. Szeretettel várják
mindazokat, akik gyászuk, veszteségük feldolgozásában keresnek
támogatást. Érdeklődni, jelentkezni a szegedikilato@gmail.com e-mail
címen, vagy a 20/250 52 19-es telefonszámon lehet.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
„Egy iskolanővér tapasztalatai az afrikai és perui misszióban” címmel
Nyúl Fidelis szerzetesnővér vetített képes előadására várják az
érdeklődőket május 7-én, kedden este fél 7-től a szeged-alsóvárosi
ferences plébánia (Mátyás tér 26./a) 10-es termében.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A VI. HÍRVIVŐK konferenciát május 10-én tartják meg a Gál Ferenc
Főiskolán „Közösség nélkül? – A segítés műhelyei és intézményei” címmel.
A konferencia előadásai az iskola, gyermekvédelem, gyermekjóléti
szolgálat, büntetés-végrehajtás, rendőrség szakmai megközelítéseivel
járják körbe a „Közösség nélkül?” témát. A részvétel ingyenes, a SZEGEPIvel együttműködésben 5 órás pedagógus-továbbképzésként is
teljesíthető.

XIII/18.
8

Franz Hauk orgonaművész hangversenye hangzik el május 11-én,
szombaton este 7 órától a Dómban. Az esten Bach, Reger, Messiaen és
Helmschrott műveit szólaltatja meg a német orgonaművész. (A koncert
részletes műsora, valamint a sorozat további alkalmainak időpontja a
domorgona.hu világhálós oldalon tekinthető meg.) A belépés ingyenes, a
rendezők szeretettel várnak minden érdeklődőt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Befejeződtek a tarhosi (Békés megye) templom építési munkálatai. A
templom avatásának és megáldásának ünneplését május 11-én
ünnepélyes szentmise keretében rendezik. Az új, Árpád-házi Szent
Erzsébet nevét viselő templomban az ünnepi szentmisét Kiss-Rigó
László püspök celebrálja.
A Szeged-Csanádi Egyházmegye beruházásában megvalósuló, a
település történeti központjában (Békési út) található épület Tarhos
első temploma. A 200 négyzetméteres épületegyüttes három
egységből áll: a 60 férőhelyes templomhajóból, a 15 m magas
harangtoronyból, továbbá a sekrestyét és a közösségi termet magában
foglaló, alacsonyabb épületrészből. A toronyba egy 160 és egy 56 kg-os
harang került. A harangot a falu lakóinak és a településhez kötődő
vállalkozók, valamint a hívek adományából vásárolta az önkormányzat.
Az épületet körbe vevő, mintegy 2000 négyzetméteres templomkert
szabadtéri misék és ünnepi események rendezésére is alkalmas.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Az egyházmegye tavaszi bérmálási rendje szerint május 11-én,
szombaton 18.00 órakor Orosházán, május 12-én, vasárnap 8.30 órakor
Algyőn, 9.00 órakor Szentesen a Szent Anna Plébánián, szintén 9.00
órakor Kiszomboron, 10.00 órakor Tiszaszigeten és SzegedPetőfitelepen a Jézus Szíve Plébánián, 18.00 órakor Szatymazon lesz
bérmálás.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Szent Gellért Szeminárium nyílt napot szervez május 18-án, szombaton 10
órától, melyre azokat a középiskolás, vagy már érettségizett fiatalokat
várják, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A nap során lehetősége lesz a
fiataloknak bepillantani a papnövendékek életébe, valamint a szeminárium
közösségi- és lelki programjaiba. A nyílt napra jelentkezni a
serfozolevente@gmail.com e-mail címen vagy a 20/ 220 69 16-os
telefonszámon lehet.

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

Május 10-én, pénteken délután fél 4-kor az alsóvárosi temető ravatalozója
előtt rövid énekes-verses megemlékezés lesz Bálint Sándor halálának 39.
évfordulója alkalmából, mely végén Gyulay Endre nyugalmazott püspök
mond imát, majd a megemlékezők elhelyezik a kegyelet virágait a
néprajzkutató, a „legszögedibb szögedi” sírjánál.

A Roma Szakkollégiumok Országos Tudományos és Ismeretterjesztő
Konferenciájának adott otthont május 3-án a Gál Ferenc Főiskola. A
rendezvényen, melynek védnöke Langerné Victor Katalin társadalmi
felzárkózásért felelős helyettes államtitkár volt, Vitályos Eszter európai
uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár, Kozma Gábor, a Gál
Ferenc Főiskola rektora és Schanda Anikó, a Keresztény Roma
Szakkollégiumi Hálózat elnöke mondott köszöntőt. Az előadások témái
között szerepelt – többek között - a romák nyelvi és etnikai
identitásáról készült szociológiai kutatás eredményeinek ismertetése.

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

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

A Szentségimádás Iskolájának következő előadása május 10-én,
pénteken a Székesegyházban 18 órai szentmisét követően 18.45-kor
kezdődik a Dóm Látogatóközpontban. Az előadó Versegi Beáta
szerzetesnővér szeretettel hívja és várja az érdeklődőket.

A hétvégén ballagási ünnepségüket tartó, középiskolai
tanulmányaikat befejező diákoknak
a Toronyirány szerkesztősége nevében gratulálunk,
és sok sikert kívánunk az érettségi vizsgákhoz!

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
„Háború Európáért–Konferencia a migrációról” címmel rendez
előadássorozatot a Szegedma szerkesztősége május 11-én, szombaton
10 órakor a Gál Ferenc Főiskola Klebelsberg termében. A rendezvény
célja az ismeretterjesztés, a modernkori migráció valós veszélyeinek
felmérése, illetve a pozitív és negatív tapasztalatok bemutatása a
migráció kezelésében. A konferencia egyik előadója Kiss-Rigó László
püspök lesz.

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.

