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Pünkösdvasárnap

A szentmise olvasmányai

Pünkösdhétfő – Szűz Mária, az Egyház Anyja

1. ApCsel 2,1-11 Pünkösd napján az apostolok megkapják Jézus
megígért ajándékát, a Szentlelket, akinek
segítségével és erejével mindenki számára
érthető módon bátran tanúskodnak a feltámadt
Krisztusról.

Június 13. Páduai Szent Antal áldozópap és
egyháztanító
Június 14. A mi Urunk, Jézus Krisztus, az örök főpap
Június 15. Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő

2. 1Kor 12,3b-7.12-13
A Szentlélek különféle
adományait mindenki azért kapja,
másoknak használjon vele.

lelki
hogy

3. Jn 20,19-23 Jézus azért adja a Szentlelket apostolainak, hogy
a küldetést, melyet ő kapott az Atyától, ők és
utódaik folytassák a történelem folyamán.

A Szentlélek elküldése

Uram, a te egyházadban
minden olyan öregnek látszik!
Benne a régi többet ér,
sokkal többet, mint az új.
A még újabbat pedig legszívesebben
sokan eretnekségnek hívnák nálunk.
Ha valami új kezdődik,
mindjárt felemeli a hangját valaki: Vigyázat!
Maradjunk a réginél!
Mindig így volt!
Miért legyen egyszerre másként!
A te egyházadban, mely azért imádkozik, Uram,
hogy újíts meg minket,
az újat mindig félreértéssel
és idegenkedéssel fogadják.
Urunk Lelke, aki szereted az újat,
mikor újítod meg egyházad arcát?
Mikor mutatod meg nekünk,
mennyi elavult van benne,
amit szabad és kell is eltüntetnünk,
hogy arcod ismét új és szép és fiatal legyen!
Ha akarod,
viharod elsodorja a régit, és mindent megújít.
Ha akarod –
már hallom is a távolból a sok ezer
ember hangját, aki remegve hív ismét
a csodálatos hitben:
elmúlt a régi, nézzétek, újjászülettünk!
Néha olyan nehéz hinni benned,
Szentlélek Úristen,
és az imádsághoz, hogy újítsd meg a föld színét,
olyan kínlódva fűzzük hozzá az Alleluját…
(Josef Dillensberger, 1932.)

Jézus feltámadása az apostolok számára egyelőre csak a múlt
befejezése volt, nem a jövő kezdete. Igazolva látták, hogy mesterük
valóban az Isten küldötte volt, de nem látták a lehetőségét annak,
hogyan fog belenyúlni nemzetüknek és az emberiségnek az
életébe. Messiás-várásuk még mindig a hagyományos
kifejezésekben merül ki: Izrael országának, Dávid trónjának
visszaállításában. Ahhoz, hogy az üdvtörténetet igazi szellemi
mivoltában megértsék, új világosságra volt szükségük. Ezért Jézus
mennybemenetele előtt is bizonytalanságban hagyja őket, csak azt
követeli, hogy bízzanak benne. „Megparancsolja nekik, hogy ne
hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére… János
csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekben
nyeritek el a keresztséget… Amikor leszáll rátok a Szentlélek, erőt
nyertek és tanúim lesztek Jeruzsálemben… sőt egészen a föld
végső határáig” (ApCsel 1,4-8). Már előbb utalt arra, hogy amíg el
nem megy, addig a Vigasztaló nem jön el hozzájuk (Jn 16,7).
Jézus ilyen nevekkel beszél a Szentlélekről: az Atya ígérete, a
Vigasztaló, az Igazság Lelke, s érezteti, hogy olyan ajándék lesz,
amelyet a megváltás művével érdemelt ki egyházának. Nem
teremtmény, hiszen „az Atyától származik”, de az Atya a „Fiú
nevében” küldi el, vagy a Fiú küldi el az Atyától, s amit
kinyilatkoztatott, azt a Fiútól kapja. Feladata az lesz, hogy Jézusról
tanúságot tegyen. Ezekből a kifejezésekből tisztázta az Egyház
hitét, hogy a Szentlélek a Szentháromság harmadik személye, aki az
Atyától és a Fiútól származik, s velük együtt az oszthatatlan isteni
lényeg birtokosa. A Fiú megtestesülése és földi működése után az ő
elküldése volt szükséges, hogy Isten egészen kinyilatkoztassa
magát az embernek.
A Szentlélek kiáradását már az Ószövetség jelezte. Izajás azt
jövendöli, hogy a megváltót eltölti a bölcsesség és értelem, a tanács
és erősség, a tudomány és jámborság, s az Úr félelmének lelke. A
megtestesülés híradásában arról kapunk tanítást, hogy a Fiú
emberségének létrehozásában működik a Szentlélek ereje. A
feltámadt Krisztus az első pünkösd ünnepén titokzatos testére is
kiárasztotta a Lelket, akit ő, mint fő birtokolt. Szerepét már előre
jelezte az egyik ünnepen: „Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék,…
Aki hisz bennem, annak belsejéből az élő vizek forrásai fakadnak”
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(Jn 7,38). Az evangélista megjegyzi, hogy „ezt arról a lélekről
mondta, amelyet a benne hívők kapnak meg.” A Szentlélek tehát
nemcsak felülről kapott erő, nem csak az igazi tanítás biztosítéka és
a hit éltetője, hanem egyben természetfölötti lefoglaltságunknak,
megszentelésünknek is a végrehajtója. Az apostol azt állítja, hogy
„akiket az Isten lelke vezet azok Isten fiai” (Róm 8,14). Jelenlétének
megvan az éltető hatása: ébren tartja bennünk az öntudatot, hogy
Isten gyermekei vagyunk, arra ösztönöz, hogy ennek a hivatásnak
megfelelően éljünk, megtanít imádkozni, érdeklődésünket a
szellemi és természetfölötti dolgokra irányítja, s ezzel ellensúlyozza
az ösztönökből fakadó nyers testiséget. Végül ő a biztosítéka
mennyei örökségünknek, s halandó testünk is általa kel majd életre
(Róm 8,12).
Krisztus azonban elsősorban nem egyéni adománynak szánta a
Szentlelket, hanem az egyházi közösség éltetőjének. Az
apostolokban és a hozzájuk szegődött hívőkben már a megalakult
Egyház volt jelen. A Krisztusról szóló tanúságtételt a közösség
kezdte meg: a nyelvek adománya jelképezte az egyetemességet,
Péter tekintélye biztosította egységét, de a missziós küldetést, a hit
elevenségét a Szentlélek adta.
Amit az evangéliumok csak részletekben érintenek, az Pál apostol
tanításában szemléletes képpé válik: az Egyház Krisztus titokzatos
teste. A Fő a Szentlélek közbejöttével kapcsolja magához a tagokat
a keresztségben. „Mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk…
mindnyájunkat egy Lélek itatott át” (1Kor 12,12). A hitben tehát
vallanunk kell, hogy Krisztus akaratából az Egyház természetfölötti
intézmény is. Nemcsak a közös felfogás, az együttműködés
szándéka, nemcsak a jogrend tartja össze, hanem a Szentlélek. De
amint testünk elrejti a lelket, úgy a földi Egyház emberi arca is
eltakarja a Szentlelket. Mégsem annyira, hogy a hívő szem nem
látná kicsillanni erejét. Megnyilatkozik a tanítás tévedhetetlen
megőrzésében, az egység fenntartásában, az istentisztelet
tisztaságában, a bűnbánat szellemében és a szeretet
szorgalmazásában. De a Szentlélek működése nem veszi el az
Egyház emberi jellegét. A bűn lehetősége mindvégig megmarad a
földön, s a megigazult ember is küzd a külső és belső kísértésekkel.
A megváltás teljessége éppen azt jelenti, hogy Isten országa a
bűnnel terhelt emberiségben terjed, s vezeti az embereket a
megigazulásra. Maga a megváltás Isten irgalmának adománya, s az
ő adománya az is, hogy a megváltás kegyelmeit alkalmazzuk
magunkra. Az üdvtörténet legszembetűnőbb vonása mindig az
irgalom kinyilvánítása volt, s az Egyház is ebből az irgalomból él. A
Szentlélek ereje és jelenléte viszont abban mutatkozik, hogy a hívő
minden gyarlósága ellenére is igyekszik választ adni az atyának, aki
a Fiúban felkarolta őt. A válasz teljesen emberi: a próbálkozás, az
újrakezdés, a bizonytalanság és az egyéni vergődésben kialakult
szeretet. Isten nem általánosít, nem dolgozik sablonos mintákkal,
neki minden teremtménye vissza nem térő egyed. Méginkább így
kezeli az embert, akiért a természetfölötti rendet megalkotta.
Mindenkivel én-te közösségbe akar lépni. Az ember oldaláról ennek
a kapcsolatnak a megközelítése nem könnyű. Akárhány esetben
csak egy egész élet csalódásai, tévedései, meghiúsult reményei
készítenek elő bennünket arra, hogy kitáruljunk Isten felé és benne
lássuk meg az élet értelmét és célját.
A kinyilatkoztatott tanítás szerint a Szentlélek „saját tetszésének”
és az ember jóakaratának, előkészületének megfelelően osztogatja
kegyelmi ajándékait. Abszolút akarata mellett helyt ad az emberi
szabadságnak és sajátosságnak. Ezért van annyi lüktetés, hullámzás
mind az egyéni hívő, mind az Egyház életében. Az Isten országa a
konkrét embert szenteli meg és a konkrét ember értékeit gyűjti
össze az örökkévalóság számára. A világ végső hazatalálása azt
fogja bemutatni, amit az apostol így fejez ki: Krisztus által a
Szentlélekben utunk nyílt az Atyához (vö. Ef 2,18).
Gál Ferenc
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Boldog szülők (25.)
Az intelligenciára nevelés művészete
Az ész autonómiája
A gyerekeknek pozitívan kell látniuk a tanulnivaló tárgyakat.
Úgy kell intézni, hogy az első tanulás szórakoztató és kellemes
légkörben folyjon. Nem „kötelességből”, hanem „örömből”
lehet tanulni. Az az anya, aki így szól: „Jaj, én se szerettem soha
a matematikát”, minden valószínűség szerint megpecsételi
gyermeke tudományos karrierjét.
Táplálni kell a gyerekek képzeletvilágát. A fantázia a kreativitás
„anyja”, és manapság az egyik legfontosabb dolog. A
képzeletet nemcsak kalandregényekkel lehet táplálni, hanem
olyan nem verbális úton is, mint a zene, a művészet és nagy
séták. A szülőknek történeteket kell mesélniük, és bátorítani a
gyerekeket, hogy ők is meséljenek. Olvassanak a gyerekeknek
és a gyerekekkel, esetleg nézzenek meg velük egy-két jó filmet.
És főleg beszélgessenek velük.
Hat aranyszabály
A pszichológus David Lewis szerint hat aranyszabály létezik a
gyerekek mentális képességének felbecsülésére. Ezek a
következők:
1. Mindenki másképp reagál az élet dolgaira. Egy gyereknél
nincsenek

„okosabb”

vagy „butább”

módok. Legyetek

megértőek, akkor is, ha a reakciók nem egyeznek a ti
meglátásaitokkal.
2. Ne felejtsétek el, hogy minden értékelés szubjektív. Aki úgy
gondolja egy gyerekről, hogy okos, az hajlamos lesz minden
cselekedetét eredetinek és okosnak látni. Aki úgy gondolja egy
gyerekről, hogy az buta, az hajlamos sokkal nagyobb
jelentőséget tulajdonítani az esetleg valóban butább szavainak
vagy tetteinek. És nem veszi észre azokat, amelyek egyáltalán
nem buták.
3. Ne hagyjátok magatokat túlságosan befolyásolni a tanárok
vagy más „szakértők” által. Gondoljatok arra, hogy az ő
értékelésüket, bármennyire is objektívnek tűnik, szakmai
követelmények és személyes hajlamok befolyásolják.
4. Ne tulajdonítsatok túlzott jelentőséget az intelligencia
teszteknek. És semmiképpen se foglalkozzatok azokkal a
házilag összeállított ilyen típusú tesztekkel, amelyeket újságok
és folyóiratok közölnek.
5. Próbáljátok meg rányomni a ti gondolkodásmódotok és
véleményetek
tevékenységek,

bélyegét
amelyek

arra,

hogy

figyelemre

melyek
méltóak

azok
és

a

nagy

intelligenciát jeleznek. A gyerekeknek szükségük van arra, hogy
a lehető legtöbb oldalról megízleljék a világot.
6. Ha a gyereketek valami „furcsa” dolgot tesz, próbáljatok
meg a butaságon kívül valami más okot keresni rá. Biztos
vagyok benne, hogy mindenki nagy intelligenciára képesen
születik.
Meg fogom kérdezni a gyermekeim véleményét is.
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Vasárnapi jegyzet

Kenyér, szerelem, fantázia
A kreativitásra nevelés
Don Bosco-nak egy ellensége volt: a semmittevés. Mindig
harcolt is ellene felszabadító és kreativitásra ösztönző
pedagógiájával, amelynek az volt a célja, hogy reményt keltsen,
kedvet csináljon a munkához, a tanuláshoz, a tevékenységhez,
az élethez és az együttléthez. „Azt kívánom, hogy mindig
csináljunk valamit és ne hagyjunk veszni egyetlen percet sem” –
mondta.
Iskolái és hittantermei a tevékenységre serkentő alkalmak és
ötletek tárházai voltak. Ez nagyon fontos a mai ember számára
is, mert az alattomos és ártó régi ellenség ma is ott van a
gyerekek között: ez az unalom, a tespedt passzivitás, a
beletörődő közömbösség, a konformizmus. A belső üresség,
amit gyakran illuzórikus és veszélyes élményekkel töltenek meg.
Pedig a mai világ éppen az, amelynek a legnagyobb szüksége
van az ellenkezőjére. A jövőben a munka világában is egyre
nagyobb szükség lesz kreatív emberekre. Ahogy a
számítógépek szép lassan átveszik a rutinfeladatok és a
kreativitást nem igénylő szellemi munkák legnagyobb részét, a
kreatív elmének egyre nagyobb értéke lesz az emberi
tevékenység minden területén. De a kreativitásra is nevelni kell.
Minden gyerekben benne van a lehetőség, hogy nagyon kreatív
legyen, ha megkapja a lehetőséget, hogy gyakorolja és fejlessze
ezt a képességet.
Íme, néhány egyszerű javaslat:
Intézzétek úgy, hogy mindennap legyen néhány percetek arra,
hogy a gyerekekkel legyetek és meghallgassátok őket. Adjatok
nekik lehetőséget arra, hogy kinyíljanak és beszéljenek arról,
ami foglalkoztatja őket. Szükségük van arra, hogy megosszák az
érdeklődésüket, az érzéseiket, félelmeiket, aggodalmaikat. A
kreatív gyerekek kivétel nélkül szeretik a könyveket, és ez a
kapcsolat segít nekik abban, hogy gyorsan kifejlesszék
kreativitásukat. Kicsi korukban szívesen nézegetik szüleikkel a
rajzokat, képeket, és arról beszélnek, amit látnak. Amikor már
nagyobbak, arra van szükségük, hogy megosszák gondolataikat
szüleikkel, akik viszont magyarázzák el nekik saját
nézőpontjukat és beszélgessenek el velük az övékéről.
Ápoljátok kíváncsiságukat, és adjátok meg nekik az
eszközöket, amelyekkel kifejezhetik magukat. Adjatok a
gyerekeknek egy teret, ami csak az övék, hogy ott
alkothassanak,
gyűjteményeket
rendezgessenek,
gondolkodjanak. Ösztönözzétek a nagyon kíváncsi gyereket, ne
adjatok túl egyszerű választ állandó kérdéseire, és próbáljatok
meg nem idegeskedni nem szűnő felfedezési vágya miatt.
Lássátok el megfelelő mennyiségű anyaggal ahhoz, hogy
kifejezhesse kreativitását. Ne drága játékai legyenek, hanem
egyszerű és változatos dolgai: papírtányérok, ecsetek,
fadarabok, műanyag flakonok. Néha kapcsoljátok ki a televíziót,
fogjátok kézen a gyerekeket, és menjetek ki a szabadba
felfedezni a világot. Az a gyerek, aki egész nap a tévé előtt ül,
hamar arra a következtetésre jut, hogy a tévé segít neki elűzni
az unalmat. Valójában pedig az az unalom igazi oka.

A Poverello útján
Vagyis Szent Ferencén. Aki járt Assisiben tudja, hogy
Európa egyik legrégibb városában járt, s hogy szinte minden
kövét a Szent emléke hitelesíti. Különös város. Többször
meglátogattam, bejártam utcáit, s közben idéztem Ferenc
Naphimnuszát, a költészet világirodalmi csodáját, melyben a
teremtett világ énekel az ő ajkával. Ugyanakkor titok őrzője,
amely az időt sem nélkülözi, de mintha mindig a „jelent” hiszen
Istenben nem lelünk órát, napokat, éveket -- vagyis időt. Ő a
tiszta Élet. S ez az örökkévalóság tart fogva, ha hallod énekelni
is a remekművet.
Újabb könyvet tartok számon Assisiről és Szent Ferenc
életútjáról. A címe: „Itt járt Szent Ferenc”. (A Szent István
Társulat adta ki az elmúlt évben.) A szerző Angela Maria
Seracchioli, aki tizenhét esztendeje költözött Assisibe, és életét
a Szent Ferenc útnak, s Ferenc zarándokainak szenteli.
Compostellába menet határozta el, hogy ő a Szent Ferenc
lábnyomát követő útvonalat tervezi meg, s mindezt megírja.
Fölveszi zarándok zsákját, és elindul mint „lélek-utazó”, és abba
a kalandba bocsátkozik, amely a Poverello lelkületéből fakad a
XXI. században is. Az élet nagy utazás - vallja, és minden percét
ennek az útnak át kell éreznie. Így válhat ez is örök jelenné,
amely Isten szeretetében virágzik.
Útikönyvről van szó a javából, de feltöltve avval a
spiritualitással, amely az egyes helyek Szent Ferenc emléke.
Ugyanakkor tájékoztatást kapunk éttermekről, szállodákról,
plébániákról, papok telefonszámait is megtudhatjuk, sőt afféle
bárkaházakét, ahol a zarándok (még hatodmagával is) szállást
kaphat. Ebben a modern zarándok-korszakban ugyanúgy jelen
van az ellátás és a megpihenés lehetősége, ahogyan régen, csak
még teljesebb számban. Itália szívében vagyunk, Toszkána,
Umbria és Lazio tartományokban. Gyönyörű tájakon ezeréves
erdők fogadnak, történelmi emlékek, az a világ, amit őrizni kell
Szent Ferenc szellemében, aki mindent testvérként fogadott,
legyen szó a föld vagy az égbolt gazdagságáról - fénynek,
léleknek.
Ezzel a könyvvel könnyebb elindulni Ferenc útján.

(Folyt. köv.)
Bruno Ferrero

Tóth Sándor
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hírek ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ információk
Családi lelki napot rendeznek június 10-én, Pünkösdhétfőn 10
órától a Tátra téri Szent Gellért Plébánián. A fő előadást Koncz
András tartja A közösség szerepe az áldozattá és bűnelkövetővé
válás megelőzésében címmel, melyet csoportos megbeszélés
követ. A nap folyamán kézműves foglalkozások, koncertek és
népi játékok színesítik a szülők és gyermekek együttlétét. A
közös ebédhez a családok által készített sütemény-kóstolás is
hozzájárul. A családi nap 17 órakor, szentmisével zárul.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A
Szeged-Csanádi
Egyházmegye
papsága
a
már
hagyományossá vált gyulai találkozóját június 12-én, szerdán
10.00 órától tartja a megszokott keretek között a NádiBoldogasszony Plébánia templomában, a plébánia közösségi
házában, illetve udvarán.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Június 14-én, pénteken a Szegedi Dóm Látogatóközpont
szeretettel hívja és várja az érdeklődőket a Múzeumi Éjszakára. A
program:
20 órától 24 óráig - éjszakai toronylátogatás – a város éjszakai
panorámájának megtekintése 46 méter magasból.
20 és 22 órakor - Szabó András festőművész éjszakai lámpafényes
tárlatvezetése.
21 és 23 órakor – Éjszakai lámpafényes séta az altemplom kiemelt
sírhelyeihez – életutak, történetek – Hódi Nóra idegenvezető
vezetésével.
Jegyárak:
Éjszakai toronylátogatás egységesen 1.000,- Ft/fő
Szabó András festőművész éjszakai tárlatvezetése egységesen
1.000,- Ft/fő
Éjszakai lámpafényes séta az altemplomban egységesen 1.500,Ft/fő
További információ az info@szegedidodom.com e-mail címen,
illetve a +36-20/385-5061-es telefonszámon kérhető.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Steffen Schlandt orgonaművész ad hangversenyt június 15-én,
szombaton este 7 órától a Székesegyházban. A műsorban
Johann Sebastian Bach, Steffen Schlandt, valamint Paul Richter
művei hallhatók. A Dóm további orgonahangversenyeinek
időpontjai és a koncertek műsorai a domorgona.hu világhálós
oldalon olvashatók. Az alkalmakra a belépés díjtalan.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Az egyházmegye tavaszi bérmálási rendje szerint június 16-án,
vasárnap 8.30 órakor Pusztaföldváron, 11.00 órakor a
Magyarbánhegyesen és Nagyszénáson lesz bérmálás.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Megkezdődött az egyházi kulturális hét rendezvénysorozata a
röszkei Páduai Szent Antal Plébánián. A június 16-ig tartó
programban vidám családi nap, toronylátogatás, imaösvény, Legotemplomépítés, kiállítás, könyvbemutató, filmvetítés és számos
koncert szerepel. Az ünnepi szentmise és a Szent Antal kenyere
szertartás június 12-én, szerdán 17 órakor lesz. A program az EFOP1.3.7-17-2017 nyertes pályázatnak köszönhetően valósul meg. A
rendezvényekre a belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel
várnak a szervezők.
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Befejeződtek a derekegyházi (Csongrád megye) templom
építési munkálatai. A templom avatására és megáldására ünnepi
szentmise keretében kerül sor június 16-án, jövő vasárnap 11
órakor. Az új, Szentháromság templomban a koncelebrációs
szentmisét Kiss-Rigó László püspök celebrálja.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bencze Ilona Költők társaságában című estjével folytatódik a
Dóm Művészeti Szalon rendezvénysorozata. A június 16-án, jövő
vasárnap 19 órakor a Szegedi Dóm Látogatóközpontban (Dóm
tér 16.) hallható előadáson a Jászai Mari-díjas, Érdemes művész
a magyar nyelv szépségeit – többek között - Balassi Bálint,
Arany János, József Attila, Petőfi Sándor versein, illetve Márai
Sándor prózáin keresztül mutatja be. Az irodalmi estre jegyek a
Szegedi Dóm Látogatóközpont jegypénztárában kaphatók.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Zarándoklatot szervez június 29-30-ra, Mátraverebélyre az
alsóvárosi ferences plébánia. A résztvevők szombaton a Szűz
Mária Szeplőtelen Szíve búcsún, vasárnap pedig Szent László
ünnepén vesznek részt, mely egyúttal a Lovasok zarándoklata is,
Máriabesnyőn pedig ellátogatnak a kegytemplomba. A részvételi
díj 14.000,- Ft, mely magába foglalja a szállást és az étkezést is. Az
alkalomról érdeklődni az alsóvárosi plébánián, illetve Mártáné
Nagy Katalinnál lehet a 30/442-9637-es telefonszámon.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök várja azoknak a 18.
életévüket már betöltött férfiaknak jelentkezését, akik hivatást
éreznek arra, hogy papként vállaljanak lelkipásztori szolgálatot a
Szeged-Csanádi Egyházmegye közösségében, az idén
érettségiznek, vagy már korábban tettek sikeres érettségi
vizsgát, jó testi, szellemei, lelki állapottal rendelkeznek.
Akik erre a szolgálatra vállalkoznak, felvételi kérelmüket a
jelöltek közé saját kézzel írt levélben küldjék a püspök nevére és
címére: Kiss-Rigó László, Szeged, Aradi vértanúk tere 2., 6720.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro Cultura Christiana
díjat
adományozott
Szelestei
Nagy
László
irodalomtörténésznek, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
BTK Magyar Irodalomtudományi Tanszéke tanárának. A
kitüntetést a testület nevében a konferencia elnöke, Veres
András püspök adta át június 3-án, Budapesten.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Újabb adományokkal segítette a kárpátaljai magyar családokat a
Katolikus Karitász. A szervezet június 5-én - a Rákóczi Szövetség
fiataljainak segítségével - 50 db kerékpárt ajándékozott a rahói és
a nagybocskói vasárnapi iskolásoknak. A bicikliket a Katolikus
Karitász németországi jószolgálati nagykövete, Klaus Höhn
gyűjtötte a kárpátaljai gyermekeknek.

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.

