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Évközi 16. vasárnap

A szentmise olvasmányai

Július 22.
Július 23.

1. Ter 18,1-10a Ábrahám alázattal és szeretettel vendégül lát
három titokzatos vándort, akik Isten üzenetét
tolmácsolják számára.

Július 24.
Július 25.
Július 26.

Szent Mária Magdolna
Szent Brigitta szerzetesnő, Európa
társvédőszentje
Árpád-házi Szent Kinga szűz
Szent Jakab apostol
Szent Joakim és Anna, a Boldogságos Szűz
Mária szülei

2. Kol 1,24-28 Pál apostol örömmel vállal minden áldozatot
küldetésének teljesítése érdekében: hogy az
evangéliumot eljuttassa és megismertesse a
pogányokkal is.
3. Lk 10,38-42 Jézus tanító útja során betér egy faluba, ahol egy
testvérpárnál,
Máriánál
és
Mártánál
vendégeskedik, és emlékezetes tanítást ad arról,
hogy mi az igazán fontos az életben.

Jézus Márta és Mária házában

A vallás területén túl kell mennünk a lélektani
megállapításokon. Itt abból indulunk ki, hogy az ember egész létben
függ Istentől mint teremtőjétől és végső céljától. Ezért csak akkor
eszmél magára teljesen, csak akkor éli át feladatait, ha ezt a függést
elismeri. Vagyis nem egyszerűen természeti képződménynek tudja
magát, hanem teremtménynek, akit az örök isteni szeretet tart a létben
és a gondviselés vezet célja felé. Erőit sem úgy tekinti, mint véletlen
adottságokat, hanem mint értéket, amelyet kamatoztatnia kell. Célja
sem egyszerűen a földi és közösségi létbe való beilleszkedés, hanem
azon felül az erkölcsiség kialakítása és az örök élet adottságaiba való
beöltözés.
A keresztény teológia a vallásos bensőségnek még további
jegyeit sorolja fel. Nem elvont isteneszméről beszél, amelyre a világból
következtethetünk, hanem arról az Istenről, aki a kinyilatkoztatásában
természet fölötti módon kitárult az ember előtt, s nekünk is megadja a
lehetőséget, hogy hittel, reménnyel és szeretettel válaszoljunk
közeledésére. Az apostol azt nevezi „benső embernek”, aki a hitben
magára öltötte Krisztus lelkületét és gyökeret vert a szeretetben (Ef
3,16). Amikor ma vallásos gondolkodás szekularizációjáról beszélnek, az
ilyen mélységek elvesztésére gondolnak.
Gál Ferenc

A felebaráti szeretet fontosságának a hangsúlyozása után olyan
epizód következik, amely a tanítvány életének egy másik
nélkülözhetetlen vonására, Jézus szavának figyelmes
hallgatására hívja fel a figyelmet. Az evangélista minden
bizonnyal nem véletlenül helyezte el ezt a jelenetet az irgalmas
szamaritánusról szóló példabeszéd után, hanem a perikópák
sorrendjével is jelezni kívánta, hogy a keresztény élethez mind a
felebaráti szeretet, mind pedig a Jézus szavára való figyelés
lényegileg hozzátartozik. Az aktivitás nem zárhatja ki az
elcsendesülést.
A Jézus kijelentésére (42. v.) összpontosító elbeszélés, amelyet
formai szempontból mondástörténetnek nevezhetünk, Lukács
saját forrásából (SLk) származik. A két testvér neve – Márta és
Mária – a János-evangéliumban is megtalálható. Itt Lázárnak,
Jézus barátjának a nővéreiként szerepelnek, és Betánia a
lakóhelyük (Jn 11,1-2; 12,1-3). Említésre méltó, hogy Márta a Jn
12,1-3-ban is úgy jelenik meg, mint aki felszolgál. Mária viszont
ez esetben nem azzal tűnik ki, hogy Jézus tanítását hallgatja,
hanem azzal, hogy megkeni a lábait. Jézusnak azonban itt is
védelmébe kell őt vennie azokkal szemben, akik tettét
kifogásolják (Jn 12,4-9). A Lukácsnál és Jánosnál található
elbeszélések mutatják, hogy a nővérek nevei és a Jézushoz
fűződő közelebbi ismeretségük az őskeresztény hagyomány
részei voltak. A hagyomány mögött pedig történelmi
visszaemlékezések állnak. Lukács azonban nemcsak egy
érdekes múltbeli esetet kíván elmondani, hanem az ősegyház
helyzetét, az egyes keresztény közösségeket is szem előtt
tartja. Ezek a két testvérben önmagukat ismerhetik fel.
Jézusnak, az úrnak a figyelmeztető szavai immáron közvetlenül
nekik szólnak.
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A bevezető mondatban Lukács ismét nyomatékkal említi, hogy
Jézus úton van. Egy faluba érkezik, amelynek a neve nincs
megadva. Lehetséges, hogy az evangéliumot megelőző
hagyományban az epizód lokalizálva volt (mint a Jn 11,1 és 12,1ben), és Lukács volt az, aki a helységnevet elhagyta. Feltűnő,
hogy a jeruzsálemi útról szóló beszámoló nagy részében (9,5118,24) nem szerepelnek helységnevek. Az evangélista kizárólag
a végső célra, Jeruzsálemre (vö 9,51) kívánta irányítani az olvasó
figyelmét, ezért minden más nevet elhagyott.
A faluban egy Márta nevű asszony fogadja be Jézust a házába.
Márta arám név, amelynek jelentése: „úrnő”. A befogadás
ténye arra utal, hogy ő a „gazdasszony”. Mártának van egy
nővére, akit Máriának hívnak. A név jelentését az Lk 1,27-tel
kapcsolatban említettük már. Mária Jézus lábához ül, és
hallgatja tanítását. Ez egyértelműen a tanítvány magatartása.
Szent Pál például „Gamáliel lábánál” részesült oktatásban
(ApCsel 22,3). Egészen újszerű a rabbik felfogásával szemben,
hogy egy nő „hallgatóként”, vagyis tanítványként jelenik meg. A
rabbik ugyanis a Törvényt nem magyarázták nőknek. Jézus
viszont ezen a ponton is áttörte korának korlátait. Az
ősegyházban már egészen természetes az asszonyok oktatása
(vö. ApCsel 16,13 köv.; Róm 16,1).
A Jézusra figyelő Máriával szemben Mártát teljesen a szolgálat
köti le. Ő Jézus anyagi ellátását kívánja hiánytalanul biztosítani.
Világos az ellentét: Mária Jézustól fogadja el tanítását, Márta
viszont Jézusnak akar adni bizonyos dolgokat. Márta a szolgálat
közben Jézushoz lép, és szemrehányását juttatja kifejezésre
nővére iránt, sőt közvetetten Jézus iránt is. Ugyanakkor arra
kéri őt, hogy figyelmeztesse nővérét a szolgálatban való
részvételre.
Válaszát Jézus kettős megszólítással kezdi, amely jelzi már,
hogy komoly, megfontolandó figyelmeztetés következik (vö. Lk
22,31; ApCsel 9,4). A válasz tartalmát a szövegtanúk eltérő
módon közlik, tehát szövegkritikai problémával állunk szemben.
A biblikusok azonban eléggé egységesek a probléma
megoldásában: azt a változatot fogadják el, amelynek a
fordítását fentebb megadtuk. A többi változat („Kevés
szükséges...”; „Kevés szükséges vagy egy...”) másodlagosnak
tűnik, mert enyhíteni igyekszik a figyelmeztetés keménységét. A
kijelentés eredeti formájában jól kifejezésre jut az ellentét a
„sokféle szolgálat” (40.v.) és az „egy szükséges” (42.v.) között.
Jézus tehát arra hívja fel Márta figyelmét, hogy az ő
jelenlétében nem lehet annál fontosabb teendője valakinek,
mint őrá figyelni, s szavait nyitott lélekkel hallgatni és
befogadni.
A keresztény hagyomány Mártában az aktív, Máriában pedig a
kontemplatív élet megszemélyesítőjét látta, és Jézus záró
kijelentéséből sokszor a kontemplatív élet értékesebb mivoltát
olvasta ki. Úgy tűnik azonban, hogy az ilyen jellegű éles
szembeállítás
nem
felel
meg
a
szöveg
eredeti
mondanivalójának. Az előző szakaszban az irgalmas
szamaritánus példabeszédében, Jézus éppen a cselekvés
fontosságát emelte ki, s a cselekvést nevezte meg az örök élet
feltételeként (10,28. 37). A Mártáról és Máriáról szóló epizódban
sem a cselekvést ítéli el vagy minősíti le, hanem azt a túlzott
aktivitást, amely róla – vagyis Jézusról – megfeledkezik. A
jelenet éppen azt akarja tudatosítani, hogy a mindennapi élet
különböző tevékenységei, a szolgáló szeretet tettei csak akkor
válhatnak maradandó értékké, ha Jézus szavainak a hallgatása
kíséri és hatja át azokat. J. A. Fitzmyer megfogalmazása szerint
a kereszténynek a cselekvésben kell szemlélődővé
(contemplativus in actione) válnia.
Kocsis Imre
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Boldog szülők (31.)
A NAGY TALÁLKOZÁS
A misére a családban készülünk fel
Egyszer egy anya azt kérdezte, mikor kell elkezdenie lánya
nevelését. „Hány éves a kislány?” - kérdezte a szakértő. „Öt.”
„Öt?! Akkor rohanjon haza, mert már öt év késésben van!” Ha
ez érvényes az általános nevelés szempontjából, akkor
fokozottan az a lelki neveléssel kapcsolatban. A vallásos
folyóiratok és a papok egyre gyakrabban kapnak ilyen típusú
kérdéseket: „Hitben neveltem fel a gyerekeimet, de most, hogy
felnőttek, nem akarnak misére járni. Mit csináljak?” A válaszok
szinte mindig türelemre, imádságra és reménykedésre intenek.
Sok szülő őszintén hibásnak érzi magát, és azon gondolkodik,
vajon hol hibázott. Amikor a családban zajló lelki nevelésről
beszéltünk, azt mondtuk, hogy a lelki élet a „hangulati” nevelés
klímájában alakul ki.
Ennek a pedagógiának a fő irányvonalait a következőképpen
foglalhatjuk össze:
az, amit a szülők egymás között mondanak, fontosabb,
mint az, amit egyenesen a gyerekeknek mondanak;
a szülők viselkedése többet nyom a latban, mint szavaik;
soha nem szabad félni nyíltan kimondani azt a
gyerekeinknek, amit gondolunk, még ha határozott
„nemről” is van szó, mert bármi is a reakciójuk, világos
kapaszkodókra van szükségük.
De az egész legfőképpen azt jelenti, hogy azoknak a
szülőknek, akiknek fontos a gyerekeik lelki élete, komolyan el
kell gondolkodniuk saját hitükről. A családi kör állandó és
kölcsönös nevelés helyszíne. A szülők nevelik a gyerekeket, és a
gyerekek is, kérdéseikkel és viselkedésükkel nevelik a szülőket.
Nem lehet elvárni a gyerekektől, hogy komolyan vegyék a lelki
életet, ha mást se hallanak a szülőktől, mint autók, pénz,
ennivaló, iskola és pofonok!
A tudás
Amint erről már szóltunk, lelki téren a család sok esetben
kiindulópontja lehet különböző vallási megnyilatkozásoknak. A
megszokott, külsőleg is látható vallási formák nem jelentenek
mást, mint „üres skatulyát”, ha ezeknek a családban nem
tudnak értelmet adni. Nyilvánvalóan fontos a vallási információk
tökéletes ismerete, mert látjuk, hogy korunk tele van ezen a
téren tudatlansággal, akarathiánnyal. Nagyon fontos és
alapvető az a felfogás, hogy az Isten és a hit fogalmát a
fiatalokkal megkedveltessük.
Az igazi kockázat az, hogy a hitélet nagy gesztusai a legjobb
szándékok mellett is periférikusak maradnak a mindennapi
élethez képest, valami olyasmi, amit hozzáadunk ahhoz, „ami
számít” és aminek semmi köze az Egyházhoz, a Bibliához és a
szentségekhez.
A hittel teli életnek pedig olyannak kellene lennie, mint a víznek
a halak számára, olyasminek, ami életünk környezetét jelenti,
miközben létünk fontos dolgait végezzük.
Ez érvényes abban is, hogy ráneveljük gyermekeinket a
keresztény életnek arra a különleges és alapvető pillanatára,
ami a szentmise. A szentmise akkor lesz a gyerekek életének
része, ha felfogják és megélik azokat a jelentéstartalmakat,
amelyeket olyankor bemutatunk. Az ember örömből és nem
kötelességből megy misére. Bár nagyon sokan csupán azért
járnak el minden vasárnap, hogy kipipálják ezt a kötelességüket
is, és minden gondolatuk csak az, hogy minél hamarabb véget
érjen.
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Íme, néhány lényeges szempont, hogy ne csak ott legyünk,
hanem részt is vegyük a szentmisén. Valahogyan mindegyiket
az „elején” bele kell nevelni a gyerekekbe.
Felkészülni egy fontos eseményre és érezni az ünnepet. A
családban fontos, hogy megtanuljunk örömmel fölkészülni az
ünnepekre, a névnapokra és az évfordulókra - a barátokéra is -,
és előkészítsük a megfelelő hangulatot. Úgy kell a misére
gondolni, mint egy ünnepélyes eseményre, amelyre testünklelkünk ünneplőbe öltözik.
A találkozás öröme. Amikor rokonok vagy barátok látogatására
megyünk vagy fogadjuk őket, a gyerekeknek is részt kell venni
ennek
minden
szertartásában:
ölelés,
kézszorítás,
beszélgetések, ajándékozás.
Megbocsátás. Nehéz kiejteni ezt a mondatot: „Bocsáss meg.”
És éppilyen nehéz ezt is: „Megbocsátok.” De a mise kezdő
szertartásait csak akkor értjük meg, ha ennek élményét a
családban megszerezzük.
Egymás meghallgatása. Mennyire figyelünk egymásra a
családban? Nagyon keveset. A füleinket folyamatosan
elektromos hangok foglalják le. Így nagyon nehéz az élő,
egyszerű és közvetlen hangokra figyelni, amelyek a misében
„Isten Igéjeként” szerepelnek, és amelyeknek a hallgatók
szívéig kellene eljutni.
Hangos olvasás. Sok gyerek számára a felolvasás gyakran
egyszerű háttérzajt jelent.
Csendben maradni. Néha azt kellene játszani a gyerekekkel,
hogy „csöndben maradunk és figyelünk”.
Válaszolni. Amikor elmegyünk egy ünnepre, nem csak azért
megyünk, hogy hallgassunk. Beszélgetünk egymással,
megosztjuk emlékeinket és véleményünket, olykor világgá
kiáltjuk örömünket és egyetértésünket. A gyerekeknek meg kell
tanulniuk, hogy nem csupán azért járunk misére, hogy
hallgassunk és mi kapjunk. A misében az „Ámennel” és az
„Allelujával” kifejezzük egyetértésünket Isten Igéjével, a
Hiszekegyben pedig megerősítjük hitünket.
Egy közösség részének érezni magunkat. „Valahova tartozni...”
olyan élmény, amit a gyerekek általában nagy lelkesedéssel
élnek meg.
Ajándékozás. A gyerekeknek fel kell fedezniük a kapni és az
adni örömét is.
Emlékezés. A mai gyerekek és fiatalok gyakorlatilag csak a
jelenben élnek, egy szinte megszállottan „mindent, de azonnal”
követelő világban. Szükségük van arra, hogy megismerjék a
múltban élt emberekre és a régi történetekre való emlékezés
szépségét.
Atya. Ha ennek a szónak nincs élő és mély értelme a
mindennapi életben, akkor nem lesz az a szentmisében sem. És
a végén egyre inkább csak egy dadogva kiejtett szó lesz.
A testvériség jeleivel köszönteni egymást. Rámosolyogni a
szomszédokra, udvariasan köszönni, jót és boldogságot kívánni
annak, akivel találkozunk: a szeretet kultúrája itt kezdődik.
Közös étkezés. Otthon, az asztalnál megtanuljuk megosztani a
kenyeret és a szavakat. A gyerekek csak akkor érthetik meg a
mise alatt oly sokszor előforduló „vacsora” szó jelentését, ha ez
valóban megtörténik a családban.
Köszönetet mondani. A világosan kifejezett hála, a kölcsönös
tisztelet és elismerés - ezek legyenek a családi együttélés
legfontosabb tartóoszlopai.

Vasárnapi jegyzet

Törés

Törések mentén az élet. Hány adódik? Nehéz lenne
megszámolni.

Csupa

feltételes

módban

hangzanak

el

vélemények, „jövendölések”. Ez utóbbiak kevésbé! Hogyan írja
a zsoltáros? „Prófétáink nincsenek.” Pedig manapság zengzetes
szólamok, politikai kiállások hirdetik a jövőbeli kedvező
változásokat. A minap olvastam, hogy hány tonna műanyag
kerül a tengerekbe, s hogy a természet megadja magát az
ember önzésének...
Törések. Folyóirat került a kezembe, benne az egyik vers
ezt a címet viseli: Törés. A szerzője számomra ismeretlen
(Császár Viktória), de biztató, amiket ír. Optimista tollforgató,
mivel a törés-jelenségek mögött ezt látja: „Hol törés van, /
szeretet van, / A repedésben - / S a két fél összeér / Valahol egy
egészben.” Nem ilyen az élet? Ellentmondások útvesztőin át
történik. Nagyon egyszerű a régi mondás a házasságra
vonatkoztatva: „Nincsen kanál csördülés nélkül.” Nincs másutt
sem törés nélkül. Meg a szerelemben sem. Szerzőnknél
olvasom: „Van valami néma, / Láthathatatlan törés a világban, /
Törés van a legszebb / Szirmos virágban - / Soha semmi nem
passzol / Tökéletesen egybe, / Nem illik szívem a szívedbe, / De
ahol törés van, / Egy dolog biztos: / Van két fél, melyek /
hangtalan egymás felé nyúlnak, / S úgy ragaszkodnak /
Egymáshoz, hogy / A repedésben át / Mozdulatlan is / Egymás
felé kúsznak.”
Egyetlen egész a világ - tanúsítja a modern filozófia, a
teremtés eszméjében a tapasztalat: Ez az egység vonzza a
vágyat, mivel a szépség és a jóság megköveteli

az

összetartozást, de mivel emberi természetünk többször ütközik
még a természet rendjével is, küzdeni kell az egységért.
Ilyenkor nélkülözhetetlen félre tenni az önzést, valamiként
visszahódítani a paradicsomi teljesség-eszményt. Huizinga, a
keresztény művelődéstörténész mondja: „Valamiféle anyagi és
szellemi harmóniát kellene teremteni.”
A XXI. század vajon mire viszi?

(Folyt. köv.)
Bruno Ferrero

Tóth Sándor
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hírek ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ információk
A Zánkai Családi Erzsébet-táborban nyaralhatott 40 család a Szeged-Csanádi
Egyházmegyéből július 5 -7. között. Az Erzsébet-táborok kiemelt célja, hogy a
családok minőségi időt tudjanak közösen eltölteni, és hátrahagyva az
otthoni, hétköznapi problémákat, csak egymásra figyeljenek, együtt
játsszanak, szórakozzanak, sportoljanak, strandoljanak vagy ha ahhoz van
kedvük, egyszerűen csak pihenjenek. A Szeged-Csanádi Egyházmegye
CsaládKözPontja együttműködő szervezetként 200 főnek biztosított
kikapcsolódási lehetőséget. A jelentkezők az egyházmegye számos
települését képviselték Békéscsabától Csengeléig.
A 3 napos táborban a családok számos program közül válogathattak:
ugrálóvár, csúszda, trükkös biciklik várták az örökmozgókat, de lehetett óriás
társasjátékozni, íjászkodni, strandröplabdázni, minigolfozni, sőt még vicces
fizikaórán is részt vehettek a fiatalok. A legkisebbeket arcfestéssel,
babajátszóval várták az animátorok. A programban családi mozizás, valamint
Wolf Kati koncertje is szerepelt. A zárónap délelőttjén Kondé Lajos
pasztorális helynök celebrálta a tábori misét.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Békés Megyei Kormányhivatal Tudományos Tanácsa július 9-én tartotta
alakuló ülését, melyen Kozma Gábor, a Gál Ferenc Főiskola rektora alelnöki
megbízást vett át Takács Árpád kormánymegbízottól, a testület elnökétől. A
Tudományos Tanács munkájában másokkal együtt tanácsadóként vesz részt
az egyházmegye intézményeiből Gazsó Tibor a GFF innovációs főigazgatója,
valamint Vincze Gábor a GFF Gazdasági Kar dékánja, a megyei Orvoskamara
elnöke, továbbá Antal Zsolt a Gyula Televízió igazgatója, az NKE egyetemi
docense is.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Filharmónia Magyarország első alkalommal rendezte az Orgonák Éjszakája
elnevezésű programsorozatot, melynek során országszerte megszólalt a
hangszerek királynője. A július 20-án, hagyományteremtő céllal szervezett zenei
eseményen volt filmvetítés, vándororgona, zenegép, orgonatörténeti előadás,
orgona-bemutató, mini orgonakoncertek, gyerekprogramok, és egy kis
betekintés az orgonakészítés rejtelmeibe.
A cél a figyelem felhívása volt az orgonához kapcsolódó zenei élmények kultúra
formáló erejére, illetve értékes ismereteket közvetítése a hangszer
történelmével, működésével, építésével és jövőjével kapcsolatosan.
A szeged-tarjánvárosi Szent Gellért plébánia is kapcsolódott az országos
programsorozathoz: már az esti szentmisében is hallhatóak voltak
orgonaművek, 18.45-től pedig orgonahangversennyel folytatódott az alkalom.
Az előadó Simon Bálint kántor volt.
Az újszegedi Árpád-házi Szent Erzsébet templomban, valamint a Kalkuttai
Boldog Teréz templomban a szentmise után hangzott el Kovács Szilárd
„Intrada” című orgonaműve Lucz Ilona zongoraművész-tanár előadásában.
Négy nagyszabású esti koncerttel is várták az érdeklődőket Budapesten,
Szombathelyen, Szegeden és Pécsett. A Tisza-partján a Kodály Filharmónia
Debrecen kamarazenekara, Somogyi-Tóth Dániel orgonaművész és Csősz János
trombitaművész előadását hallgathatták meg az érdekődők.
A programsorozat másik érdekessége volt, hogy az este folyamán három rekord
kísérletre is sor került. Az eseményre komponált dallamokat az országban a
lehető legtöbb orgonán egyszerre szólaltatták meg. Ezenkívül az egyetlen
napon legtöbbször eljátszott kortárs orgonamű rekordját is megdöntötte az
Orgonák Éjszakája, hiszen Kovács Szilárd Intrada című műve július 20-án több,
mint 50 helyszínen hangzott el. Az egy művész által, egy nap alatt a legtöbbet
eljátszott, egy kortárs orgonamű rekord közreműködője Mészáros Zsolt Máté,
aki Kovács Szilárd darabját harmincszor harminc különböző helyszínen játszotta
el július 20-án.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Július 22-én, a hivatalos megnyitó ünnepséggel megkezdődik az ÁGOTA
(Állami Gondoskodásban élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért)
Országos Közhasznú Alapítvány tábora, amelynek a Békés megye Doboz–
Szanazug ad otthont. A hagyományos ÁGOTA táborba az ország valamennyi
megyéjéből érkeznek állami gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok.
A táborban önkéntesek teljesítenek karitatív szolgálatot a gyermekek és
fiatalok mellett. Az ÁGOTA alapítvány segítői több száz programmal
készültek a tíznapos találkozóra. A legnagyobbak között van, az ÁGOTA bál, a
Toldi verseny, a Ki Mit Tud, a Szépségverseny, de lesznek játékos és
sportvetélkedők, futball-, asztalitenisz-, csocsóbajnokság, valamint
kézműves- és készségfejlesztő foglalkozások, strand, kommandósbemutató
és lovasprogramok és rendőrautón érkező nyári mikulás.
A tábori programstruktúra részét képezik azok az ún. téma kiértékelő be- 
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szélgetések is, melyek a gyermekek saját életének aktuális problémáit és az
ezekre adható válaszokat tematizálják. Az össztábori programon a résztvevő
gyermekek
saját
elfogadhatóságukra,
szerethetőségükre
kapnak
visszajelzést, megerősítést, melyet egy, a Biblia üzenetét a gyerekek nyelvén
interpretálni tudó pap celebrál.
Ez a nagyszabású rendezvény 23 év tapasztalatát ötvözve, kiválóan segíti,
hogy a programokon résztvevő gyermekeknél és fiataloknál olyan attitűdök,
szociális kompetenciák és készségek erősödjenek, amelyek segítségével
önálló életüket meg tudják alapozni. A programstruktúrák hatására erősödik
önbizalmuk, növekedik aktivitásuk az önrendelkezés területén, fejlődik a
gyermekek közötti szolidaritás.
A cél: ráébreszteni a fiatalokat, hogy a korábbi életük során tapasztalt
nehézségeik ellenére, érdemeiktől függetlenül, elfogadható és
szeretetreméltó emberek. A tíz nap során olyan tapasztaláshoz segítik őket,
ami önbecsülésük újraértékelését hozhatja, és mindez egy reménytelibb
jövőt kínálhat számukra.
Ez a minden évben megrendezett országos találkozó, az ÁGOTA
szívdobbanása, melynek mottója az ÁGOTA Alapítvány alapítójának,
Kothencz Jánosnak a hitvallása: „Reményt ébreszteni, jövőt mutatni… A
bizalom sebeit gyógyítani ott, ahol a kiszolgáltatottság az úr.”.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giampaolo di Rosa orgonaművész ad hangversenyt július 24-én, szerdán
este 7 órától a Székesegyházban. Az olasz zeneszerző, zenekutató, tanár
sajátos felfogásban közelíti meg a performansz és az improvizáció
művészetét. A virtuóz művész műsorán Johann Sebastian Bach, Carlos
Seixas, Robert Schumann művei mellett saját darabjai is hallhatók. A Dóm
további orgonahangversenyeinek időpontjai és a koncertek műsorai a
domorgona.hu világhálós oldalon olvashatók. Az alkalmakra a belépés
díjtalan.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Az algyői plébánia közössége a plébánia hagyományos Szent Anna búcsúját
július 28-án, jövő vasárnap a 10 órakor kezdődő szentmise keretében tartja. Az
ünnepség meghívott vendége Fülöp Ernő kalocsai plébános. Az ünnepi
szentmisét a templomi lobogók által kísért körmenetben zárják a közösség
tagjai.
A búcsú miatt a szeged-móravárosi templomban (Kálvária tér 21.) a vasárnapi
szentmise 8 órakor kezdődik.
Az algyői búcsúra mindenkit szeretettel hívnak és várnak a szervezők.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A szegedi Szent Imre Szakkollégium felvételt hirdet a 2019/2020-as tanévre.
Elsősorban azoknak a katolikus fiataloknak a jelentkezését várják, akik
valamely szegedi felsőoktatási intézmény (Szegedi Tudományegyetem, Gál
Ferenc Főiskola) nappali tagozatos hallgatói, és valamely szegedi ifjúsági
közösségnek tagjai kívánnak lenni és/vagy otthoni egyházközségük tevékeny
tagjai. Az intézmény természetesen nyitott a testvéregyházak fiataljai felé is.
Az idei tanévtől két kollégiumi tagság-típus közül választhatnak a
jelentkezők: rendes szakkollégiumi tagság, illetve külső szakkollégiumi
tagság között.
A felvételivel kapcsolatban +36-20/453-8173-as telefonszámon, vagy a
szentimrekoli@gmail.com e-mail címen lehet érdeklődni. A szakkollégiumba
minden fiatal jelentkezését szeretettel várják.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Angol műveltségterületi levelező kiegészítő képzést indít a Gál Ferenc
Főiskolán tanító diplomával rendelkezőknek. A 4 féléves képzésre félévente
négy szombaton egész napos konzultációval kerül sor Szarvason, illetve a
szegedi a Dóm téri épületben. A képzés az angol nyelv tanítására jogosít az
általános iskola 1-6. osztályában, és államilag elismert, komplex felsőfokú
nyelvvizsgával egyenértékű. Jelentkezni a főiskola szarvasi, vagy szegedi
honlapjáról letölthető jelentkezési lapon lehet augusztus 27-ig.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ferenc pápa július 12-én új magyarországi főpásztorokról intézkedett. Udvardy
György pécsi püspököt a veszprémi érsekévé, Marton Zsoltot a Központi
Papnevelő Intézet rektorát váci püspökké nevezte ki.

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.

