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Évközi 17. vasárnap

A szentmise olvasmányai

Július 29.

Szent Márta

Július 31.

Loyolai Szent Ignác

1. Ter 18,20-32 Ábrahám saját kora üzleti szokásai szerint
alkudozik Istennel, kezdve azzal, hogy 50 igaz
ember kedvéért kímélje meg Szodoma városát.
De végül kiderül, hogy tíz igaz ember sem él a
városban.
2. Kol 2,12-14

Krisztus megváltói művének köszönhetően Isten
megbocsájtotta
bűneinket,
új
életet
ajándékozott nekünk, és minden adósságot és
akadályt megszüntetett életünk felé vezető
útján.

3. Lk 11,1-13

Jézus az Istenhez fűződő kapcsolathoz, az
imádsághoz szükséges megfelelő lelkület
kialakítására tanítja követőit.

Az imádság
Mi újat hozott Jézus az imádságban? Az ima minden vallásnak
lényeges

eleme,

engesztelés

akár

formájában

dicsőítés,
jut

hálaadás,

kifejezésre.

kérés

vagy

Megnyilvánulhat

pusztán szavakban, de kísérheti testtartás, viselkedés vagy
tevékenység. A tettekben való megnyilvánulásnak legnagyobb
Isten ezt a világot vezeti a természetfölötti cél felé, a
megváltás ennek a világnak szól. Itt a természet egészen
természet. Benne van a lehetőség, hogy megadja kenyerünket,
nyersanyagot és energiát szolgáltasson gazdasági és kulturális
életünkhöz, s hogy sok örömnek és nemes érzésnek forrása
legyen. De a természet egyúttal ellenségünk is lehet.
Katasztrófákat zúdít ránk, termeli a fertőző bacillusokat, az
ártalmas vírusokat és mindenképpen megmutatja, hogy a
felette való uralom megszerzése nem könnyű. Amellett a
természet bennünk is egészen természet. Az ösztön, hangulat
és szenvedély gyakran feldúlja belső békénket, megkeseríti az
együttélést, testünk sebezhető, lelkünk fogékony a
szomorúságra, a lehangoltságra és a kételkedésre. Az ősök
bűne vagy betegsége az utódok sorozatán át is érezteti hatását.
Mégis meg kell látnunk, hogy ez a természet az emberi
naggyálevés színtere. Néha játéktér, de legtöbbször küzdőtér
és csatatér. Alkalmat ad a munkára, kezdeményezésre,
kísérletezésre,
védekezésre,
önmegtagadásra,
egymás
felkarolására és önfeláldozásra.

foka az áldozatbemutatás. Ennek alapvonása a felsőbb

Gál Ferenc

Keresztelő János is tanította hallgatóit. A tanítványok bizonyára

hatalomnak ajándékkal való elismerése. A vallástörténet sok
adatot megőrzött arról, hogy a gyarló és kiszolgáltatott ember
hogyan igyekezett belekapaszkodni egy felsőbb misztériumba.
A pogányoknál az istenkép homályos volt. Az ő isteneik csak
felnagyított emberek voltak, akik szeszély szerint avatkoznak
be az emberek életébe, ezért úgy gondolták, hogy sok szóval és
nagy ajándékkal lekötelezhetik őket. Jézus imája a mennyei
Atyára irányul, aki tudja, mire van szükségünk, mielőtt még
kifejeznénk kéréseinket. Őt nem kell figyelmeztetni, hanem
inkább gyermeki bizalmunkat kell kifejezni előtte. Amikor Jézus
felhatalmaz, hogy Istent Atyának szólítsuk, új síkra emeli az
ember és Isten kapcsolatát. Az imának ez az élmény ad
tartalmat és formát. A „Miatyánk” ennek az új imának a
mintája. Lukács közelebbről megmagyarázza a Miatyánk
keletkezését. A tanítványok látták Jézust imádkozni, s akkor
kérték, hogy tanítsa meg őket is az imára, mint ahogy
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észrevették, hogy Mesterük nem köti magát hagyományos

Boldog szülők (32.)

kötött

A NAGY TALÁLKOZÁS

szöveghez

és

formákhoz.

Neki

van

közvetlen
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mondanivalója, és mindazt keresettség nélkül fejezi ki. Lukács

A tudás

egyébként rövidebben közli a szöveget. Valószínűleg ez a

Áldásban részesülni. Csodálatos, de ma csak nagyon kevéssé
ismert érzés. Az Egyház hivatalos áldásai között szerepel a

régebbi változat. Máténál a „mennyei” Atyát szólítjuk meg, s
nála még ez a két kérés szerepel, mint többlet: legyen meg a te
akaratod és szabadíts meg a gonosztól.
Az egyház a mindennapi életben Máté szövegét használja,
amely egy megszólításból és hét kérésből áll. Forma szerint
hasonlít a Tizennyolc kérés című imához, amelyet a zsidók akkor
is használtak, és ma is használnak, de megkülönbözteti attól az
egyszerűség és a közvetlen szabadság, amellyel Istent

szülők által a gyermekeikre adott áldás is. De ezt vajon hány
szülő tudja?
Megkapni a tanúságtétel és a kötelesség küldetését. Amikor
egy ünnep vagy egy találkozás után elbúcsúzunk, mindig sok
ígéretet teszünk. Gyakran a jövőre vonatkozva ígérünk meg
dolgokat: „Soha nem fogjuk elfelejteni egymást!” Ha az ünnep
szép volt és örömteli, vágyunk rá, hogy újra találkozzunk, és
ugyanakkor úgy érezzük, hogy általa gazdagodtunk is. A

Lukács a Miatyánkhoz kapcsolja a kérőimáról szóló tanítást. A

gyerekek is észrevehetik, hogy vannak olyan események és
találkozások, amelyek megváltoztatják az ember életét. És a

kérésbe nem szabad belefáradni. De valójában ő is Isten

mise ezek közül is a legnagyobb.

atyaságát világítja meg, mert csak ez bátorít fel a kérésre. Az

HÁROM FONTOS PILLANAT

emberek általában nem szeretik, ha alkalmatlankodnak nekik.

A mindennapi életre nevelés
Töltsd a lehető legtöbb időt a fiatalokkal” -Don Bosco-nak ez a

megszólítja.

Egy-egy kérést csak azért teljesítenek, hogy megszabaduljanak
a zaklatástól. Jézus az életből veszi hasonlatát. Ha valakihez
éjjel bezörget a barátja, hogy adjon neki kölcsön kenyeret, mert
vendége érkezett, a házigazda inkább teljesíti a kitartó kérést,
mert nem akarja feláldozni a maga és a családja nyugalmát. Ha
tehát az ember, akiben a jó mellett sok önzés és szeszély is van,
kenyeret kérő gyermekének mégsem ad követ, mennyivel
inkább jót tesz gyermekeivel a mennyei Atya. A példabeszédből
elsősorban azt kell kiéreznünk, hogy Jézus nem átallja az Atyát
úgy bemutatni, mint a zaklatást megunó férfit. Sőt Lk 18,1-7-ben
még élesebb a hasonlat. Az igazságtalan bíró is teljesíti a kérést,
ha valaki állhatatosan kitart kérése ismétlésében. A bizalomban
és az állhatatosságban odáig kell menni, hogy valóban
feltételezzük Isten végtelen irgalmát és leereszkedését.
A meghallgatás kifejezésénél Lukács ezt írja: Mennyivel inkább
adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle. Az
ő stílusában - főleg az Apostolok Cselekedeteiben - a Szentlélek
a nagy ajándék, amely Isten gyermekeivé tesz bennünket és
biztosítja örökbefogadásunkat. Ha valaki ezt a legnagyobb
ajándékot megkapja, bizonyos lehet, hogy az Atya a kisebbeket
sem tagadja meg tőle. Viszont a Szentlélek megvilágosít arra is,
hogy mit és hogyan kérjünk, továbbá erőt ad a kitartásra.
A negyedik evangéliumban - főleg az utolsó vacsora
beszédeiben - egyre inkább ismétlődik az a felhívás, hogy Jézus
nevében kérjünk. Ez akkor már az egyház liturgikus gyakorlata
volt. Jézus, a Közvetítő és a Főpap az Atyánál van, és közbenjár
értünk. Bennünket képvisel, tehát jogunk van az ő nevében
imádkozni. A keresztségben őt öltöttük magunkra, s azért
vagyunk az Atya gyermekei, mert az ő vonásait hordozzuk.
Imádságunk is folytatása annak a hódolatnak, amelyet ő a
földön megkezdett.
Gál Ferenc

tanácsa, melyet a szaléziekhez intézett, csak látszólag egyszerű.
A Megelőző Módszerben a fizikai és lelki közellét felnőttek és
gyerekek között nagyon fontos és kikerülhetetlen. „Abból a
célból, hogy megőrizzük a gyermek veleszületett csodálkozási
képességét, a gyermeknek szüksége van legalább egy felnőtt
társaságára, akivel megoszthatja ezt a képességet, és aki újra
felfedezi vele a minket körülvevő világ izgalmasságát és
titokzatosságát”- írja Rachel Carson. A túlságosan elfoglalt
szülők gyakran többet is próbálnak tenni gyermekeikért, mint
amennyit a nap huszonnégy órája lehetővé tesz. Ezért van az,
hogy esténként fáradtnak és frusztráltnak érzik magukat, sőt
kudarcélményük is van. A nap egy sor tennivalóval és vággyal
kezdődik, és egy ugyanolyan hosszú listányi kielégítetlen
vággyal fejeződik be.
A gyerekeknek nem elég, hogy megteszünk értük bizonyos
dolgokat. Ha a szülők csupán elviszik őket az iskolába, elkészítik
nekik a legegészségesebb uzsonnát, megveszik nekik a
legdivatosabb játékokat, nem fogják elérni a legfontosabb célt.
Amire a gyerekeknek igazán szükségük van, az a szülők
társasága. Ha ezt elfelejtjük, olyasmit veszítünk el, ami több,
mint a nap néhány órája.
A Megelőző Módszer mélységesen humánus, az együttélésre
alapszik és azokra a jelentéstartalmakra, amelyektől ez az
együttélés gazdaggá, kielégítővé, vonzóvá és építővé válik.
Minden napnak megvannak azok a különleges pillanatai,
amelyek nem kerülnek sok időbe és különösebb fáradságba, de
nevelési szempontból nagyon sokat jelentenek. Például a
következő három:
Közös étkezés
Egyre több „Forma l-es”, rohanó család létezik. Sokak számára
a közös étkezés szertartása már rég leáldozott. Valaha elsősorban a vacsora - azt a pillanatot jelentette, amely
egybefogta a családot. Ez volt a vízválasztó a nappali káosz és
az éjszakai pihenés között.

XIII/30.
5

TORONYIRÁNY

2019. július 28.

6

„A vacsoraidő volt az - írja egy édesanya - amikor mindig
megéreztük, mennyire fontosak vagyunk egymás számára a jó és

Vasárnapi jegyzet

a rossz pillanatokban is. Pihentető percek voltak: elmeséltük
egymásnak, hogy kivel mi újság, beszélgettünk a problémákról,

Egy évfordulóra

végigmentünk a nap eseményein, és terveket készítettünk
másnapra.”
Ha kicsit odafigyelünk, felújíthatjuk ezt a kihalófélben levő
szokást.

Mindig kétszeresen hatnak rám azok a nagyságok, akik
szerzetesek, papok - az Egyházamnak így elkötelezettjei, vagy

A közös étkezés mindenkinek igénye kell, hogy legyen
Lehet, hogy nem mindennap, de mindenképpen legyen ez egy

testvéregyházak

hasonló

szolgálattevői,

és

egyúttal

a

különleges pillanat, amikor összegyűlik a család.
Legyen derűs a hangulat

személye az Istennek Rajeczky Benjamin ciszterci zenetudós.

tudományban, művészetekben is jeleskedők. Ilyen választott

Bár harminc esztendeje eltávozott a földi életből, odaát ma is -

Fontos, hogy elkerüljük az ilyesfajta prédikációkat: „Ne
könyökölj az asztalra!”, „Ülj egyenesen!”, „Megírtad a leckét?”,
„Ne csámcsogj!” A vacsora nem illemtanóra és nem a
lelkiismeret-vizsgálat ideje.
Kapcsoljuk ki a televíziót
A kutatások kimutatták, hogy a családokban a televízió az, ami

már időn kívül - énekli-mondja az Úr dícséretét. Úgy, ahogyan
pásztói kiskertjében láttam életében breviáriumát imádkozni,
persze latinul.
Béni bácsi - így hívtuk, akik ismertük, szerettük, mivel őt
csak szeretni lehetett. Tudtam/tudtuk, a zenetudomány egyik

az étkezések alatt a leginkább elvonja a figyelmet. Fontos, hogy
a gyerekek tisztában legyenek azzal, hogy a családdal együtt

kiválósága,

töltött idő sokkal fontosabb, mint az, amit a tévé képernyője
előtt töltenek.

Akkor

maga

Kodály

Zoltán

vette

maga

mellé

a

Zenetudományi Intézetbe, amely az Akadémiához tartozott.
kérte

fel

helyetteséül,

amikor

dühöngött

a

Mindenkinek meg kell tanulnia mesélni és meghallgatni a
másikat

kommunizmus. Ekként biztosított neki védelmet, és persze

Mindig fennáll az a kockázat, hogy eljutunk a klasszikus
zsákutcába (Apa: „Mit csináltál ma?” Gyerek: ,,Semmit”). Azok a

gregorián nagymestere volt, fölfedezője (munkatársaival)

gyerekek, akik hallják, hogy a szüleik beszélgetnek a napi
eseményekről, később maguk is sokkal könnyedebben fognak

nevezünk.

beszélni sikereikről és kudarcaikról, az emberekről, akikkel
találkoztak, a gondolatokról, amiket hallottak. Fontos, hogy a

abszolut hallását ismerve, a zenében kiváló jártasságáért. A

annak a sajátságos változatnak, amit magyar-gregoriánnak

A jeles tudóst az emberi jóság egyik példájaként
ismertem.

Egyszerűen

csak

barátnak

vallotta

magát,

legkisebbek is szóhoz jussanak.
Legyenek meg minden családnak a kis szertartásai. Mondhatunk

szerzetesnek, ahogyan ferences körben szokás, jóllehet Szent

egy rövid köszönő imát, szétoszthatjuk a feladatokat (asztal
leszedése, mosogatás stb.), megünnepelhetjük a vállalásokat

Közvetlenséget, egyszerűséget - bármilyen furcsán

Bernát rendjének volt a tagja.

stb.
Közös olvasás

hangzik - a népdalok, a népzene világától is tanult. Elmélyült a

Sok szülő és tanár aggodalmaskodik azért, mert a mai gyerekek
és fiatalok nem érdeklődnek a könyvek és az olvasás iránt. Az

gyűjtött. Ki nem ismeri Kodály nevezetes Esti dalát? Ennek fő

írott szöveggel együtt jár a gondolkodás, a képzelőerő és a
kultúra. Az olvasásra nevelésnek azonban megvannak az

hangzott el a zeneszerző fölvevő gépe előtt.

csángók dallamvilágában, ott élt palóc földön, ahol Kodály is

állomásai: a szülőknek először fel kell olvasniuk a gyerekeknek,
aztán együtt kell velük olvasni. A szülők csakis saját példájukkal
tudják átadni a gyerekeknek a könyvek és az olvasás iránti
szenvedélyt.
Közös imádság
Könnyű és gyakori ez, amíg a gyerekek kicsik. Gyakran azonban
éppen akkor hagyjuk el ezt a szokást, amikor pedig a
legfontosabb lenne ahhoz, hogy együtt tartsa és lelkileg
gazdagítsa a családot. A szentmisén való közös részvétel is legalább a nagyobb ünnepeken – lelket, nagy lelket ad a
családnak.

dallama is Rajeczky Béni bácsi „házatáján”, Tar községben

Rajeczky Benjamin liturgia ismerete, ennek zenei
mélység-átélése elegendő lehetett volna, hogy a legkiválóbb
elismerést megkapja kortársaitól. Bár azok is tisztelték, akik
akkoriban a „hivatalosságot” képviselték az országban,
azonban igazán nem hívták fel rá a figyelmet. (Egy szerzetes
zenetudós lenne? Ezt bizony lehetetlennek tartotta az ateista
kormány!) Nagyságát persze csak emeli, hogy érdemi tudósok
sokáig vitatkoztak a Rajeczky Benjamin által hirdetettfölfedezett magyar gregoriánum változat hitelességén...
Életműve, élete által áldottnak mondhatjuk emlékét.

(Folyt. köv.)
Bruno Ferrero

Tóth Sándor
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hírek ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ információk
Az algyői plébánia közössége a plébánia hagyományos Szent Anna
búcsúját július 28-án, azaz ma 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.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mészáros Zsolt Máté orgonaművész ad hangversenyt július 31én, szerdán este 7 órától a Székesegyházban. A Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetemen 2017-ben végzett művész előadásai
során a klasszikusoktól a kortárs popzenéig kalauzolja a
közönséget. Ezúttal Ludwig van Beethoven, Wolfgang
Amadeus Mozart, Sigfrid Karg-Elert, Vincenzo Bellini és Charles
Tournemire műveit szólaltatja meg. A Dóm további
orgonahangversenyeinek időpontjai és a koncertek műsorai a
domorgona.hu világhálós oldalon olvashatók. Az alkalmakra a
belépés díjtalan.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Az újszegedi Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia nagytermében
(Torontál tér 4.) a csütörtökönként az este 6 órai szentmiséket
követően változatos témájú előadásokat szerveznek. Augusztus
1-jén Bohán Zoltán Márió mexikói élményeiről, az ott töltött 17
év tapasztalatairól tart beszámolót. Az újszegedi Társaskör
programjai nyitottak minden érdeklődő számára.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A felsővárosi Szent Miklós minorita templomban augusztus 1-jén
és 2-án tartják az Angyalos Boldogasszony ünnepét, a Porciunkula
búcsút az alábbiak szerint:
Augusztus 1. csütörtök
17.15 Rózsafüzér
17.45 Lorettói Litánia
18.00 Vigília szentmise –Román atya, pálos szerzetes (Bp.
Sziklatemplom)
Augusztus 2. péntek
7.00 Reggeli szentmise- bemutatja Kalna Zsolt, minorita szerzetes,
plébános
8.00 Egész napos szentségimádás
17.00 Rózsafüzér
17.40 Zsolozsma
18.00 Ünnepi szentmise – bemutatja Román atya, pálos szerzetes
(Bp. Sziklatemplom)
Az ünnepi szentmisét követően agapéra, szeretetvendégségre
hívják és várják a kedves testvéreket. Étel és ital felajánlásokat
szívesen fogadnak a szervezők.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Felvételt hirdet a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium a
2019/2020-as tanévre. A Szeged-Csanádi Egyházmegye
fenntartásában működő intézménybe azokat a diákokat várják,
akik felsőoktatási tanulmányaik magas szintű végzése mellett
igénylik a szakkollégium keresztény értékrendjét, vállalják a
szakkollégium
tanulmányi,
kulturális
és
közösségi
programjaiban való részvételt, és a közös diákéletet roma
társaikkal. Jelentkezni a Szegedi Keresztény Roma
Szakkollégium honlapján (www.szkrsz.hu), az online felület
kitöltésével lehet. További tájékoztatás a titkarsag@szkrsz.hu
e-mail címen, és a +36-20-450-4533 kérhető. A jelentkezés a
férőhelyek betöltéséig folyamatos.
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A szeged-alsóvárosi ferences plébánia hagyományos Havas
Boldogasszony búcsúját augusztus 3-án és 4-én tartják. A búcsú
a Dél-Alföld egyik legjelentősebb hagyományos eseménye. Az
ünnepre a ferencesek az idén is szeretettel hívják és várják a
zarándokokat. A program:
Augusztus 3., szombat
15.30 Nyitó szentmise a rózsafüzér társulatokért - Gyulay Endre
nyugalmazott püspök
16.30 Rózsafüzér imádság
18.00 Mise a hivatásokért - Hess Dénes
19.15 Zsolozsma
20.00 Görögkatolikus liturgia - Szaplonczay Miklós esperes
21:30 Keresztút
22.30 Szentségimádás
24.00 Mise az elhunytakért, virrasztás - Bezzegh Kelemen
Augusztus 4., vasárnap
07.00 Mise az édesanyai, édesapai hivatásokért - Wertheim
Mátyás plébános
09.00 Ünnepi szentmise a családokért - Komáromi Előd
magiszter, guardián
15.00 Imaóra a betegek gyógyulásáért
16.00 Mise a betegekért, idősekért, orvosokért és az ápolókért,
a betegek kenetének kiszolgáltatása - Zatykó László
17.30 Ünnepélyes zsolozsma
18.00 Hálaadó szentmise - Bucskó Nándor újmisés
Gyónási lehetőség a búcsú egész idején biztosított.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A felvidéki Ipolybalogon augusztus 4-én rendezik a XV. Ipolybalogi
Szentkorona ünnepséget annak emlékére, hogy 1304-ben a
Szentkorona a település templomában töltött egy rövid időt. Az
ünnepi szentmisét 10.30-kor Kiss-Rigó László püspök celebrálja.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Felvételt hirdet a 2019/2020-as tanévre a szegedi Szent Imre
Szakkollégium. 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.
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