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Évközi 21. vasárnap

A szentmise olvasmányai

Augusztus 27.

Szent Mónika

1. Iz 66,18-21

Augusztus 28.

Szent Ágoston püspök és egyháztanító

Augusztus 29.

Keresztelő Szent János vértanúsága

Isten Országa láthatatlanul alakul, valósul
meg a történelemben, mindenki számára
elérhető, és végső formájában a történelem
végén, annak céljában nyilvánul meg.

2. Zsid 12,5-7.11-13 Bátor hittel és töretlen reménnyel kell
szembenézni és megvívni a küzdelmet az
élet kihívásaival és próbatételeivel, melyek
valójában Isten gondviselő szeretetének
biztosítékai.
3. Lk 13,22-30

Mindenki meghívást kap az üdvösségre, mely
az élet egyetlen végső célja mindenki
számára, de csak az érkezik el oda, aki nem
arra törekszik, hogy feltétel nélkül mindig a
legkisebb ellenállás felé nyomuljon, aki nem
feltétlenül az élet könnyebbik oldalát, az
igénytelenebb megoldásokat választja.

Mondások a szűk és a zárt ajtóról

A történelmi fordulók minden intézményt próbára
tesznek, mert új meglátásokat, kezdeményezést, bátorságot,
józanságot és rugalmasságot követelnek. Ezt a lendületet nem
tudja mindenki követni. A fáradság, a lazaság mutatkozhat az
igehirdetésben és a mindennapi egyházi életben. Az apostoli
egyház a Jelenések könyvében vázolta fel a jövőbe vetett hitét,
s azt hagyta ránk, hogy az egyház élete nem diadalmenet.
Bőven van része küzdelemben, s a küzdelmek közepette kell
tanúságot tennie küldetéséről. Az ellenséges erők olyan
következetességgel jelentkeznek, mintha előre meg lennének
írva az élet könyvében, s olyan felsőbbrendűséggel, mintha az
isteni harag csészéit öntenék a földre. Az emberiség olyan
képet mutat, mintha mindig hajlandó lenne Istennel
kenyértörésre vinni a dolgot. A döntés csak az idők végén
következik be, s a győzelmet nem a hívők nagy száma csikarja
ki, hanem az Isten Igéje, a Hűséges és az Igaz, akinek a szájából
éles kard tör elő (Jel 19,15). A kép arra utal, hogy Isten szavának
teremtő erejével éri el a célját, nem fizikai eszközökkel. Hasonló
kifejezést találunk a 2Tessz 2,8-ban is: Szája leheletével győzi le
a gonoszt.
Gál Ferenc

A bevezető mondattal Lukács ismét Jézus útjának a végső
céljára, Jeruzsálemre hívja fel a figyelmet. Egyúttal azt is jelzi,
hogy az út egyes állomásain, a városokban és a falvakban Jézus
tanító tevékenységet folytat.
Az egyik alkalommal - a hely és az idő teljesen meghatározatlan
marad – valaki kérdést tesz fel Jézusnak az üdvözülők számára
vonatkozólag. A kérdés hátterében korabeli spekulációk állnak.
Az általános vélemény szerint, amelyet a rabbik is elfogadtak,
Izrael népének kiválasztása Isten részéről a nép minden
tagjának biztosítani fogja majd az üdvösséget: „Egész Izrael
részt kap az eljövendő világban” (Misna, Szanhedrin X, 1). A
zsidó apokaliptika ezzel szemben sokkal pesszimistább
véleményt képviselt: „Ezt a világot a Magasságbeli sokaknak
teremtette meg, de az eljövendőt csak keveseknek” (4Ezd 8,1).
Jézus nem ad közvetlen választ a kérdésre. Nem kíván
apokaliptikus látnok módjára pontos adatokat közölni a végső
eseményekről és az üdvözülők számáról. Ehelyett prófétai
felhívással fordul a hallgatókhoz. Arra buzdítja őket, küzdjenek
azért, hogy a szűk kapun át bejuthassanak Isten országába. Az
igyekezet és a küzdelem szükségességét a kapu „szűk” volta
indokolja meg. A jelző arra utal, hogy az Isten országába való
belépésnek komoly feltételei vannak. A felhívásból ugyanakkor
az is világos, hogy a bejutás a jelen időszakban még lehetséges:
aki megteszi a megfelelő erőfeszítéseket, átjuthat a kapun. A
mondással Jézus nyilvánvalóan a megtérésre, illetve a
megtérést követő új életvitelre akarta a hallgatóságot
felszólítani.
Jézus válaszának második fele a jövőre irányul. Eljön az idő,
amikor a kapun nem lehet többé átjutni. Bár sokan meg fogják
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kísérelni, de nem fog nekik sikerülni. A jelenlegi
szövegösszefüggésben a következő versek adják meg a bejutás
lehetetlenségének az okát: az ajtó be lesz zárva. A „sokan”
kifejezéssel Jézus nem az üdvözülők számát határozza meg,
hanem a megtérésre való felszólítását teszi nyomatékosabbá:
még nem érkezett el az az idő, még nyitva a kapu;
mindenképpen ki kell tehát használni ezt a lehetőséget.
A 25. versben Jézus arra a pillanatra koncentrál, amikor a
házigazda véglegesen bezárja a kaput, s a későn érkezők
egyszer s mindenkorra kint rekednek. Hiába kopogtatnak és
kérnek bebocsátást, csak elutasításban lesz részük. A kívülállók
arra is hivatkoznak, hogy ők már régebbről ismerik a
házigazdát, együtt ettek és ittak vele, sőt az ő utcáikon tanított.
Ezek a vonások mutatják, hogy a házigazdán magát Jézust kell
értenünk. A korábbi ismeretségre való hivatkozás azonban
hiábavaló. A csupán külsőséges kapcsolat igazi elkötelezettség
nélkül nem biztosítja a belépési jogot Isten országába. Az
elutasításban Jézus a Zsolt 6,9 szavait használja, s mint
„gonosztevőket” küldi el magától a későn érkezetteket. Az
Isten országából való kizárás végső oka tehát az, hogy az illető
nem az igaz úton járt, hanem gonoszságot cselekedett, s a
megtérésre való többszöri felszólítás ellenére sem változtatott
magatartásán. Az elmondottak alapján világos, hogy az
elutasításban azok a zsidó kortársak részesülnek majd, akik nem
használták fel azt a lehetőséget, hogy Jézus körükben
működött, és nem vették komolyan tanítását. Máté
párhuzamos helyén (7,23) az elutasítás azoknak a
keresztényeknek szól, akik nem élnek Isten akarata szerint. A
keresztényekre való alkalmazás Lukács szövege alapján is
lehetséges. Az üdvösséghez nem elegendő, hogy valaki hallott
már Jézusról, és valamilyen laza kapcsolatot tart fenn vele. Az
üdvösséghez komoly elkötelezettség szükséges.
Az Isten országából való kizárás „sírást és fogcsikorgatást”,
vagyis keserűséget és indulatot vált ki az érintettek részéről. Az
„ott” szócska jelzi, hogy az említett reakció a bezárt kapu előtt
történik. A kizártak elkeseredését és haragját azonban nemcsak
a házigazda elutasító szavai váltják ki, hanem az is, hogy
bepillanthatnak az ünnepi terembe, ahol az ősatyák és a
próféták mellett a pogányok is asztalhoz telepedhetnek. A
pogányok érkezését Jézus szemléletesen a négy világtáj
felsorolása által mutatja be (vö. Zsolt 107,3). A kijelentés
hátterében azok a prófétai jövendölések állnak, amelyek a
népek végidőbeli zarándoklatát hirdetik meg Sion hegyére (Iz
2,2-4; 49,12; Mik 4,1-2), ahol Isten a végső napon örömlakomát
rendez majd minden nemzet számára (Iz 25,6).
A szakasz utolsó mondata (30. v.) minden bizonnyal Lukács
szerkesztői tevékenységének következtében került erre a
helyre. A mondást a biblikus szaknyelv „vándormondásnak”
nevezi, mert különböző szövegek végére végkövetkeztetésnek
került (Mk 10,31; Mt 19,30; 20,16). Elsőkről van benne szó, akik
utolsók lesznek, illetve utolsókról, akik az első helyre kerülnek.
Az „elsők”-ön az izraelitákat, mint Isten választott népét
érthetjük, az „utolsók”-on pedig a pogányokat. Figyelemre
méltó azonban a határozott névelő hiánya. A mondat értelme
tehát a következő: az elsők közül némelyek utolsókká, az
utolsók közül pedig némelyek elsőkké válnak. A mondás tehát
nem abszolút módon fordítja meg a zsidók és a pogányok
üdvtörténeti szerepét. A választóvonal nem annyira a zsidók és
a pogányok között van, hanem a gonoszságot cselekvők (27. v.)
és a szűk kapun bejutni igyekvő igazak (24. v.) között. A mondás
ezáltal nem teljes kizárást hirdet meg a zsidók számára, és nem
teljes biztonságot ígér a pogányoknak, hanem Jézus
személyének és tanításának komolyan vételére szólít fel
mindenkit.
Kocsis Imre
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Boldog szülők (36.)
„ANYA, APA, HAGYJATOK ÁLMODNI!”
Az érzelmi intelligencia
Újra felfedezni az edzőtermeket a lélek számára. A test számára
készült edzőtermeket nagyon sokan látogatják, mert a modern
élettől elgémberedik a test. Vajon miért nem foglalkozunk
éppen ennyit a lelkünkkel, ami még többet szenved? Létesíteni
kellene „felélesztő” tereket a lélek számára, főleg a
gyerekeknek és a fiataloknak. Don Bosco úgy gondolta, hogy az
ő kápolnái ilyenek. Olyan helyek, ahol a cselekvés harmóniában
van az érzésekkel és a lelkiséggel. Mennyit tesznek igazából a
szülők azért, hogy gyermekük lelki élete is fejlődjék?
Megújított kapcsolatra van szükség a valósággal. A gyerekeknek
és a fiataloknak van egy szűrőjük, ami megakadályozza normális
kapcsolatukat a valósággal. A televízió bizonyos értelemben
„gyermekgyilkos”: olyan párhuzamos valóságot alkot, amely
megváltoztathatja az igazit, és nem teszi lehetővé a
gyerekeknek, hogy fölfedezzék a képességeiket és
lehetőségeiket. „A nagypapának miért van csak egy élete,
amikor az én videojátékom főszereplőjének tíz van?” -kérdezte
egy kisfiú a nagyapja temetésén. Az álmok és a képzelet vágyait
mesterséges módon elégítik ki a gépek. Az a tény is, hogy a mai
gyerekek egyre inkább elszoknak az olvasástól és az írástál, csak
csökkenti az önállóság tereit. Újfajta analfabetizmus alakult ki:
nem
vagyunk
képesek
elcsodálkozni,
gondolkozni,
rácsodálkozni valamire. Lehet, hogy mindannyiunknak
emlékezni kéne Einstein szavaira: „Aki elvesztette a
csodálkozás képességét, az halott ember.”
Teret és eszközöket adni a gyerekeknek a képzeletük számára. A
képzelet lehetővé teszi az embernek, hogy energiatartalékokat
halmozzon föl, mérlegelve a lehetőségeit. A képzeletnek
köszönhetően fejlődik a kreativitás, és következésképpen az
alkalmazkodásnak és az innovációnak azok a képességei,
amelyekre a mai korban nagyobb szükségünk van, mint eddig
bármikor. A szülők rendelkezésére állnak a legegyszerűbb
eszközök a játék, a mese, a barkácsolás, az olvasás. A játék nem
kompenzáció, hanem nagyon fontos szükségszerűség. A
mesékkel túljuthatunk szorongásokon és félelmeken. Az
azonosulás mechanizmusán keresztül megkönnyítik az alapvető
értékek megtanulását. Az az öröm, hogy valamit a saját
kezünkkel készítünk el, egyedülálló nevelési tevékenység. Az
aktív kezek felszabadítják a lelket.
Éljük meg ezeket az élményeket saját gyerekeinkkel. Az egyik
legnagyobb ajándék, amit a szülők gyerekeiknek adhatnak, az
idő. Együtt lenni velük, velük csinálni dolgokat, velük álmodozni:
ez az, ami a kis dolgokat felejthetetlen pillanatokká teszi. A
szülő-gyerek kapcsolatnak „közös időre” van szüksége.
KETRECBEN A VEREBEK ELPUSZTULNAK
A természet szeretete
A Don Bosco életéről szóló film első változatának ez volt a címe:
„Isten földművese.” A szent biztos nem bánta volna ezt a
címet: érzései és élményei a természettel kapcsolatban mindig
is egy földműves érzelmei maradtak: robusztus érzelmek és
valós élmények. Egyébként maga Jézus is gyakran beszél a
magvetőről, szőlőről, aratásról, fügefáról, ami nem terem
gyümölcsöt; jó pásztorról és mezei virágokról.
Don Bosco meglepően modernül szemlélte a természetet:
számára lelki életének nélkülözhetetlen inspirálója volt, az
emberi egyensúly elsőrendű forrása. Tehát a nevelés
alapvetően fontos eszköze.
Társadalmunk egyik kockázata az, hogy elveszíthetjük a táj
gyönyörködésében rejlő érzéki örömöt, a föld színének és a
tiszta levegőnek a csodálatát, a víz énekét, a gyaloglás erejét.
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Don Bosco törekedett arra, hogy tanítványaiban kifejlessze a szép,
a természetes és az esztétikus iránti érzékenységet, és mindezt a
természet segítségével tette. Elmesélte a gyerekeknek, hogy
amikor késő este, egy fárasztó nap után fölment a kis szobájába:
„az erkélyre érvén megálltam, hogy megcsodáljam az égbolt
határtalan tereit, a Göncölszekeret. Felnéztem a holdra, aztán a
bolygókra, aztán a csillagokra; megcsodáltam a szépséget, a
nagyságot, a csillagok sokaságát, a köztük levő végtelen
messzeséget, a távolságot, ami tőlem elválasztja őket; és ahogy
ezekbe
a
gondolatokba
mélyedtem,
fölszálltam
a
csillagrendszerekig, és még azon is túlra... annyira, hogy
beleszédültem. A világegyetem olyan hatalmas, olyan isteni mű...”
Nem elégedett meg azzal, hogy csak beszél róla. Azt akarta, hogy a
tanítványai megőrizzék a kapcsolatot a természettel. Kitalálta az
„agroturizmust”, a többnapos kirándulásokat, a szabadtéri
iskolákat. Ezek voltak az ő híres „sétái”. Fiatalkori turizmus és
kirándulások a legkülönbözőbb és legelőreláthatatlanabb
módokon, az improvizáció és az optimizmus légkörében: a
Monferrato és a Langhe dombjain át diákjai és nevelői társasága
olyanok voltak, mint a vándorok, mint a tanulmányi kiránduláson
lévő osztály, egy mozgó népszínház, vallásos zarándoklat.
A szünidő mindig jó lehetőség arra, hogy elvigyük a gyerekeinket a
természet iskolájába, ahol annyi mindent lehet csinálni és tanulni.
Az érzékek felébresztése. Ez az intelligencia kulcsa - amit sok szülő
elfelejt átadni a gyerekeknek. Az egyik legkellemesebb és
legszórakoztatóbb módja a kíváncsiság felkeltésének, ha hosszú
felfedező sétákra indulunk. Lassan kell sétálni a gyerekekkel, és
elmagyarázni, hogy a legérdekesebb dolgok gyakran nagyon kicsik
és elrejtőznek a szem elől. Ha belemerülünk a természetbe, azzal
megnyitjuk a lélek ajtajait: föltárul előttünk a formák, a színek, az
anyagok, a hangok, az illatok, az ízek világa.
A természeti környezetből könnyen juthatunk a társadalmi
környezetbe: a szülők megtaníthatják a gyerekeknek, hogyan kell
hallgatni, nézni, figyelni a nem szóbeli üzenetekre is.
Újra megtalálni az aktív csodálkozást. A mai gyerekek nagyon jó
nézőközönség. Kétségkívül nagyon sok látványinger éri őket,
ugyanakkor passzívak és hamar elunják magukat. A természet
feléleszti a csodálkozást. Egy olyanfajta csodálkozást, ami szép
lassan, ahogy az ember megtanul „részt venni benne”, úgy tágul ki.
Vonzó csodálkozás ez, mert kaland és felfedezés szövi át.
Megtanulni a türelmet és az alázatot. Ki kell menni a szabadba, hogy
felfedezzük a természetet: azt, hogy nem mi vagyunk a világ
közepe. És ahhoz, hogy felfedezzük, meg kell tanulni csöndben
maradni, visszahúzódni, várni, olykor elrejtőzni, hogy ne zavarjunk
és ijesszünk meg senkit és semmit. Mindez nehéz egy olyan gyerek
számára, aki zajos világból érkezik, ahol könyökölni kell a legjobb
helyekért, ahol toporzékolni kell, gyorsnak lenni és harcosnak. A
természet az alázat nagy iskolája.
Egy másik nehéz lecke a városból érkezőknek: felvenni a természet
ritmusát. A természet nem film: az élet nincs felgyorsítva, sőt:
minden időt kihasznál, hogy szárba szökkenjen, megszépüljön,
fejlődjön az évszakok, az évek, az évszázadok során. Várakozásból
és türelemből épül fel. A gyerekek csak akkor tudják megtanulni az
élet szeretetét, az ökológiától a tudatig, a teremtéstől a Teremtőig
vezető utat bejárni, ha irányított kapcsolatuk van a természettel. A
„lakás-gyerekek” korszakában a szalézi pedagógia eme aspektusa
zseniális és alapvetően fontos. Egy nagy és felejthetetlen szalézi,
Don Luigi Cocco egyszerűen így fejezte ezt ki: „A gyerekek olyanok,
mint a verebek: ha kalitkába zárjuk őket, elpusztulnak.”
(Folyt. köv.)
Bruno Ferrero
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Vasárnapi jegyzet
A Szeretet költője
Szent Bernát kedves költőim közé tartozik.
Misztika, teológia, látomás úgy van együtt a lelkületében,
ahogyan a reneszánsz mester, Filippino Lippi (a
„testvér”) képén ábrázolja: kőomlásra emlékeztető
sziklák közt tákolt íróasztalnál hajol a könyve fölé,
kezében íróvessző, arcán szelíd figyelem. Az előtte
korabeli öltözékben álló Hölgy jobb kezét a könyvre
helyezi, mintha jelezne valamit, amit Bernát értelmez.
Talán egy szót javíttat, talán dicséri a leírt sorokat. A
fehér ruhás szerzetes széttárt ujjai, fejének tartása nem
árul el elragadtatást. A természetesség erényét sugallja,
és kíváncsisággal tölti el ezzel a Szent Szűz körül
settenkedő angyalokat.
Ez a közvetlenség a szentbernáti lelkületnek a
része, a bölcs tanítóé, aki egész életében a szeretet
magas szintű gyakornoka volt. Ilyen mondatokat ír az
Énekek énekéről: „... az a Jegyes, aki maga a Szeretet,
csak viszontszeretetre és hűségre vágyik. Hadd szeressen
tehát a menyasszony! Hogyne szeretne a menyasszony,
magának a Szeretetnek eljegyzett menyasszonya! Magát
a Szeretetet hogyne szeretné!”
Mondhatnánk, élettörténetbe, magába a házasság
titkába való pillantás ez, azzal az egyszerűséggel,
ahogyan csak kevesen tudnak szólni. Talán a festő is ezt
vette észre Bernát életében. A reneszánsz persze sokat
tett a valóság fizikai megragadásáért, a látható világ
tapintható érzékeléséért, mégis Lippinél, a karmelita
fogadalmat megtartó „bohém” művésznél a valóság a
lényegbelátás ablaka. Elgondolkodhat a néző az éppen
szóban lévő remekmű előtt (Szent Bernát látomása),
hogy napi gondjai közt maga a vízió mit sugallhatott,
amikor - bevallása szerint - mint Firenze legszegényebb
festőjének (szerzetesének) gondnokságában van hat
férjhez adandó unokahúga. Lehet, hogy éppen ez a
realizmus keltette fel benne az érdeklődést az égi és a
földi szeretet együttlátójának, Szent Bernátnak az
életére, életművére, amely a tökéletes szeretet (maga a
Szeretet) nem elvont (teológiai) jelenléte, hanem a
Teremtő legerősebb parancsának megtartása, amely ha
hiányzik, jelentéktelenné válik az ember élete...

Tóth Sándor
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hírek ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ információk
Márfi Gyula érsek nyugállományba vonulásával egyidőben Ferenc pápa
Udvardy Györgyöt nevezte ki veszprémi érsekké. Beiktatására ünnepi
szentmise keretében augusztus 31-én, szombaton 10 órakor kerül sor a
Veszprémi Székesegyházban.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Technikai okok miatt átmenetileg zárva tart a Szeged-Csanádi
Egyházmegyei Karitász Szeged, Alföldi u. 46. szám alatti raktára.
Kizárólag iskolatáskákat és tanszereket tudnak fogadni a Karitász
központi irodájában, a Csongor tér 8-ban hétköznapokon 9-15 óra
között.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Orbán Viktor miniszterelnök előterjesztésére Tikász Sándor bv.
dandártábornoknak, a Szegedi Fegyház és Börtön parancsnokának, a
Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét Áder János köztársasági elnök adta át
augusztus 16-án, a Belügyminisztérium márványaulájában.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Szeged-Csanádi Egyházmegye hitoktatói számára a tanévkezdő Veni
Sancte szentmisét augusztus 27-én, kedden 14.00 órakor Kiss-Rigó
László püspök celebrálja Orosházán.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Plácido Domingo koncertje lesz az első avató eseménye a SzegedCsanádi
Egyházmegye
kulturális-,
szabadidősés
sport
rendezvényközpontjának, a Szent Gellért Fórumnak. Az augusztus 28án, szerdán este 8 órakor kezdődő rendezvény fővédnöke Kövér László,
az Országgyűlés elnöke, társvédnöke Fekete Péter kultúráért felelős
államtitkár, Farkas Sándor az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára,
valamint Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke. A koncerten
közreműködik a Grammy-díjas szoprán, Ana María Martínez, ifj. Plácido
Domingo, továbbá a Győri Balett, a MÁV Szimfonikus Zenekar és a
tehetséges fiatal szegedi zongorista, Balázs-Piri Soma.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Az Erzsébet Alapítvány az elmúlt években számos élményprogramot és
kikapcsolódási lehetőséget biztosított a gyermekek és fiatalok
táboroztatására a tábori programok folyamatos megújításával. Az egyik
újdonság az Erzsébet-táborok életében, hogy a zánkai Élménytábori
turnusok idén már a korszerű és a lehető legbiztonságosabb hajózásra
felújított Szent Imre motorossal való hajózási lehetőséget is magukban
foglalják. Az eredetileg 1938-ban Szent Istvánról elnevezett hajó közel
negyven éve üzemel sétahajóként, és több renováláson is átesett az elmúlt
évtizedekben. 2018-ban az Alapítvány a mai kor igényeihez igazodó teljes
szerkezeti és gépészeti felújítást hajtott végre mind a hajótest, mind a
gépészet tekintetében. A felújítás után új nevet kap a hajó: első királyunk,
Szent István fiáról, a magyar ifjúság védőszentjéről lesz elnevezve Szent
Imrének. A történelmi eseményt az Alapítvány augusztus 29-én,
csütörtökön 10.00 órakor tartja. A hajó avatása a Zánkai Erzsébet-tábor
kikötőjében valósul meg. Az eseményen részt vesz Novák Katalin család- és
ifjúságügyért felelős államtitkár és Kiss-Rigó László püspök.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Az újszegedi Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia nagytermében
(Torontál tér 4.) csütörtökönként, az este 6 órai szentmisét követően
változatos témájú előadásokat szerveznek. Augusztus 29-én, este 7
órakor Péterffy Gabriella művésztanár vetített képes előadása lesz
Víztükör - víz motívumok a szentírásban és a művészetben címmel. Az
újszegedi Nyár Esti Társaskör programjai minden érdeklődő számára
nyitottak.
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Az újszegedi Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia (Torontál tér 4.)
szeptember 8. és 12. között rendezik a Mária Napokat. A programok
minden nap 18 órakor szentmisével zárulnak.
Szeptember 8., vasárnap: Kisboldogasszony
16.45 Rózsafüzér
17.30 Ének tanulás
18.00 Szentmise (Janes Zoltán)
Zenei szolgálat: Bővíz László vezetésével, gitáros énekkar)
Szeptember 9., hétfő: Rózsafüzér találkozó
16.00 Érkezés, éneklés
17.00 Rózsafüzér
18.00 Szentmise (Czár János)
Szeptember 10., kedd: Betegek szentségének kiszolgáltatása
16.45 Rózsafüzér
18.00 Szentmise (Varga János)
Zenei szolgálat: Szántóné Babi vezetésével a Szent Cecília énekkar
Szeptember 11., szerda: egész napos Szentségimádás
8.00 Szentségkitétel, Reggeli zsolozsma, Oltáriszentség rózsafüzér
9.00 Csöndes adoráció egész nap
16.45 Rózsafüzér papi hivatásokért
17.30 Esti zsolozsma
18.00 Szentmise (Hofher József)
Zenei szolgálat: Pechan Szabolcs vezetésével, Taize-i énekek
19.00 Taize-i imaóra
Szeptember 12., csütörtök: Szentségimádás iskolája
16.45 Rózsafüzér
17.30 Dicsőítés
18.00 Szentmise (Béri Renátó)
Előadás a „Szentségimádás iskolája” szervezésében
Rövid szentségimádás
Szeretetvendégség

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Katolikus Karitász szeretettel hívja a karitász önkénteseit és
munkatársait 8 órás (1 napos) „Időslátogató és otthoni segítségnyújtó”
tréningjére, szeptember 14-én, szombatra a szegedi Csongor tér 8.
szám alatti Központi Irodájába. A képzés célja, hogy a Karitász
önkéntes munkatársainak segítséget nyújtsanak az idősek
látogatásával, otthoni segítségnyújtásával kapcsolatos készségei és
szakmai tudásuk fejlesztéséhez, és ahhoz, hogy feladatukat
kompetencia-határaikat ismerve, új módszereket, ismereteket szerezve
végezhessék. Jelentkezni szeptember 5-ig lehet a hivatalos jelentkezési
lapon, mely letölthető a www.szegedcsanadikaritasz.hu világhálós
oldalról, vagy kérhető a szegedikaritasz@gmail.com címen, a 20/8233779 telefonszámon, vagy személyesen a Csongor tér 8. szám alatti
irodában.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Szeged-Csanádi Egyházmegye idén 12. alkalommal rendezi a Szent
Gellért Fesztivált az egyházmegye első püspöke, Szent Gellért
ünnepéhez
kapcsolódóan.
A
szeptember
21-30-ig
tartó
hangversenysorozatnak a szegedi Dóm, valamint a budapesti Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem ad otthont. A magyar - dél-koreai
barátság jegyében zajló fesztivál műsorán szimfonikus koncertek,
kamarazenekari estek, jótékonysági hangverseny és tudományos
előadások egyaránt szerepelnek. A koncertsorozat részletes magyar és
angol nyelvű programja a www.szentgellertfesztival.hu weboldalon
található.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A szeged-kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia közössége
zarándoklatot szervez október 10. és 13. között az olaszországi Padovába
és Velencébe. A 4 napos, három éjszakás zarándoklaton félpanziós ellátás,
valamint idegen- és lelki vezetés is lesz. Jelentkezni és bővebb információt
kérni Gordos Ferdinánd plébánostól a +36-20/8232-159-es telefonszámon
lehet.

Kiadja a Glattfelder Alapítvány
Felelős kiadó és szerkesztő: Kiss-Rigó László

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

Állandó munkatárs: Bábszki Zoltán, Borz Gergely,

Mórahalmon az újonnan bővített katolikus iskola közössége szeptember
1-jén, 10 órakor ünnepli a tanévkezdő Veni Sancte szentmisét, melyet
Kiss-Rigó László püspök celebrál.

Cserny Szilvia, Kozma Gábor,
Szeberényi Klára, Tóth Sándor
Címünk: 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.

