TORONYIRÁNY
XIV. 20.
2020. május 17.
____________________________________________________________

SZEGEDI KATOLIKUS ÉRTESÍTŐ A GLATTFELDER ALAPÍTVÁNY GONDOZÁSÁBAN
__________________________________________________________________________________________

Húsvét 6. vasárnapja

A szentmise olvasmányai

Közösségi Tájékoztatás Világnap

1. ApCsel 8,5-8. 14-17

A
Jeruzsálem
környékén
lévő
településeken is sokan csatlakoztak
Jézus követőihez és megkeresztelkedtek.
Ezeket a közösségeket az apostolok
Jeruzsálemből meglátogatták és a
kézrátétel szertartásával lehívták rájuk a
Szentlelket, azaz mai kifejezéssel
megbérmálták őket.

2. 1Pét 3,15-18

Aki magát Krisztus követőjének vallja,
annak mindig kész kell lennie arra, hogy
mindenkinek
megválaszoljon
azzal
kapcsolatban, hogy mire alapozza hitét
és reményét.

3. Jn 14,15-21

Jézus elbúcsúzik apostolaitól, de
egyrészt biztosítja őket arról, hogy
mindig lelki egységben marad velük,
másrészt megígéri nekik a Szentlélek
vigasztaló ajándékát.

Jézus tanításának megtartása

Jézus baráti körébe az egész szükséget szenvedő világ
beletartozik. Az ilyen közösségi életnek a gyümölcse az öröm.
Ha barátok együtt vannak, öröm uralkodik köztük. Az
életből vett tapasztalat ezt mutatja. Az Apostolok Cselekedetei
arról tudósít minket (2,46), hogy a jeruzsálemi ősközösség
tagjai „egy szívvel-lélekkel és örömmel” vettek részt közös
étkezéseiken. Jézus barátainak az összejövetelét tehát az öröm
jellemzi, különösen az eucharisztia ünneplését. A húsvéti öröm.
Az egyháznak az örvendezők közösségének kellett lennie,
amely Jézus szeretetét sugározta és örömét terjesztette szét.
Így a mai evangéliumban (Jn 15,9-7) a hármas tematika:
barátság, szeretet, öröm olyan „közösség-képet” állít szemünk
elé, amelyről nyíltan meg kell mondanunk, hogy – sajnos –
egyáltalán nem egyezik meg a mi plébániánk megszokott, „Jó
polgári” közösségi képével. Még sokat kell tanulnunk és
igyekeznünk, hogy valóban Jézus közösségévé legyünk.
Franz Mussner

Jézus utolsó vacsorán elmondott búcsúbeszédének végrendelet
formája van. Itt különösen érezzük, hogy az evangélista Jézust egész
istenfiúi dicsőségében, hatalmában és kegyelmi gazdagságában állítja
olvasói elé. De egyúttal úgy, hogy röviden összefoglalja egész ittlétének
hatását és eredményét. Egyben a követelményeit is abszolút módon
hangoztatja. Ő mindvégig szereti övéit (13,1), tehát ezt a viszont
szeretetet kívánja tőlük is. Szeretetük bizonyítéka parancsainak
megtartása lesz. Mik ezek a parancsok? A 23. versben úgy nyilatkozik
Jézus, hogy a szavát (logos), tanítását tartsák meg. Az ember számára
az isteni szó mindig engedelmességet követel, bármilyen formában jön.
Az evangélista is így érti ezt, és azt akarja, hogy a hívők tartsák meg
Krisztus evangéliumát, éljenek a tőle kapott hit szerint, s ő ezt
viszonozni fogja. Kéri az Atyát, hogy helyette más vigasztalót küldjön az
egyháznak, az Igazság Lelkét. A szövegből kiérezhető, hogy itt nem
egyszeri eseményről van szó: Jézus parancsainak megtartása mindig
kötelező lesz, s ő az Atyától mindig elküldi az Igazság Lelkét. A
kapcsolat tehát közte és övéi között természetfölötti és gyümölcsöző
marad. Külön hangsúlyozza is, hogy a Szentlélek egyszer s mindenkorra
jön el. Jézus helyett „másik Vigasztaló” lesz, tehát a magukra maradt
tanítványokat erősíteni és bátorítani fogja. A görög Parakletos
szószólót, segítőt, vigasztalót jelent. Az Igazság Lelke elnevezés is a
folyamatosságot jelzi. Jézus magát igazságnak mondta, sőt az igazság
tanújának (18,37), tehát az lesz a szerepe a Szentléleknek is, hogy az
egyházat megtartsa az igazságban. A tanítványok mindig meg lehetnek
majd győződve arról, hogy a Jézus által hozott kinyilatkoztatás
sértetlenül megmarad.
A Lélek elküldése a tanítványok, illetve az egyház kiváltsága lesz: a világ
nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. A Szentlelket csak a
hit szemével lehet meglátni és megismerni. A világnak nincs meg ez a
képessége. A hívők azonban úgy fogják megélni, hogy bennük van és
bennük működik. Az újszövetségi szent könyvek igazolják, hogy az
apostoli egyház mennyire megélte a Léleknek ezt a jelenlétét. Tudta,
hogy a Lélek által Krisztus van velük. Ő azonban külön ígéretet is tesz,
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hogy nem hagyja árván övéit. Most ugyan eltávozik, de halála ellenére is
élni fog. Úgy jön majd vissza hozzájuk, mint az örök élet birtokosa. Ezt
az életet közli majd tanítványaival, s így megvalósul az ígéret, hogy
mindörökre látni fogják őt. Először a feltámadás után jön vissza
hozzájuk, s akkor majd meggyőződnek új, dicsőséges létmódjáról:
hazament az Atyához, az Atyában van, s joga van magához vonzani
övéit: ti bennem, én bennetek. Az egyház tehát nem veszít az ő
eltávozásával, hanem inkább nyer. Testi léte szerint nem marad itt, de
természetfölötti léte szerint áthatja egyházát. Ebben az új, kegyelmi
helyzetben könnyű lesz a parancsainak teljesítése is. A feltámadt
Krisztusnak a természetfölötti bennlakása a hívőben Pál apostolnál is
ismételten előforduló téma. A hit által Krisztus lakik szívünkben (Ef 3,17;
Kol 1,27; Gal 3,26), bennünk van, mi beléje öltözünk, általa élünk.
Jézusnak az Atyával és a hívőkkel való szellemi közösségét és
egymásban létét a hívők majd „azon a napon” ismerik fel. Önmagában a
kifejezés az ő második eljövetelét jelenti az Újszövetségben, de itt
inkább a húsvéttal megkezdődő végső üdvtörténeti időt kell érteni
rajta.
Annak a szeretetnek, amely parancsainak megtartásában nyilvánul meg,
más gyümölcse is lesz. Jézus viszonozni fogja a szeretetet és vele
együtt az Atya is. Jézus emberi életének igazi mozgatója az a tudat volt,
hogy az Atya szereti őt, s most ezt a kiváltságot ruházza át
tanítványaira. Kell hogy a keresztény ember hitbeli tudatának ez állandó
kísérője legyen. Jézus pedig a maga részéről azt ígéri, hogy
„kinyilatkoztatja magát” annak, aki szereti őt. Valamilyen jelenlét és
személyes hatás minden szeretetnek alkotó eleme. De ezt a
kinyilatkoztatást kapcsolatba kell hozni az előbbi megjegyzéssel, hogy ő
benne van övéiben. Ha nem is gondolunk itt különleges
természetfölötti élményre, azt tudjuk, hogy aki az evangéliumból él, az
egyre jobban felismeri Jézusban az üdvösség szerzőjét, az igazság
kinyilatkoztatóját és a szeretet forrását. Jelenléte egyre erősebb
biztosíték arra, hogy ígéretei valóra válnak bennünk. Az apostolok
azonban ezt a belső kegyelmi hatást még nem tudják elgondolni. Ők
még osztják a zsidók véleményét, hogy a Messiás az egész világ előtt
hatalommal és dicsőséggel nyilatkoztatja ki magát. Ezért teszi fel a
kérdést Júdás Taddeus, akit az evangélista külön megkülönböztet az
árulótól: Miért nekik, miért nem a világnak nyilatkoztatja ki magát? Még
a második század végén is ezt kérdezte Celzus és Porfiriusz, akik írásban
is szembeszálltak a kereszténységgel. Ha Krisztus feltámadt, miért nem
mutatta meg dicsőségét a világ előtt? Az egyház ezekre a kérdésekre
innen merítette a választ. Krisztus a személyes hiten keresztül akarja az
embert elvezetni az üdvösségre, nem pedig ellenállhatatlan
hatalommal. Előtte annak a szeretetnek van értéke, amely a hitre és a
reményre épül, és amelynek természetfölötti motívuma van. Ezért az
egyház igehirdetésével és a Szentlélek kegyelmi hatásával győzi meg az
embereket arról, hogy Jézus az Atyához ment és helyet készít
számunkra. Az élet küzdelmei és kísértései között is csak az a belső hit
erősít meg bennünket, amelyben megéljük Krisztus jelenlétét és erejét.
Ebben a hitbeli élményben benne van az a tudat is, hogy Krisztussal
együtt az Atya is szeret bennünket és ő is lakást vesz bennünk. Ennek
alapján beszélünk a Szentháromság lélekben lakásáról. A kegyelmi rend
nem más, mint Isten belső életének kitárulása az ember felé : Isten
Atyánk lett a Fiú és a Szentlélek elküldése által. A kegyelemben már
elővételezve kapjuk az Isteni életben való részesedést, amely az örök
élet tapasztalható boldogsága lesz. Ezek az ígéretek azonban olyan
komolyak, hogy csak azoknak szólnak, akik az igazi szeretetet
hordozzák magukban. Aki nem tartja meg Jézus tanítását, abban nincs
szeretet. Tanítását Jézus az Atyától hozta, azért azt nem szabad
megmásítani, hanem életté kell váltani. Az evangélista ezt olyan döntő
jelentőségűnek tartja, hogy úgy közli, mint Jézus végső akaratát: Ezeket
akartam nektek mondani, amíg veletek vagyok. A hit tisztasága és
életté váltása nem lehet alku tárgya. Az egyház Jézus szavából él, mert
az a kinyilatkoztatás teljessége. A Szentlélek is azért jön el, hogy az
apostolokat és az egyházat „megtanítsa mindenre és eszükbe juttassa
mindazt, amit ő mondott”. Az Atyának is ez a szándéka, azért küldi el
Jézus nevében a Szentlelket. A Szentlélek egyúttal az egyház
apostoliságának is támasza lesz, s egyházán keresztül fejti ki hatását,
mint az Igazság Lelke. Ha így nézzük ezt a szöveget, akkor tükröződni
látjuk benne azt a Jézus Krisztust, akiről az egész evangélium szól: az
Isten Fiát, akinek emberi alakját is áthatja a doxa, a dicsőség, s így adja a
kinyilatkoztatást egyházának.
Gál Ferenc
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Beszéljünk a gyermeknek Istenről (7.)
RENDSZERES ÉS KÖZVETETT VILÁGEGYETEM
Bizonytalan fiatalság
A fiatalok és a pillanatban megélt idő
Egy 1992-es kutatás szerint a 15-16 éves fiúk 46,5%-a, a hasonló
korú lányok 30%-a állítja, hogy volt már szexuális kapcsolata.
Sok fiatal (olykor 15-16 évesek) párkapcsolatában túlságosan
korán elkötelezi magát egyetlen partner mellett. „És a modern
társadalom annyira magasztalja annak hitelességét, hogy a jelen
pillanatban éljünk, hogy emiatt elveszíti értelmét kitartásunk
hűségi fogadalmunk mellett, melyet egy napon az
anyakönyvvezető előtt tettünk a másiknak. (…)
Az önkeresés a minden késedelem nélkül elérhető örömök
hajszolásába fordul, s közben elfelejtjük, hogy a boldogsághoz az
életen csak hosszadalmas és bizonytalan erőfeszítések révén
juthat el az ember.”
Modern társadalmaink fejlődésének egyik legjelentősebb
vonása, hogy a felnőttek magatartásában az idővel való
kapcsolat elleni lázadás vált uralkodóvá. Tony Anatrella
kifejezésével élve, olyan társadalomban élünk, mely egyre
inkább a tizenévesekre összpontosít. A felnőttek, akiknek rá
kellene vezetniük a serdülőket a kitartásra, valójában egyre
jobban a tizenévesek életmódjához igazodnak. Az ilyen
társadalomban a serdülőkor nem átmeneti szakaszt jelent,
hanem az a veszély fenyeget, hogy az ember megreked e
stádiumban. A huszadik század végén talán nem fiatalos
minden téma, divat és beszédmód? És a párkapcsolat modellje
korunkban talán nem a tizenévesek érzelmi életével van
összhangban? A XXI. század hajnalán még nem tudjuk teljes
mértékben felmérni, mik a következményei az ilyen társadalmi
irányultságnak.
A menekvés és az agresszió kísértése
Ha a tizenévesek, miközben jövőjüket tervezgetik, úgy látják,
hogy elképzeléseik megvalósítása nagy nehézségekbe ütközik,
a pillanatnyi létben találnak menekvést, és könnyen kísértésbe
esnek, hogy letérjenek a jó útról. A tizenéveseket egy olyan
világ álma lelkesíti, amelyben ártatlanság és testvériség
uralkodik. Ezért ábrándítja ki őket a valóság, a világ, amely a
versenyen alapul és amelyben az érdekek a legalantasabb
vállalkozást is szentesítik.
Szerencsére nálunk a fiatalkori eltévelyedés megnyilvánulásai
még csak ritka szociológiai jelenséget képeznek, mindazonáltal
határozottan felvetik a kérdést, miért sokszorozódtak meg az
utóbbi időben. Egyetlen család sem lehet biztos abban, hogy
nem kell szembesülnie a problémával, hogy valamelyik
gyermeke rossz útra tért, s az elfogadott társadalmi normákkal
szembehelyezkedő életmódot folytat. Kell, hogy válaszadásra
késztesse az egész társadalmat a kiskorú bűnözés, a
drogfogyasztás és a serdülőkorúak által elkövetett
öngyilkosságok jelentős megnövekedése. (Az öngyilkosság,
amely ezer életet követel évenként a 15-24 év közötti fiatalok
körében, a közúti baleseteket követve a második leggyakoribb
halálozási ok.) Ilyen cselekedetekkel menekülnek a valóság elől
a fiatalok. Ezek természetesen különböző természetű
megnyilvánulások, de úgy látom, a következő legfontosabb
közös tulajdonságok jellemzik őket:
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• a visszaesés, a folyamatos romlás kockázata, ha valamilyen
nevelői irányítás hatékony közbelépése nem történik meg:
• a menekülés a valósággal való szembenézés elől, amit a
tizenévesek félreértenek és ilyen magatartást vesznek fel;
• hajlandóság a törvénysértésre, ami feltárja, milyen rossz a
serdülők kapcsolata a törvénnyel. Az én szememben ez mutatja
az átlépést a szabad és tilos problematikájából az egyedül a
„tetszik” „nem tetszik” minőségek által meghatározott
problematikába: „Ez tetszik, tehát csinálom”, és már
cselekszenek is, mintha semmiféle erkölcsi akadály nem
merülne fel a vágy és a cselekvés között;
• játék élettel és halállal, amelyben összefonódik a halálvágy az élet
utáni vágyakozással; különös javaslat arra, hogy másképpen éljünk.
Mindezekből úgy tűnik számomra, hogy ezekből a
megnyilvánulásokból a serdülők egyfajta nyelvet építenek fel,
melyet nem szavak alkotnak, hanem gyakran tragikus súlyú és
kimenetelű gesztusok (gyakran figyelik meg az ilyen viselkedést
mutató tizenéveseknél, hogy nagyon nehezen tudják kifejezni
kétségbeesésüket). E gesztusokkal próbálja meg kifejezni a
fiatal, hogy másképpen szeretne élni. A perspektíva hiánya
miatt kezdetben szorongás, vagy legalábbis szomorúság,
melankólia, halálos gyötrelem tapasztalható a fiataloknál.
Paradox módon gyakran az érzés mélysége gátolja a
tizenéveseket abban, hogy kifejezzék az érzéseiket: nem
akarnak beszélni, mert az túl hosszú, túl nehéz, túl fájdalmas
lenne. És lehet, hogy éppen azért, mert el akar kerülni minden
effajta beszélgetést, úgy próbálja kiönteni a lelkét, hogy
megtámadja a környezetét (bűnözés) vagy saját testét,
drogokkal (toxikománia), vagy közvetlenül.
Válságban az értelem, lelki útkeresés
Minthogy hozzászoktak ahhoz, hogy a pillanatban éljenek, a
mai fiatalok nem akarják feltenni maguknak a kérdést: mi az élet
valódi értelme. „Természetesen tudják, hogy meg fognak halni,
de törődnek is vele! Számukra az a fontos, hogy lassacskán az élet
előrehaladtával megtalálják annak részleges értelmeit: szeretni
ezt a fiút vagy lányt bizonyos ideig, sikerre vinni egy szakmai
tervet stb.” Az a kérdés, hogy mi az értelme az egésznek,
megválaszolhatatlannak tűnik, és elhárítják azt, hogy a filozófia
vagy a vallás nagy problémáival szembenézzenek, mert
feleslegesnek tartják. Legjobb esetben megelégednek azzal,
hogy elfogadják a jelent.
Jelen pillanatban modern társadalmunkban sok tizenéves éli át
fájdalmasan azt, hogy válságba jutott az élet valódi értelme.
Csak részleges válaszoknak adnak teret. Így aztán szép számmal
vannak közöttük olyanok, akik a média világában, gyors
felvillanások sorozatában élnek, végső célok nélkül. Ez részben
megmagyarázza azt, miért nem érdeklik a tizenéveseket a
vallási kérdések. Ezzel a témával szemben egyre növekvő
közömbösség tapasztalható.
Az élet értelmének válságba jutása két nagy veszéllyel fenyeget.
Az egyik az, hogy mérhetetlen felszínesség jellemző az
életmódjukra. Mindent megtesznek, hogy ne kelljen
szembenézniük a halállal és a szenvedéssel. Így sok tizenéves
könnyű prédává válik minden olyan ideológia számára, amely
azt sugallja, hogy a fogyasztás által nap mint nap
megvalósíthatjuk minden kívánságunkat, s lehetőségünk van
arra, hogy boldogan éljünk. Egyértelmű, hogy léteznek ilyen
ideológiák társadalmunkban, melyet általában fogyasztói
társadalomként jellemeznek.
(Folyt. köv.)
Jean-Marie Petitclerc
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Vasárnapi jegyzet
Ami csak él
Kinyitom az ablakot. Eső friss illata tódul a szobába, a
fények alkonyi szöge súrolja a lombok derekát, a virágok
fölemelik a fejüket. Előttem nyitott könyv, a nyár
tabernákulumában a csöndes titkok. Elvisznek gondolatban
ismeretlen tájakra, fájdalmak, keserűségek, örömök bozótjából
hegyek barlangos rejtekébe. Pihenned kellene – mondják
családom tagjai, de ilyenkor csodálkozva nézek szét magam
körül: nem dolgozom én, csak a hobbimat szolgálom, miben
fáradtam volna el? Csöndes mosoly fogad, s a jó, jó
megjegyzéssel fiam arra figyelmeztet, feküdjek le este korán,
legalább egyszer – a nyár közepén. Folytatom a csodálkozást:
ennyire időn kívül élnék? Az előbb is telefonáltak, s a persze
után a kérdésre: már megint mit vállaltál? – szemrebbenés
nélkül válaszoltam: semmit, csak…
Előjöhet a pihenés is, de eszembe jut az egyik kollégám,
aki szabadságán folyton jegyzetelt, ha másra nem – dohányos
lévén – gyufásdobozra. Imponáló szorgalom. Már nem él, de ez
a pillanata folyton életben tartja, a toll a kezében, az olcsó
gyufásdoboz, az egy-egy lejegyzetelt mondatból kibontakozó ki
tudja hány könyv, amely a szellem paradicsomába kalauzol.
Hát így? – folytatom a meditációmat, s az előttem lévő
nyitott könyvben mintha a folytatást olvasnám, amikor estébe
váltva az óra az első csillagot felragyogtatja, szőlőlevelek között
a különös fénybogárt:
Ablakomon
Egy csillag néz be.
Gondolkodom
Miféle végre
Szánt minket, aki alkotott
Itt engem, ott a csillagot.
Aztán már kívülről mondom a kertnek, csillag,
venyigéknek: „… ami csak él a világban, terv, akarat, őrzi
szilárdan és azt se veszti el az Úr, mi a halálon túlra hull.”
Tudom, a szerző nem így tördelte a sorokat, de elmondva
egyetlen mondattá oldódnak a szavak; mint az élet, amely
küzdelmek, megpihenések váltakozásában mintha egyetlen
imádság lenne, s benne a kérdések, miértek egy-egy titok, mint
a rózsafüzérben, amikor eljut az ember a következő tizedig.
Hát lehet így is, és akkor a bölcs időbeosztás ha elmarad, a
folyamat ugyanazt példázza: a lélek legyen mindig kész, a test
erőtlenségét ez fölerősítheti, s a maradék évek hányadosában
szépen elosztja az emlékeket, meg a jutalmat.
A nyitott könyvből befejezésül ezt olvasom:
Gondviselés,
Tárd ki karodat már!
Ölelj magadba, mint ahogy
A nyájas ég a csillagot.
† Tóth Sándor
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hírek ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ információk
Újabb előrelépés történt Bálint Sándor boldoggá avatása ügyében. A
boldoggá avatás egyházmegyei szakaszát követően, a Szeged-Csanádi
Egyházmegye már korábban elkészíttette azt a hivatalos
dokumentumot, mely tartalmazza Bálint Sándor életrajzát, valamint
életére, erényeire és az életszentségére vonatkozó tanúvallomásokat.
Az un. Positio (vagyis Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis) a
„legszögedibb szögedi”-ként tisztelt néprajzkutató személyének
jelentőségét, hitvallását és széleskörben való tiszteletét mutatja be.
A szegedi professzor boldoggá avatásának Positioját 2020. május 8-án
fogadta be a Szentté Avatási Kongregáció. Kiss-Rigó László püspök a
járványhelyzetből adódóan nem tudott személyesen Rómába utazni, így
Németh Norbertet, az MKPK római ágensét bízta meg a dokumentumok
átadásával. A Kongregáció teológusokból álló bizottsága az átadott
dokumentum alapján fogja felülvizsgálni Bálint Sándor erényeit és
életszentségét. A népe és egyháza iránt mindig hűséges alföldi
néprajzkutató halálának 40. évfordulóján történt előrelépés reménnyel
tölti el az egyházmegye közösségét és továbbra is kitartó hittel
imádkozik a boldoggá avatásáért.
Bálint Sándor 1904. augusztus 1-jén, született Szegeden. Az alsóvárosi
paraszti életmóddal és az alföldi néphagyománnyal már
gyermekkorában megismerkedett, melyet később maga kezdett el
kutatni. A középiskolát a szegedi piaristáknál végezte, majd a Ferenc
József Tudományegyetemen magyar-történelem szakos diplomát
szerzett. Ugyanitt lett tanársegéd, később a Néprajzi Intézetben
gyakornok, majd végül 1934-ben magántanárrá habilitálták.
Professzorként óriási erőfeszítéssel és odaadással vállalta az Alföld,
különösen az alföldi szakrális néprajz kutatását. 1944-ben nyilvános
rendkívüli egyetemi tanár, később 1947-ben nyilvános rendes egyetemi
tanárrá nevezték ki a néprajzi tanszékre. 1951-1956 között a kommunista
hatóságok eltiltották az egyetemi oktatástól és csak 1957-től vállalhatott
újra oktatói tevekénységet. A szocializmus éveiben is rendőri
megfigyelés alatt volt, majd 1965-ben koholt vádak alapján
felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. 1966-ban nyugdíjazták. Bálint
Sándor 1980. május 10-én, egy véletlen közlekedési balesetben hunyt el.
Hitvalló élete, Mária-tisztelete, illetve szülővárosának hagyománya és
kultúrája iránt érzett szeretete miatt már életében is nagy tisztelet
övezte. Barna Gábor néprajztudós, így foglalta össze – a tudományos és
szakmai életben elődje – életét: „Bálint Sándor a keresztény humanizmus
eszméinek képviselője, európai műveltségű és kitekintésű tudós, igazi
pedagógus, hitvalló ember.” Így emlékezik rá ma is az alföldi ember, az
egyetemi élet és a Szeged-Csanádi Egyházmegye egész közössége.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Május 15-én este befejeződött a Szent Gellért Szeminárium
kápolnájából a szentmisék online közvetítése. A hívő közösség
részvételével zajló liturgiák – a járványügyi szabályok szigorú
betartásával – a Székesegyházban hétköznap és szombatonként 18
órakor, vasárnap 10.00, 11.30 és este 6 órakor kezdődnek. Mindezek
mellett a Dóm minden nap 7 és 19 óra között nyitva tart. A fennálló
járványveszélyre való tekintettel gyóntatás továbbra sincs a
templomokban. Ha valaki mégis szeretne gyónást végezni, egyénileg
egyeztetett időpontban, külön teremben, két méter távolság
megtartásával, nagy légterű helyiségben lehetősége van rá. Szájmaszk
használata ez alkalommal is kötelező.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A koronavírus-járvány elleni védekezés részleges feloldása ellenére a
Szegedi Dóm Látogatóközpont urnatemetője továbbra is csak szombaton
és vasárnap 9 és 17 óra között látogatható. Az urnatemető a Dömötörtorony melletti lépcsőn közelíthető meg. Az eredeti látogatási rend
visszaállítása a közeljövőben várható.
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A Belvárosi Plébánia irodája (Dóm tér 15.) hétköznapokon 8 és 10 óra
között - a járványügyi szabályok betartásával - fogadja az érdeklődőket.
Kérik a hívő közösség tagjait, hogy az esküvő, a keresztelő és a temetési
szentmise időpontját egyeztessék az iroda munkatársaival. Fontos
ügyekben a munkatársak 62/420-157-es telefonszámon hívhatók, vagy a
hivatal@szegedidom.hu elektronikus levélcímen kereshetők.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A móravárosi Szent Kereszt templomban május 17-én, azaz ma, a 10
órakor kezdődő szentmisét Szent Flóriánnak, a Tűzoltók
védőszentjének ünnepéhez (május 4.) kapcsolódva az elkötelezett,
életüket kockáztató hivatásos, önkéntes és nyugállományú tűzoltókért
Isten áldását kérve ajánlják fel.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Visszaáll a régi rend és a nyári időszámítás szerint kezdődnek a szentmisék
a móravárosi Szent Kereszt templomban (Kálvária sgt. 21.), valamint az
algyői Szent Anna templomban (Tüskevár u. 1.).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Karantér kaland-játékot hirdetett a Szeged-Csanádi Egyházmegye
Családközpontja, melynek célja, hogy a kijárási korlátozás idején
erősítse a családokat a belső egység és szeretet megteremtésében.
Fontos, hogy a nehézségek mellett tudatosítsák a helyzet ajándékait,
felismerjék azokat az értékeket, erőforrásokat, melyekkel
rendelkeznek. Inspirálni szeretnék a résztvevő családokat abban, hogy
gazdagabbá tegyék a karanténban együtt töltött időt. Ennek érdekében
ötleteket adnak, hogyan lehet derűt, játékosságot vinni a
hétköznapokba. Májusban hetente két, összesen 8 alkalommal a
résztvevők a belső egységét erősítő, játékos feladatot kapnak. A
feladatokat különböző kommunikációs és média eszközök segítségével
juttatják el hozzájuk. Azok, akik visszajelzéseikkel igazolják, hogy a nyolc
feladatból
legalább
hatot
teljesítettek,
júniusban
egy
nyereménysorsoláson vehetnek részt, ahol családi élményeket nyújtó
ajándékokat nyerhetnek. A feladatok magasabb szintű teljesítéséhez a
vállalkozókedvűeknek egy-egy extra kihívást is kínálnak, melynek
részletei a CsaládEgyetem honlapján (csaladegyetem.hu) olvashatók. A
feladatok teljesítéséről a csaladegyetem@gmail.com elektronikus
levélcímem várják a beszámolókat, fényképeket.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rögzítésre került a koronavírus járvány miatt elhalasztott 52.
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus új időpontja. A Budapestre
tervezett eseményt Ferenc pápa a Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus Pápai Bizottságával, valamint a katolikus világesemény
szervezőivel egyeztetve egy évvel halasztotta el: az új időpont 2021
szeptember. A Szentszék az utazási nehézségek és a gyülekezési
korlátozások miatt hasonló döntést hozott a Családok
Világtalálkozójával kapcsolatban is, melyet 2021 júniusában tartottak
volna Rómában. A 2022-es lisszaboni ifjúsági világtalálkozót is a
tervezett időponthoz képest egy évvel később, 2023 augusztusában
tartják meg.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az idén is készített
matricacsomagot a Viber csevegőalkalmazás keretein belül, mely most
„Reménycsomag” néven érhető el.
A sokak által használt csevegőszolgáltatásokban lehetőség van
matricákkal egyszerűbben, gyorsabban kifejezni gondolatainkat. A
harmincöt matricából álló csomagban a mindennapokban, ünnepi
eseményeken, az élet számos területén előforduló helyzetekre találnak
szeretettel teli, kedves üzeneteket az érdeklődők. A matricák segítségével
a mai, kihívásokkal teli életben talán sikerül segíteni a kapcsolattartást
rokonokkal, barátokkal vagy épp’ olyan ismerősökkel, akikkel ritkábban
beszélnek. A matricacsomag segítségével is hirdethetik és továbbadhatják
a Krisztustól kapott reményt és szeretetet. A 35 darabból álló csomag
május 20-ig tölthető le a https://stickers.viber.com/pages világhálós
oldalról.
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