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Évközi 13. vasárnap

A szentmise olvasmányai

Június 29. Szent Péter és Szent Pál apostolok

1. 2Kir 4,8-11. 14-16a Aki felismeri a prófétában Isten küldöttét,
hallgat rá és segít neki, nem marad jutalom
nélkül.

Július 2.

Szűz Mária látogatása Erzsébetnél

Július 3.

Szent Tamás apostol

2. Róm 6,3-4. 8-11

Aki a keresztség által azonosul Jézus
halálával és áldozatával, az részesedik a
feltámadt Krisztus örök életében is.

3. Mt 10,37-42

Aki csak saját maga önös érdekeit és
kényelmét keresi, az teljes csődbe jut, aki
pedig Krisztust és az általa hozott
értékeket keresi, az élet végső győztese
lesz.

Jézus feltételei

A teremtmények számára egyetlen üdvrend van: Jézus
Krisztus, az emberré lett Ige saját életét és dicsőségét osztja
meg velünk. A teremtett világ halad a végső kifejlet felé, ahol
majd az Atya Krisztus fősége alatt összefoglal mindent, ami a
mennyben és a földön van (Ef 1,10). Ott mindenki eljut a
teljességre Krisztus mértéke szerint (Ef 4,13). Krisztus a
természetfölötti rend egyetlen forrása. Csak a vele való
kapcsolat szentelhet meg bennünket. Ő a világ világossága és
az örök élet osztogatója azok számára is, akik soha nem
hallottak róla. Akik ellenben eljutottak a kifejezett hírre, azok
tudatosan osztoznak küldetésében. A mi kiváltságunk az, hogy
tudunk is a természetfölötti meghívásunkról, s módunk van
arra, hogy örüljünk neki, s az életet aszerint rendezzük be. Pál
apostol ezt a boldogító hitet vázolja fel az Efezusi levélben: ,,Az
Atya Krisztusban minden lelki áldással megáldott minket fönn
az égben. Őbenne választott ki bennünket a világ teremtése
előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte.
Szeretetből arra rendelt minket, hogy Krisztus által
gyermekeivé legyünk” (Ef 1,3--4). Az apostol itt is Krisztus
szavait értelmezi tovább. Maga Krisztus jellemezte úgy a közte
és övéi között levő kapcsolatot, mint a szőlővessző és a
szőlőtőke összefüggését. A tőke az első, belőle nő ki a vessző,
hogy termést hozzon. Az Atya gondolatában is első a
Krisztusban fennálló üdvrend, s ehhez a forráshoz vezeti az
embereket.
Gál Ferenc

Ha az evangélium követése megoszlást idéz elő, akkor is az
evangélium, illetve Isten országa és az üdvösség mellett kell
dönteni. A Máté féle „jobban szereti” kifejezés helyett Lukács
azt írja: „aki nem gyűlöli”. Ő az eredetibb, mert közelebb áll az
arámhoz. Az arám nyelv ugyanis szegény árnyalatokban, s így a
gyűlölni azt is jelenti, hogy kevésbé szeretni. Lukács szó szerint
adja vissza Jézus mondását, Máté értelem szerint. Természetes
azonban, hogy a hívő embernek az ilyen megoszlást és
világnézeti szembenállást is a keresztény szeretet és okosság
szabályai szerint kell megoldani. Az igazság követése ne legyen
kihívó, hanem inkább tükrözze azt az emberi többletet, amit az
igazság birtoklásával kaptunk. Azután arra is kell gondolni, hogy
a hit kegyelmi adomány. Hálásnak kell lenni, ha megkaptuk, de
másokat nem marasztalhatunk el. Arra azonban alig
számíthatunk, hogy az ilyen feszültségeket maradék nélkül meg
tudjuk oldani, s ezért tudni kell vállalni az evangéliummal járó
áldozatot.
A következő mondás már ezt fejezi ki. A kereszt itt szerepel
először Máténál. Krisztus követése esetleg többet is kíván, mint
elszakadást a földi kötelékektől. Az apostoli igehirdetés a teljes
és odaadó követést már azzal foglalta képbe, hogy fel kell tudni
venni az ő keresztjét. Az evangélium örömhír, és az üdvösség
ígéretét hozza, s minden hívő így fogadja azt el, nem pedig úgy,
mint nekikeseredett vállalkozást. Attól tehát óvakodnunk kell,
hogy a hit melletti döntést sötét színekbe állítsuk be. Inkább
arról van itt szó, hogy akkor sem szabad visszariadni és akkor is
ki kell tartani, ha a követés áldozatba kerül. Akkor is van
vigasztalás: éppen az, hogy Krisztus keresztjét vettük
magunkra. Annak hordozása pedig érték, hiszen része a
megváltás megvalósulásának. Ha pedig az ő keresztjét vesszük
magunkra, akkor erőt ad annak hordozására is.
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A 39. vers adja a legerősebb figyelmeztetést a hit mellett való
döntéshez: aki megtalálja, azaz mindenképpen menteni akarja
életét, elveszti azt... A mondás formailag úgynevezett
„oxümoron” = éles elméjű értelmetlenség. A görögben
„psziché” áll: aki menteni akarja „lelkét”. A kifejezések mögött
azonban a földi és az örök élet szembeállítása keresendő. Aki
mindenáron menteni akarja földi életét és kitér a döntés, az
áldozatvállalás elől, az veszélynek teszi ki örök életét. De aki
kész azt kötelességteljesítésben, áldozatvállalásban, sőt
vértanúságban is odaadni, az megtalálja az örök életet.
Kétségtelen, hogy a történelem folyamán a kereszténység
vértanúinak ez volt a végső világossága. Az örökkévalóért
érdemes odaadni az ideigvalót, de a múlandóért nem érdemes
feláldozni az örökkévalót.
A missziós beszéd befejezése dicséri azokat, akik befogadják
Jézus tanítványait. Ő maga azonosítja magát tanítványaival.
Ezért a tanítványoknak tett szolgálat neki magának szól. A
mondás különben szerepel a 18,5-ben is. Ott gyermekekről van
szó, itt tanítványokról. De éppen a tanítványokat szólítja fel
Jézus, hogy legyenek olyanok, mint a gyermekek (18,1-4).
A próféta és az igaz csak Máténál szerepel. Valószínű, hogy az
apostoli egyház két csoportját jelöli: a próféta a hithirdető, az
igaz pedig az egyszerű hívő. A próféta karizmával rendelkezett
(kegyelmi adomány), s az ószövetségi próféták módjára buzdító
szavakkal segítette a közösség hitét. Az „igaz” pedig
életpéldájával hatott másokra. Ha idevesszük a következő
verseket is, akkor még fokozás is van Jézus felsorolásában: a
próféta, az igaz és a legkisebb a tanítványok közül.
A jutalom az lesz, hogy a befogadó a próféta, az igaz és a
tanítvány jutalmában részesül: mintha ő tette volna mindazt,
amit a próféta, az igaz vagy a tanítvány véghezvitt. Itt is még a
40. vers elve érvényesül: ha a küldött olyan, mint a küldője,
akkor a befogadó is olyan, mint akit befogadott. Az
őskeresztények komolyan vették ezt a krisztusi elvet:
előszeretettel gyakorolták a vándorapostolokkal szemben a
vendégszeretetet, s így részesültek azok érdemeiből Isten színe
előtt.
Mivel Jézus a vendégszeretetről beszél, a friss vízről (42. v.)
szóló mondás is találó ide. Itt Jézus „kicsiknek” nevezi
tanítványait (egynek a legkisebbek közül). Mivel délvidéken a
víz nagy érték, egyesek éppen az adomány nagy értékét akarják
kiemelni. Világos azonban, hogy Jézus a legkisebbnek tett
legkisebb szolgálatról beszél: az sem veszti el jutalmát.
A 11,1 lezárja a missziós beszédet. Máté többé nem említi az
apostolok szétküldését, s nem számol be próbaútjuk
eredményéről sem. Ebből látszik, hogy a missziós beszédet az
arányosság miatt helyezte ide az evangélium szerkesztésekor.
Máté Jézusnak mind az öt beszédét hasonló mondattal fejezi
be: a „befejezni” ige is szerepel benne. Jelzi, hogy Jézus ezután
is tovább tanított és hirdette az igét. A tanítást különben Máté
két külön igével jelzi, mint ahogy arról már beszéltünk (vö.
4,23).
Jézus mondásában a szeretet parancsa rejtőzik: nincs külön
Isten- és emberszeretet, mert amit a legkisebbnek teszünk, azt
Istennek tesszük. A szeretet a legkisebb tettnek is
felmérhetetlen értéket kölcsönöz. Ez a tudat arra is való, hogy
állandóan átsegítsen az élet szürke napjain és meggyőzzön
arról, hogy életünket módunkban áll igazi tartalommal kitölteni.
Jakubinyi György
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Beszéljünk a gyermeknek Istenről (13.)
II. Milyen értékeket tisztelnek a mai fiatalok?
A fiatalok szemében növekvő értékek
Láthatjuk, mennyire tévesek azok a megállapítások, amelyek azt
feltételezik, hogy a fiatal nemzedék hagyja elveszni az
értékeket.

Jobban

tesszük,

ha

azokat

az

értékeket

hangsúlyozzuk, amelyek növekednek a fiatalok szemében.
Elsőként a toleranciát említeném. Ez a legfontosabb érték
számukra (46%). Ez valódi szerencse mai társadalmunk számára,
amelyben olyannyira jellemzőek a rasszizmus, az erőszak és
mindenfajta intolerancia megnyilvánulásai. Ám ennek az
értéknek

a

növekedése

veszélyeket

is

rejt

magában.

Mindenekelőtt a teljes relativitás veszélyét. „Minden élet- és
gondolkodásmód egyenértékű, csak szubjektív vélemény
kérdése.” „Mindenkinek más az erkölcse.” „Ha neki így tetszik,
az ő dolga.” Gyakran halljuk ezeket a szavakat a mai fiataloktól.
„A relativizmus súlyos következményekkel jár. Ha ugyanis minden
egyenértékű, miért foglalkoznánk azzal, hogy a nehézségek ellen
harcoljunk? És miért evangelizálnánk, hogy megszabadítsuk az
embereket Istennel és Isten előtt?”
A hitre nézve a másik veszély a szinkretizmus. Ez alatt olyan
vallásokat értem, amelyek különböző, kevéssé megalapozott,
sőt ellentmondó nézeteket egyesítenek. Sok fiatal ki van téve a
bűvöletbe ejtő ideológusok manipulációjának.
A másik növekvő érték a tisztesség (44%), a hitelesség
megkövetelése. Ebben a kérdésben is ígéretes a fiatal
nemzedék magatartása, egy olyan társadalomban, amelyben az
egyre

gyakoribb

korrupciónak

szörnyű

hatásai

vannak,

különösen a politikus réteg hitelvesztése. Napjainkban a fiatalok
jó része minden olyan tekintélyt kétségbe von, amely egyedül
egy intézményben betöltött szerephez kapcsolódik. A hatalmat
gyakorlónak csak akkor ismerik el a tekintélyét, ha az saját
személyiségén, erős egyéniségén alapul. Az érzelmeknek az
értelemmel szembeni elsőbbsége sok problémát okoz, és azzal
a kockázattal jár, hogy képtelenek lesznek felismerni a
különböző intézmények pozitív szerepét.
A harmadik fogalom, amit kiemelnék, a környezet iránti tisztelet
(32%). Sok fiatal tudatára ébred annak, hogy sokkal jobban oda
kell figyelni a természetre, mert kezdik átlátni a környezet
elhanyagolásának káros következményeit.
A teljesség szándéka nélkül, a szolidaritás értékével fejezném
be. „Magány uralta világunkban, amelyben mindenkire állandó
nyomásként nehezednek a hatékonyság, a verseny és a
konkurencia törvényei, jólesik emberséget, szolgálatkészséget
találni kedves emberekben. Együtt nézni szembe a veszélyekkel,
valódi szolidaritást mutatni. Ha észreveszik, hogy valami fenyegeti
az érdekeiket, a tizenévesek készek arra, hogy tüntessenek: Pl.
I986-ban azért, hogy megvédjék az esélyegyenlőséget az
egyetemre való felvételben, 1990-ben, hogy jobb feltételeket
követeljenek a középiskolákban. Az ilyen mozgalmak; túl azon,
hogy

szerepük

<korporativista>,

valamiféle

közös

kifejezésének tűnnek. Nagy baráti - testvéri találkozások.”

öröm
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A fiatalok ösztönösen érzékenyek a környezetükben élő másik
ember problémáira, és egy másodpercig sem haboznak, hogy
megosszák vele a lakásukat, megváltoztassák az életmódjukat,
hogy segítsenek rajta. Ám, amint Luc Pareydt hangsúlyozza: „Ez
a szolidaritás nem érvényesül az egész bolygóval szemben.” Az
anyagi kirekesztettség, a feloldhatatlan szegénység ténye elől
menekülnek, hallani sem akarnak róla. Az ő szolidaritásuk
környezetükkel szemben valósul meg.
Tehát egyáltalán nem történt szakadás az előző nemzedék s e
mostani által tisztelt értékek között, csak egy kicsit más síkon
érvényesülnek, s ez a mai fiataloknak azzal a vonásával
magyarázható, hogy az időt a pillanatban élik meg. Ennek
következménye, hogy az értékekért folytatott harc intenzív, ám
rövid ideig tartó cselekvésekben valósul meg, és nem a
szerényebb, de kitartó életvitelben.
És hol van a helye mindebben Istennek?
„A fiatalok által megjelölt értékek csillogó felvonulásának egyik
nagy vesztese a haza, a másik Isten. Ennek a generációnak csak
45%-a hisz valami transzcendensben; 15-20 éves kortól kezdve azt
állítják, hogy a lelki útkeresés már elvesztette számukra
jelentőségét.”
A magukat katolikusoknak valló fiatalok száma folyamatosan
csökken. 1988-ban még a 18 és 24 év közöttiek 69%-a vallotta
magát katolikusnak, de 1990-ben a 12 és 15 év közöttieknek csak
62,5%-a, míg 26%-uk vallástalannak mondja magát.
A vallásukat gyakorlók száma is zuhant. A 12 évnél fiatalabbak
30%-áról a 12 és 14 év közöttiek 20%-ára, s a 15 évesek 6%-ára
csökkent. A 21 és 24 év közöttiek esetében az 1966-ban
megállapított 18%-ról 1988-ra 2%-ra csökkent.
Persze a mai fiatalok nem ellenségei a vallásnak olyan
értelemben, hogy harcolnának ellene, inkább közömbösnek
tűnnek iránta. Jövőjükről alkotott képük már nem kapcsolódik a
Végtelenhez. A középiskolásoknak csak 43%-a véli úgy, hogy
Isten létezik.
Annak vagyunk tanúi, hogy a serdülők növekedésük közben
lassan a vallás gyakorlásának minden elemével felhagynak.
Az Egyház még nagyon sok gyermeket számlál soraiban, akiket
nem sokkal a születésük után kereszteltek meg, vagy 12 éves
koruk körül bérmálkoztak, ám úgy tűnik, nem tudja megtalálni
azt a hangot, amellyel fenntarthatja érdeklődésüket akkor is,
amikor megnőnek. És ennek ellenére a fiatalok e nemzedékét amint azt az értékekről szőtt egész gondolatsorunk bizonyítja -,
továbbra is érdekli az élet értelme, s a hozzá tartozó esztétika
és az etika, amely alátámasztja. Hogyan kell beszélnünk Istenről
a fiatalok számára elfogadható módon, akik továbbra is
beszélnek nekünk Őróla azokon az értékeken keresztül, amelyek meghatározzák a magatartásukat? Ez a leglényegesebb
kérdés.
(Folyt. köv.)

Jean-Marie Petitclerc
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Vasárnapi jegyzet
Szent László
Gyermekkorom tündérkertjéből legszívesebben a lovát ugrató
királyra emlékszem, aki az Ágasról, a Mátrából ugratott egyenesen a
Szentkút sziklái közé, hogy katonái szomját csillapítsa. Persze van több
más, Szent László legenda, amit a tudomány ma is vizsgálgat. Hatásuk
alól nem vonhatja ki magát az sem, aki a szent királyról szóló poézisnek
szerelmese, mint például ezeknek a soroknak, a latinitásból. (egyenesen
a magyar Compostellába, Nagyváradra vezetnek): „Olaj származik szent
koporsódból, / Tetemed foglalták szép sár aranyból.” Vagyis a
csontodat, amint ősi nyelvünk értelmezi-használja. A Képes Krónika
elmondja, hogy a Salamonnal vívott küzdelem után „világos nappal
mennyei látomása” volt Lászlónak, aki szólt Géza bátyjának, látott-e
valamit? A nemleges válaszra László arról kezdett beszélni, hogy
látomásában angyal helyezte el testvére fejére a koronát. Mindketten
diadalra gondoltak, s a lándzsán fölfutó menyét megerősítette ebben
őket.
Akkor hangzott el a fogadalom: Salamon veresége esetén Géza
és László templomot építtet, a Boldogságos Szűznek egyházat.
Legenda, hogy egy szarvas – agancsai között misegyertyák – mutatta
meg a helyet, hol kell a szentélyt fölépíteni. (Vélik, Vác Hétkápolna lett
volna ez a hely, ahol a királyfiak szeme láttára a Duna habjaiban eltűnt
az ősi totemállat.)
A Szent Szűz alakja más vonatkozásban, a szentkúti árnyas
völgyben különösen „hatásosan” lép elő a régi korok írott forrásai
nyomán. A már említett Képes Krónika és a Vatikáni Legendárium
párhuzamait összevetve a múlt olvasatában az a „parázs jelenet”
elevenedik meg, amelyen László a kunnal verekedik. Az iménti
Legendárium hat képben örökíti meg a birkózást, és azzal zárja, hogy a
sebesült Lászlót Szűz Mária gyógyítja meg. A messzi Szentpétervár
múzeuma, az Ermitage híres szibériai aranylemezén látható, két, lováról
leszálló vitéz közül az egyik a földön fekszik, egy fa alatt, fejét lány
simogatja ölében. A lemez még a Krisztus előtti időből való, archaikus
eleme: a gyógyítás, immár keresztény tartalommal, amely a leányt
Máriává változtatja, s ki tudja, milyen ének társítható e különös
„bűvölethez”, mert bizonyára a vizuális megjelenítést dal is kísérhette.
Erdélyi Szent László freskókon a király és a kun lovai is összecsapnak.
Kozmikus párbaj ez: fekete és fehér lovak harca, a sötétségé meg a
fényé, mint Mithrasz kultuszában s a többi, a kereszténységet
„előlegező” vallási jeladásokban. Ebben a mitikus ködtávolban tűnik fel
az ágasvári jelenet is, táltosok képsorában László lova, hogy gazdáját
átröpítse a Zagyva völgyén, a Cserhát erdeibe.
Az európai lovageszmény Lászlóban volt a legerősebb. A
bölcsességgel párosuló bátorság és jámborság, a karakter
összetéveszthetetlen „összetétele” méltán ébreszthette a legendákat,
s miként Jakab zarándok-históriája Galícia titokzatos földjén, nálunk, az
északi hegyek közt a lovagkirály ihlette sokáig a néplelket, és ki tudná a
számát azoknak a pogány és keresztény ötvözetekből összeállt
„történeteknek”, amelyek az Árpádok nyomán éppen Lászlóval erősítik
a későbbi századokat, és Károly Róbert vagy Nagy Lajos szent esküvést
tesznek, hogy méltó folytatói lesznek ennek a szellemi-lelki
iskolázottságnak.
Az elemek (kő, víz, fa) s a szakrális rend törvénye szerint a világ
úgy őrzi a teremtett lényeket, hogy átlényegülésükben is követi őket.
Nem a rideg anyag, hanem az életet kihordó hatalmas kozmosz és a
fenti valóság játékos összecsendülése ez, hogy könnyen váltsa egymást
„csillag és a kő”. Ez a teremtett világ képlékenysége, s fölötte csak
akkor jár el az idő, ha hideg mechanizmusként fogjuk fel, s eszünkbe
sem jut fény és sötétség ellentétes természete.
Korunk érzéketlenné vált erre az ellentétre. Mintha a sötétség
venné át birodalmát eddig nem tapasztalt sebességgel. Éveinket
azonban az igazgatja, aki Szent László alakjával (is) akaratot, erőt,
összefogást és áldozatot kér időn túlról, mégis az időben a nemzettől a
viszály, a megosztottság barlangmélyi sötétsége ellen.

† Tóth Sándor
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hírek ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ információk
A Szent Péter és Pál apostolok ünnepéhez kapcsolódó úgynevezett
Péter-fillérek gyűjtése az idén nem a szentek ünnepét követő
vasárnapon,

július

5-én

lesz,

hanem

október

4-én.

A

perselyadományokat az Apostoli Szentszék tevékenységének,
illetve

az

egész

világegyházat

szolgáló

intézményeinek

megsegítésére továbbítják majd.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata június 18-án egy
garnitúra vadonatúj sportmezt adományozott a Szeged-Csanádi
Egyházmegye

Szent

Ágota

Gyermekvédelmi

Szolgáltató

fiataljainak. A harminc darab kék színű mezt bármilyen sportra
használhatják

a

családjukból

kiemelt

gyermekek.

A

sportfelszerelést Bajus Brunó, a MOL-PICK Szeged saját nevelésű
játékosa nyújtotta át az ÁGOTA Alapítvány képviselőjének.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Az újszegedi Árpád-házi Szent Erzsébet templom (Torontál tér 4.).
liturgikus terének festése miatt a szentmiséket június folyamán a
plébánia nagytermében tartják. Kivétel a mai, vasárnapi 9.30 órakor
kezdődő családi szentmise, mely a templom melletti szabadtéren lesz.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Szeged-Csanádi Egyházmegye Ifjúságpasztorációs Irodája július 6.
és

10.

között

Domaszék-Zöldfáson

rendezi

hagyományos

egyházmegyei nyári táborát. A koronavírus-járvány miatt az idén
maximum ötven fiatal táboroztatására van lehetőség. Az előző
évekhez hasonlóan a táborba érkezőknek rendelkezniük kell
plébánosi, illetve egészségügyi nyilatkozattal. A szervezők kérik,
hogy a résztvevők a plébánosi ajánlást szkennelve is küldjék el az
ipc.szeged@gmail.com e-mail címre. A tábor költsége 10.000 forint,
melyet átutalással, illetve a tábor első napján személyesen lehet
befizetni. Jelentkezni június 29-ig lehet a www.ipcszeged.hu
oldalon a XVII. Egyházmegyei Nyári Tábor fül alatt található űrlap
kitöltésével.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Belvárosi Plébánia programjaként újra indult a táncklub a
Katolikus Házban (Dugonics tér 12.). Csütörtökönként, este 7
órától várják azokat a felnőtteket, akik kezdőként szeretnének
megismerkedni a standard táncok alapjaival, illetve haladóként
szeretnék tudásukat elmélyíteni. A program ingyenes, de előzetes
regisztrációhoz

kötött.

Jelentkezni

a

https://forms.gle/Hma4Lxn8vm68QjKY6 oldalon található adatlap
kitöltésével lehet.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Július 22. és 24 között „Napsütötte tábor” mottóval újabb alkalmat
hirdet általános iskolások részére a Belvárosi Plébánia. A Katolikus
Házban (Dugonics tér 12.) rendezendő öt napos programsorozat
témája és napirendje eltér a korábbiaktól, így azok a gyermekek is
jelentkezhetnek, akik már részt vettek a plébánia közösség napközis
táborában. A gyerekeket közös játékok, ópusztaszeri kirándulás,
kézműves foglalkozás, valamint sütemény készítés és kemencés
pizzasütés

várja.

Jelentkezni

lehet

a

http://www.fogadalmitemplom.hu/02aktualis_programok.html#prog
ram_2 világhálós oldalon található űrlap segítségével július 6-án,
hétfőn 12 óráig.
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„Megváltó jelenlét” címmel látható Simon András önálló kiállítása a
Szegedi Dóm Látogatóközpontban. Simon András grafikusművész
az egyvonalas grafikák sajátos világán keresztül mutatja be az
Eucharisztia és a Húsvét misztériumát. Alkotásaival az ember
lelkéhez szól, csendben, szemlélődve, az egyszerűben rejlő
gazdagsággal fejezi ki a bibliai történetek, emberi érzések és
értékek mélységeit. A tárlat július 15-ig - hétfő kivételével – naponta
9-17 óráig tekinthető meg.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Június 23-tól újra látogatható a Feszty-körkép, valamint az
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark (Szoborkert tanya 68.)
állandó és időszaki kiállításai. Így ismét megtekinthetők a Rotunda
és a Látogatóközpont tárlatai, az árvízi bemutató, valamint a
Magyarország történelme és Szer története című 3D-s animációs
filmek is, a skanzen és a Nomád Park látványosságai mellett. A
nyári nyitvatartás szerinti rendben hétfő kivételével, naponta 10 és
18 óra között várják a látogatókat az Emlékparkban.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
„Minden forrásom belőled fakad” (Zsolt 87,7) mottóval, szeptember
12. és 20. között rendezik meg a XIV. Ars Sacra Fesztivált. Határon
innen és túlról várják a történelmi egyházak, kulturális intézmények
és művészek csatlakozását, akik programokkal szeretnének
bekapcsolódni a minden évben nagy érdeklődésnek örvendő
eseménysorozatba. Jelentkezési határidő: július 15.
A szervezők célja, hogy az Ars Sacra Fesztivál programjain keresztül
mai társadalmunk találkozzon a hagyományos zsidó-keresztény
alapokon nyugvó európai kultúrával, és a művészet segítségével
fölfedezze annak gazdagságát.
Az eseménysorozathoz csatlakozhatnak:
− múzeumok, kiállítóhelyek, galériák és műtermek – szakrális
kiállítással,
tárlatvezetéssel,
múzeumpedagógiai
foglalkozásokkal;
− kulturális központok, művelődési házak – színházak, képző- és
iparművészek, előadóművészek, mozgásművészek bevonásával;
− képző- és iparművészek – kiállítással, nyitott műteremmel;
− zeneművészek – koncerttel;
− színházak – szakrális témájú színdarabokkal, irodalmi estekkel;
− templomok – a templom bemutatásával, kiállítások, előadások,
koncertek befogadásával;
− iskolák – irodalmi, színi előadásokkal, versmondó estekkel,
kiállítással, zenei programokkal;
− helytörténészek, művészettörténészek, építészek – szakrális
épületek bemutatásával, tematikus kirándulások, séták
szervezésével.
A csatlakozás módja: a fesztivál honlapján történő regisztrálás után a
program feltöltésével július 15-ig.
Az Ars Sacra Fesztiválra olyan új vagy már meglévő programmal lehet
jelentkezni, amely a fesztivál idején – akár rövid ideig is – ingyenesen
látogatható. A határidőn túli programok technikai okok miatt már
nem kerülhetnek be a nyomtatott programfüzetbe, csak a honlapon
jelennek meg.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro Ecclesia Hungariaedíjat adományozott Kozma Imre irgalmas rendi szerzetesnek. A
kitüntetést a testület nevében a konferencia elnöke, Veres András
püspök adta át június 18-án, Budapesten. A díjjal a püspöki
konferencia elismerését fejezi ki azért a szolgálatért, melyet élete
folyamán Kozma Imre atya a katolikus egyházért, valamint a
rászorulók megsegítéséért végzett.
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