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Egyetemes:

Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje

Családjainkért: Imádkozzunk a családokért,
hogy szeretet, tisztelet és odafigyelés kísérje
őket útjukon.

A szentmise olvasmányai
1. Zak 9,9-10

A Messiás királyként szelídséggel és alázattal
érkezik,
de
megfellebbezhetetlen
hatalommal juttatja az emberi történelmet
kitűzött végső célja felé.

2. Róm 8,9.11-13

Ha tudatosan teret adunk életünkben a
Szentléleknek, akkor általa mi is részesülünk
Krisztus feltámadásában.

3. Mt 11,25-30

Jézus küldetésének célja, hogy megossza
velünk Isten belső életét, hogy abból
merítsünk erőt, békét és életet.

Jézus hálaadása és felhívása a fáradtakhoz

Jézus tanítása a körül forog, hogy az Atya az igazi életet
őáltala akarja adni az embereknek. Azért teheti meg, mert
különleges módon birtokolja ezt az életet: „Amint az Atyának
élete van önmagában, úgy megadta a Fiúnak is, hogy élete
legyen önmagában” (Jn 5,26). Egészen az Atya által él, azért
osztogathatja az örök életet. Birtokolhatja Isten Lelkét, azért az
élő víz forrása lehet mindenki számára (Jn 7,37). Az Atyától
küldetést kapott, hogy az élet szerzője legyen: „Atyámnak az
akarata, hogy mindenki, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké
éljen, s hogy én feltámasszam az utolsó napon” (Jn 6,40). Mint
jó pásztor azért jött, hogy övéi bőségben birtokolják az életet.
Küldetését azon az áron is teljesíti, ha saját életét kell odaadni
juhaiért (Jn 10,11). Az emberek azáltal részesednek az ő
életében, ha hisznek benne és ha áldozati testével és vérével
táplálkoznak. Ezekkel szemben elkötelezi magát, hogy az utolsó
napon feltámasztja őket (Jn 6,54). Az elkötelezettség onnan
származik, hogy rajta keresztül az Atya akarja az embert az
isteni életben részesíteni: „Amint én az Atya által élek, úgy az is
élni fog általam, aki engem eszik” (Jn6,7).
Gál Ferenc

Jézus felkiáltása műfaj szerint „dicsőítés” (doxologia), azaz
rövid, himnusz jellegű mondás: dicsőíti Istent a teremtésért, a
jótéteményekért stb., s egyben elismeri uralmát. Az „Atya”
megszólítással már foglalkoztunk (vö. 6,9). Az a megszólítás,
hogy „ég és föld Ura”, gyakori a zsidó imában, de az
Ószövetségben csak Tób 7,17-ben találjuk.
Sokan bizonyos lemondást, beletörődést látnak Jézus
kijelentésében: belenyugszik, hogy nincs sikere a műveltek
körében, csak az egyszerűek fogadják igazi hittel a tanítását. De
ez az Atya akarata. Az eredeti szövegben a „tetszés” szó áll,
amit a keresztelés alkalmával is hallunk a Jordán mellett (3,17).
Sok zsidó ima így kezdődik: legyen tetszés színed előtt, hogy…
A dicsőítő szavakon azonban inkább az öröm hangulata
tükröződik, azért nem valószínű, hogy azokat a beletörődés
jeleként kellene értelmezni. Az Ószövetségben sokszor halljuk
Isten irgalmának azt a beállítását, hogy lehajol a szegényhez, az
elhagyatotthoz, felemeli az alázatost. Jézus tehát inkább azt
látja, hogy mindez teljesedik, amikor az egyszerű nép követi őt.
A szöveg igazi újdonsága azonban az Atya és a Fiú
kapcsolatának a feltárása. A szavak utalnak Jézus igazi
misztériumára, amit nem könnyű benne felismerni. Viszont az ő
tanítása és viselkedése olyan, hogy saját istenfiúságát akarja
vele kinyilatkoztatni. Akik nem ebből a szempontból
értelmezték viselkedését, azok földi javakat vártak tőle, nem
üdvösséget, s így nem is hihettek neki.
Jézus kilétének titkát három tényező határozza meg: az Atya
mindent átadott neki, egyedül az Atya ismeri őt egészen, és az
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Atyát is csak ő ismeri. A „mindent átadott neki” kijelentés a
jánosi utalásokkal együtt azt bizonyítja, hogy semmi sem
maradt, amit ne adott volna át neki. Az Atya az örök szülésben
egész lényegét átadta a Fiúnak, azért a Fiú vele együtt
örökkévaló, mindenható, mindentudó. De a kijelentés
emberségére is vonatkozik olyan formában, hogy átadott neki
minden hatalmat küldetésének teljesítésére. Az Atya és a Fiú
egylényegűségéből következik a kölcsönös ismeret. A Fiú
éppúgy a végtelen isteni lényeget birtokolja, mint az Atya, tehát
semmiféle teremtménynek nem lehet róluk igazi ismerete. Az
Atyát és a Fiút mi csak a kinyilatkoztatásból ismerhetjük meg.
Jézus működésének az volt az igazi nagy eredménye, hogy
megadta nekünk ezt a hitbeli ismeretet. Nyilvános
működésének végén azt mondja, hogy „kinyilatkoztatta az Atya
nevét az embereknek” (Jn 17,6), viszont arra is utal, hogy az ő
istenfiúságát is csak az Atya megvilágosító kegyelme révén
lehet felismerni (Mt 16,17). Különben ez az evangéliumi részlet
rávilágít arra, hogy Jézus és az Atya között milyen párbeszéd
folyt le. Az általa adott kinyilatkoztatás tehát nem más, mint az
ember bevonása az Atya és a Fiú párbeszédébe. Ez pedig nem
más, mint az örök színelátás valamilyen elővételezése. Az Atya
azáltal fogad bennünket gyermekeivé, hogy bepillantást enged
belső szentháromsági életébe. A hitből kapott ismeret kitágítja
a mi látókörünket is. Választ kapunk arra, hogy Istennek mi a
terve a világgal és velünk, felismerjük azt is, hogy milyen
eszközökkel vezet örök célunk felé. Ezért a hit ajándékáért
nekünk is hálát kell adnunk.
A rabbik írásai a törvény betartását igához hasonlították. A hívő
zsidónak vállalnia kellett a törvény „igáját”. De célzást
találhatunk arra is, hogy az írástudók aprólékos
magyarázataikkal a törvényt szinte teljesíthetetlenné tették.
Jézus ezzel állítja szembe a maga igáját. Ő nem azért jött, hogy
fölösleges terhet rakjon az élet küzdelmeiben elfáradt emberre,
hanem azért, hogy megváltást, szabadulást, enyhületet hozzon.
Az ő igája az Isten oroszágának elfogadása. De ez nem jelent
újabb megterhelést, hanem inkább könnyebbé teszi az életet. A
kijelentés Jézus messiási küldetésére is vonatkozik. A
történelemből nem ismerünk olyan embert, aki hasonló
enyhületet ígért volna az emberiségnek. Ezt csak olyan valaki
tehette meg, akinek az Atya valóban mindent átadott, s aki
azért jött, hogy megmentse a világot, nem elveszítse. Ő valóban
úgy áll előttünk az evangéliumban, mint vonzó egyéniség. Olyat
ígér, amit csak Isten adhat. Ezért követelményei is egyúttal
ígéretek. Az egyház igehirdetésének ezt a hangot nem szabad
szem elől tévesztenie.
A mondásban szereplő jelzők - szelíd, alázatos - a nyolc
boldogságra emlékeztetnek. Jézus önmagát állítja követendő
példának tanítványi elé. Arra tanít és azt követeli, amit ő maga
megvalósít. A farizeusok ellenben csak másokra rakták a terhet
és nem segítettek annak hordozásában. Jézus megtestesíti a
„szelídek” boldogságát. Az eszményi szint magas, de a szelíd
Mester követése édessé és könnyűvé teszi az igát. Ilyen
értelemben a mondás kapcsolatos az előző résszel. Ott
kinyilvánította istenfiúságát, itt pedig arról beszél, hogy az Atya
kinyilatkoztatása nem közöl újabb törvényeket, hanem
könnyebbé teszi az ő akaratának megfelelő életet, hiszen
megszabadít a terhektől. A farizeusi módon értelmezett
törvény megtartása fáradtságos volt, s az emberi erőlködéstől
tette függővé az üdvösséget. Jézus terhe könnyű, mert a hit
alapján megadja ajándékként azt, amire a farizeus önerejéből
törekszik. Nincs szó arról, hogy most már nem kell fáradozni az
üdvösségért. Jézus példája és kényelme, továbbá a remény
elevensége kedvessé teszi az ő igáját.
Jakubinyi György
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Beszéljünk a gyermeknek Istenről (14.)
3. MICSODA ÖRÖMHÍR
Bevezetés
Számtalan könyvet írtak már az Evangéliumról. Hogy rövid
legyek, és mivel jól tudom milyen fontos a bevezetés és a
befejezés minden szövegnél, most két olyan részre irányítom a
figyelmet, amely Szent Márk elbeszélését mintegy „keretbe
foglalja”, azaz:
- a nyolc boldogságot (Mt 5,1-12), amely része a hegyi beszéd
bevezetőjének;
- és az utolsó ítélet elbeszélésére (Mt 25,31-45), amivel Jézus
zárja prédikációit kínszenvedései előtt.
A mai fogyasztói társadalomban, melyre oly jellemző mindenféle
kirekesztés, meg kell győznünk magunkat arról, hogy igenis
maradandó az üzenet:
- Boldogok, akiknek nincs!
- Minden ember a testvéred!
I. Boldogok, akik szükséget szenvednek
„A tömeg láttára fölment a hegyre és leült. Tanítványai köréje
gyűltek, ő pedig szólásra nyitotta ajkát. Így tanította őket:
Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik szomorúak; mert megvigasztalják őket.
Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd
eltelnek vele.
Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent.
Boldogok a békességben élők, mert Istenfiainak hívják majd őket.
Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a
mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket
és hazudozva minden rosszat rátok fognak énmiattam.
Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok.
Így üldözték előttetek a prófétákat is.”
A boldogság útja
Az aggodalmat árasztó kérdésre, amit ma oly sok fiatal tesz fel:
„Lehetséges boldogságra vágyni a mai világban?” Máté
evangéliuma világos választ ad: igen, neked is elérhető a mai
világban a boldogság.
Az evangéliumi üzenet középpontjában nem valami térítői
buzgalom áll, hanem a személyes meggyőződés, hogy a
boldogság létezik és, hogy titka túl súlyos ahhoz, hogy
magunkban tartsuk, mindenképpen meg kell osztanunk
másokkal.
E boldogság titka teljes egészében a nyolc boldogságot soroló
énekben van megírva.
Itt nem erkölcsi törvényekről van szó, amelyeket be kellene
tartani, még kevésbé valamilyen gyógyírról: nem olyan útról van
szó, amely feltárja a jövőt, nem törvényről, hanem a
meghívásról: Jézus felment a hegyre.
Felmenni a hegyre annyit jelent, hogy leszámolunk a földi
bizonyosságainkkal, az anyagi világgal; elfogadjuk azt, hogy
úton járjunk; megtanuljunk magunkon túl is nézni, egy biztos
vezető nyomán járni: egyszóval, hogy értelmet adjunk az
életünknek.
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Az olasz „senso” szónak három jelentése lehet:
- érzés,
- irány,
- értelem.
Ezt csak az az ember tudja egyesíteni, aki föl tudja fogni, milyen
boldogság az úton haladni, aki át tudja érezni az apránként
meghódított, új terület örömét. Nem útként élik-e meg a
serdülők a nehéz időszakokat? Itt nem arról van szó, hogy vakon
kövessük az utat - ahogy azt ma sok fiatal teszi, akik értelem
nélküli utakon járnak-, hanem, hogy induljunk el abba az irányba,
amely értelmet ad életünknek.
De igaz emberként élni nem azt jelenti-e, hogy a boldogság útját
járjuk? Az igazság felé igyekezni nem ugyanaz-e, mint élni? És
megélni a boldogság útját, nem azt jelenti-e, hogy igaz emberek
vagyunk? Ez annak az embernek a titka, aki önmagát így
határozza meg: „Én vagyok az Út, az Igazság, az Élet.” (Jn 14,6)
Boldogok, akiknek nincsen semmijük
Az ezerféle fülsüketítő hang zűrzavarában, amellyel tele van a világ,
és amelyek buzgón, meggyőződéssel ismételgetik, hogy boldogok,
akik birtokolnak, akiknek van pénzük, nyaralójuk, sok diplomájuk;
íme egy hang, ami úgy emelkedik ki, mint hegycsúcs a hógallérból,
egy új, mindenkor meglepetést keltő mondat: boldogok, akiknek
nincsen semmijük. „Csak a hiány az, amiből a kölcsönösség
megszülethet.” (1 Kor 1,27-28)
A boldogság szempontjából tehát nem az a fontos, hogy mink van,
hanem, hogy mit adunk és mit kapunk. Ez az, amiért az az ember,
aki hiányt szenved valamiben a boldogság útján jár, míg az, akit
gazdagság vesz körül, azt se tudja, hogy a boldogság egy út. A
gazdag, az Evangélium szerint az az ember, aki azt hiszi saját
erejéből is boldogul és nincs szüksége másokra. Ez szörnyű:
nehezebb lesz neki a szeretet országába belépni, mint egy tevének
a tű fokán átmenni (Mt 19,24). A szegény ellenben, hogy éljen, arra
kényszerül, hogy kölcsönös szeretetben éljen, hogy gyümölcsöző
szövetségre lépjen másokkal, így a gyenge meg tudja majd
szégyeníteni az erőset, aki azt gondolja, hogy egyedül is boldogul.
A krisztusi szegénység a szeretet és a szolidaritás kifejezése
Gondoljuk csak meg, itt arról van szó, hogy legyünk szegények,
nem arról, hogy szeressük magát a szegénységet, még kevésbé
arról, hogy örüljünk neki (az ugyanis egy tévedés lenne). Jézus jól
tudta, hogy nem lehet igazán szegény, ha nem harcol a szegénység
ellen, ő, aki Palesztina útjait járva soha nem hagyott fel a betegek
gyógyításával (és a betegség talán nem a szegénység egy sajátos
formája?).
Az evangéliumi szegénység nem a nyomor keresésében és az
anyagi javak becsmérlésében áll. Semmilyen anyagi érték nem
lebecsülendő önmagában. Igaz, a szegénység szoros kapcsolatban
áll ezekkel, de semmilyen körülmények között nem lehet a
meghatározását adni az anyagi javakból indulva. Szegénynek lenni
Leonardo Boff szerint annyit tesz, hogy „tapasztalatot szerezni
arról, hogy minden ajándék”.
Gustavo Gutiérrez azt hangsúlyozza: „Nem arról van szó, hogy
idealizálni kell a szegénységet, hanem éppen fordítva, el kell fogadni,
mint valami rossz dolgot, ami ellen tiltakozni kell és igyekezni azon,
hogy megfékezzük. Az evangéliumi szegénység, mint a szeretet egy
formája, szolidáris a szegényekkel és tiltakozik a szegénység ellen.”
Szeretet és szegénység két olyan szó, ami szépen cseng együtt.
Mert, ha van valami, amit nem lehet birtokolni, csak adni és kapni,
az éppen a szeretet. Ez az, amiért az Újszövetség nyelve épp a
szeretet.
(Folyt. köv.)
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Jean-Marie Petitclerc

Vasárnapi jegyzet
Erős a szeretet műve
Erfurtban, a virágok városában a Domhügel Szent Szevértemplomában arra a XX. századi szoborra lettem figyelmes, amelynek
talapzatára ezt írták: Cor Jesu – Jézus Szíve. Ülő szobor, a mi falusi népünk
így nevezi: Szomorú Jézus. Több zarándokhelyen találkozni vele. Teológus
kísérőm sejtette, hogy megkérdezem, miért ez a titulusa, ezért gyorsan
közbevágott: a modern Jézus Szíve teológia az ikonográfiában már így
ábrázolja az „igazság kútfőjét”. A szív a teljes ember jelképe a Bibliában…
A galgamácsai népi tudás-mindenes Vankóné Dudás Julianna egyszer
szép éneket dudorászott nekem gregoriánus melizmákkal – hajlításokkal,
hangnemváltással:
Ó, szomorú Jézus,
angyalok öröme,
mi dolog, hogy szíved
bánattal van tele
Elég volt, hogy utólag megértsem Erfurt Jézus Szíve szobrának
teológiai mélységét négysoros strófából, palóc tájról. Az ének sok szakasszal
folytatódik. Kodály mester is hallotta, elhatározta, magyar passiót ír belőle.
Már nem volt ideje.
Júliusi hetekben – de máskor is – különös, ösztönzéssel, mondjam:
égivel? – hat rám a himnuszok világa, vagy napjaink költészetéből néhány
vers, amely a krisztusi teológia művészi értelmezése, de inkább imádságra
serkentő ahhoz, aki alázatosan vállalja most is szenvedéseinket, gondjainkat,
és – örömeinket.
Fájdalom, szomorúság és derű különös érzékenységgel osztódik el az
említett népi versezetben: az öröm az angyaloké, a szomorúság a mienk.
Lélekértelmezésünk mondatja ilyen egyszerűen, hiszen a szellemi lények a
győzedelmes Krisztusnak örülnek, aki a mi gondjainkat vállalja, együtt
szenved velünk. Az ő dicsősége ez. A legnagyobb. Miből forrásozik ennyi
alázat? A szeretetből. Mai fiatal költő, Halmos Tamás a szeretet kalandjáról
ekként versel:
Az alaktalan testet ölt
az anyag árnyat formá
tudják a halak nem a föld
felhő rejti a forrást
drágább a fény javainál
a szeretet kalandja
nélküle dadog a halál
s az élet is halandzsa
Szinte metafizikus párhuzamok váltják egymást a sorokban;
szeretetre épül a teremtett világ, s az ember is általa nyeri istenképiségformáját, békességét.
1941-ben találták meg a XV. századi Stefan Lazarevič herceg remekét, A
szeretet énekét. Békesség-felhívás unokaöccséhez, az Erkel által operába
foglalt Brankovics Györgyhöz. A teremtés szeretete énekel ebben is: Isten
öröme, aki mindent átjár létének melegségével:
Lám a tavaszt s nyarat az Úr megalkotta,
mint az Énekes is mondja,
melyekben sok szépség lakozik:
a gyors madarakat s röptük vidámságát
mezők téres voltát,
a zengzetekkel ékes
szép levegőeget,
a bőkezű földet,
és sok-sok virágát, jó illatát, zöld lombját
és magát az embert,
lénye újulását,
kedve vidámságát
elmondani ki méltó?
Oly erős és gyors a szeretet műve,
minden erény fölött oly messze szárnyal.
XIV. századi ismeretlen angolföldi poéta modern hangszereléssel
muzsikáltatja rímben-ritmusban bővelkedő, szinte már swinburne-i
létérzékenységű dalát Krisztus szenvedéséről:
Ha vágysz szerződni vélem,
elszánva, hogy szived
semmi másért ne éljen
mert engemet szeret:
én egemet igérem
s hogy ott leszek veled
s hogy harcon és veszélyen
győzni tud, dúsra mérem
lelki erőidet.
A szeretet csak akkor sérül, ha a hit és Krisztus arca elhalványul, s
valami más lép helyébe.

† 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, azaz nem ma lesz. A Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia a Szentszék intézkedésének megfelelően a koronavírus
járvány okozta bizonytalan helyzet miatt a gyűjtés időpontját október
4-ére tette át. A perselyadományokat az Apostoli Szentszék
tevékenységének, illetve az egész világegyházat szolgáló
intézményeinek megsegítésére továbbítják majd.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nagy sikerrel zárult a Szegedi Dóm Látogatóközpont Múzeumok
éjszakája országos programsorozathoz kapcsolódó rendezvénye.
Június 27-én, 14 telt házas idegenvezetésre mintegy 500 érdeklődő
volt kíváncsi, akik a Székesegyház, valamint a Dömötör-torony
történetével ismerkedhettek meg.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Az Árvízi fogadalom temploma címmel június 27-én időszaki kiállítás
nyílt a Szegedi Dóm Látogatóközpont Toronygalériában. A tárlat,
melyen a Székesegyház építésekor készült korabeli fotókat mutatja
be július végéig, hétfő kivételével naponta 9-17 óráig várja az
érdeklődőket.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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 plébániai 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.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Szeged-Csanádi Egyházmegye Gál Ferenc Főiskolája már
egyetemként fogadja a felvételizőket. A felvi.hu-n benyújtott
jelentkezések sorrendje július 9-ig módosítható. Az augusztus 1jétől egyetemmé váló intézmény kéri a jelentkezőket, hogy tartsák
első helyen a GFF-t, vagy módosítsanak arra. A Gál Ferenc Egyetem
személyre szóló figyelemmel, elmélyült képzésekkel várja az
érdeklődőket.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Belvárosi Plébánia tájékoztatja közösségének tagjait, hogy július
és augusztus hónapban hétfőtől péntekig 8-12 óra között, vagyis
csak délelőttönként lesz irodai ügyfélfogadás a plébániai irodán
(Dóm tér 15.).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nyári nyitvatartással várja a közösség tagjait a Szent József jezsuita
templomigazgatóság. Az irodai ügyintézés júliusban és augusztusban
hétfőn, szerdán és pénteken 11-12 óra között lehetséges a Dáni János
u. 3. szám alatt. Személyes ügyekben, vagy, betegellátás kérése
esetén a 06-30/465-7557-es telefonszám hívható.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Napközis hittantábor szervez a tarjánvárosi Szent Gellért Plébánia
közössége augusztus 3. és 14. között, kétszer 5 napos turnusban. A
programok hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között lesznek, főként az
Apor Vilmos Közösségi Házban (Szeged, Iglói u. 1.), ahol a
résztvevők háromszori étkezést is kapnak. A táborozók továbbá
hajókiránduláson vehetnek részt, valamint ellátogatnak a
Fűvészkertbe és a Vadasparkba is. A tábort Szögi Ildikó és Zólyomi
Norbert hittan tanárok vezetik, de a plébánia önkéntesei is
segítenek a programok lebonyolításában. A tábor - az elmúlt évhez
hasonlóan - Európai Uniós forrásból, az EFOP-1.3.7 pályázat
támogatásával valósul meg.
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Kiállítás készül az 1937/38-as kettős szentév szegedi eseményeiből
és ehhez kérik a szegediek segítségét a szervezők. A városban és
annak környékén az 1937/38-as kettős Szentév alkalmából számos
eseményt és ünnepséget szerveztek. Ez időtáj lett felszentelve az
újszegedi Lourdesi-barlang és Mária oltár, ekkor szervezték az
Egyházmegyei Eucharisztikus Napokat, illetve 1938 júniusában járt
városunkban a Szent Jobb és az ereklyét szállító Aranyvonat. Több
ezren vehettek részt az Eucharisztikus Kongresszuson Budapesten,
melyről minden bizonnyal sok fényképpel, emlékkel érkeztek haza.
Kérik mindazokat, akik birtokában vannak olyan fényképeknek,
melyek az említett események bármelyikén készült, vagy vélhetően
kapcsolódik hozzájuk, hogy július 20-ig keressék Serfőző Leventét
személyesen vagy a 06-20-220-69-16-os telefonszámon.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Húsz év után újrafestették az újszegedi Árpád-házi Szent Erzsébet
templom (Torontál tér 4.) liturgikus terét a hívek 5,5 millió forintos
adományának köszönhetően. A korábbi fehér és zöld szín helyett a
kupola részben az égszínkék, a falakon a barna, a sárga és a fehér szín
lett a domináns. Új színt kaptak az ajtók is és méhviasz bevonattal
látták el a stációkat. Következő célkitűzés a 110 éves tető cseréje lesz,
melyet pályázati pénzből szeretnének megvalósítani.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 2020. évi
környezetvédelmi programsorozatának első állomásán mintegy
négyszáz, lakásotthonban, illetve nevelőszülőknél nevelkedő
gyermek és gondozóik tevékenykedtek Ágotafalván, hogy
megszépítsék a héthektáros területet. A Tass-alsószenttamási
terület
a
Szeged-Csanádi Egyházmegye
Szent
Ágota
Gyermekvédelmi
Szolgáltatójának
módszertani,
élménypedagógiai, szabadidős, pasztorációs és lelkiségi
központja. A június 28-ai alkalom célja az volt, hogy
környezettudatosabb magatartásra szocializálják a családból
kiemelt gyermekeket és fiatalokat, illetve a velük a foglalkozó
felnőtteket,
nevelőszülőket
és
pedagógusokat.
Az
eseménysorozat a jövőben további négy alkalommal folytatódik.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Eredményes vizsgával fejezték be a hallgatók a „Társadalmi
biztonság – prevenciós ismeretek” elnevezésű kurzust a Gál Ferenc
Főiskolán, ahol a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitánysággal
együttműködésében
megvalósuló
„Prevenciós-Több-Szín-Tér
képzés” oktatási programba kapcsolódhattak be. A járványhelyzet
miatt idén az órák anyagának jelentős részét (a prevenciót,
tűzvédelmi- és vízbiztonsági ismereteket, elsősegélynyújtási
alapismereteket, a kapcsolati erőszak veszélyeztetettjeinek
megsegítését, valamint az áldozatvédelmet) online, illetve
távoktatás keretei között sajátíthatták el a diákok. A képzés
lebonyolítását mintegy másfél évvel ezelőtt egy négyoldalú
együttműködési megállapodás keretében vállalta a Szeged-Csanádi
Egyházmegye, a Gál Ferenc Főiskola, a Békés Megyei Rendőrfőkapitányság, valamint a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Országszerte 130 óvoda épül vagy újul meg a katolikus óvodaépítési
program kertében. A nyár folyamán a Szeged-Csanádi Egyházmegye
két intézménye, a szegedi Fénysugár Katolikus Óvoda, valamint a
hódmezővásárhelyi Kertvárosi Katolikus Óvoda korszerűsödhet
kormányzati forrásból. Az előbbire 73, az utóbbi intézményre 50 millió
forintos támogatás áll az egyházmegye rendelkezésére. Korábban,
szintén a katolikus programnak köszönhetően újulhatott meg a
szegedi Avar utcai intézmény, Tiszaszigeten a Szent Antal Katolikus
Óvoda, valamint a Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és Óvoda
öttömösi telephelye. Az öt ingatlan fejlesztése 280 millió forintból
valósulhatott meg.
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