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A szentmise olvasmányai

Július 18.

1. Iz 55,10-11

Amint az eső termékennyé teszi a földet, Isten
szava is hatékonyan irányítja és célba juttatja a
történelmet.

2. Róm 8,18-23

A Megváltó az embert Isten gyermekévé emeli
és örök életében részesíti, de a megváltásnak a
természet, a teremtett világ is valamilyen
módon részesévé válik.

3. Mt 13,1-23

Jézus a magvetőről szóló példabeszédben ad
tanítást arról, hogy Isten valamilyen módon
minden embert megszólít, hív és mindenkitől
saját körülményeihez mérten vár valamilyen
pozitív választ.

Szent Hedvig királynő

A magvető

Jézus igehirdetésében az Isten országára vonatkoztatva a
példabeszédet, választ adott a magvető és a mag hasonlata
arra a problémára (többek között), miért csak hosszadalmasan
valósul meg ez az ország? És mikor jut el teljességhez ez az
ország? Az aratás a szentírás szóhasználata szerint a végső
időkre utal: csak akkor (az eszkatonban) érik be Jézus
igehirdetése és valósul meg a maga teljességében Isten
országa. Jézus ezzel türelemre intette apostolait, kitartó
munkára. S ahogyan az apostolok életükben sohasem
triumfálhattak, ugyanúgy az egyház sem a történelem végéig. A
pasztorációnak – történjék az egyházközségben, családban,
bárhol - soha sincs, nem is lesz százszázalékos eredménye.
Ahogyan Jézus szavainak sokan ellenálltak, és tetteit sem
fogadták el mint, akik látták és hallották, ugyanígy van az
egyházzal is egészen az „aratásig”.
Csanád Béla

A gépesített mezőgazdaság korában emlékeztetünk arra, hogy
régen kézzel szórták a magot a felszántott földre, és
boronálással segítették mélyebbre a talajba. Ezért megtörtént,
főleg ha fújt a szél, hogy a mag egy része veszendőbe ment.
Jézus itt a palesztinai viszonyokat veszi figyelembe. A hegyesdombos vidéken a termőtalaj közepette kifehérlik egy-egy
köves folt, másutt olyan gyér a talajréteg, hogy nem lehet
felszántani, s csak tövises bogáncs terem rajta. A magvető
bármennyire vigyáz, a mag egy része a kitaposott útra hull,
ahonnan a madarak felcsipegetik. Másik része a köves foltokra,
ahol ha ki is kel, nem tud gyökeret verni, és elszárad. Egy
harmadik rész a tövises bokrok közé esik, ott pedig a nálánál
erősebb gaz fojtja el. Ami viszont jó földbe hull, az sokszoros
termést hoz. A jó termés mindig megsokszorozza az elvetett
magot. A keleti elbeszélésben azonban a nagy szám inkább csak
arra utal, hogy ha Isten magot hozott, gondoskodik olyan
termésről, amely megfelel céljának.
Ha az elbeszélést szoros értelemben vett példabeszédnek
vesszük, akkor úgy kell értelmeznünk, hogy csak egy alapvető
gondolatot világít meg: Isten országa nem úgy jön el, ahogy a
zsidók várták, vagyis hogy a Messiás csodálatos jelek
kíséretében megjelenik, övéit felmagasztalja s ellenségeit
megalázza, hanem úgy, hogy tanításával elveti a magot az
emberek lelkében, s annak növekedése függ az emberek egyéni
magatartásától, hitétől és szeretetétől. A termés, a végső
aratás azonban biztosítva van. A Jézus által hozott
kinyilatkoztatás nem vész el, hanem gyümölcsöt terem.
Az evangélisták azonban arra hivatkoznak, hogy itt Jézus
allegorikus elemeket is beleszőtt a példabeszédbe, tehát a
mondanivalóját ennek alapján kell felfognunk. A mag az Isten
igéje, a kinyilatkoztatott tanítás, a magvető az Emberfia, vagyis
Jézus. Ő a magot olyan bőségesen szórja, hogy mindenüvé jut
belőle. A kitaposott útra hullott mag azt jelenti, aki hallgatja a
tanítást, de nem érti meg, nem is keresi az értelmét, azért ha-
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mar el is felejti. A köves talajra hullott mag pedig az olyan
embert, aki szívesen hallgatja ugyan a tanítást, de mély
gyökeret nem ver benne, mert nem igyekszik életté váltani.
Amikor a hite áldozatot kíván tőle, akkor meginog. A
tövisbokrok közé hullott mag pedig annak az embernek a képe,
aki valahogyan hisz is, de tulajdonképpen két úrnak szolgál. A
világi gondoknak, az élvezeteknek olyan fontosságot tulajdonít,
hogy a magasabb szempontokat csakhamar elfelejti. Végül a jó
földbe hullott mag az, amelyet hittel fogadnak és életté
váltanak.
Isten tehát országát hozzámérte az emberhez. Ez az ország
bármennyire kegyelmi ajándék és bármennyire az örök életre
mutat, földi alakja mindig tükrözni fogja az emberek
sokféleségét és állhatatlanságát. A hívő közösség képe is más
és más lesz az egyes korokban, s az egyes ember sem éli át
ugyanazzal a buzgósággal a hitét. Az egyháznak van emberi
arca. Amikor Jézus felsorolja a különféle helyekre esett magvak
sorsát, nem akar teljes képet festeni az emberek lelkületéről
vagy magatartásáról. A példabeszédhez ez nem is szükséges.
Jézus nem az emberek természetét akarja megvilágítani, hanem
az Isten országának titkait. Az apostolok és az egyház így is
értelmezték szavait. Tudták, hogy a Jézustól megkezdett vetést
nekik kell folytatniuk, és azt is tudták, hogy Isten országának
terjedése, növekedése nem lesz egyenesvonalú emelkedés. Az
emberi szabadakarat és az irracionális tényezők mind
befolyásolják.
De megértettek két más igazságot is: azt, hogy a fő, a magvető
mindig Jézus marad, és azt, hogy nekik, akik Mesterük művét
folytatják, ismerniük kell azt a szántóföldet, amelybe az isteni
magot vetik. Hogy az igazi magvető Jézus marad, az bizalmat
önt az egyházba. Egyedül ő képes az embereket kiválasztani és
meghívni az evangélium hirdetésére, s egyedül ő világosíthat
meg mindenkit, hogy a hit szemével lássa életét. Ezért az
egyház számára nincs reménytelen helyzet. Pál apostol
fogságában, akadályoztatásában is arra gondol, hogy az Isten
igéje nincs megbilincselve (2Tim 2,9). Ami a másik felismerést
illeti, abba is Jézus adott példát. Ő maga számolt az emberek
különböző felfogóképességével, s ennek megfelelően
igyekezett az érdeklődést és a jóakaratot felébreszteni. Az
egyház igehirdetésének is rendelkeznie kell a szellem
felsőbbrendűségével és alkalmazkodó képességével. Csak azok
lehetnek tanítók, akik már ismerik az „Isten országának titkait”,
s akik megfelelő érzékkel is rendelkeznek. Az egyházi tanítás
hirdetőinek saját koruk szellemi nívójának megfelelően mindig
figyelembe kellett venniük azt, amit ma mint új
tudományágakat kifejtenek, vagyis a lélektani és szociológiai
tényezőket. Számolnunk kell azzal, hogy az emberek lelkében is
akad keményre taposott út, rideg, köves folt és gazzal benőtt
terület. Az ilyen ugar feltöréséhez sok türelemre és időre van
szükség, főleg pedig megértésre és szeretetre. Arról sem
szabad megfeledkezni, hogy a hit leginkább személyes hatásra
terjed. Döntő jelentősége annak van, hogy rajtunk meglátszik-e
az a természetfölötti többlet, amit a hit ad. Miután Jézus kitért
arra, hogy példabeszédes tanítása milyen fogadtatásban
részesül, a tanítványoknak ezt mondja: A ti szemetek boldog,
mert lát, s a fületek is az, mert hall. Ti azt látjátok és halljátok,
amit sok próféta és igaz ember szeretett volna látni és hallani. A
keresztény tanítást és általa a hitet át kell hatni az örömnek. Mi
a kinyilatkoztatásban olyan dolgokat tapasztalunk meg Istenről,
amit a világ nem adhat. Tudjuk, hogy sorsunk az irgalmas Atya
kezében van, s hogy Jézus közbenjár értünk, ő közvetíti az
üdvösséget. Arról is biztosít, hogy az igazi szeretet soha meg
nem szűnik, s az igazság is győzedelmeskedik. Akit ez a remény
tölt el, az tetteivel arról tanúskodik, hogy benne az elvetett mag
bő termést hozott, s ennek kifelé is lesz vonzóereje.
Gál Ferenc
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Beszéljünk a gyermeknek Istenről (15.)
3. MICSODA ÖRÖMHÍR
I. Boldogok, akik szükséget szenvednek
A boldogság a kölcsönösségből fakad
A boldogság fogalmában nem az a fontos, amit birtokolunk, hanem az,
amit egymásnak nyújtunk. „Nagyobb, boldogság adni, mint kapni.”
(ApCsel 20,35). Így foglalja össze Lukács az Újszövetség üzenetét Szent
Péter ajkával, aki ugyanebben a könyvben egy joppei nőről, Tabitáról
beszél nekünk, aki sok jót tett és gyakorolta az irgalmasságot (ApCsel
9,36).
Ez az Újszövetség lényege és mindannyiunk tapasztalata. Még
emlékszem arra a nagy örömre, amikor kis srác voltam és az első
ajándékom átadtam a bátyámnak, egy „Dinky Toys'' teherautót.
Gyakran kérdezem a gyerekektől, akik elválaszthatatlanok a
hifitornyuktól: „Minek örültök jobban, annak, hogy tietek a hifi torony
vagy annak, hogy együtt hallgathatjátok a legjobb barátotokkal a
kedvenc lemezeteket?”
Néha egy hittanóra végén az az ember érzése, hogy az üzenet süket
fülekre talált. A gyerekek mégis izgatottan térnek vissza, de valójában
erősebben vonzza őket a hely szelleme és az, hogy találkozhatnak
egymással. Nekik ez a fontosabb és nem az, amit el szeretnénk érni.
Pierre abbé mondja: „Az emberiséget alapvetően nem hívőkre és
hitetlenekre kellene osztani, hanem olyanokra, akik önmagukat
bálványozzák és olyanokra, akik tudnak kommunikálni.”
A fogyasztói társadalomban nagyon sok ember azt gondolja, hogy a
boldogság az, hogy birtokolunk és minél többet, annál boldogabbak
vagyunk. A halál kérdése azonban zavarba hozza őket.
Ez valóban így van: akik a boldogságot a birtoklásban látják, azoknak a
halál kérdése elviselhetetlen. Eszünkbe juthat itt az esztelen gazdag
emberről szóló példabeszéd, aki magában tanakodott, hogy hogyan
takarítsa be a bőséges termést, amit a földje hozott.
„Tudom már, mit teszek: lebontom csűreimet és nagyobbakat építek, oda
gyűjtöm majd a termést és minden vagyonomat. Aztán majd elégedetten
mondom magamnak: Ember van annyid, hogy sok évig elég. Pihenj, egyél,
igyál, s élj jól! Ám az Isten így szól hozzá: Esztelen, még az éjjel számonkérik
tőled lelkedet. Amit gyűjtöttél, kire marad?” (Lk 12,18-20).
A dolog másképp látszik annak, aki már megtapasztalta, hogy a
szeretet a kölcsönös adásból, az összefonódó, szoros kapcsolatokból
születik. A halál nem vet gátat az ilyen boldogság útjába. Végül is, csak a
halál által válik lehetővé, hogy részesei lehessünk egy olyan tervnek,
ami az életen felül áll. Akkor, a halál éppen hogy nem az értelmét
tagadja az életnek, hanem lehetővé teszi, hogy olyasvalamire tegyük fel
életünket, ami túlmutat a halálon: a szeretetre. „Senki sem szeret
jobban, mint az, aki életét adja barátaiért.” (Jn 15,13) Az életben kötött
szoros kapcsolatok folytatódhatnak a halál után is. A szeretet erősebb a
halálnál! Talán nem ez a feltámadás üzenete?
A boldogságok éneke
Az evangéliumi üzenet újdonsága: a boldogság a nélkülözésben is ott
van, miközben embertársaink nagy része lázasan, csillapíthatatlanul
keresi a jólétet.
A boldogságok éneke az örömben-osztozást zengi. Akkor vagy boldog,
ha szegénységben élsz, mert csak akkor kaphatsz meg valamit, ha
hiányt szenvedsz; ha nincs senkid, akkor tudsz szeretni; ha nincs
Istened, akkor fogod megtalálni a Hozzá vezető utat. Akkor vagy
boldog, ha szegénységben élsz. Ez az első boldogság, de
tulajdonképpen ez magába foglalja a többit is, amik oly harmonikusan
összecsengenek vele.
Akkor vagy boldog, ha szelíd vagy. Meglátod, hogy a legerőszakosabb
alvilági alak, aki dühödten rád vetné magát, ha érezne, hogy erőt vesz
rajtad a félelem vagy lenézed őt, nem állná a szemeidből áradó
szelídséget, amiket nem azért vetsz rá, hogy elítéld, hanem hogy
megértsd őt, nem azért, hogy lenézd, hanem hogy kimutasd a
szeretetedet.
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Akkor vagy boldog, ha sírsz. Tudom, ez bántónak tűnhet és nehéz
megérteni, főképpen akkor, amikor szembe találjuk magunkat egy
barátunk halálával, aki lezuhant hegymászás közben vagy édesapánk,
édesanyánk hirtelen elvesztésével vagy gyermekünk halálával, aki
baleset áldozatává válik. A boldogságok örömének nincs semmi köze
egy szenvedés nélküli világ illúziójához. Jézus jól tudja, hogy mi is,
akárcsak Ő, utunk során nagy fájdalmat élünk meg és azokban a
pillanatokban oda fog majd jönni hozzánk, hogy velünk együtt
hallgasson és sírjon. Azt akarja elmondani, hogy a boldogság útja nem
ezekkel a megpróbáltatásokkal ér véget, a boldogság túléli ezeket,
hiszen aki már keresztül ment néhány megpróbáltatáson, érettebbé
vált, mint az, aki nem.
Akkor vagy boldog, ha meg tudod őrizni az igazságérzetedet, ami
nehéz a mai világban, ahol a legnagyobb értékeket gyakran egyszerű,
választófogó politikai szlogenek szintjére süllyesztik. Akkor vagy
boldog, ha irgalmas tudsz lenni, boldog vagy, ha meg tudsz bízni abban
az emberben, aki már egyszer elárult. Akkor vagy boldog, ha szívedet
tisztán tudod megőrizni, mert akkor meg tudod találni a lényeget, ami a
szemnek láthatatlan. Boldog vagy, ha békét teremtesz, de nem a világ
hatalmasait követve, vagy az erők kiegyensúlyozásával, hanem Jézust
követve, elfogadva a másikat, aki különbözik tőled, aki más, mint te és
más, mint a róla alkotott elképzelésed. Akkor fogod megismerni a
valódi találkozás élményét. Akkor vagy boldog, ha sértegetnek, ha
bántanak, ha üldöznek, ha áskálódnak ellened. Ha felvállalod a
boldogságok, az igazság, a megbocsátás, a béke útját, rögtön találkozol
olyan emberrel, aki kinevet majd téged, aki akadályozza terveid
megvalósítását.
Az első boldogság a megértés kulcsa, az utolsó pedig az igazolásé. Ha
senki sem gúnyol már, ha senki nem akarja megakadályozni a tervedet,
hidd el, akkor már nem vagy a boldogságok útján, hanem csak a szép,
rózsaszín álmok világában. Mert a boldogságokat nem azért alkották,
hogy beszéljünk róla, hanem hogy megéljük őket.

Vasárnapi jegyzet

II. Szövetség a kitaszítottakkal

valóságok, melyek szó-tartalmukkal az első jelentést nevezik

Jézus tanításának összefoglalásaképpen íme, itt az utolsó ítélet
elbeszélése még kínszenvedése előtt Máté evangéliumából:
„Ezután a balján állókhoz is szól: Távozzatok színem elől, ti átkozottak, az
örök tűzre, amely a sátánnak és angyalainak készült. Mert éhes voltam, s
nem adtatok ennem. Szomjas voltam, s nem adtatok innom. Idegen voltam,
s nem fogadtatok be. Nem volt ruhám, s nem ruháztatok fel. Beteg és fogoly
voltam, s nem jöttetek el meglátogatni. Ekkor ezek is megkérdezik: Uram,
mikor láttunk éhesen vagy szomjasan, idegenként vagy ruhátlanul, betegen
vagy börtönben, s nem voltunk szolgálatodra? Erre majd ezt feleli: Bizony
mondom nektek, amit a legkisebbek valamelyikével nem tettetek, velem
nem tettétek. Ezek örök büntetésre mennek, az igazak meg örök életre.”
(Mt 25,31-46)
Tehát az a történet lényege, hogy akiket a Király megáld (akikről jót
szól), azok azok az emberek, akik jót cselekedtek testvéreikkel, akkor is,
ha Jézushoz fűződő kapcsolatuk egyáltalán nem egyértelmű, akik
megvalósították a misszió lényegét. A többiek az átkozottak (akikről
Jézus rosszat szól), noha keresték Jézust, érzéketlenek voltak a másik
ember szerencsétlensége iránt. Ahogy Szent Jakab is hatásosan ezt
mondja egyik levelében: „Ha valamelyik testvérnek nem volna ruhája és
nem volna meg a mindennapi tápláléka, és egyiketek így szólna hozzá:
<Menj békében, melegedj és lakjál jól!>, de nem adnátok meg neki, amire
testének szüksége van, mit használna?” (Jak 2,15-16)
Kiváltképp a gyerekek, a szegények iránti az evangéliumi út.
Emlékezzünk, hogyan is idézi nekünk Szent Ágoston a harmadik
században mártírhalált halt Lőrinc diakónus szavait egyik híres
szentbeszédében. A császár parancsára Lőrincet, a római egyház
főintézőjét elfogták. A császár, aki örült, hogy fogságba ejtette azt,
akiről úgy tartották, hogy az egyház kincseinek felügyelője,
megparancsolta Lőrincnek, hogy hozza el neki a kincseket a
rendelkezésére bocsátott szekerekkel. Lőrinc erre végigjárta Róma
utcáit, felültette a kocsikra az összes sántát, vakot, nyomorékot,
beteget és szerencsétlen vándort, akivel csak találkozott és a császár
elé vitte őket a következő híres mondatot mondván: „Az egyház kincsei
nem a katedrálisok, a szentségtartók, az oltárdíszek, hanem a szegények.”
Vajon ma is mondhatnánk-e ezt?

fontosabbnak. A cseh irodalom ritkán emlegetett legnagyobb

(Folyt. köv.)

Jean-Marie Petitclerc

Magasságok tükrei

Nyár napfény-özönében, de morcosan felhős ég alatt is a
lét

elviselhetőbb!

A

tengernyi

panasz

az

ember

bizonytalanságából fakad, az elveszett biztosabb sarokpont
híján, mikor megbillen az egyensúly, és a már viszonylagos
biztonság sem vigasztalhat. Ilyenkor érdemes újra megkeresni
azt a titok-övezetet, amely a nap, a föld, a víz és a tűz elemi
rendje, vagyis a teremtésé, amelyből büntetlenül nem lehet
kiszakadni. A ma embere másféle átrendeződést szeretne,
önmagára koncentrálva azt az álmot ringatja, amely nem lépteti
ki eleve-rendeltetéséből ugyan, de megváltoztathatja azt, ami a
lényege. Homunculus – írja Madách, robotok – jelzik a
filmrendezők, s közben elhiszik: ez az új világképi lényeg.
Az irodalom már korábban visszatért elemi jelzésekhez, és
fölfedezi azt, aminek a Teremtő nevet adott. Bár jelképképükkel
sokat mondanak ezek a szavak: nap, föld, tűz, víz mégis azok a

szimbolistája: Otokar Brezina egyik „dalában” éppen az
iméntinek ad hangsúlyt úgy, hogy közben a jelképes is jogot
nyer. A vers egyik legszebb részlete a vízről énekel:
Vizek! Magasságok tükrei, idők csillagképeinek ringatói!
Ezer csókban álnokul ölelitek az életet,
Szépséggel takarjátok rabságát a Földnek,
a déli nap hevében üdítő fürdőt nyujttok
s bárha a Nap heve ezerszer vonzana fel a magasba,
újból és újból visszatértek a szomjazó Föld felvidítására!
Rózsákból, violákból és harmatból szövitek a hajnal illatos
ruháját
Magatokhoz vonzzátok a szemeket – és a villámokat!
Amikor a költő partjaitokon bolyong,
szomjazó mélységeitek szédületében,
csendetekben lerészegül az Idő fájdalmas emlékeinél,
mikor a Legmagasabbnak lehellete lebegett fölöttetek…
Aligha találni teológiailag is pontosabb megfogalmazást a
teremtésről, évszakok örökös rendjében a Magvető kéz
„mozdulatáról”, és az emberi jelenség e „pillanathoz” tartozó
lényegéről, amely áramlás és védelem a bizonytalanságban.
Visszatérés az Alfa-ponthoz…
† Tóth Sándor
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hírek ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ információk
A felsővárosi Szent Miklós Minorita Plébániára, rendi elöljárójának
kérésére július 1-jei hatállyal Bogdan Adamczyk lengyel minoritát
nevezte ki plébánosnak Kiss-Rigó László püspök. A magyarul jól
beszélő, már közel 30 éve Magyarországon szolgáló szerzetes
legutoljára Miskolcon végzett lelkipásztori szolgálatot.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Dóm Művészeti Szalon, valamint a Magyar Kultúra Emlékívek Kiadó
szervezésében július 16-án, este 7 órai kezdettel a Szegedi Dóm
Látogatóközpontban Savanya István költő, dalszerző, a calgary-i Bow
Valley College nyugalmazott főiskolai tanára ad ajándékkoncertet
Kollár Ferenc rendezésében. A versek Isten örömkönnyei című
rendezvényt szülővárosa tiszteletére, és a Magyar Arany
Érdemkereszt kitüntetése alkalmából szervezi. Az előadás ingyenes,
szeretettel várják az érdeklődőket a szervezők.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia szervezésében július 16-án,
csütörtökön este 7 órakor a nyár esti társaskör program keretében
Szőlősi Réka tart előadást Erdély arcai – tájak, emberek, virágok,
viseletek címmel. A rendezvénynek a plébánia (Újszeged, Torontál
tér 4.) nagyterme ad otthont, ahová szeretettel várják az
érdeklődőket.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A XV. Nándorfehérvári Emléknapok keretében július 17-én,
pénteken 18 órai kezdettel Papp Sándor, a Szegedi
Tudományegyetem professzora tart ismeretterjesztő előadást a Mi
történt Mohács előtt és után. A korai oszmán-magyar
diplomáciatörténeti kapcsolat címmel az alsóvárosi ferences
rendház előadótermében (Mátyás tér 26.).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Az Árvízi fogadalom temploma címmel időszaki kiállítás nyílt a Szegedi
Dóm Látogatóközpont Toronygalériában.
A tárlat, mely a
Székesegyház építésekor készült korabeli fotókat mutatja be, július
végéig hétfő kivételével naponta 9-17 óráig várja az érdeklődőket.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nyári napközis sporttábort szervez 9-14 éves gyermekek számára a
Szeged-Csanádi Egyházmegye új kulturális- és sportközpontjában, a
Szent Gellért Fórumban (Dorozsmai út 2.) a Régió-10 Kft. A
hétfőnként kezdődő táborokban teniszoktatás, változatos sport- és
ökoprogramok várják a gyerekeket. További információ és
jelentkezés személyesen a Régió-10 Kft. irodájában (Szeged,
Dugonics tér 12.), info@regio10.hu elektromos levélcímen, valamint
a + 36 20/450-6336-os telefonszámon lehetséges.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Július 25-én, szombaton 10 órakor a Székesegyházban Kiss-Rigó László
püspök pappá szenteli Amanso Brendan Chika, Balogh Ottó, valamint
Nnadi Omyedikacshi Benjamin diakónusokat. Az ünnepi szentmisére
szeretettel hívják és várják az egyházmegye papságát és a híveket.
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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.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Theolingua nyelvvizsgát szervez szeptemberben a Gál Ferenc
Egyetem. A Szegedre meghirdetett Theolingua akkreditált,
egyházi szaknyelvi nyelvvizsgára július 31-ig lehet jelentkezni B1, B2
és C1 szintekre angol, német és olasz nyelvből.
Az egyházmegyének korábban főiskolaként működő egyeteme
2008. óta a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ kihelyezett
vizsgahelye, mely Szegeden és a régióban egyedül biztosítja a
Theolingua nyelvvizsga megszerzésének lehetőséget. A vizsga
időpontja szeptember 5., helyszíne a Gál Ferenc Egyetem szegedi
épülete (Dóm tér 6.). Ugyanitt nyelvvizsgára felkészítő intenzív
tanfolyam is indul. A Theolingua nyelvvizsgáról szóló
információkat
a
gff-szeged.hu/theolingua,
valamint
a
www.theolingua.hu oldalakon érhetik el azok is, akik a jövő tanévi
felvételi vagy diplomaszerzés érdekében készülnek nyelvvizsgára.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hitéleti szakokra augusztus 27-ig várja a jelentkezőket a Gál Ferenc
Egyetem, mely a szegedi Teológiai Kar mellett Szarvason,
Békéscsabán és Gyulán is indít államilag elismert diplomát adó
teológia, katekéta, hittanár, karitász, egyháztörténet BA és MA
szakokat. A jelentkezés közvetlen, belső alkalmassági felvételivel. Az
osztott (4-6 féléves) MA-hoz bármilyen alapdiploma megfelel. Állami
ösztöndíjas vagy alacsony díjas képzések, külföldi ösztöndíjak,
keresztény közösség, személyes vezetés, nyelvtanulás, nyelvvizsga
lehetőség várja a katolikus fiatalokat és diplomásokat.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Szakirányú továbbképzések indulnak 2020 szeptemberétől a Gál
Ferenc Egyetemen, melyekre az Egyházmegye egyetemének 3,
illetve 2 féléves posztgraduális képzéseire diplomások
jelentkezhetnek augusztus 27-ig. A hallgatói jogviszonyt jelentő,
újabb oklevéllel záruló levelező szakok költségtérítésesek. A kari
honlapokon elérhető tájékoztatás szerint várják a jelentkezőket
Szarvason a pedagógus szakvizsgás szakirányú továbbképzésekre,
Szegeden és Gyulán az Egészségfejlesztő mentálhigiéné és a
Mentálhigiéné az óvodában, iskolában képzésekre, valamint Gyulán
az Iskolai szociális munka és az Alkalmazott szociális gerontológia
képzésekre.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Véget ért a Szeged-Csanádi Egyházmegye Ifjúságpasztorációs
Irodája
Domaszék-Zöldfáson
rendezett
hagyományos
egyházmegyei nyári tábora. Az öt napos eseményre, melynek
témája a közösség volt, ötven, 13-18 év közötti fiatal jelentkezett. A
táborlakók előadást hallgathattak meg az egyén és a közösség
kapcsolatáról, a szerzetes közösségek életéről, valamint
megismerhették a cserkészek és a Kalazancius-mozgalom
munkáját. Mindezek mellett a fiatalok szentségimádáson,
szentmiséken,
illetve
sportversenyeken
és
kézműves
foglalkozásokon vettek részt.
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