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A szentmise olvasmányai

Július 29.

Szent Márta

1. 1Kir 3,5.7-12

Július 31.

Loyolai Szent Ignác

A trónralépő Salamon Istentől nem hatalmat
vagy anyagi javakat kér, hanem bölcsességet.

2. Róm 8,28-30 Akik viszonozzák Isten szeretetét, azoknak
minden javukra válik.
3. Mt 13,44-52

Jézus a földbe rejtett kincsről, az
igazgyöngyről és a tengerbe vetett hálóról
szóló példabeszédekkel ad további tanítást az
általa meghirdetett Isten Országáról.

Az elrejtett kincs, a gyöngy és a háló

Az eredeti szóhasználat szerint Isten országa alatt
igazában uralmát kell értenünk, amit az emberek önként
elfogadnak. Az uralom több mint a jogi tekintély elismerése.
Isten kiárasztja kegyelmi javait, megváltást hoz és az embert az
örök élet részesévé teszi. A hívő mindezt elfogadja és lelkületét
hozzáméri hivatásához. Máté evangelista következetesen a
mennyek országáról beszél, s ebben követi a zsidók
nyelvezetét, akik Jahve nevét nem ejtették ki, hanem helyette
Mennyeit, Magasságbelit mondtak.
Krisztus kijelenti, hogy vele az Isten országa elérkezett:
„Az idő betelt: közel van az Isten országa. Térjetek meg és
higgyetek az üdvösségben (Mk 1,15). Krisztus először is felülről
lefelé képviseli Isten országát. Az Atya általa gyakorolja
felségjogait. Azért őbenne kell hinni, az ő evangéliumát kell
elfogadni, az ő kegyelmével kell töltekezni. Viszont alulról
fölfelé is ő képviseli az Isten országát. Embersége szerint
teljesen meghódol az Atya előtt, és ezt a hódolatot mint örök
szövetséget az egész emberiség nevében vállalja. Személye és
kegyelme a biztosíték, hogy az emberiség többé nem is
fordulhat el Istentől.
Gál Ferenc

Mindhárom példabeszéd csak Máténál fordul elő. Az első kettő
témája közös: az ember mindenét eladja, amije van, hogy
megszerezze a legnagyobb kincset. Az előző példabeszédek
Isten országáról és tagjairól szóltak, ez a kettő azonban a
személynek szól. A talált kincs ma sem ritka, és nemcsak
keleten. A régi világban a vagyon elrejtését találták a
legbiztosabb módnak háború esetén, hogy a jövőt anyagilag
biztosítsák. A menekülők is elrejtették vagyonukat a hazatérés
reményében. A példabeszéd embere kincset talál, de nem szól a
telek tulajdonosának, hanem inkább megveszi a telket. Jézus
nem nyilatkozik a tett erkölcsi értékéről. Világos, hogy nem
becsületes eljárás. De a példabeszéd csak azt akarja kiemelni,
hogy mennyi áldozatot hoz egy kapzsi ember (eladja mindenét)
a kincs megszerzéséért. A gyöngykereskedő is meghoz minden
áldozatot, hogy megszerezze a számára sokat ígérő gyöngyöt.
Mindkét példabeszéd Isten országának mindent felülmúló
értékét emeli ki. Az üdvösségről, az örök életről van szó, amit
nem lehet földi mértékkel mérni, éppen azért megér minden
fáradságot és áldozatot. Ugyanakkor azt is kifejezi, hogy a
lemondás meghozza jutalmát. A kincs megtalálásában az ember
azt kapja meg, amire törekedett, ami boldoggá teszi, s a
hasonlatnak ebből a szempontból is megvan az értelme.
A hálóról szóló példabeszéd is csak Máténál szerepel. Ezzel
zárul a hét példabeszéd sorozata. Nagyon hasonlít a konkolyról
szóló példabeszédhez (24-30. v.). Itt is az egyház jó és rossz
tagjairól van szó, akiket csak az utolsó ítéleten választanak majd
szét. A példabeszéd eleje még nem említi a jókat és a rosszakat,
hanem mindenféle halról beszél. Így még egyetemesebb az
értelme: Isten országa mindenkit magába foglal, senkit sem zár
ki. A valóság az, hogy a szövegben elő sem fordul a „hal” szó.
Ennek a legegyszerűbb magyarázata az, hogy a háló mindenféle
tengeri állatot befogott, s abból kellett kiválogatni a
használhatót, s elvetni a rosszat (szó szerint: rothadtat,
korhadtat).
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A példabeszédben szereplő háló vontató, kerítő háló, amelyet
bárkák vontattak ki a nyílt vízre, azután az úszókkal ellátott
száját összehúzták és a partra vonták.
Ha visszatekintünk a hét példabeszédre, láthatjuk, hogy Jézus
az
Isten
országának
meghirdetésében
mindig
az
egyetemességet tartja szem előtt. Isten az üdvösséget és a
kegyelmet mindenkinek felajánlja. Jézus azért jött, hogy a világ
üdvözítője legyen. Ez az egyetemesség kifejezi a beszűkült
zsidó felfogással való szembenállását is. Viszont azt akarta,
hogy legalább tanítványai értsék meg gondolatát és készüljenek
fel küldetésükre. Az ítéletre való hivatkozás pedig nemcsak azt
mondja, hogy az elkülönítés a világ végén lesz, hanem azt is,
hogy a történelem éppen ítélettel fejeződik be, s ott mindenki
számot ad viselkedéséről és tetteiről. A jó hal és a kivetni való
tengeri állat itt tudatos embereket jelent, akik maguk felelősek
azért, hogy ők ebbe vagy abba a csoportba tartoznak. Ilyen
értelemben a példabeszéd az egyház tagjai számára is állandó
felhívásul szolgál, hogy életüket Krisztus tanításának
megfelelően alakítsák. Ez azonban már inkább csak a
példabeszédnek a lelki életre való alkalmazása.
Kétféle értelmezése is lehetséges.
Az egyik magyarázat szerint a kincstaláló ember és a
gyöngykereső kereskedő maga az Isten. Amikor Isten (a
második isteni személy) emberré lett, mintegy „eladta” isteni
méltóságát, isteni kincseit, hogy megszerezze az embert, az
ember üdvösségét. Istennek ezt a tettét a mai teológusok
kenószisznak nevezik Szent Pál nyomán, aki ezt írta a
filippibelieknek: „Ő mint Isten az Istennel való egyenlőséget
nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül
ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette
magát, és hasonló lett az emberekhez”. (Fil 2,6-7) (Kenószisz
görög szó annyit jelent, mint kiüresítés.) Ebben az önmaga
kiüresítésében Istennek végtelen, felülmúlhatatlan szeretete
van kijelentve az emberek iránt, az emberek üdvösségéért.
A másik magyarázat szerint a mindenét eladó kincstaláló és
kereskedő az az ember, aki Isten országát, Jézus tanítását
mindennél fontosabbnak és értékesebbnek tartja, és ezért
(hogy ennek az országnak a birtokosa legyen) minden áldozatra
hajlandó. Eszerint ezek a példabeszédek illusztrációi Jézus
mondásának: „ti elsősorban az Isten országát és annak
igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjátok hozzá” (Mt
6,33).
Jézus mindenesetre ezzel a példabeszéddel is a népi mese- és
fantáziavilágra utal. A boldogságot – a mesékben – legtöbbször
valami felfedezés, kincs megtalálása hozza meg. Jézus
bemutatja, hogy az igazi kincs, az ember vágyainak
beteljesülése az Isten országa. Ezt keresse, aki boldog akar
lenni. Mert ahol a kincsed, ott a szíved is. És a boldogságod is.
Érdekes megfigyelni azt is, miben különbözik Jézus
példabeszéde a népmeséktől. A kincs megtalálása a
népmesékben a boldogság forrása, a példabeszédekben is, de
megszerzéséért áldozatot kell hozni. Nem lesz automatikusan a
találó tulajdona. Föl kell adni a más irányú ragaszkodásokat, a
földies értékrendet előbb, hogy miénk lehessen a legdrágább
kincs, a legszebb gyöngy: Isten országa.
Csanád Béla, Jakubinyi György
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Beszéljünk a gyermeknek Istenről (17.)
3. MICSODA ÖRÖMHÍR
II. Szövetség a kitaszítottakkal
Harc a beilleszkedésért
A kiközösítő folyamatok ellen vívott harcot lehetne úgy is hívni,
hogy harc a beilleszkedésért. Sokkal jobban szeretem azt a
kifejezést, hogy „beilleszkedés”, mint azt, hogy „integrálás”, amit
gyakran használnak a közintézmények. Ugyanis az integrálás azt
jelenti, hogy egy elemet beolvasztunk egy egységbe. Az elem
feladata, hogy teljesen azonossá váljon a többivel. Az integrációs
folyamatban az elem elveszíti a rá jellemző sajátos jegyeket.
Máshogy áll a dolog a beilleszkedés esetében. Amikor például egy
fémdarabot beillesztünk egy darab fába, a beillesztés
megváltoztatja a két elem kapcsolatát: a fának meg kell nyílnia,
hogy befogadhassa a fémet.
A különbség tehát jelentős. Az integráció úgy kebelezi be az új
elemet, hogy nem ösztönzi arra, hogy hozzáadjon magából valamit
a közöshöz, hogy megérezzék jelenlétét.
Tudjuk, hogy az Oktatásügyi Minisztérium dokumentumaiban
szívesen használja az integráció kifejezést, de ez az integrálásban
való gondolkodás bukásra van ítélve, mert gyakran nem tiszteli
eléggé a másik ember különbözőségét.
A szociális munkások jól tudják, hogy a nehézségekkel küszködő
fiatal beilleszkedéséhez egyesíteni kell a személyre szabott, az
emberre irányuló munkát a közösségivel, ami segíti a
beilleszkedést. Csak akkor valósulhat meg a beilleszkedés, ha
mindkét feltétel teljesül. Ezt tagadni annyit tesz, hogy bukásra
ítéljük a beindított folyamat sikeres megvalósulását. Nagyon
aktuálisnak tartom e gondolatokat manapság a bevándorlás miatt.
Hiszen sokszor hallunk az integrációról, de ha a megvalósításában
sok nehézségünk adódik, nem azért van-e - ami a definíciójából is
adódik -, mert az ilyen folyamat nem tiszteli egyáltalán a másik
különbözőségét. Ma szerintem a legégetőbb probléma, hogy
hogyan váltsuk fel az integrálási folyamatokat lendületes,
beilleszkedési folyamatokra. Mert ez ad lendületet a szövetség
megteremtéséhez is.
A szövetség három pontja
Ez a lendület három szinten nyerhet kifejezést:
a nehéz helyzetben lévő embereket egyéni „akcióban” segítjük,
új szervezetet hozunk létre e célra,
intézkedünk a politikai hatalom szerveinél a probléma
megoldásának érdekében.
Amikor egy hajléktalan bekopog hozzátok, befogadhatjátok és
megoszthatjátok vele a vacsorátokat. Ez a bajban lévő testvéretek
közvetlen megsegítése. De ha az ő, és a hasonló helyzetben lévők
sorsára gondoltok, eszetekbe juthat valamilyen humanitárius
szervezet létrehozása, új ötletek, új dolgok megvalósítása azért, hogy
segítsünk véget vetni hányatottságaiknak. Ez intézményes akció. De
a probléma mégis nem az, hogy beengedjétek őket lakásotokba? Ha
igen, akkor pedig tessék intézkedni az illetékes szerveknél. Ez a
politika hatásköre is, hiszen az állam ügyei közé tartozik. Az a fontos,
hogy a keresztények legyenek jelen mindhárom akcióban legjobb
tudásuk és képességük szerint. Természetesen nem helyes, ha
eközben a más tevékenységet végzőkkel szemben kritikát
fogalmaznak meg: inkább örülnünk kell annak, hogy kiegészítjük
egymást Krisztus testében, az Egyházban.
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A kitaszítottakkal való szövetség kihívás az Egyháznak
Emlékezzünk csak arra, hogy Jézus mindig nyitott volt azok felé,
akiknek feslett volt a politikai vagy a szexuális erkölcse. Könnyű egy
olyan testvérünknek segítséget nyújtani, akivel rokon lelkek vagyunk.
A pogányok is ezt csinálják. Ellenben segítséget nyújtani egy
kitaszított, a társadalom által semmibe vett társunknak az magában
hordozza a kitaszítottakkal való szövetség megvalósítását, ami annyit
jelent, hogy együtt járunk Jézussal az úton. Ebben az értelemben ezt
úgy minősíthetjük, mint egy szentséget. Az Egyház csak akkor
Egyház, ha a kitaszítottakat figyelme központjába helyezi. Ezt mondja
ezzel kapcsolatban Pierre abbé:
„Az Egyház azoknak a közössége, akik igyekeznek hűségesek lenni az
evangéliumhoz. Az Úr, aki a gazdagok és a szegények üdvözülését
egyaránt akarja, nem egy olyan Egyházat akart létrehozni, amely a
gazdagok közössége, akik befogadják és segítik a szegényeket, hanem
egy olyan Egyházat akart, amely a szegények közössége, akik
befogadják a gazdagokat, nem feltétlenül azért, hogy azt mondják
nekik, hogy hagyják el javaikat, hanem hogy megkérdezzék tőlük, hogy
hogyan használják előjogaikat: csak saját vagy az elnyomottak, az
elfeledettek javára is. Egyetlen egyházi vagy világi szervezet se, amely az
üdvösségért munkálkodik, nem lehet igazából Istené, ha gazdagok és
hatalmasok szervezete lesz, akik befogadják a szegényeket. Az
előkelőségekből és gazdagokból álló közösség, amely befogadja a
szegényeket az természetesen egy jó dolog, csak nincs benne jelen
Isten. Az egyetlen igazán isteni közösség az a szegények, a szenvedők
közössége, amely a szeretet örömét sugározza és befogadja a
gazdagokat.” Soha nem fogom megérteni, hogyan lehetnek az
emberek Jézus nevében ennyire vaskalaposak, türelmetlenek,
intoleránsak, aki a tolerancia és a nyitottság, a befogadás példaképe
volt. Ne feledjük, hogy egy keresztény embernek Jézussal találkozni
annyit jelent, hogy egy szegénnyel, egy kitaszítottal találkozni: „Bizony
mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek,
velem tettétek.” (Mt 25,40)
Helyesen kell értékelnünk a fenti sor „velem” és az „ez az én
testem… „ez az én vérem…” ige „én” névmásait. Mert itt valóságos
jelenlétről van szó. Ebben az értelemben a legkisebbel való találkozás
az Istennel találkozás szentsége. Mert Krisztus eljött, hogy elhozza az
Isten, az Atya örömhírét. Jézus azt mondja ne bocsátkozzunk
metafizikai fejtegetésekbe Isten kilétével kapcsolatban, inkább
tegyük fel magunknak azt a sokkal méltóbb kérdést, hogy „Ki is az
Isten nekünk”? És így Jézus válaszolni fog erre a kérdésre: Isten az
Atya, aki szeretetét és jóságát sugározza minden gyermekére. És azt
fogja tanítani nekünk, hogy úgy mutassuk ki az Atyába vetett
hitünket, hogy testvérként élünk a többi emberrel. Isten és a másik
ember szeretete egy tőről fakadnak, ahogy Szent Ágoston is mondja:
nincs két különböző szeretet.
A keresztények első eucharisztikus összejövetelein négy formában
ünnepelték meg Krisztus jelenlétét: az Igével, a Kenyérrel, a
Közösséggel: „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a
nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18,20) és a Szegényekkel, akik
között szétosztották a hozott ajándékokat. De mi is van ma ezzel a
negyedik „kellékkel”? Egyetlen jele már talán csak a templom
ajtajában kéregető koldus.
(Folyt. köv.)
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Vasárnapi jegyzet
Anna üzenete
Heves megyében, Sirokon gyűjtötte Erdélyi Zsuzsanna az alábbi
„imáccságot” egy 1912-ben született asszonytól.
„Kimenek ajtómba,
Föltekintek magos mennybe!
Ott látok egy gáljfát (gallyfát),
Gáljfa viszi ágát,
Ága viszi leveljit,
Levelji viszi bimbóját,
Bimbója viszi virágját,
Virágja viszi Annát,
Anna viszi Máriát,
Máris viszi Szent Fiát.”
A tudós gyűjtő látomásképről szól, amikor a második sort elemzi, s
Fettich Nándorra hivatkozva mondja, hogy „az égben végbemenő
jelenségek kezdő formulái” közé tartozik ez a sor is, és „a
természetfölöttivel való találkozás” emléke. Középkori látomásirodalmi
példa – folytatva, s az olvasónak meg kell állnia egy pillanatra. Költészet
és belső átélés ritka szép találkozásában az a fa áll előtte, amely égi
termőfa, s amelynek „virágja” Anna, Krisztus Jézus nagyanyja. Hajdan
piros betűs ünnep volt a napja, s a művészettörténet Marosszentannát
emlegeti, ahol a latin liturgiát képviselő Európa legrégibb falfreskója
látható a XIV. századból. A Bethesda-tó partján épült szülőház, ahol
Mária, Jézus anyja született, már a konstantinuszi időkben templom:
búcsúünnepén Annát tisztelték. Bizánc gyorsan átvette a kultuszt,
Justiniánusz császár pedig kötelezővé tette. A VIII. században
méhszorgalommal a teológiai igazságokat gyűjtögető keleti szent:
Damaszkuszi János az Istenszülő Mária születésnapjára beszédet írt.
Joachimot és feleségét, Annát gerlice-párnak titulálja és így ujjong: „Ti
az emberi természet határán belül vallásosan és áhítatosan élve, szülői
lehettek az angyalok fölötti és angyalokon most is uralkodó Leánynak!”
„Legszépségesebb és legédesebb Leány! Liliom a tövisek között,
amely a legnemesebb és legkirályibb dávidi tőről hajtott!” Aztán a
nemzetek apostola levélrészletére utalva folytatja: „Joachim és Anna
legszentebb, aki rejtve maradt a fejedelmek és hatalmak elől és a
Gonosz tüzes nyilai elől is, a Lélek menyegzős szobájában élt,
szeplőtlenül megőrződött Isten mátkájának és Isten természetes Fia
Anyjának… Dús hajtású szőlő sarjadt ki Annából és mindörökre nektárt
ontó édes szőlőfürtöt virágzott szülőinek.”
Frissesség, az Énekek éneke intonációja, prófétai dallam, s mintha
bizánci mozaikok színes kavalkádja ragyogna előttünk, s a Titok
megközelítésében a szó.
Anna mindig a krisztusi történés középpontjában látható, bár a
kanonizált evangéliumok alig említik, neve szóba sem foglaltatik. A
Szent Jakabról elnevezett, ún. protoevangélium beszél róla költői
hitelességgel, naiv bájjal.
Ahogyan legkifejezőbben Giotto – Assisi Ferenc festője láttatja
Padovában a Scrovegni kápolnában, ahol híres Utolsó Ítéletét is
megfestette. Joachimot és Annát látjuk Mária életéből, amint a
jeruzsálemi Arany kapunál találkoznak. A két jegyes gyöngéden
megöleli egymást. Alakjuk piramis-szerű, szerelmük egyetlen
teremtménnyé formálja őket. A pásztor-jelenet szereplői asszonyok
csoportja is az épülethez vezető hídon. Anna és jegyese a tornyokkal
párhuzamosan fönségesen emelik ki a házasság szentségének
komolyságát, de mögöttük fekete kendővel borított női arc – alig
láthatóan, a szemével vág: valóságos árnyékot borít az örömre, amely a
jeleneten ragyog…
Damaszkuszi után Aranyszájú Szent János szavait írhatnánk a kép alá,
Anna üzenetét, az isteni rendelést: A Gondviselés az embert férfinak és
nőnek rendelte, hogy megmutassa: bár két nemről van szó, mégis
egyek, s egyik sem elegendő önmagában a nemzedékek
továbbvitelében… Egyik a másik nélkül nem létezik, kettőjük
egyesüléséből születik új ember. A gyermek híd kettőjük között; így
válnak egy testté, akiket a gyermek köt össze. Amint két városrészt egy
folyó választ ketté, s a folyóra hidat vernek, hogy a két város egy
legyen, úgy a család is együtt van, a gyermek az összekötő híd, hogy a
két természetből egy legyen.”
A régi, régi idézett „imáccság” plasztikus látomása túl a láthatón,
mégis láthatóban jeleníti meg Isten örök gondolatát, a szentatyafiság
lényegét s érzékelteti: a Jézus vér szerinti rokonságához tartozók végül
a mi rokonaink is: szülő, nagyszülő mind ott állnak az Arany Kapunál és
örvendeznek Joachim és Anna találkozásán.

† Tóth Sándor
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hírek ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ információk
Balla Ferenc, a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Hivatal
munkatársa 56 éves korában, július 6-án elhunyt. Balla
Ferenc még Gyulay Endre püspöki szolgálata idején, 1993ban kezdett dolgozni az Egyházmegyei Hivatalban számvevő
gondnokként, majd 2007-től haláláig gondnokként segítette
a plébániák és egyházmegyei intézmények munkáját.
Nyugodjék békében!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Dóm Művészeti Szalon, valamint a Magyar Kultúra Emlékívek
Kiadó szervezésében július 30-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
magyar irodalom és népzene külföldi, elsősorban kanadai
népszerűsítését szolgáló, több évtizedes előadóművészi pályája
és kulturális szervezőmunkája elismeréseként idén Magyar
Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült művész előadása
ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Belvárosi Plébánia szervezésében a Katolikus Házban (Dugonics
tér 12.). július 30-án, csütörtökön este 7 órától lesz a táncklub
következő alkalma, melyen cha-cha-cha-t és bécsi keringőt
táncolnak majd a résztvevők. A program ingyenes, de előzetes
regisztrációhoz
kötött.
Jelentkezni
a
https://forms.gle/Hma4Lxn8vm68QjKY6 oldalon található adatlap
kitöltésével lehet.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia szervezésében július 30án, csütörtökön este 7 órakor a nyár esti társaskör keretében
Thorday Attila plébános és Ocsik Sándor Férfi a család és a
közösségek szolgálatában címmel tart előadást. A
rendezvénynek a plébánia (Újszeged, Torontál tér 4.)
nagyterme ad otthont, ahová szeretettel várják az
érdeklődőket.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nyitrán, a piaristák Szent László templomában minden
évben megtartják a Szent László emlékmisét július utolsó
péntekén. Az idén a magyar nemzet lelki és erkölcsi
megújulásáért és a járvány megszűnéséért a Szent László
emlékmisét Kiss-Rigó László püspök celebrálja július 31-én,
pénteken 15 órakor.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Az Országgyűlés május 19-én szavazta meg a Nemzeti
Felsőoktatási Törvény módosítását, mely értelmében a Gál Ferenc
Főiskola alkalmazott tudományok egyetemévé válik. A törvény
értelmében augusztus 1-jétől Gál Ferenc Egyetemként működik a
Szeged-Csanádi Egyházmegye felsőoktatási intézménye.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A jezsuiták Szent József templomának közössége augusztus 2án, vasárnap a 10 órakor kezdődő szentmise keretében ünnepli
Bohán Béla jezsuita szerzetes gyémántmiséjét. Az ünnepi
szentmisén Vízi Elemér mond homíliát. A hálaadó szentmisére
szeretettel hívják és várják a közösség tagjait.
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Augusztus 3-án „Ilyen a jazz”! címmel folytatódnak a Dómkerti
Zenés Esték a Püspökség udvarán (bejárat az Apáthy István
utca felől). A Filharmónia Magyarország és a Szeged-Csanádi
Egyházmegye
közös
szervezésében
megvalósuló
koncertsorozat második alkalmán Bágyi Balázs, Gaál Zsófia,
Balásy Szabolcs és Horváth Krisztián jazzdob, ének, zongora és
basszusgitár segítségével kalauzolja el a közönséget az
improvizációs zene világában. Az est során elhangzik John
Legend All of me című szerzeménye, Bobby McFerrin Don't
worry dala, a Summertime, a No more blues, illetve különböző
variációk hallhatók Mozart: Hull a pelyhesére. Jegyek válthatók
a Filharmónia Magyarország szegedi irodájában (Klauzál tér 7.;
+36 62 425 260; szeged@filharmonia.hu), a hangversenyek
előtt a helyszínen, valamint online a www.jegymester.hu
oldalon. További információ a www.filharmonia.hu weboldalon
található.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Szeged-Csanádi Egyházmegye Gál Ferenc Egyeteme pótfelvételi
eljárásban augusztus 6-ig fogad jelentkezőket a felvi.hu-n
keresztül. Új lehetőség, hogy az idei pótfelvételin állami
ösztöndíjas képzésekre is lehet jelentkezni a felvi.hu-n a GFE
pedagógiai, gazdasági, ápolási, szociális munka szakjaira. A
hitéleti szakokra továbbra is belső, intézményi felvételire várják a
jelentkezéseket augusztus 27-ig.
A GFE-n állami ösztöndíjas vagy alacsony díjas képzések, külföldi
ösztöndíjak,
keresztény
közösség,
személyes
vezetés,
nyelvtanulás, nyelvvizsga lehetőség várja a fiatalokat és
diplomásokat.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A szegedi Gál Ferenc Egyetem felhívást tesz közzé Gál Ferenc
munkásságát bemutató dokumentumok gyűjtésére. A Gál
Ferenc Egyetem Rektori Hivatala kéri mindazokat, akik az 1998ban elhunyt Gál Ferenc katolikus teológus és lelkipásztor
konferencia
beszédeiről,
lelkigyakorlatos
beszédeiről,
előadásairól és az általa vezetett liturgikus vagy közösségi
alkalmakról kéziratot, feljegyzést, hang- és videófelvételt,
képeket vagy más dokumentumokat, emlékeket őriznek, hogy
azokat adják kölcsön a nevét viselő Egyetemnek. Az
egyetemen azokat digitalizálják, és nemcsak az eredetit adják
vissza, hanem a digitális változatot is. Köszönettel várják a
jelentkezést a rektori.hivatal@gfe.hu címen vagy a +36-62-420887-es telefonszámon.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Felvételt hirdet a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium a
2020/2021-es tanévre. A Szeged-Csanádi Egyházmegye
fenntartásában működő intézménybe azoknak a diákoknak a
jelentkezését várják, aki felsőoktatási tanulmányaik magas
szintű végzése mellett elfogadják a szakkollégium keresztény
értékrendjét, vállalják a szakkollégium tanulmányi, kulturális és
közösségi programjaiban való részvételt, és a közös diákéletet
roma társaikkal. Jelentkezni a Szegedi Keresztény Roma
Szakkollégium honlapján (www.szkrsz.hu), az online felület
kitöltésével lehet. További tájékoztatás a titkarsag@szkrsz.hu
e-mail címen, és a 20/450 45 33-as telefonszámon kérhető. A
szakkollégium a férőhelyek betöltéséig folyamatosan fogadja a
jelentkezéseket.
Kiadja a Glattfelder Alapítvány
Felelős kiadó és szerkesztő: Kiss-Rigó László
Állandó munkatárs: Bábszki Zoltán, Borz Gergely,
Cserny Szilvia, Kozma Gábor,
Szeberényi Klára, ✟ Tóth Sándor
Címünk: 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.

