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A lelki élet éppúgy táplálékra szorul, mint a testi. Krisztus 

figyelembe vette, hogy a földön vándorok vagyunk és a jövendő 

hazát keressük. Az áldozatban testét és vérét adta lelki táplálékul a 

kenyér és bor színe alatt. A hozzáfűzött parancs így szól: „Ha nem 

eszitek az Emberfia testét és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet 

bennetek” (Jn 6,53). Nem azt mondja, hogy: aki nem eszi… hanem: 

ha nem eszitek. Ez a táplálék csak azoké, akik tudnak 

evangéliumáról, akik az Egyház keretében hozzá tartoznak. A 

kegyelmi élet másokban is táplálékra szorul, de náluk a táplálék 

csak az imádság, a jócselekedet, a hit és a szeretet felindítása lehet.  

Krisztus azt követeli Egyházának tagjaitól, hogy az ő életét 

éljék, s főleg ehhez kell a lelki táplálék. Az ősegyház eucharisztiának 

nevezte az oltáriszentséget, s a szó hálaadást jelent. Az 

oltáriszentségről két szempontból beszélünk: mint szentségről, és 

mint áldozatról. A kettőt nem szabad egymástól elválasztani. 

Amennyiben áldozat, annyiban szentség és amennyiben szentség, 

annyiban áldozat.  

Krisztus előkészítette tanítványait az oltáriszentség 

szerzésére. A kenyérszaporítás csodájában megmutatta, hogy 

hatalma van a kenyér fölött. A következő éjjel a víz tükrén 

közeledett az apostolok csónakja felé és csodájával igazolta, hogy 

testét kivonhatja a természet törvényei alól. Ilyen előzmények után 

mondta el beszédét az oltáriszentségről. Bejelentette, hogy a 

kenyér formájában saját magát adja eledelül.  

Gál Ferenc 

Az Imaapostolság szándéka  

Evangelizációs:  A tengerek világáért: Imádkozzunk 

mindazokért, akik a tengeren dolgoznak és a 

tengerből élnek, köztük a tengerészekért, 

halászokért és családjukért.  

A szentmise olvasmányai  

1. Iz 55,1-3  Isten nem csupán fizikai táplálékot biztosít, 

hanem szellemi, lelki szomjunkat is 

csillapítani tudja és akarja.  

2. Róm 8,35.37-39   Krisztus irántunk gyakorolt végtelen 

szeretetétől semmilyen helyzet, állapot vagy 

körülmény nem képes elszakítani bennünket.  

3. Mt 14.13-21  Jézus utasítására és segítségével nagy számú 

hallgatóit az apostolok szinte semmiből 

látják el táplálékkal.  

Az első kenyérszaporítás  

Az első kenyérszaporítás mind a négy evangéliumban szerepel 

(Mk 6,32-44; Lk 9,10-17; Jn 6,1-15). Máténál (15,32-39) és Márknál 

(8,1-10) még egy második kenyérszaporításról is olvasunk. Márk 

és Lukács az apostolok próbaútja után teszi a 

kenyérszaporítást, Jánosnál nem áll kapcsolatban az első 

eseménnyel. Máté viszont kifejezetten kapcsolatba hozza 

Keresztelő János lefejezésével: Jézus a hír hallatára eltávozik, 

de a nép követi.  

A kenyérszaporítás helyszínét egyik evangélista sem adja meg 

pontosan, éppen azért vitatják is a helyet. Mindenesetre a 

Galileai-tó partján keresik a helyet, mert Jézus bárkával hagyta 

el az előző színhelyet. Az evangélium a városokat sem nevezi 

meg, ahonnan özönlik a tömeg Jézushoz. A partmenti városok 

lehettek. Ennek megfelelően a „puszta hely” is a városok és 

falvak mellett volt. Nem olyan értelemben puszta, mint a 

pusztaság, hiszen fűre telepedtek, hanem „elhagyatott”. A 

szentföldi hagyomány Kafarnaumtól délre et-Tabghában 

mutatja a kenyérszaporítás emlékére emelt templom romjait, a 

Galileai-tó nyugati partján. A német katolikusok 1980-82 között 

új templomot építettek a mozaikpadló védelmére. Az 

evangéliumi leírások azonban inkább a keleti partnak felelnek 

meg, mert Jézus átkelt a tavon. De az evangélium kifejezetten 

nem említi a keleti partot. Lk 9,10 szerint valahol Bethszaida 

környékén volt a „puszta hely”, tehát mindenképpen a keleti 

parton. A kérdés nincs eldöntve a mai napig.  
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Jézus megkönyörül a tömegen és meggyógyítja betegeiket. Az 

Atya irgalmának gyakorlásáról nem feledkezik meg. Messiási 

módszere éppen az, hogy Isten szeretetének kimutatásával kelt 

hitet az emberekben. Csodái tehát nemcsak az észhez szóltak, 

hanem a szívhez is. Annál nagyobb volt a felelőssége azoknak, 

akik nem hittek neki. Az evangélisták kiemelik, hogy a tömeg 

élelem nélkül indult útnak. Ebből következik, hogy nem 

számítottak hosszabb elmaradásra. Nem gondolták, hogy Jézus 

tanítása annyira leköti őket. Az öt kenyér és a két hal még 

Jézusnak és a tizenkettőnek sem lett volna elég. A kenyér és a 

hal a galilai halászok szokásos eledele volt. János árpakenyeret 

említ, ami a szegények kenyere volt.  

Zsidó szokás szerint áldást kellett mondani étkezés előtt. Itt 

Jézus eljárását olvasva az utolsó vacsora jut eszünkbe. Az 

evangélista tudatosan a közismert utolsó vacsorai 

kifejezésekkel jeleníti meg itt Jézus hálaadását. Ezzel is Jelzi, 

hogy a kenyérszaporítás az eukarisztia rendelésének előképe. 

Ahogy Jézus testi táplálékot adott, ugyanúgy fog adni lelki 

táplálékot is.  

Minden apostol egy kosárra szedett össze a maradékból. Ezért 

volt tizenkét teli kosár. Sokan jelképet látnak a tizenkettes 

számban: a 12 kosár maradék, Izrael 12 törzsének szól, míg a 

második kenyérszaporítás hét kosár maradéka a pogány 

népeknek szólna, mert Józsuének a zsidó honfoglaláskor hét 

pogány népet kellett kiűznie a Szentföldről (Józs 3,10). Ezen 

kívül a második kenyérszaporítás helye közel volt a pogányok 

lakta vidékhez. Valószínű, hogy mind a tizenkettes, mind a hetes 

számban van jelkép, de ma már nehéz az igazi utalást kitalálni. A 

maradék összegyűjtése jelen esetben azt jelzi, hogy Jézus majd 

az eukarisztiában testével táplálja Izraelt és a pogány népeket, 

illetve a belőlük alakult egyházat, azért abból semmi sem mehet 

veszendőbe. Nem kell azon vitatkozni, hogy honnan vették a 

kosarakat az apostolok. A kosár mértékegység is volt, ezért a 

szöveget így is lehet olvasni: tizenkét kosárnyi maradékot 

szedtek össze. Sokan az ötezer férfit is túlzó számadatnak, 

illetve jelképnek tekintik. A szájhagyomány különben is 

hajlamos arra, hogy növelje a számokat. A szám növelése vagy 

csökkentése azonban nem érinti a csoda lényegét. Az apostolok 

nem számolták meg a tömeget, így a szám mindenképpen csak 

hozzávetőleges.  

Máté a leírásban nem említi a tömeg csodálkozását. Ebből is 

látszik, hogy nem a csoda a lényeges az evangélista számára, 

hanem a benne rejlő tanítás: a kenyérszaporítás az eukarisztia 

előképe. Jézus csodálatos módon fogja táplálni őket. A 

kenyérszaporítás bizonyos módon elővételezte az utolsó 

vacsora lakomáját. Az pedig előképe volt az „örök élet 

lakomájának”, a mennyei boldogságnak. A mennyek országát a 

példabeszéd is ünnepi lakomához hasonlítja (21,1-14).  

János evangéliuma kifejezetten kapcsolatba hozza a 

kenyérszaporítást az eukarisztiával. Nála ugyanis Jézus a 

kenyérszaporítás után mondja el hosszú beszédét az 

eukarisztiáról (Jn 6,22-71), amelyben kifejti a csoda jelentését is. 

De Máténál is világos az utalás: Jézus ugyanazokkal a szavakkal 

ad hálát a kenyér fölött, mint az utolsó vacsorán: kezébe vette, 

föltekintett az égre, megáldotta, megtörte, odaadta 

tanítványainak. Az előképes jelleg abból is látszik, hogy Jézus 

tanítványaira bízza a megsokasodott kenyér kiosztását, mint 

ahogy az utolsó vacsorán is rájuk bízza az eukarisztiát.  

Jakubinyi György  

Beszéljünk a gyermeknek Istenről (18.)  

3. MICSODA ÖRÖMHÍR  

II. Szövetség a kitaszítottakkal  

A kitaszítottakkal való szövetség kihívás a fiataloknak is  

A mai világban a nehéz helyzetben levőkkel való szolidaritás az 

evangéliumi üzenet lehető legvilágosabb kifejezési formája. 

Nagy jelentőséggel bír ez a mai fiatalok számára, akik semmivel 

sem fukarabbak, rosszabbak az előző nemzedékeknél.  

Hiszen ők is gyakran vannak jelen szolidaritási, humanitárius 

akciókban, amelyeket gyakran éppen ők találnak ki és 

szerveznek meg egy-egy területet célozva. Gyakran 

panaszkodunk arra, hogy a fiatalok távol maradnak az 

Egyháztól.  

De amikor a híres, közéleti személyiségek népszerűségi listáját 

böngészem, ami rendszeresen megjelenik a Le Journal du 

Dimanche hasábjain, a rangsor elején olyan nevekkel 

találkozom, mint Pierre abbé vagy Teréz anya. Ez azt jelenti, 

hogy amikor egy ember nagy figyelemmel és szeretettel 

viseltetik a kitaszítottak iránt, annak üzenet értéke van. A 

fiatalok elpártolását az Egyháztól ezen az alapon össze lehetne 

kapcsolni az Egyház meghunyászkodásának tényével a 

kiközösítő folyamatokkal szemben. Én azok véleményét 

osztom, akik azt gondolják, hogy a fiatalok újból közeledni 

fognak az Egyházhoz, és nem úgy, hogy megreformálják a 

vallási tételeket, hanem úgy, hogy komolyan részt vesznek az 

emberek javáért folytatott harcban itt az új század elején. Ezzel 

kapcsolatban a történelem is emlékeztet minket arra, hogy a 

sötét, gyötrelmes századokban, melyeket nagy társadalmi 

változások is kísértek, az Egyházat újból és újból felrázták 

„Csipkerózsika álmából” a kitaszítottak apostolainak hangjai. 

Gondoljunk csak Assisi Szent Ferencre, Vincenzo de Paolira, 

Giovanni Boscóra…  

Modern társadalmunkban, ahol a kiközösítő folyamatok 

növekedése egyre jobban fenyegeti a társadalom összetartását, 

az örömhír megoldást nyújt: ha a másik embert a testvérednek 

tartod, akkor ezeket a folyamatokat meg lehet állítani.  

4. NEVELÉSSEL EVANGELIZÁLNI  

Bevezetés  

Az educere (latinul: kivezetni. Ebből származik az indoeurópai 

nyelvekben a „nevelni” ige megfelelője.) szó egyetlen egyszer 

szerepel az Evangéliumban, János könyve 10,3 versében, A Jó 

Pásztor egyenként szólítja juhait és kivezeti őket. Kivezeti őket 

az akol ismeretlen, sötét világából azért, hogy szabadon 

mozoghassanak a napfénytől ragyogó legelőkön.  

Távolról sem arról a leegyszerűsített képről beszélünk, amikor a 

keresztények nyája a pásztoruk mögött béget. Épp 

ellenkezőleg, egy olyan meghívásról van szó, mely mindenkit 

hivatása megélésére szólít.  
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Vonatkoztathatjuk a szöveget a nevelőkre és a lelkipásztorokra 

egyaránt. Kivezetni a fiatalokat a gyermekkor kissé naiv 

világából, hogy elérjék a felnőttkort és képesek legyenek 

beilleszkedni a társadalomba, illetve Jézus Krisztus felé vezetni, 

aki a kapu Isten felé.  

I. Az új evangelizáció  

Az Evangéliumot hirdetni mindig azt jelenti, hogy örömhírt 

hirdetünk. Ezért fontos, hogy pontosítsuk: az üzenet, amit a 

fiataloknak igyekszünk közvetíteni, valóban örömhír számukra. 

Ha nem így volna, kétségtelenül jobban tennénk, ha csöndben 

maradnánk és más utakat keresnénk. Valójában az Evangélium 

oldalain nem kell soha mást keresnünk, mint a boldogság felé 

vezető utat. Ha ők nem így értelmezik az üzenetet, akkor jobb, 

ha újra elgondolkodnak rajta, mélyebb értelmet keresnek 

benne. Ebben az esetben nincs még itt az ideje, hogy nyíltan 

hirdessük az üzenetet.  

Egy másik tanács, amely fontos lehet, amikor az Evangéliumot 

hirdetjük a fiataloknak: úgy tanítsunk, hogy módszereink 

összhangban legyenek az üzenet mondanivalójával. Ezért nem 

csak a tudás, de a másikra való odafigyelés és a megértés 

képessége is mindig nagyon fontos. Mindenre nyitottnak kell 

lennünk, amit a fiatalok mondhatnak: minden egyes szavuk 

meghallgatásra és megértésre kell, hogy találjon. Az 

Evangélium üzenete mindenekelőtt egymás elfogadásáról szól. 

Az örömhírt csak evangéliumi lelkülettel lehet hirdetni, aminek 

alapja a másik ember tiszteletben tartása.  

Nem meglepő kissé, hogy új evangelizációról beszélünk ma? Ha 

mereven értelmezzük a szavakat, akkor kétségtelenül be kell 

ismernünk, hogy hibásan fejeztük ki magunkat: mert ha az 

Evangélium hirdetése nem hat többé az újdonság erejével, 

akkor ez azt jelenti, hogy eltávolodtunk annak átható 

lényegétől, az örömhírtől. Hogyan végezzük tehát ennek az 

örömhírnek a terjesztését a mai fiatalok körében? Megpróbálok 

válaszolni erre a kérdésre úgy, hogy támpontként Jézusnak a 

szamariai asszonnyal való találkozását veszem. Tudjuk, hogy az 

első, aki az Örömhírről beszélt, Jézus volt, s hogy a szamariai 

asszony sok szempontból a lehető legtávolabb esett tőle.  

Az ellentét közöttük igen nagy. Jézus férfi, a szamariai nő. Jézus 

zsinagógába jár, az asszony intenzív szexuális életet él. 

Különbözik tehát nemzetiségük, vallásuk, életstílusuk. Vegyük 

észre a kulturális szakadékot, ami ma a fiatalok és az előző 

nemzedék között tátong, és figyeljük meg, hogyan viselkedik 

Jézus amikor egy tőle oly igen különböző személyhez fordul.  

Természetesen ezt a történetet többféleképpen olvashatjuk és 

különböző szinten értelmezhetjük. A részlet klasszikus olvasata 

a keresztelés előképét látja benne. Mi most inkább a pedagógiai 

szempontokra hívjuk fel a figyelmet.  

(Folyt. köv.)             Jean-Marie Petitclerc 

Vasárnapi jegyzet  

Esély a békességre  

Mert haladnak, rohannak az évek, idősen egyre inkább 

érzem: körülöttem a világ kis részei válnak fontosabbakká. 

Elegendő egy séta estefelé, megvárom a lassú lámpák világlását 

az útsoron, amely az erdő alatt halad, szemezgetek – eső után 

egy lomha békával, amely mereven néz az útszéli pocsolya-

védettségből, és vigyázok, rá ne lépjek a pannon csigára, amely 

védett, figyelem az étit: hosszan nyúlik el apró köveken, féltem, 

s arrébb viszem, valaki ha erre robog az esti lazításban, 

menthetetlenül szét ne tiporja.  

A minap a nyíló levendulán kertünkben két kardos-lepke 

lakmározott – órákig, amíg ki nem szívták a nektárt; bódította 

őket, elrebbentek, majd visszatértek, izgatta őket az illat, a 

nyár, a viruló élet, amely naponta veszélyeztetett...  

Utolsó pillanatban bejelentik a szúnyogirtást az 

interneten, persze, sokan felháborodnak: féltik a méheket 

(hogy ne féltenék, nálunk különösen védettek, hiszen jó a 

hírünk a nemzetközi méhészetben), én is féltem a ritka-szép 

kardos-lepkéimet is, mert már a „sajátomnak” tudom. Hogy 

meglátogattak – lepke-barátságot emlegethetek, hiszen lassan 

ott tartunk, hogy az igazi összetartozás csak az állat- és 

növényvilágban képzelhető el, amikor „szemünkhöz ér virággal 

a mező”, kutyák csaholnak, és esti hangok nyilallnak a „gyors 

madárral”...  

Az elcsöndesülés, a nyugalom partjain álldogálok, 

kisgyerekek tapossák a bicikli pedáljait, s az elvirágzott hárs 

mellett a több mint kétszáz éves nemes kőkereszt mintha 

megszólalna. Krisztus, a keresztről, és mondaná: a századok, az 

idő nem fog rajtunk, ne félj, látod, itt vagyok a keresztemen 

mennyi ideje, arcomat mélyebbre formálta ráncaiban az eső, a 

szél, melyeknek egykor parancsoltam; most sem hagytam el a 

világot, most is parancsolok az elemeknek, de azt nem ti 

szabjátok meg, mikor, ti csak kérjetek, és én szeretlek 

benneteket. De védjétek a földet, a pillangót, a méhet, mindent, 

ami az élethez tartozik. Nem süllyedhettek tengerek mélyére, 

nem ott vár az örök nyugalom. Nézzetek rám: innen a keresztről 

igazítom napjaitokat, adjatok esélyt nekem.  

† Tóth Sándor  
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hírek ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ információk 
A Szeged-Csanádi Egyházmegye plébániáinak lelkipásztori 

ellátásában augusztus 1-jei hatállyal a következő változások 

történtek:  

Laczkó István a földeáki Szent László Király Plébániára, Roszel 

Norbert a szeghalomi Szeplőtelen Fogantatás Plébániára, Tracsek 

Oszkár a tótkomlósi Szent István Király Plébániára kapott plébániai 

kormányzói megbízatást.  

Olasz Attila, eddigi földeáki plébániai kormányzó tanulmányi 

szabadságot kapott és Rómában a Gergely Egyetemen végez 

teológiai posztgraduális tanulmányokat.  

Németh László esperes, hódmezővásárhelyi plébános a jövőben a 

mártélyi Szent Adorján fília oldallagos ellátására is megbízást 

kapott. Antal Imre kisteleki plébános szolgálata a csanyteleki 

Nepomukli Szent János Plébánia oldallagos ellátásával bővült. 

Szigeti Antal Békéscsaba-belvárosi plébános megbízást kapott a 

mezőberényi Szűz Mária Szent Neve és Szent József Plébánia 

oldallagos ellátására.  

A július 25-én pappá szentelt Balogh Ottó a gyulai Nádi 

Boldogasszony Plébániára, Amanso Brendan Chika a kisteleki Szent 

István Király Plébániára, Nnadi Onyedikachi Benjámin pedig a 

békéscsabai Páduai Szent Antal Plébániára kapott kápláni 

kinevezést.  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~~~ ~ ~~~~~~  

Isten szolgája Bálint Sándor boldoggá avatásáért, valamint a 

Rózsafüzér Társulatokért celebrált szentmisét Gyulay Endre ny. 

püspök augusztus 1-jén az alsóvárosi ferences templomban. A 

szentmisét követően megemlékezést tartottak a templom előtti 

téren, ahol az ünnepi beszédet Zakar Péter, a Szegedi 

Tudományegyetem rektorhelyettese mondta.  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~~~ ~ ~~~~~~  

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. Eső esetén a rendezvény a Gál Ferenc 

Egyetem Klebelsberg termében lesz. 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.  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~~~ ~ ~~~~~~  

Az OrgonaPont első szegedi koncertje Miklósa Erika 

koloratúrszoprán, Somogyi-Tóth Dániel orgonaművész és Tóth 

László trombitaművész közreműködésével augusztus 5-én, szerdán 

20 órakor kezdődik a Dómban. A Filharmónia Magyarország 

szervezésében megvalósuló koncerten többek között Händel, 

Vivaldi, Orff, Fauré és Léon Boëllmann művei hangzanak el. A 

továbbiakban még három OrgonaPont koncerttel várja a 

közönséget a Filharmónia Magyarország Szegeden. Információ és 

jegyvásárlás: www.filharmonia.hu oldalon olvasható.  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~~~ ~ ~~~~~~  

Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia szervezésében augusztus 6-

án, csütörtökön este 7 órakor a nyár esti társaskör keretében 

Berényiné Ale Mária Szegedi Szülők Kórusa címmel tart előadást. A 

rendezvénynek a plébánia (Újszeged, Torontál tér 4.) nagyterme 

ad otthont, ahová szeretettel várják az érdeklődőket.  

A Gál Ferenc Egyetem 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 Filharmónia Magyarország idén második alkalommal rendezi az 
Orgonák éjszakája országos hangversenysorozatot. Az eseményen 
nagykoncertek és a flashmob jellegű rendezvények mellett 
orgonahangversenyek is színesítik a zenei kínálatot. Augusztus 8-án 
a szegedi templomok zenei programja a következő:  
Tarjánvárosi Szent Gellért templom (Tátra tér 5.) 18:45 óra: Simon 
Bálint – orgona  
Árpád-házi Szent Erzsébet templom (Torontál tér 4.) 19:00 óra: Túri 
Péter – orgona  
Evangélikus Templom (Tisza Lajos krt. 16.) 20:20 óra: Túri Péter – 
orgona  
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~~~ ~ ~~~~~~  

Gyulán, a hagyományos Nádi Boldogasszony búcsút augusztus 9-
én, jövő vasárnap tartják. A Nádi Boldogasszony templomban 10 
órakor kezdődő ünnepi szentmisét Kiss-Rigó László püspök 
celebrálja.  
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~~~ ~ ~~~~~~  

Hivatástisztázó intenzív hétre hívják és várják katolikus közösségek 
20-40 év közötti hölgy tagjait a Szalvátor Nővérek augusztus 17. és 22. 
között Budapestre, a Fűrész utca 30-32. alatt található 
intézményükbe. A hatnapos foglalkozássorozat célja, hogy a nővérek 
segítséget nyújtsanak az önismeretben, a vágyak, illetve az 
erőforrások megfogalmazásában, a félelmek legyőzésében, és abban, 
hogy az érdeklődők szabadon és örömmel dönthessenek életútjukról. 
Jelentkezni augusztus 9-ig a jyothi2970@gmail.com e-mail címen 
lehet.  
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~~~ ~ ~~~~~~  

A Gál Ferenc Egyetem felhívást tesz közzé Gál Ferenc munkásságát 
bemutató dokumentumok gyűjtésére. A Gál Ferenc Egyetem 
Rektori Hivatala kéri mindazokat, akik az 1998-ban 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 +36-62-420-887-
es telefonszámon.  
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~~~ ~ ~~~~~~  

A Gál Ferenc Egyetem a hazai felsőoktatásban egyedülálló EU 
Horizon 2020 programot valósít meg kiemelt európai 
egyetemekkel partnerségben. A „SoCaTel - A multi-stakeholder co-
creation platform for better access to long-term care services” 
projektben konzorciumban működik együtt a GFE több 
nemzetközi szervezettel és egyetemmel, köztük az Ozwillo, 
Cy.R.I.C, Cyprus Research and Innovation Center és a Rovira i Virgili 
University, a Trinity College Dublin is. A SoCaTel projekt célja az 
elöregedő európai népességet segítő szociális és gondozási ellátás 
fejlesztése az átfogó elérhetőségek, a reagálási lehetőségek, a 
hatékonyság és átláthatóság növelésével, melyek a hosszú távú 
gondozás célkitűzéseit támogatják.  

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.  


