
A Szeged–Csanádi Egyházmegye magazinja

XIII. évfolyam, 3. szám
2021. május 11.

IN
G

Y
E

N
E

S

Ha eljön 
a Vigasztaló...



TO R O N Y I R Á N Y  ❘

2T

Szeminárium • www.szgsz.hu

Nagypénteki 
keresztút

Nagypéntek délután a Szeminárium 
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ták el az Úr passióját. A keresztutat 
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míg az egyes állomások elmélkedéseit 
Gáll Szabolcs és Kisjuhász Tibor pap-
növendékek olvasták fel.

Majális
A közös majális tavaly elmaradt, 
de idén ismét közösségben és jó 
hangulatban telt. A  Szeminárium 
növendékei és elöljárói vidám sü-
tögetést és közös szabadtéri ebédet 
tartottak.
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a borítón el greco: pünkösd című 
festményének részlete látható 

 forrás: museo del prado, madrid

Jelölés Március 26-án, pénteken 
püspöki szentmise kereté-

ben Farkas Tibor V. éves papnö vendéket áldozó-
papságra jelölték. Diakó nus szen te lése április 
24-én a kalocsai Fő székes egyházban történt.



3T

TO R O N Y I R Á N Y  ❘ Üzenet

A húsvét utáni napokban, hetekben, amikor készülünk Pünkösd ünnepére, a napi 
evangéliumok többnyire arról szólnak, hogyan készítette fel Jézus apostolait, ta-
nítványait arra az időre, amikor ő fizikailag már nem lesz velük. Elsősorban 
azonban nem utasításokat ad nekik arra vonatkozóan, hogy mit, hogyan tegye-
nek majd nélküle, hanem ígéretet tesz arra vonatkozóan, hogy továbbra is élő 
kapcsolatban marad velük, sőt mindazokkal, akik a történelem folyamán meg-
ismerik őt és hisznek benne. Egyrészt azt ígéri, hogy lélekben velük lesz, velük 
marad mindenhol, minden körülmények között egészen a  történelem végéig. 

Másrészt a  távozása utáni időre egy mindennél értékesebb ajándékot ígér nekik: a Szentlelket, aki szintén 
mindig velük marad és végigkíséri őket a történelem útjain. 
Jézus ígérete szerint a Szentlélek tanúságot tesz róla azok számára, akik ismerték őt földi életében, és azok szá-
mára is, akik soha nem találkoztak vele, mint például mi magunk a Szeged-Csanádi Egyházmegyében a XXI. 
században. Idézzük fel Jézus Tamáshoz intézett szavait, amikor feltámadása után találkoznak: „Hittél, mert 
láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek.” A Szentlélek tanúskodásának köszönhető, hogy mi is boldogok 
lehetünk, mert ugyan nem láttuk Jézust, de megismertük őt és hiszünk benne. De a Szentlélek nyújt segítsé-
get, szellemi és lelki erőt ahhoz is, ami mindannyiunk küldetése és feladata, akik keresztségünk óta Jézushoz 
tartozunk, hogy tudniillik tanúságot tegyünk róla, személyéről és az ő értékeiről az emberek előtt, környeze-
tünkben, a társadalomban. Nem propagandát, agitációs tevékenységet vár tőlünk, nem is azt, hogy próbáljuk 
őt népszerűsíteni vagy reklámozni, hanem hogy hiteles tanúságot tegyünk róla, nem feltétlenül szavainkkal, 
hanem egész életünkkel. 
Jézusnak a  megígért ajándékát, a  Szentlelket az apostolok mintegy ötven nappal az ő feltámadása után 
Jeruzsálemben, egy ószövetségi ünnep alkalmából fogadták és kapták meg nagy nyilvánosság előtt, látható és 
tapasztalható jelek kíséretében. Jézus közössége, az egyház, annak egyes tagjai azóta is a Szentlélek segítségé-
vel és erejével próbálnak – ha sokszor nagyon gyarlóra sikeredett, néha álszent módon is, de – tanúságot tenni 
a Feltámadt Krisztusról, aki mindenki számára az út, az igazság és az élet. 
Az első Pünkösd óta Jézusnak a megígért ajándékát, a Szentlelket sajátos módon mindenki megkapja életében, 
aki tudatosan megvallja hitét Jézusban a bérmálkozáskor, a bérmálás szentségében. Ennek ünneplése a járvány 
okozta szükségintézkedések miatt a mi egyházmegyénkben is már egy éve szünetel. A körülményekre tekin-
tettel mindazok, akik az egyházmegyében az elmúlt esztendőben szándékoztak bérmálkozni, vagy az idén ké-
szülnek rá, május 22-én, a Pünkösd előtti szombaton délelőtt bérmálkozhatnak ünnepi szentmise keretében 
a szegedi Szent Gellért Fórumban. Előzetesen több mint 200 fiatal jelentkezett be, és úgy tűnik, a szüksé-
ges, járvánnyal kapcsolatos intézkedések betartásával nem lesz akadálya az egyházmegyei ünnepségnek. Akik 
számára ez az időpont nem alkalmas, azok saját plébániatemplomukban részesülhetnek majd a bérmálkozás 
szentségében június folyamán vagy ősszel. 
Imádkozzunk minden bérmálkozóért, hogy a  Szentlélek segítségével egyre jobban megismerjék Jézus 
Krisztust, és hiteles tanúságot tegyenek róla életükkel. Mi pedig mindannyian, akik már korábban megkaptuk 
a bérmálkozáskor a Szentlélek ajándékát, Pünkösd napjaiban különösen is élesszük fel magunkban az örömet, 
hogy megismerhettük Jézust, és az ő tanúi lehetünk a társadalomban.

Kiss-Rigó László
püspök

Tisztelt Olvasòk,
Kedves Testvèrek!
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Kopasz István atya a koronavírusból való kigyógyulás útján

A testvérek szeretete, 
imádsága segített
Kopasz István atyának az orvosok szerint tíz százalék esélye volt az életben mara-
dásra. December 19-én közel két hónap után saját lábán hagyta el a szegedi klinikát. 
A felépülésért azonban hosszú, nehéz munka állt előtte. A küzdelem ma is tart.
Üllés és Zsombó plébánosa október végén betegedett 
meg. Egyre emelkedő láza arra késztette az orvost, hogy 
kihívja a mentőket. Úgy véli, a fertőzést a testvérei-
től kaphatta el, akik mindannyian átestek a betegségen. 
Édesanyjukról csak sejtik, hogy ő is megfertőződhetett, 
de neki nem voltak tünetei. István atya került a legsúlyo-
sabb állapotba. Lélegeztetőgépre került, altatták, több al-
kalommal dia lí zis re volt szüksége.
– Ebből az állapotból akkor onnan tízből nyolc beteg nem jött 
ki a saját lábán.

Válságos állapotában világszerte imádkoztak érte: csa-
ládtagok, papok, hívek és közösségek, Ugandától 
Dél-Koreán, Brazílián, Németországon és Svájcon át 
Lengyelországig a világ minden táján. Imát mondtak érte 
a hozzátartozói is – 94  éves édesanyja, 8 testvére, az ő 
35 gyerekük és a 22 dédunoka –, paptestvérei a Fokoláre 
mozgalomból, ismerősök és ismeretlenek kérték Istentől 
a  gyógyulását. Nagykároly plébániáján minden este 

online kapcsolódtak össze a hívek, és együtt imádkozták 
a rózsafüzért. Ugyancsak naponta imádkoztak érte üllési 
és zsombói hívei. 
– Ez az egyház szeretetének nagyon konkrét megtapasztalá-
sa volt, annak a megerősítő megélése, hogy világméretű család 
vagyunk.
Négy hónap telt el a hazatérése óta, folyamatosan erő-
södik. De a felépülésért minden nap meg kell küzdenie. 
A Covid következtében tüdejének vitálkapacitása ötven 
százalékos, a diffúziós kapacitása harmincnyolc százalé-
kos lett, holott nyolcvan százalék a normál élethez szük-
séges érték. Gyógytornász testvére segítségével folyik 
a rehabilitáció. 
– Egy évem van, hogy javuljon az állapotom, utána már 
nem várható változás, a szervezet beáll arra a szintre, ami 
van. Minden napomnak része a  gyógytorna, a légzőgya-
korlat, az intervallumtréning. Feszegetni kell a határokat. 
Mindez arra kényszeríti a tüdőt, hogy aktiválja a működésbe 
még be nem vont részeket.
Három hét altatás után a többedik próbálkozásra tudtak fel-
ébreszteni. Depresszióba estem, úgy éreztem, feladom, nincs 
értelme küzdeni. Akkor volt a 60. születésnapom. Sorra jöt-
tek a köszöntések, az ajándékok, de én nem tudtam örülni. 
Sok szent mondja, hogy számára a kereszt lett a tankönyv. 
Én is megértettem, mit jelent a keresztre feszített Jézussal 
való kapcsolat.
Mélyen, egzisztenciálisan átéreztem, hogy vagy igent mon-
dok erre a szenvedésre Jézussal együtt, és akkor várható a fel-
támadás, vagy nem.
Jézus követésével együtt jár a kereszt. Ő van az egyik felén, 
én a másikon. Nem azt kell kérnem, hogy leszállhassak a ke-
resztről, hanem erőt ahhoz, hogy fennmaradhassak. Nem az 
a kereszténység, hogy bedobunk egy kis imádságot, és kijön 
a megoldás, elmúlik a panaszom, megoldódik a nehézségem. 
Megértettem, hogy ott kell maradnom Jézussal a kereszten.” 
Így tekint a folytatás elé:
– Hiszem, hogy Isten szeret, akkor is, amikor megengedi, hogy 
valami rossz történjen velem, emberileg nehéz helyzetbe ke-
rüljek.

trauttwein éva
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A Kateketikai Iroda webkonferenciája

Ima, együtt gondolkodás, 
együtt cselekvés
Álmodni és újrakezdni a plébánián - ezzel a cím-
mel hívott egy webinárium keretében közös gondolko-
dásra a Kateketikai Iroda. A négy előadás egyszerre volt 
szembenézés a pandémia eredményezte nehézségekkel, 
és annak tudatosítása, hogy a megújulás folyamatos ke-
resése mellé felzárkózott az újrakezdés kihívása.

Hogyan értelmezzük ma a plébániát? – 
Serfőző Levente, Pálfai Zoltán, Kovács 
Zoltán és Tapodi Krisztián arra bá-
torítottak, hogy merjünk álmodni, 
továbblépni és újrakezdeni. A web-
konferenciára már előzetesen több 
mint száz regisztráció érkezett, az 
online elérhetőség révén pedig azóta 
már kétszer annyi érdeklődőt ültetett 
a képernyő elé. Nem teológiai előadás, 
de nem is konkrét receptek adása volt 
a cél, hanem egy motiváló szemlélet-
formálás, mely saját cselekvési tervek 
kidolgozására ösztönöz. 
Serfőző Levente, a Kateketikai Iroda 
vezetője Plébánia, „Ház” a  házak kö-
zött címmel a forrás, a kezdetek tuda-
tosítására fókuszált, az egyház fiatal-
ságának tapasztalatait és a II. vatikáni 
zsinat tanítását idézte fel. Eszerint 
a plébánia az az Isten által egybehí-
vott közösség, ahol az evangélium 
láthatóvá, megélhetővé lesz akkor, 
ha teremtő, kezdeményező, alkotó és 
bátor a küldetése vállalásában. Ez je-
löli ki az irányt, merre tovább: ima, 
együtt gondolkodás és együtt cselek-
vés – határozta meg az utat az előadó. 
Pálfai Zoltán előadása – Christus vivit? 
– címmel Ferenc pápa apostoli buzdí-
tását középpontba állítva szembesíte-
ni próbált: mi az általános gyakorlat 
ifjúságpasztorációnkban, oktatási in-

tézményeinkben és mi az a szemlélet, 
amit a  Szentatya mutat nekünk. Az 
előadót az az aggodalom vezette, ha 
nem változtatunk, néhány éven belül 
ki fognak ürülni a templomaink. Mit 
mutat Ferenc pápa? Már beszédmód-
ja is változást jelez. Nem 
a vezető, hanem az atya, 
az embereket kísérő test-
vér, a bölcs nagyapa szó-
lal meg, személyes han-
gon, aki élteti a  friss 
levegőt hozó, hitélményt 
adó ifjúsági világrendez-
vényeket, ahol meg tu-
dott valósulni a  fiatalok 
és a  világegyház talál-
kozása. Hirdeti a  szi-
nodális – szün hodosz – 
utat, melyben Isten népe 
együtt halad az úton, és 
arra hív meg, hogy „sze-
ressük a valóságot”, mely 
a  pápa számára össze-
tett, tág, helye van benne 
a  szegénynek, betegnek, 
sérültnek, idegennek, és innen merít-
sük lelkipásztori tapasztalatainkat.
Kovács Zoltán A plébánia, mint az 
imádság műhelye címmel saját gyakor-
latát mutatta be. Lelkipásztori mun-
kája célja, hogy segítse hívei számára 
az Istennel való találkozást.

– Ehhez létre tudom hozni az al-
kalmat, meg tudom teremteni az at-
moszférát, de a  találkozás mindig 
Isten és ember között zajlik.
Elmondta, hittanosait, minist-
ránsait gyakran viszi el Szegedre, 
Budapestre lelkigyakorlatra, hogy hi-
teles élményeket tudjanak szerezni. 
Sokszor sikerrel, időnként kudarccal. 
Sikerrel, amikor megvan az istenél-
mény. Aztán tovább építkezik. Tea, 
chips mellett beszélgetni hív a plébá-
niára, ahol bátran ki lehet mondani 
a negatív tapasztalatot is, ami hozzá 
tud járulni egy megnyíló tanulási fo-
lyamathoz. Az első élményt továb-
bi alkalomteremtéssel gazdagítja, új 
imaformákat mutat be például, és 
megszületik az igény a folytatásra, és 
mások bevonására.

Tapodi Krisztián a  táborokban tör-
ténő közösségépítés lehetőségét járta 
körbe. A tábor áthidalja a  plébánia 
és az iskola közti szakadékot. Szabad 
légkörében érték a sokféleség, teret ad 
a személyességnek és a képességek ki-
bontakoztatásának. 
A hallgatók chatben kérdezhettek, 
a  webinárium az előadók válaszaival 
zárult. t.

Serfőző Levente, a Kateketikai Iroda vezetője (monitorfotó)

A webinárium itt érhető el:
https://www.youtube.com/watch?v=GVBLQkujN4A
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Bálint Sándor személye ma is összefogja az embereket

Emlékőrzők
Az egyházmegye Kateketikai Irodája több kezdeménye-
zéssel állította középpontba Bálint Sándort, a „szöge-
di nemzet” kutatóját, a 20. századi magyar néprajz és 
folklorisztika egyik legnagyobb alakját, a  hitvalló tu-
dóst és tanárt.
Februárban három fordulóból álló ve-
télkedőt hirdettek diákoknak három 
korosztályban, vándorkiállítást állí-
tottak össze, mely a  járványhelyzet 
függvényében elindul az egyházme-
gye területén működő oktatási-ne-
velési intézményekbe. Megújították 
a Bálint Sándor életét és munkásságát 
bemutató honlapot. A https://balint-
sandorszeged.hu/ bővült tartalmában, 
dinamikusabb lett, arculatában, stílu-
sában hangsúlyosabban fordult a  fia-
talok felé – mutatta be Serfőző Levente 
a változást. 
Az irodát a  szakmai anyagok össze-
állításában a  Móra Ferenc Múzeum, 
a Napsugaras Tájház és az SZTE nép-
rajzi tanszéke segítette. 
Mindezt megelőzte, hogy március-
ban fontos állomáshoz érkezett Bálint 
Sándor boldoggá avatási ügye, Kiss-
Rigó László püspök megbízására átad-
ták ugyanis a Positiót, a hitvalló nép-
rajztudós életét feldolgozó anyagot 
a  Szentek Ügyei Kongregációjának. 
A  főpapi testület várhatóan májusi 
ülésén dönt arról, hogy a Szentatya elé 
terjesztik az ügyet. 2020-ban a teoló-
gusok alkotta bizottság a  hősies eré-
nyeket és az életszentséget vizsgálta, 
és igenlő véleményt fogalmazott meg.
Serfőző Levente oktatási püspö-
ki helynök elmondta, hagyomány-
teremtő szándékkal hirdették meg 
a Bálint Sándor – A hűség példaképe ve-
télkedőt, hogy szélesebb körben, ki-
emelten a fia talok között megismer-
tessék Bálint Sándor életét. Vargáné 
Bögi Veronika, az iroda munkatársa és 
a verseny szervezője szerint az utolsó 
órában vagyunk.

– Volt egy félelmem, hogy már elkés-
tünk, mert sok szemtanú meghalt, de 
a diákok kutatásaik közben felfedez-
tek nagyszüleik generációjában szá-
mos élő emléket, és egyre több nyo-
mot hoznak felszínre. Gyökereikre 
találtak rá nagyszüleiket faggatva.
A szervező azt hangsúlyozta, egyre 
több lelkes ember kapcsolódik a kez-
deményezésükhöz. A versenyre olyan 
diákok is jelentkeztek, akik nem 
egyházmegyei iskolában tanulnak, 
sőt olyanok is, akiket nem hitoktató 
szervezett be. Szegedi csapatok mel-
lett számos kistelepülés: Kevermes, 
Tömörkény, Tápé, neves nagy isko-
lák mellett kis falusi iskolák is indí-
tottak csapatokat. Ahogy egykor, úgy 
ma is megnyilvánul az az erő, mellyel 
Bálint Sándor személye össze tudta 
fogni az embereket – mondta Bögi 
Veronika. Az általános iskolások 5-6. 
és 7-8. évfolyama, valamint a közép-
iskolás diákok háromfős csapatokban 
jelentkeztek, 150 fő az egyházmegye 
egész területéről. 
Már elkészültek az első forduló krea-
tív projektmunkái, a  prezentációk 
Bálint Sándor életéről és a hozzá kap-
csolódó kultúrtörténeti események-
ről, valamint egy-egy az adott telepü-
lésen hagyományáról. Ezek témáiban 
nagy szabadságot adott a Kateketikai 
Iroda, és inspiráló címekkel – a  hit 
embere, a  „legszögedibb szögedi”, 
hűség népéhez, hűség a  családjához, 
hűség a  hitéhez, a  szolgáló szeretet 
példaképe, a  közbenjáró, a  tudós és 
az ember – ösztönözték a diákokat.
A második menet egy online felüle-
ten létrehozott szabadulószoba volt, 

melyben a legkisebbek a Bálint Sándor 
gyűjtötte mesevilág, a  7-8. osztályo-
sok a  népszokások, a  középiskolások 
pedig a búcsújáró helyek alapján kap-
tak feladatokat. 
Az utolsó forduló a  személyes jelen-
léttel megrendezendő döntő lesz, 
a járványhelyzet függvényében, a ter-
vek szerint májusban.
A zsűri elnöke Zakar Péter, az 
SZTE rektorhelyettese, tagjai Barna 
Gábor, Bálint Orsolya, Kulik Melinda, 
Glässerné  Nagyillés Anikó, Bezzegh 
Kelemen OFM, Liszkai Tamás atya, 
Serfőző Levente atya, Harangozó Imre 
katekéta és Kiss Norbert.  
Hamarosan útnak indul a rollupokon 
összeállított vándorkiállítás is. Tíz 
tablón dolgozták fel Bálint Sándor 
életét és munkásságát, elhelyezve 
Szeged szellemi életében. A sorozat 
bemutatja a  néprajztudóst, a  hitval-
lót, a  pedagógust, foglalkozik em-
lékével, hagyatékával és a  boldoggá 
avatási eljárással.

t. é.

A vándorkiállítás egyik tablója
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2016-ban a Vidékfejlesztési program 
keretében az egyházmegye pályáza-
tot nyújtott be a  „Településképet meg-
határozó épületek külső rekonstrukciója, 
többfunkciós közösségi tér létrehozása, 
fejlesztése, energetikai korszerűsítés” el-
nevezésű felhívásra. Tizennégy te-
lepülés templom felújítási pályázatát 
hagyta jóvá a  Vidékfejlesztési Prog-
ram Irányító Hatósága. A projekt 
benyújtása és a  támogatási okiratok 
beérkezése között eltelt hosszú idő 
alatt jelentősen emelkedtek az építő-
anyag-árak, így a  pályázat sikeres 
megvalósításához további források 
bevonására volt szükség. A prog-
ramnak köszönhetően korszerűsö-
dött a zsombói Kisboldogasszony és az 

ópusztaszeri Magyarok Nagyasszonya 
templom. A megújult épületek átadá-
sára 2019 év végén, illetve 2020 októ-
berében került sor.
2020 első negyedévére elkészült az 
Alföld egyik legszebb barokk stílusú 
épülete Mindszenten. A templom tel-
jes felújításához a projektben szereplő 
pályázati összeg mellett további száz-
millió forint célzott támogatásra volt 
szükség. 
Az 1870-ben épült kunágotai Szent 
Imre-templom felújítása is erre az idő-
szakra esett. A 150 éves templom 
műszaki átadása 2020. november 
végén volt. Közben befejeződött az 
almáskamarási Szent Vendel-templom 
felújítása is. 

Jelenleg két helyszínen zajlik a kivi-
telezés, Pitvaroson és Pusztamérgesen, 
továbbá hamarosan megkezdődnek 
a felújítási munkálatok Királyhegyesen 
és Klárafalván is. 
További három helyszínen – Sándor-
falván, Mezőkovácsházán és Domb-
iratoson – már a szerződés előkészü-
letei folynak. Az év végére várhatóan 
megújul Nagykamarás és Medgyesbo-
dzás temploma is.
A fejlesztések Magyarország Kormá-
nya Vidékfejlesztési programjának 
mintegy 575 millió forintos, vala-
mint a  Szeged-Csanádi Egyházme-
gye 250 millió forintos támogatása 
segítségével valósulnak meg. A tele-
pülésenként változó, 10-15 százalé-
kos önrészt a plébániák és az egyház-
megye együttesen biztosítja.
A Szeged-Csanádi Egyházmegye 
a mintegy 1 milliárd forint összérté-
kű templomfejújítási projektje során 
nemcsak megszépülnek az épüle-
tek, hanem – a pályázati felhívásnak 
megfelelően – a fenntartási költségek 
is jelentősen csökkennek. Mindezek 
a megújuló energiahasznosító beren-
dezések, az elektromos áramot ter-
melő napelemes rendszerek telepíté-
sével válnak elérhetővé.

tiA kunágotai Szent Imre-templom

Épülő, megújuló templomok 
az egyházmegyében
A Szeged-Csanádi Egyházmegye a  területén élő hívő 
közösség lelki gondozása mellett kiemelt figyelmet fordít 
az épített örökség védelmére: templomok, plébánia épüle-
tek állagának megóvására, felújítására. Az egyházmegye 
csaknem egymilliárd forint összértékű templomfelújítási 
projektje során nemcsak megszépülnek az épületek, ha-
nem a fenntartási költségek is jelentősen csökkennek.

Medgyesbodzás temploma is megújul
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Hamarosan megkezdődik 
a Tóth Péter-ház 
felújítása

Tervezési szempontból nagyon fon-
tosnak tartották a  kiemelkedő helyi 
építészettörténeti értéket képviselő 
utcai homlokzatok eredeti állapotának 
visszaállítását, és az épület kubusának, 
azaz a teljes külső kontúrnak geomet-
riai változtatás nélküli örökítését.
Az épület funkcionális rendjét két, 
egymástól térben jól elkülöníthető, 
de működési szempontból egymást 

támogató egység fogja alkotni. Az 
egyik az alagsori és a  földszinti te-
reket hasznosító kulturális szolgálta-
tó és előadótér, a másik az emeleti és 
a tetőtéri szinteken elhelyezkedő kon-
zervatórium, a  SZTE Vántus István 
Zeneművészeti Szakgimnázium köz-
ismereti oktató-termeivel és hangsze-
res gyakorló-helyiségeivel. Mindez 
hozzájárulhat a zeneművészeti nevelő 
munka, a hangszeres játék elsajátítása 
és a hangszeres előadóművészet szo-
ros kapcsolatának kialakításához.
Az intézmény – a  megye egyetlen 
gyakorló zeneművészeti szakközép-
iskolája lévén – regionális szinten is 
meghatározó szerepet játszik, ezért 
növendékeinek körét tekintve külön-

leges helyzetű. Az iskola tanulóinak 
többsége a  dél-alföldi régió három 
megyéjéből érkezik. Többéves zenei 
előképzettséggel rendelkező, tehetsé-
ges, fogékony, jól tanítható gyerme-
kek közül kerülnek ki a  diákok. Az 
intézmény alapvető feladata, hogy le-
hetővé tegye a régióban működő ze-
neiskolák és alapfokú művészetok-
tatási intézmények legtehetségesebb 
tanulóinak továbbtanulását. 
Az egyházmegye tudatosan törekszik 
arra, hogy mindenkit a lehető legma-
gasabb szintre juttasson tanulmányai-
ban, és ezzel egy időben igyekszik ki-
alakítani világképét, emberképét, 
értékrendjét, amely az iskolát működ-
tető egyházat jellemzi. Olyan ember-
képet közvetítenek, amely a  személy 
méltóságát mindenütt, minden kö-
rülmények között tiszteletben tartja.

H A T Á R I D Ő :  2 0 2 1 .  J Ú N I U S  2 5 .
P Ó T H A T Á R I D Ő :  2 0 2 1 .  A U G U S Z T U S  2 7 .

JELENTKEZZ 
A GFE-RE

2021. SZEPTEMBERI
HITÉLETI SZAKOS KÉPZÉSEKRE!

GÁL FERENC EGYETEM a Szeged-Csanádi Egyházmegye egyeteme

Jelentkezés:
hitéleti szakokon belső felvételi: www.gfe.hu

MI A JÖVŐDRE 
KÉSZÍTÜNK FEL! 
A GFE a szülőföld egyeteme.

A JELENTKEZÉSHEZ NEM KELL
EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI
ÉS NYELVVIZSGA!

Hitéleti képzéseink: 
teológia, katekéta, hittanár,

egyház- és művelődéstörténet,
pasztorális tanácsadás-karitász
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Az egyházmegye várja 
a világkongresszust

2018-ban jelentették be, hogy nyolc 
évtized után ismét Magyarországon 
lesz az eucharisztikus kongresszus. 
Habár 2020 őszéről el kellett halasz-
tani az eseményt, a  Szeged-Csanádi 
Egyházmegyében a járvány ellenére is 
várják a rendezvényt.
– Az eucharisztia az élet kenyere 
mindannyiunk számára. A Krisztussal 
való találkozás jelenti az éltető erőt, 
a lendületet – fogalmazott ezzel kap-
csolatban Kovács Péter békési püspö-
ki helynök, gyulai plébános. Kitért 
arra is, hogy szentmisét azért is nehéz 
egyedül tartani pandémiás időkben, 
mert az eucharisztia egyben közösségi 
együttlétet jelent. – A világkongresz-
szus számunkra azért is fontos, mert 
a hívekkel együtt ünnepelhetjük meg 
egységünket – fogalmazott. 
Ennek tudatosítása érdekében már 
a  budapesti helyszín nyilvánosságra 
kerülését követően öt-hat pap összefo-
gott az egyházmegyében: a vasárnapi 

evangéliumokhoz rövid gondolatokat, 
elmélkedéseket írtak, amelyeket hoz-
zákapcsoltak az eucha risztia témá-
jához. 2018-ban és 2019-ben is tar-
tottak Egyházmegyei Eucharisztikus 
Lelkinapot, elindult a  Szentségimádás 
Iskolája MindenkiNEK programsoro-
zata olyan vendégekkel, mint Fábry 
Kornél, a NEK főtitkára vagy Gyulay 
Endre nyugalmazott püspök. A fia-
talokat face2Face Eucharisztikus Ima-
estekre hívták, de a diákok, hallgatók 
a  vírus hónapjaiban is tartották egy-
mással a kapcsolatot.
Szintén a  felkészülés jegyében érke-
zett hozzánk 2019-ben a Ferenc pápa 
által megáldott Missziós kereszt, ame-
lyet az egyházmegye tizennégy tele-
pülésén fogadtak. A következő évben 
Eucharisztikus Kongresszus Budapesten 
1938-ban és 2020-ban címmel tartot-
tak konferenciát, s ekkor nyílt meg 
Simon András grafikus az Eucharisztia 
és a  Húsvét misztériumára reflek-

táló tárlata is a Dóm 
Látogató központban.
Jól sikerült a  kong-
resszus eredetileg ter-
vezett időpontjában, 
2020. szeptember 
13–20. között tar-
tott 168 órás szent-
ségimádás a  Dáni 
utcai Szent József je-
zsuita templom ká-
polnájában. A nyitó-
misét Gyulay Endre, 
a zárómisét Kiss-Rigó 
László püspök celeb-
rálta. Eredetileg 168 
főt vagy imapárt vár-
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tak az éjjel-nappal tartó közös 
imádságra, azonban szinte min-
den órában legalább 10–15-en 

voltak az oltáriszentség előtt – 
a járványügyi szabályokat betartva.
Mindezen programok létrejöttében 
nagy szerepet játszott Serfőző Levente, 
a  NEK-re való felkészülésért felelős 
egyházmegyei referens, aki arról be-
szélt magazinunknak, hogy ha a  jár-
ványhelyzet csillapodik, újult erővel 
népszerűsítik a kongresszust. A Szent 
József-templomban azóta is hetente 
legalább egy nap folyamatos szentség-
imádás zajlik, de szeretnék megismé-
telni a tavalyi 168 órás alkalmat. Erre 
várhatóan a  kongresszus előtti héten 
kerül sor, a  szervezők bíznak abban, 
hogy most is sokan csatlakoznak.
Múlt ősszel kívánták megnyitni azt 
a  tárlatot, amely bemutatja, hogy 
a mai egyházmegye területén – amely 
akkoriban még három különböző 
egyházmegyéhez tartozott – hogyan 
készültek az 1938-as kongresszus-
ra. Serfőző Levente rámutatott, va-
lójában egy hármas szentév volt az az 
esztendő, mert a  világkongresszus és 
a  Szent István halálának évforduló-
ja alkalmából meghirdetett emlékév 
mellett azt is ünnepelték, hogy első 
királyunk 900 éve ajánlotta fel az or-
szágot Szűz Máriának.
A megnyitót sajnos ismét el kellett 
halasztani, de hamarosan láthatják 
az érdeklődők kiállítást. Terveznek 
továbbá Bálint Sándor és az eucha-
risztia címmel is egy tárlatot a Dóm 
Látogatóközpontban.
– Nagy feladat lesz bemutatni az 
eucha risztikus kongresszus program-
ját. Azon vagyunk, hogy minél töb-
ben csatlakozzanak az ifjúsági talál-
kozóhoz, és hallgassák meg a  pápai 
szentmisét – fogalmazott Serfőző 
Levente, aki biztatja az egyházmegye 
plébánosait, hogy segítsék közösségük 
tagjainak a  programokra való eljutá-
sát. Tavaly sokan jelentkeztek a kong-
resszusra, örömteli lenne, ha ez a ten-
dencia a  jelentkezési felületek újbóli 
megnyitása alkalmából folytatódna.

tóth marcell

Nem először, de – reméljük – utoljára forgatta fel a koro-
navírus-járvány az 52. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszusra való felkészülést. Az egyházmegyében 
tervezett rendezvényeket a pandémiás helyzet javulásá-
val igyekeznek fokozatosan pótolni.

A 168 órás szentségimádás helyszíne,  
a Szent József jezsuita templom
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Képzési, lelki nap liturgikus szolgálattevőknek

A szeretet asztalánál 
gyűjt össze minket
A Pasztorális Helynökség szervezésében online tartottak előadásból, beszélgetésből 
álló képzési alkalmat mindazoknak, akik az egyházmegyében a  liturgia szolgá-
latában vesznek részt. Áldoztatók, kántorok, sekrestyések hallgatták április 17-én 
Fehérváry Jákó OSB: Az eucha risztia 
liturgiája: emmauszi történés címmel 
tartott előadását.
– Nekünk kell élővé tenni közösségeinkben a  liturgi-
át, hogy az az egész közösség számára élő találkozás le-
gyen Istennel – köszöntötte Kondé Lajos pasztorális hely-
nök a  képernyőkön keresztül kapcsolódó résztvevőket. 
A helynökség éves rendszerességgel szervez továbbkép-
zési alkalmakat a  liturgiában segédkezők számára, me-
lyek szakmai és lelki elmélyülést kínálnak, de a találko-
zás lehetőségét is jelentik járványmentes időben. 
Kondé Lajos helynök és Bucskóné Lehota Ágota irodaveze-
tő is azt fogalmazták meg, fennáll a veszélye, hogy a napi 
rutin automatizmussá teszi az oltár körül végzett szolgá-
latot, ezért nagyon fontos újra és újra rácsodálkozni arra 
a gazdagságra, amit a liturgia jelent, és mindaz, amit is-
merünk, új fényt kap, mi magunk pedig megerősödünk 
a szolgálatban. 
Az előadó, Fehérváry Jákó OSB, a  Sapientia Szerzetesi 
Hittudományi Főiskola rektora a  húsvéti szent 50 nap, 
a  Feltámadott megjelenéseinek erőteréből vezette le az 
eucharisztia titkát, az emmauszi történettel a hitre jutás 
modelljét mutatta be. Kiindulópontja szerint a szentmise 
nem statikus valóság, nem emlékezés, hanem egy törté-
nés, párbeszéd, melynek részese a hívő közösség. Ezért 
sorra vette ezeket a „megejtően emberi” és a transzcen-
dens valóságot rejtő találkozástörténeteket, az emmau-
szi történés eseményeit kiemelten, mondatról mondatra, 
a szereplők megéléseit belülről is láttatva, értelmezve mu-

tatta be. Szereplői Jézus holttestének keresésétől indul-
nak, látni, tapintani és megtalálni szeretnének. Kétely és 
zavar van bennük, tudni, birtokolni akarnak, bizonyságot 
várnak, de ahhoz, hogy hitre jussanak, hogy megnyíljon 
a  szemük, el kell szakadniuk ezektől a  vágyaktól, mert 
a hitre jutás feltétele az „odahallgatás” képességében van, 
így juthat el szívükhöz, ahogy Jézus feltárja magát nekik. 
A találkozás Jézus és a  tanítványok között az emmau-
szi úton kezdődik, majd Jézus betér hozzájuk, velük 
marad, és együtt ülnek asztalhoz, ahol „kezébe vette 
a kenyeret, megáldotta, megtörte s odanyújtotta nekik”. 
Ez az emmauszi történés jelenik meg a  szentmisében, 
ahogy ez a VII.  eucha risztikus imában megfogalmazó-
dik: „A Mennyei Atya velünk van mindig életünk útjain, 
Jézus a szeretet asztalánál gyűjt össze minket, magyaráz-
za a  Szentírást és megtöri a  kenyeret.” Ebben vagyunk 
benne mi is mindannyian, akik Jézus távollétének idejé-
ben élünk, akik számára a távollévő Jelben, a szakramen-
tumban van jelen, az igehirdetésben, a  kenyértörésben, 
a tanúságtételben és a messiási közösségben. 
Így látva valósul meg, hogy a  liturgia több, mint puszta 
dísz és több, mint szabályok lekövetése – ahogy XII. Piusz 
pápa meghatározta – párbeszéd, találkozás, ahol Isten va-
lóban szól, ahol Krisztus valóban jelen van, és akik szavait 
tolmácsolják, ennek a párbeszédnek a csatornái. Ha a tör-
ténés ezen erőterébe beleállunk, a  tanítás számunkra is 
életmódra hívó szó és lelki táplálék lesz. t. é.

A lelki nap előadója: Fehérváry Jákó OSB (monitorfotó)

A résztvevők egy csoportja (monitorfotó)
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Tízéves a Keresztény Roma 
Szakkollégiumi Hálózat
A tizedik évforduló alkalmából tartottak ökumenikus 
istentiszteletet április 19-én Debrecenben, az Attila téri 
görögkatolikus főszékesegyházban. Az istentiszteletet 
Kocsis Fülöp érsek-metropolita vezette, majd Balog 
Zoltán református püspök hirdetett igét. Az eseményen 
részt vett Köllő Sándor atya, a  Szegedi Keresztény 
Roma Szakkollégium lelki vezetője.

van szüksége az országnak, és mi azt 
gondoljuk, hogy ennek a magja csak 
egy Krisztushoz elköteleződött em-
bertömeg lehet. Ezért fontos, hogy 
együtt maradjunk, és ne hallgassunk, 
hanem tegyünk a szavainkkal bizony-
ságot arról, hogy mit tett velünk Isten 
nemcsak az elmúlt tíz évben, hanem 
azóta is, nap mint nap – hangsúlyozta 
végül Balog Zoltán.
A Keresztény Roma Szakkollégiumi 
Hálózat indulásáról az alapítók rövid 
kisfilmben emlékeztek meg, me-
lyet az ünnepi alkalom résztvevői is 
megtekinthettek. A felvételen Kocsis 
Fülöp arról beszélt, hogy az elmúlt tíz 
év megmutatta: cigány és nem cigány 
fia ta lok hogyan tudnak együtt dol-
gozni, tanulni, imádkozni és játszani.

– Munka és tanulás, tanulás és 
munka. Ez nemcsak a  romapolitiká-
ban jelenti az egyetlen utat a felemel-
kedéshez, hanem a szegénység és a le-
szakadás ellen is – nyomatékosított 
Balog Zoltán püspök.
A hálózat 2011-ben négy szakkol-
légiummal jött létre, ez mára nyolc 
egyházi és három egyetemi fenntar-
tású roma szakkollégiummá nőtte 
ki magát. A programban akkor szá-
zan indultak el, most négyszázhetven 
a végzettek száma.

forrás: haon

A Keresztény Roma Szakkollégiumi 
Hálózat tíz esztendővel ezelőtt, 2011 
márciusában jött létre. A jezsuita 
rend Budapesten, a  görög katoli-
kus egyház Miskolcon, a  reformá-
tus egyház Debrecenben, az evan-
gélikus egyház pedig Nyíregyházán 
nyitotta meg szakkollégiumait a  fel-
sőoktatásban tanuló, elsősorban ci-
gány származású hallgatók számá-
ra. A Szeged-Csanádi Egyházmegye 
fenn tartásában 2012 szeptemberében 
Szegeden nyílt keresztény roma szak-
kollégium (SzoKeReSz).
Az évfordulóról a  keresztény egyhá-
zak képviselői közös imával emlékez-
tek meg az Istenszülő Oltalma görög-
katolikus templomban.
– A történelmi egyházak tíz éve 
írták alá a  megállapodást a  szakkol-
légiumi hálózat létrejöttéről – kezd-
te ünnepi beszédét Fabiny Tamás, 
a Magyarországi Evangélikus Egyház 
elnök-püspöke a  hálaadó alkalmon. 
Kiemelte: fontos dátum ez a kirekesz-
tés és a  szegregáció kapcsán is, majd 
a  befogadtatás áldását kérte a  hazai 
roma közösségekre, végül Cseh 
Tamás és Bereményi Géza közös 
szerzeményével, a Tíz év múlva című 
népszerű dallal hivatkozott a szerve-
zet megalakulásának dátumára.
Balog Zoltán püspök igehirdetésében 
arra hívta fel a figyelmet, hogy nincs 
olyan élethelyzet, melyben Istennek 
ne lenne aktuális, időszerű üzenete.
– A mai világ nem szereti a hit valló 
helyzeteket, az olyan embereket, 

akik nincsenek benne a „fősodorban”. 
A  kereszténység történetében a  hit-
vallás annyit jelent, mint kiállni és 
elköteleződni a  hit mellett – emlé-
keztetett a  református püspök, majd 
hozzáfűzte: mindehhez státusz és 
fundamentum kell ugyanúgy, mint 
a  tízéves roma szakkollégium háló-

zatának létrejöttéhez és eredményes 
munkájához.
Balog Zoltán az évtizedes fennállását 
ünneplő szervezet jelentőségére utal-
va rámutatott arra is, hogy akik a kez-
deményezést akkor elkezdték, most 
a  járványhelyzettel sem törődve tar-
tották meg online óráikat, a  könyv-
bemutatókat és megemlékezéseket.
– Az oktatásban ismert alumni fo-
galmához hasonlóan ez a közösség is 
megkívánja, hogy ne széledjünk szét, 
maradjunk együtt, kövessük egymást. 
Egy igazi, erős roma középosztályra 

Köllő Sándor, a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium lelki vezetője
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benedek elek

Pünkösdi harangok
Olyan szépen cseng a harang,
Mintha nem is harang volna,
hanem ezer harangvirág
Imádságos szava szólna.

Piros pünkösd vasárnapján
Piros rózsa nyíl a kertben,
Kis szívünkben tiszta öröm
Imádsága énekeljen.

Piros pünkösd vasárnapján
Szálljon reánk a szentlélek,
S térde hullva mondjunk hálát
A mindenség Istenének.

Szeretetnek sugara,
Szentlélek

kosztolányi dezső

Pünkösd
Lángszárnyakon röpül felénk a nyár,
az éj meleg s már perzselő a reggel,
bolygunk az éjbe álmodó szemekkel,
s ritkán találunk hűvös árnyra már.

Az ég fakó, az éjjel is rövid,
alig bujik el a nap egy bokorba,
aztán ragyogva, új erőbe forrva
kiszáll s az égre lánguszályt röpít.

A róna várja a hűsfényü holdat,
leng a kalász, vérszínü rózsa lángol,
leszáll a boldogság a másvilágból.

A néma csillagok reánk hajolnak,
és álmodó, fáradt fejünk körül
szines, aranyló lepkeraj röpül. 
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Szeretetnek sugara,
Szentlélek

a bécsi karlkirche 
(károly-templom)  
mennyezetének 
részlete •  
fotó: thaler tamás

dsida jenő

Pünkösdi várakozás
Kész a világ, 
Feszült, ünnepi várás 
Tereng felette. 
Halotti csend. Csak néha néha 
Sóhajt az Isten lelke. 
Kimérve minden pálya 
Megtöltve minden lélek-lámpa, 
Ahol csak úr a lét… 
De jaj, sötét van, 
Mélységes iszonyú sötét! 
A zordon tömeg-árnyék 
Némán zokogva kering utjain, 
S csak egyet tud és egyet érez… 

reviczky gyula

Pünkösd
Piros pünkösd öltözik sugárba,
Mosolyogva száll le a világra.
Nyomában kél édes rózsa-illat,
Fényözön hull, a szivek megnyilnak.

Hogy először tünt fel a világnak:
Tüzes nyelvek alakjába’ támadt.
Megoldotta apostolok nyelvét,
Hirdeté a győzedelmes eszmét.

1 3T
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Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed’
Ma is minden bánkodó szivének,
Hogy ki tévelyg kétségbe’, homályba’:
Világitó sugaradat áldja.

Habozóknak oldjad meg a nyelvét,
Világositsd hittel föl az elmét.
Hogy az eszme szívből szívbe szálljon,
Diadallal az egész világon!

Piros pünkösd, szállj le a világra,
Tanits meg uj nyelvre, uj imára.
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,
Szeretetnek sugara, Szentlélek!

…Most váratlanul vágyón megvonaglik 
és felzúg Istenéhez: 
Betelt az idő! 
Sugarat, fényt, szint adj nekünk, 
Mert epedünk! 
Fényesség nélkül oly sivár az élet! 
Nagy Alkotónk, oh mondd ki szent igédet
Legyen világosság!… 
És ismételik mindig erősebben
A felviharzott étheren keresztül
És felharsan az egek harsonája
s a végtelennek zsolozsmája zendül
Zsibongva, zsongva…
És nagy szavát az Úr – kimondja!
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Iskolapéldák

Ünnepek az egyetemi online valóságban

Adventtől pünkösdvárásig
A betegek és a betegség miatti aggódással telt el egy év a Gál Ferenc Egyetemen is. 
A vírus járvány bezártsága után életünk már szabadabban, mégis más kerékvágás-
ban halad tovább. Nagyobb körültekintéssel kell őriznünk a leg fontosabb eredményt, 
a személyes találkozásokat: hogy akár a családtagokkal és barátokkal, a sportolás és 
a szórakozás során, akár a munkahelyen, a tanulásban, a templomban is együtt le-
hessünk közösségünkkel. 
Meg kellett találnunk a találkozások módját, mert az uni-
versitasnak szüksége volt ezek erejére. Örömmel éltük 
meg, hogy online akár többen is találkoztunk, mint ko-
rábban az előadótermekben. Most nem volt jövés-me-
nés és sietség, ellenben: a mikrofonokban a  taps ugyan-
úgy felhangzott, az elismerés még szívbéli erővel is szólt. 
Megtapasztaltuk a  valós idejű online találkozásokon, 
hogy a kép és a hang együtt személyesebb, mint egy bár-
mikor olvasható levél vagy üzenet. 

Valós közösség az online világban
Ezek jó tapasztalatával készültünk a lelket éltető találko-
zásokra, az ünnepekre. Így töltöttük együtt az adventet és 
a nagyböjtöt, és így várjuk pünkösd eljöttét, a Szentlélek 
kiáradását. Hisszük és valljuk ünnepeink üzeneteit, amik 
mindig szólnak és hívnak, a nehezebb körülmények közt 
még inkább. 
Tennünk kellett a találkozásokért, az ünnepi közös örö-
mért. Ezért minden jóakaratú embert hívtunk és vártunk 
egyetemünkön az együttlétekre. Az online találkozá-
sok a felekezeti határok felett is sokakat összehoztak, sőt 
azokkal a jóakaratú barátainkkal is együtt lehettünk, akik 
most keresik útjukat Istenhez. Békés megyei karainkon, 
iskoláinkban tanulók, dolgozók állami fenntartásból ér-
keztek hozzánk. Így sokuknak megelégedés vagy éppen 
kihívás, hogy keresztény értékeinket képviselve, de min-
denképpen tiszteletben tartva szerveződik immár közö-
sen a napi életük.

Online gyertyagyújtás a való világnak
Az adventi gyertyákat az online térben is hétről-hétre 
meggyújtottuk. Így kapott nálunk különös figyelmet az 
idén karácsony, a legnagyobb Szeretet világba érkezésének 
az ünnepe: a lélektől-lélekig tartó négy adventi találkozá-
sunkon száznál többen is összejöttünk, hallgatók, taná-
rok, munkatársak. Ráadásul együtt voltunk egyetemünk 
iskoláival is: a szarvasi Gyakorló és a békési Technikum 
növendékei énekkel, zenével tették csaknem családiassá az 
alkalmakat.
Kiss Imre szarvasi plébános atya, teológia tanárunk gyúj-
totta meg az első gyertyát és mondta el szeretet-tanítá-

sát. Imre atya a további három adventi hétfő reggelen is 
„házi gazdánk” maradt, hogy felkészítsen az igazi, meny-
nyei házi gazdánk, az Atya örök ünneplésére és a Fiú első 
eljövetelének köszöntésére.
Az adventi találkozások élet-dolgainkat a várakozás nö-
vekvő örömével világították át, mind inkább megnyitva 
a szeretet-gyakorlatoknak, hogy ki-ki rendezze zűrös dol-
gait a  testben-lélekben távol került családtagokkal, vagy 
akár ismerős ismeretlenekkel, sőt a  Teremtővel, mert 
ennek szeretet-sikerénél nincs nagyobb öröm, az ebben 
való osztozásnál nagyobb karácsonyi ajándék. 
Minden héten másik karunkról jelentkeztünk. Az indí-
tó szarvasi találkozást a Pedagógiai Kar szervezte. A má-
sodik alkalmat Szigeti Antal békéscsabai plébános atya 
tartotta a Gazdasági Kar online segítségével. A harma-
dik gyertyagyújtást a gyulai Egészség- és Szociális Tu do-
má nyi Kar szervezte, ahol Kovács Péter plébános, békési 
püspöki helynök elmélkedését hallottuk. A negyedik ta-
lálkozás üzenetét Szegedről küldte Kozma Gábor rektor-
diakónus, aki megköszönte a karokon ténylegesen is felál-
lított karácsonyfák és betlehemek megosztását, az onnan 
küldött üzeneteket is.
Sokan követték a gyulai kar ünnepi online köszöntéseit, 
amiken vezetőik, tanáraik tanúságtételként is osztották 
meg adventi gondolataikat. 
Az Idegen Nyelvi Központ a HÖK-kel együtt valósította 
meg az Adventi Alkotó- és Előadóművészeti Pályázatot. Az 
advent lelki üzenete kapcsolódott a hivatásra való készü-
léssel, ahogyan az alkotás és az értő befogadás élményei-
nek megtapasztalására ösztönözte a hallgatókat. 
Könyvtárosaink az online adventben az e-book kínálat-
ban és online tudományos platformokon is megtalálták 
a  legjobb forrásokat az ünnepi tájékozódáshoz. A kari 
könyvtárak hetente Book Infót adtak ki erről, és az egyes 
hivatásokhoz is tartozó irodalmi, képzőművészeti ajánlá-
saikról, sőt online adventi naptárak is készültek.

Legnagyobb ünnepünkre készültünk
Sok örömöt hozott nagyböjti készülésünk a  húsvétra, 
noha egyetemi életünk digitális maradt. Megvolt hozzá 
a  tudásunk, hogy dolgaink ebben a  kényszerű rendben 
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is haladjanak, és képesek voltunk közösségi programok-
ra is. A nagyböjti online találkozásaink házigazdája ismét 
Kiss Imre atya volt. Az eseményeket spirituális felelősként 
Esiobu Anayo Augustus békési plébános, teológia tanárunk 
szervezte, bevonva iskolásainkat is az egyenes adásban 
adott műsoraikkal. 
Az első elmélkedést Kovács Péter gyulai helynök tartotta 
március 8-án, amikor a szívnek és léleknek szóló üzenetek 
után a nőket külön is köszöntöttük. A második találko-
zás szónoka Szigeti Antal atya volt, éppen március 15-én. 
A nagyböjti gondolatok így találkoztak nemzeti ünnepünk 
köszöntésével, amihez gyulai karunk a szabadságharc or-
vosaira, ápolóira emlékező diasort tett közzé, tisztelegve az 
egészségügyben egykor és ma hősiesen helytállókra.
A harmadik elmélkedésen Kovács József szegedi szemi-
náriumi rektor egyházmegyénk és egyúttal egyetemünk 
székhelyéről szólította meg a  142 résztvevőt, ami ezzel 
a  legnagyobb hatású közösségi programunk lett. Kozma 
Gábor egyetemi rektor a negyedik találkozás alkalmával 
Nagyhétfőn szólt a feltámadás üzenetéről a szintén száz-
nál több résztvevőhöz.

Missziós üzenetek a nagyböjtben
Nagyböjti meghívásainkat nemcsak a  hitüket gyakorlók 
fogadták, hanem azok is, akik ritkán jutnak el templomba 
vagy még keresik kapcsolatukat Istennel. Szívesen idéztük 
Don Boscót, a szalézi szentet: „Ne vesztegessétek az időt, te-
gyetek nagyon sok jót, ezt nem bánjátok meg sohasem.” Don 
Bosco további életteli szavait, akár személyre szóló húsvéti 
üzenetnek is tekintettük: „Egyedül a jótettek készítenek ne-
künk helyet ott fent az égben.”
Jó volt együtt ünnepelni a  feltámadás örömhírét. Jó volt 
találkozni a  tanúságtételek élő hitű üzeneteiben a  nők 
tiszteletével, a  nemzeti szabadságharcunk gazdag lelki 
örökségével, alkotó pályázataink friss erejével.
Húsvéti idegen nyelvi alkotópályázatunkra tizenkilenc 
angol, német, szlovák és román nyelvű pályamunka ér-
kezett. Az idei tavasz aktualitásaira, benne a  húsvétra 
utaltak az emberi boldogság metaforáiról szóló elbeszélé-
sek, mesék. Az első és harmadik díjat angol, a másodikat 
román nyelvű történet nyerte el.
Gyulai karunk az egészség testi és lelki őreként hirdetett 
pályázatot Böjti időszak és egészség címmel. Ezen sokan 
mutatták be gondolataikat a  böjt megéléséről, az egész-
ségre is figyelő testi-lelki felkészülésről. Az első két helye-
zett óvodapedagógus hallgatóink voltak, a harmadik egy 
tisztviselőnk, a negyedik pedig egy könyvtárosunk lett. 
A könyvtárosok Book Info hírlevelei a húsvét hivatásüze-
neteire irányították a szakirodalmakban és a művészetek-
ben tájékozódni kívánók figyelmét.
A nagyhétfői találkozást záró percnyi csönd után köszön-
töttük a  Vízkelety Miklós Hallgatói Ösztöndíj nyerteseit. 
Egyetemünk új alapítású ösztöndíját első alkalommal ítél-

tük oda a négy kar egy-egy kiváló hallgatójának. Jelképes 
volt, hogy díjaikat a húsvétra készülésünk záró közösségi 
alkalmán vehették át a népes online közösség előtt, ami 
kifejezte a hit, a  tudomány, a  tanulás szoros kapcsolatát 
egyetemünk missziójában, emlékezve Vízkelety Miklós 
egykori recski munkaszolgálatos tanúságtevő életére.

Pünkösdváró találkozások közösségünkben
Egyetemi dolgokban egyre többen számítunk a  közös-
ségre. A pünkösdi időszakban különösen is megéltük 
a Szentlélek közösséget összekovácsoló erejét.
Gál Ferenc írta A Szentlélek kiáradása című, 1986-ban 
megjelent könyvének 64-65. oldalán: „Mivel a  megvál-
tás egyetemes és Isten üdvözítő akarata, s vele együtt a kegye-
lem kiáradása szintén egyetemes, azért minden ember élete az 
Isten és az ember kapcsolatának története.” A Gál Ferenc teo-
lógus nevét viselő egyetemünk számára különösen is fon-
tos az a megállapítása, hogy a szaktudományok kifejlődé-
sével „...elfelejtettük a szintézist, a lét nagy egészét és annak 
rendeltetését. Most kezdjük újra felfedezni, hogy az élet értel-
méhez mennyire hozzátartozik az Istennel fennálló kapcsolat. 
Minden erőtlen marad, ha nem mélyíti el a krisztusi lelkület, 
amely az embertársat a  mennyei Atya szemével és üdvözítő 
akaratával nézi.”
Ezért két pünkösdváró online találkozásra hívtuk egye-
temünk polgárait, hogy örömmel és felkészülten fogad-
hassuk a Szentlélek ajándékait: a bölcsesség, az értelem, 
a jótanács, a tudomány, a lelki erősség, a jámborság és az 
istenfélelem lelkét. Ezek az ajándékok személy szerint 
mindenkinek fontosak, katolikus egyetemünkön pedig 
nélkülözhetetlen a  fogadásuk és másokkal megosztásuk. 
Az alkalmakat Kiss Imre teológus, plébános vezette.
Az első elmélkedését Esiobu Anayo Augustus békési plé-
bános, teológia tanárunk tartotta csaknem nyolcvan főnyi 
közösségnek. Ebbe már bekapcsolódhattak fenntartó egy-
házmegyénk óvodáinak, iskoláinak pedagógusai, munka-
társai. A Szentlélek érkezésének ünnepe örömteli alkalom 
volt arra, hogy értsük és higgyük hivatásaink közösségét, 
hogy a Szentlélek ajándékaként együtt alakítsuk és éljük 
meg a keresztény oktatás és nevelés közös feladatát.
A második elmélkedésre Serfőző Levente oktatási helynök, 
prefektust várjuk a pünkösd előtti pénteken.

Az élet megpróbáltatásai nem zavarhatnak meg
Gál Ferenc írta a  már idézett könyvének 17. oldalán 
Szent Pál apostolnak a Rómaiakhoz írt levelében foglal-
takról: „A hívő ember lelkét az élet megpróbáltatásai nem za-
varhatják meg, mert rájön, hogy azok lehetőséget adnak az 
erények gyakorlására, főleg a türelem és a remény megszilár-
dítására. Ez a remény nem csal meg, „...mert a nekünk aján-
dékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete”. 
(Róm 5, 5)

kozma gábor rektor, diakónus

Az Evangélium c. mûsor 5. évfolyamában Máté evangéliu-
mát dolgozza fel. Nézze Ön is vasárnaponként 7 órakor az 
M5-ös csatornán vagy a mediaklikk.hu oldalon!
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Karitász

Vetőmagokkal segíti a rászorulókat a Katolikus Karitász

Zöldellő kertek
Idén is folytatódik a Katolikus Karitász öngondoskodó 
családokért indított programja, a Zöldellő kertek. Egy-
házmegyénk 11 településén 140 rászoruló család ka-
pott olyan vetőmagcsomagot, amelyből képesek magukat 
egészséges zöldségterménnyel ellátni.
Földes utakon kanyarog a  Szeged-
Csanádi Egyházmegyei Karitász 
autó ja a Szeged környéki tanyavilág-
ban. A döcögős út mellett egyszer 
csak feltűnik egy tábla: Vecsernyés 
tanya. Amikor az épület előtt meg-
áll a  kocsi, ismerősként köszönti az 
érkezőket egy mosolygós középko-
rú asszony, Mónika. Ancsa-Molnár 
Hajnalka, a  megyei irodavezető 
ezúttal vetőmagcsomaggal érkezett 
hozzá, amelyből megfelelő gondos-

kodással az egész család számára ele-
gendő zöldség teremhet.
–  Kilenc éve vagyok kapcsolatban az 
egyházmegyei Karitásszal – meséli 
a  házigazda, aki mellett hamarosan 
feltűnik mozgékony és beszédes kis-
fia, Lacika. Miközben az édesanya 
a családjukról, nehéz életükről, és az 
eddig kapott segítségről beszél, a kicsi 
a kétkerekű biciklijével rója a köröket 
a vendégek körül. – Azért tudom ilyen 
pontosan, mert akkor született a kisfiam, 
és ahogy hazajöttünk a kórházból, rög-
tön kaptam tőlük pelenkacsomagot. Ez 
volt az első támogatásuk, aztán tüzelő-

vel, élelmiszerrel és vetőmaggal segítet-
tek. Mivel később kiderült, hogy Lacika 
beteg, besegítettek a  gyógyszerköltségbe, 
de egy kályhát is hoztak. Mindez na-
gyon nagy segítség volt számunkra az 
elmúlt évek alatt, hálás vagyok érte. 
A  kisfiam a  korához képest kicsi, nem 
fejlődik megfelelően. Egyedül nevelem. 
Eddig GYES-en voltam vele emiatt, 
sajnos ez most megszűnt. Bár hormon-
kezelésre van szüksége, és állandó gyógy-
szereket szed, az ellátást nem kapom to-
vább. Viszont a 85 éves édesanyámat is 
én gondozom, így az ezért járó ápolási 
segélyből és a  családi pótlékból élünk – 
ecseteli a háromfős család helyzetét. 
Mónika tehát egyedül tartja fenn a kis 
gazdaságot: az udvarban kacsák, tyú-
kok poroszkálnak, az ólakban nyulak, 
disznók növekednek. A tanya körül 
450 négyszögöl föld az övék, abban 
fogja a most kapott magokat elvetni.
–  ’72 óta itt élünk, tudom, hogyan kell 
a földet megművelni, a növényeket ter-
meszteni. Sárgarépa, gyökér, dinnye, 
bab, borsó, tehát minden olyan vetőmag 
van a csomagban, ami egy háztartásban 
kellhet. Nekünk ez elegendő termést hoz, 
nem kell zöldséget vásárolni a  boltban 
és még egészséges is – részletezi a vető-
magprogram előnyeit. Tisztában van 
azzal is, hogy nemcsak átvenni és el-
vetni kell a  magokat. Ahogy fejlőd-
nek a  növények, fotókat kell készí-
tenie róluk, és beküldeni a  termelési 
beszámolóval együtt a  Karitásznak, 
hogy dokumentálni lehessen a  nö-
vekedést, a  termésmennyiséget, azaz 
a támogatás valódi hasznát.
– Az egyházmegyében 23 féle vetőmag-
ból álló csomagokat osztottunk szét ösz-
szesen 140 családnak. Őket a  helyi 

Karitász-csoportok ajánlásai alapján 
választjuk ki – veszi át a szót az egy-
házmegyei iroda vezetője. Ancsa-
Molnár Hajnalka hozzáteszi: csak 
olyanok részesülhetnek ebben a  tá-
mogatásban, akik vállalják a földterü-
letük megművelését, a növények gon-
dozását.
– Mónika azok közé tartozik, akire szá-
míthatunk, ő évek óta megbecsüli ezt 
a  lehetőséget, sőt nemcsak a  saját föld-
jébe való magokról gondoskodik, hanem 
öt környékbeli tanyára is eljuttatja a cso-
magokat – mondja az évek alatt kiala-
kult együttműködésükről. 
–  A vetőmagprogram célja az, hogy 
a  rászoruló családokat az önálló élet-
vezetéshez hozzásegítsük – ismerteti 
a támogatás lényegét Kothencz János, 
a  Szeged-Csanádi Egyházmegyei 
Karitász koordinátora. – Sokan ke-
rültek nehéz helyzetbe a járvány miatt, 
természetesen ez hatványozottan igaz 
ott, ahol korábban is szűkölködtek. A se-
gítségnyújtás akkor eredményes igazán, 
ha abban támogatjuk a rászorulót, hogy 
a biztonságáról maga legyen képes gon-
doskodni. Az országos központ vető-
magcsomagjai mellé idén vetési segéd-
letet adunk a  családoknak, hogy azok 
is vállalni tudják a saját zöldségek ter-
mesztését, akiknek alig, vagy egyáltalán 
nincs ebben tapasztalatuk. Így nyújt se-
gítséget a mi szervezetünk is – mondja 
a vezető. 
Mónika ért a zöldségtermesztéshez és 
ezt a tudást a gyermekének is igyek-
szik átadni. Mint mondja, Lacika 
szokott segíteni a  ház körüli mun-
kákban, így a  zöldségek gondozásá-
ban is. Néhány napja birskörte cseme-
tét ültettek ketten, mert régi vágyuk 
volt egy ilyen gyümölcsfa. Úgy tűnik, 
meg is fogta.
– A magokat húsvét után vetjük el, a föl-
det már előkészítettük. Aztán imádko-
zunk, hogy jöjjön az eső – mondja, majd 
elköszönnek a vendégektől, mert foly-
tatniuk kell az on line tanulást. 

varga márta
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Az Ágotás gyerekek számára 
is véget ért a karantén
Április 19-én szűnt meg a  gyermek védelmi intézmé-
nyekben a látogatási és intézmény elhagyási tilalom. Így 
a  Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 37  lakás-
otthonában is szabadabb lett az élet, az itt élő gyerekek 
nagy részének első dolga az volt, hogy meglátogatta vér-
szerinti szüleit.
Március 8-tól április 19-ig intézmény-
elhagyási és látogatási tilalmat rendelt 
el a gyermekvédelmi intézményekben 
az országos tisztifőorvos. Ekkor át-
menetileg módosították a  nevelőszü-
lőknél, valamint a  lakásotthonokban 
élő gyerekek kapcsolattartását a  vér-
szerinti családjukkal, ők ez idő alatt 
online beszélgettek szüleikkel, roko-
naikkal.
–  Ez az intézkedés szűnt meg április 
20-án. Bizonyos szempontból szaba-
dabb lesz az élet, hiszen - némi korlá-
tozással - ismét személyes lesz az ed-
digi online kapcsolattartás, a fiatalok 
újra a  házirend szerint mehetnek ki-
menőre. Természetesen több óvintéz-
kedés érvényben marad a  gyermekek 
és az ott dolgozók védelmében, hiszen 
a járvány kihívásával továbbra is szem-
be kell néznünk – mondta Fülöp Attila 
szociális ügyekért felelős államtitkár, 
aki Szegeden bekapcsolódott a Szent 
Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 
online szakmai értekezletébe. 
A megbeszélésen a szervezet csaknem 
170 vezető munkatársa vett részt, az 

ország 13 megyéjéből: területi igaz-
gatók, szakmai vezetők, lakásotthon 
vezetők és nevelőszülői tanácsadók. 
Áldozatos munkájukat és a  járvány-
ügyi helyzet alatt tanúsított kitar-
tásukat köszönte meg 
a  politikus. Kiemelte, 
a szervezet közösségépítő 
munkáját, és kérte, hogy 
a kollégák ezt a küldetést 
a továbbiakban is tartsák 
szem előtt. 
Kothencz János főigazgató 
is megköszönte minden 
kollégája helytállását, 
különösen azokét, akik 
helyettesítést vállaltak 
más megyében, másik 
településen. Elmondta, 
a  tisztifőorvos által ki-
dolgozott szabályokat betartották, az 
előforduló megbetegedéseket haté-
konyan kezelték. A gyermekvédelmi 
gondoskodásban élők nehezen visel-
ték a  kijárási tilalmat, ám a  szolgál-
tató munkatársai mindent megtettek 
azért, hogy a  bent töltött idő tar-

talmas legyen. A  fiataloknak min-
den percét lekötötték, többek között 
sporttal, közös foglalkozásokkal.
Balogh Tibor, a  szegedi Dr. Fol tán 
József Országos Egyházi Mód szer-
tani Gyermekotthon lakója elmond-
ta, hogy annak ellenére, hogy a négy 
fal közé kényszerültek, nagyon tar-
talmasan telt el ez az időszak, sok kö-
zösségi programot szerveztek nekik 
a nevelők. 
– Soha ennyit nem társasjátékoz-
tunk, mint most, és nagyon élveztük. 
Emellett bográcsoztunk, szalonnát 

sütöttünk az udvaron – mondta a fő-
iskolás fiatal. 
A gyulai lakásotthonban élő Hegyközi 
Barbara azt mesélte, nevelői mindent 
megtettek, hogy tartalmasan teljen 
a  bent töltött idő, mégis alig várja, 
hogy hétvégén hazamehessen édes-
anyjához.
Kothencz János azt is hangsúlyozta 
az értekezleten, hogy bár a  lakásott-
honokban élők már újra kijárhatnak, 
azért továbbra is betartják minden 
egységükben a  járványügyi eljárás-
rendet. A nevelőszülőknél és lakás-
otthonokban élő fiatalok pedig mos-
tantól – természetesen a  szabályokat 
figye lembe véve – ismét személyesen 
találkozhatnak vérszerinti szüleikkel, 
családjukkal.

hajó edina

Kothencz János főigazgató Fülöp Attila államtitkárral
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Erős három év előtt áll 
a gyulai divízió

Felfelé ívelő időszak vár a  Szeged-
Csanád Grosics Akadémia gyulai 
központjára. Mindez Halász László 
szakmai vezető szavaiból derült ki, 
aki elmondta, arra készülnek, hogy 
a helyi sajátosságokhoz igazodva fej-
lesszék tovább a  gyulai telephelyet. 
Ennek talán legfontosabb lépése az, 
hogy a jelenleginél több gyerek rúgja 
itt a labdát.
– A következő három átigazolási idő-
szakban az a célunk, hogy növeljük az 
igazolt gyermekek létszámát. Ezen 
túl szeretnénk csapatokat indítani az 
U 16-os, az U 17-es és az U 19-es re-
gionális bajnokságokban – fogalma-
zott a szakmai vezető. 

Szegeden is toborozzák 
a tehetségeket
– Szegeden a körzetközpontok se-
gítségével folyik majd a  tehetsé-
gek kiválasztása – mondta Halász 
László. A szakmai vezető hozzátet-
te, a Tisza partján a kiemelt orszá-
gos bajnokságokban való jogosult-
ságok megtartása is kulcsszerepet 
játszik. A gyermeklétszám növelés 
persze itt is fontos szempont, ezért 

hirdettek toborzót az utánpótlás 
csapatokba. 
A jövendőbeli labdarúgók a  re-
gisztráció után a  legfiatalabbaktól 
egészen a  16 éves korosztályig je-
lentkezhetnek a május 24-ei, nagy-
szabásúnak ígérkező programra, 
melyet a Szent Gellért Fórumban 
tartanak.

Mindez tehát azt jelenti, hogy nem-
csak a jelenleg már meglévő korosztá-
lyok működését képzelik el nagyobb 
létszámmal, hanem újra beindítják az 
idősebb csapatokat, vagyis a fürdővá-
rosban belátható időn belül ismét tel-
jes lesz a korosztályos paletta. 
Mindez persze nem kis feladatot ró 
majd a  menedzsmentre. Kiss János, 
a  gyulai telephely vezetője elmond-
ta, bizakodó a jövőt illetően, mert az 
az értékrend, amit képviselnek, sokak 
számára vonzó lehet. 

–  Katolikus intézményként mun-
kánk a  krisztusi alapokon nyugszik. 
Mindez a  gyakorlatban azt jelen-
ti, hogy tiszteljük, segítjük egymást, 
a  lemaradókat felzárkóztatjuk, erő-
sítjük a  gyerekek labdarúgás irán-
ti elhivatottságát, és gondoskodunk 
a  megfelelő fejlődésükről – szögez-
te le a szakember. Kiss János kiemel-
te, Gyulán a gyerekek életét az iskola, 
a futballpálya és a kollégium hármas-
sága határozza meg. Az itt folyó fut-
ballszakmai és pedagógiai munka 

során nemcsak a  tanulásra és a  lab-
darúgásra fordítanak nagy figyelmet, 
hanem arra is, hogy a  gyerekek fel-
nőve egészséges, kiegyensúlyozott, 
harmonikus személyiséggé váljanak. 
Innen kikerülve pedig jó alapokkal 
kerüljenek a  felnőtt futballba, adott 
esetben pedig eséllyel felvételizzenek 
valamelyik felsőoktatási intézménybe. 
Az akadémián eddig is nagy sze-
rephez jutottak a határon túli gyere-
kek. Ez a jövőben sem lesz másként, 
Szeged mellett Gyula is fontos és erős 
bázisa lehet az erdélyi. délvidéki, kár-
pátaljai tehetségeknek.
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A Ferenc pápával készült 
interjúkötet nemzetközi 

visszhangjaTavaly év végén jelent meg Álmodjunk 
együtt – Út egy jobb jövő felé cím-
mel egy Ferenc pápával készült interjú-
kötet, melyet a  Szentatya életrajzírója, 
Austen Ivereigh brit újságíró rendezett 
sajtó alá.

a  társadalmi és környezeti problémák közötti szoros 
kapcsolatot, mégpedig azok szemszögéből, akiket ezek 
a kérdések a leginkább érintenek – emeli ki Bonnette.
Ferenc pápa könyvében arra buzdít, hogy „nyerjük vissza 
az összetartozás érzését, azt a tudatot, hogy egy nép részei 
vagyunk”. A Szentatya meggyőződése, hogy az egyház-
nak erősítenie kell az emberek közti összetartozás köte-
lékét.
Az amerikai jezsuita, Thomas Reese a  könyvről szóló 
elemzésében egyetért az egyházfő azon kijelentésé-
vel, hogy „a válság alapszabálya, hogy másként jön ki be-
lőle az ember. Ha átesel rajta, vagy jobban vagy rosszab-
bul jössz ki belőle, de soha nem ugyanúgy” – állapítja meg 

a  Szentatya. Az egyházfő szerint 
a  járvány okozta válságban nem-
csak az egyének, hanem a kormá-
nyok is próbatételnek vannak ki-
téve, hiszen választaniuk kell. „Mi 
számít, az emberek védelme vagy 
a gazdasági rendszer fenntartása?” – 
teszi fel a kérdést a pápa.
Reese szerint Szentatya meg-
győződése, hogy a világ „nem tér-
het vissza a válság előtti politikai és 
gazdasági rendszerek hamis bizton-
ságába”, amely szerinte zsák utca 
lenne. Ehelyett „itt az ideje, hogy 
nagyot álmodjunk, hogy átgondoljuk 
a fontossági sorrendet”. A pápa sze-
rint olyan politikai és gazdasági 
berendezkedésnek kell következ-
nie, amely „integrálni tudja a szegé-
nyeket, a kirekesztetteket és a  sebez-
hetőket, és párbeszédet tud kezdeni 
velük”.
Ahhoz, hogy ezt az újfajta politi-
kai és gazdasági rendszert megva-

lósíthassuk, Ferenc pápa szerint el kell utasítanunk „azt 
a tévhitet, hogy a társadalom rendező elve az individualiz-
mus”. A „kiselejtezés kultúrája helyett a szolgálat kultúráját” 
kell építenünk – hangoztatja a Szentatya, és leszögezi: 
„rendező elvként a  testvériséget kell választanunk az indi-
vidualizmus helyett”.

ti

Aki igazán meg akarja érteni Ferenc pápát, annak ezt 
a könyvet kell elolvasnia – állítja az Independent Catholic 
News brit katolikus hírportálon megjelent írásában Paul 
Burnell. Aki ismeri a pápa megnyilatkozásait, hamar fel 
fogja ismerni a kötetben azokat a témákat, amelyeket az 
egyházfő gyakran hangoztat a  gazdaságról, a  politiká-
ról vagy a környezetvédelemről. Az interjúk során a pápa 
beszél többek között a  katonai 
és fegyverkezési kiadásokról, az 
abortuszról, a  rendőri erőszakról, 
a migrációról és a menekültekről, 
valamint a nők társadalmi és egy-
házon belüli szerepéről. Mindez 
kiegészül az egyházfő személyes 
vonatkozású történeteivel.
A U.S. Catholic amerikai katoli-
kus magazinban írt kritikájában 
Kathleen Bonnette kiemelte, hogy 
a  pápa egy átalakuló társadalom 
jövőképét vázolta fel, amely a neoli-
berális értékek helyett az emberi mél-
tóság és a  közjó szempontjait állítja 
a  középpontba. Az egyházfő meg-
győződése, hogy a  világjárvány 
lehetőséget teremt a  változásra – 
állapítja meg a  szerző. Bonnette 
szerint a  pápa rámutat világunk 
„rejtett járványaira”, mint az éhín-
ség, a szegénység, az erőszak vagy 
a környezetkárosodás.
Bonnette ugyanakkor tisztában 
van azzal, hogy egyesek „radikálisnak” fogják tartani 
a Szentatya prófétai sza vait, hiszen a pápa arra hív min-
denkit, de különösen a hívő embereket, hogy ismerjék fel 
a változás szükségességét és lehetőségét. Ha a  járvány-
helyzetből pozitívan akarunk kijönni, akkor a  válságra 
adott válaszunknak a  valóságban kell gyökereznie. Az 
egyházfő szerint ez azt jelenti, hogy fel kell ismernünk 
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Pünkösd ünnepe a szegedi nagytáj hagyományvilágában

A szentkút vizének tükrében
A húsvét utáni ötvenedik napon, pünkösdkor a Szent-
lélek eljöveteléről, a keresztény misszió kezdeteiről és az 
egyetemes egyház születéséről emlékezik meg a  katoli-
cizmus. Az ünnephez a szegedi nagytájon is számos régi 
népi hiedelem kötődött, amelyekben például a  rózsa és 
a bodzavirág is gyógyító erejű növényként jelent meg.
A kereszténység nagy ünnepei a  ka-
rácsony, a  húsvét és a  pünkösd. Ka-
rácsonykor a  Megváltó, Jézus Krisz-
tus születését, húsvétkor a  halált 
legyőző föltámadását ünnepeljük, 
pünkösdkor pedig a  Szentlélek eljö-
vetelére emlékezünk. Jézus föltáma-
dását követően, mennybemenetelekor 
megígérte tanítványainak: elküldi 
a  Szentháromság Egy Isten harma-
dik személyét, a  Szentlelket, hogy 
bennük élve és működve segítségük-
re legyen az evangélium 
terjesztésében.
Pünkösdöt ezért az egy-
ház születésnapjának is 
nevezik. Jézus tanítvá-
nyai ugyanis Mesterük 
halála és mennybeme-
netele után megzava-
rodva és rettegve éltek. 
Akár Jézust, őket is ül-
dözték a  júdeai és a ró-
mai hatóságok. A  buj-
kálás azonban pünkösd 
ünnepén véget ért. 
Kiáradt közösségükre 
a Szent lélek, amely kü-
lönböző csodálatos ado-
mányok (például a  kü-
lönböző nyelveken való 
szólás képessége) révén 
teremtette meg a  lehetőségét annak, 
hogy az apostolok és az első keresz-
tények nyíltan és büszkén vállalják 
a  föltámadott Jézus Krisztusba és 
tanításába vetett hitüket. Ennek je-
gyében indultak el a világ különböző 
pontjaira, hogy teljesítve Jézus misz-
sziós parancsát lehetőség szerint va-
lamennyi néphez juttassák el az evan-
géliumot. 

A Szentlélek kiáradásának keresztény 
ünnepéhez számos profán népszo-
kás is csatlakozott a magyar hagyo-
mányban. Ezek közül a legismertebb 
a pünkösdi király választása. A fiatal 
felnőttkorba érő legények számára 
ilyenkor ügyességi és erőnléti ver-
senyt (például tuskócipelés, célbado-
bás) rendeztek, amelynek a győztese 
– a  pünkösdi király – egy héten át 
minden közösségi rendezvényre hi-
vatalos volt, a kocsmában ingyen ren-

delhetett. A fiatal férfiaknak a  pün-
kösdi (azaz az aratást megelőző) 
ünnep idején megmérettetésen való 
részvételében az ősi beavatási rítusok 
játékos továbbélését fedezhetjük föl. 
A legtöbb helyen ugyanis a legény in-
nentől számított a közöség teljes jogú 
tagjának (felnőttnek), ezután udva-
rolhatott, kocsmába járhatott, önál-
lóan elszegődhetett munkára.

A koranyári ünnepnek a  virágok is 
fontos kellékei voltak. A bodzavirág 
és a  rózsa a  pünkösdi időszakban 
a  ház díszítéséül szolgált. Úgy tar-
tották, hogy virágokkal és zöldellő 
ágakkal földíszített kerítéssel védett 
házba nem csap a villám. De a lányos 
házak gazdái ezzel a díszítéssel jelez-
ték, hogy eladó hajadon van náluk és 
várják az udvarlókat. A szegedi ki-
rajzású Csólyospáloson pedig azért 
tűzték ki eleink az ágakat, hogy el-
kerülje a  házat „Isten haragja”, azaz 
a villámcsapás. Az ünnep után pedig 
a  bodzaágakat eltették, s ha valakit 
szélütés ért, megfüstölték vele. 
Bálint Sándor néprajztudós kutatásai 
nyomán tudjuk, hogy a  régi szege-
diek szerint a szél a Szentlélek szájá-
ból jön, ezért nagy vihar idején sem 
szabad szidni, mert gutaütés, szélütés 

éri az embert. Apátfal-
ván úgy tartották, hogy 
a  pünkösdi bodzából 
készült ital minden be-
tegségre orvosság, míg 
az újkígyósiak ugyanezt 
a pünkösd hajnalán sze-
dett bodzavirágról vél-
ték. Pünkösdkor a  régi 
korok emberei szívesen 
zarándokoltak Szűz 
Mária kegyhelyeire.
Napjainkban az erdélyi 
csíksomlyói búcsú a leg-
népszerűbb. A  múlt 
századok szegedi hívei 
az Aradhoz közeli Má-
riaradnára és a Kiskun-
félegyháza melletti – ma 
Petőfiszálláshoz tarto-

zó – Pálosszentkútra zarándokoltak, 
ahol a hagyomány szerint a forrásnál 
Szűz Mária az 1790-es években meg-
jelent egy pásztornak, s ahol ezután 
számos csodás gyógyulás történt. 
Úgy hitték, hogy aki tisztaszívű, azt 
pünkösd napján ott nagy kegyelem 
éri: a szentkút vízének tükrében meg-
látja a Szentlelket. 

miklós péter

A régi szegediek egyik kedvelt pünkösdi zarándokhelye, a pálosszentkúti 
kegyhely ábrázolása egy 1875-ös metszeten
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A magyarországi pápalátogatások tanulságai

Kereszténység, emberség, 
szeretet
Ferenc pápa szeptemberben Magyar-
országra látogat és a  budapesti eucha-
risztikus világkongresszus záróesemé-
nyeként szentmisét mutat be hazánk 
fővárosában. Ennek – és Szent II. János 
Pál pápa magyarországi útjainak év-
fordulója – kapcsán tekintjük át a pápa-
látogatások történetét.
Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, Magyar-
ország prímása nemrégiben bejelentette: hazánkba látogat 
Ferenc pápa, és részt vesz a 52. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus szeptember 12-i záró szentmiséjén. A mai 
értelemben vett hivatalos pápalátogatások sora a huszadik 
század közepén, Szent VI. Pál pápa szolgálata alatt vette 
kezdetét. Korábban a katolikus egyházfők ritkán és fon-
tos egyházpolitikai, illetve diplomáciai okokból hagyták 
el Rómát. Ilyen volt, amikor 1782-ben VI. Piusz Bécsbe 
látogatott, és arra kérte II. Józsefet, hogy ne oszlassa föl 
birodalmában a nem tanítással, vagy gyógyítással foglal-
kozó szerzetesrendeket, vagy amikor VII. Piusz Párizsba 
ment Napóleon császárrá koronázására 1804-ben.
Az írott források szerint először 1052-ben járt pápa ma-
gyar földön, amikor is Szent IX. Leó közvetítőként vett 
részt az I. András magyar király és III. Henrik német-
római császár által kötött pozsonyi békeegyezmény lét-
rejöttében. Az 1938. május 25. és 29. között megrende-
zett 34.  Eucharisztikus Világkongresszuson két későbbi 
egyházfő is jelen volt. A Szentatya, XI. Piusz személyes 
képviselőjeként, pápai legátusaként volt az eseményen 
Eugenio Pacelli bíboros, a  későbbi Tiszteletreméltó 
XII. Piusz, akinek megbízólevelét az akkori vatikáni he-
lyettes államtitkár, Giovanni Battista Montini – a majda-
ni Szent VI. Pál pápa – olvasta föl.
A pápalátogatások gyakorlatát Szent II. János Pál – akit 
gyakran „utazó pápaként” is emlegettek – utazásai is-
mertették meg a nagyvilággal. Egyházfői szolgálata ide-
jén összesen száznégy hivatalos külföldi úton vett részt, 
amelyek során a meglátogatott katolikus hívek buzdítá-
sa mellett a  keresztény egységtörekvések fontosságát és 
a vallások közötti párbeszéd jelentőségét is hangsúlyozta. 
Ennek jegyében például elment az Egyesült Királyságba, 
ahol találkozott az anglikán egyház fejével, II. Erzsébet 

királynővel, de a szíriai Damaszkuszban ő volt a történe-
lem első pápája, aki látogatást tett egy iszlám mecsetben, 
Auschwitzban pedig fejet hajtott a holokauszt áldozatai 
előtt. Szentföldi zarándoklata alkalmával a  siratófalnál 
(az ószövetségi jeruzsálemi templom ma is álló részénél) 
bocsánatot kért a keresztények által a zsidók ellen elkö-
vetett bűnökért.
Szent II. János Pál kétszer tett apostoli látogatást Magyar-
országon. Először három évtizede, 1991. augusztus 16. és 
20. között, másodszor huszonöt éve, 1996. szeptember 
6–7-én. Harminc éve a  szegedi születésű Paskai László 
bíboros, prímás, esztergomi érsek meghívására érkezett 
hazánkba, amikor az akkoriban a  szeged-csanádi püs-
pök joghatósága alá tartozó Debrecenben is megfordult. 
A református nagytemplomban igeliturgián vett részt, 
s Kocsis Elemér tiszántúli református püspöktől átvette az 
első magyar protestáns bibliafordítás, a vizsolyi biblia egy 
példányát. Gyulay Endre szeged-csanádi püspök kétköte-
tes, díszes könyvet ajándékozott neki, amelynek első része 
a magyar–lengyel közös múltról, míg második darabja ha-
zánk és az Apostoli Szentszék kapcsolattörténetéről szólt.

Gyulay Endre egy korabeli sajtónyilatkozatában úgy 
vélte: harminc éve Szent II. János Pál pápa „minden gon-
dolatával biztatta a magyarokat; érzékeltette, hogy minden 
magyar embert értéknek tart, a jövőbe nézésre és nem a múlt-
ban vájkálásra buzdított bennünket. A tudomány embereivel 
találkozva egészen világosan hitet tett a  tudomány függet-
lensége mellett, egyszersmind az erkölcs fontosságát is hang-
súlyozta. Éppen a tudósok körében mondta ki, hogy a hitokta-
tást a legkisebb kortól biztosítani kell. Azt hangsúlyozta, hogy 
a hit megismerése alapvetően más természetű, mint a tudo-
mányos megismerés, összefoglalva azt mondhatnám, a pápa 
személyében olyan embert ismerhetett meg az ország, aki itt, 
előttünk vizsgázott kereszténységből, emberségből, szeretet-
ből. Jelesre. Nekünk most már az a feladatunk, hogy az ő pél-
dáját szem előtt tartva vizsgázzunk magunk is.”

m. p.

II. János Pál pápa, valamint Gyulay Endre szeged-csanádi püspök 
és Kocsis Elemér tiszántúli református püspök megkoszorúzza 
a protestáns gályarabok emlékművét 1991-ben Debrecenben



2 2T

TO R O N Y I R Á N Y  ❘ Hírek

Hatvan év után ismét bibliai szöveget 
tartalmazó tekercsek maradványaira 
bukkantak Izraelben
Az izraeli régészek által a Júdeai sivatagban feltárt több 
tucat apró darabkára szakadozott, csaknem kétezer éves 
pergamentekercs Zakariás próféta könyvének részletét 
tartalmazza. A tekercstöredékeken a tizenkét kispróféta 
szövegei olvashatók – Zakariás mellett Náhum próféta 
könyvének sorai, így valószínűleg az 1952-ben felfedezett 
kispróféták tekercsének hiányzó része került elő. A szö-
veget főként görög nyelven írták, de Isten nevét a babiloni 
fogság előtti korra jellemző héber betűkkel jelölték rajta.

A Balassi Bálint-emlékkard 
tizenötezer kilométeres út megtétele 
után jutott el az ausztráliai 
kitüntetetthez
A magyar alapítású nemzetközi irodalmi díjat, 
a  Balassi Bálintról elnevezett szablyát hagyomá-
nyosan Bálint napján, február 14-én adják át. Az 
emlékkardot idén – a díj történetében immár 25. 
alkalommal – szűk körben, a  Szegedi Dóm Lá-
to ga tó  központban  vehette át az egyik kitünte-
tett,  Kürti László költő. A másik díjazott, Ross 
Gillett ausztrál műfordító a járványügyi korlátozá-
sok miatt nem tudott Magyarországra utazni. Így 
a Balassi Kard Művészeti Alapítvány szervezésé-
ben a szablya néhány hetes út után juthatott el az 
irodalmár Melbourne külvárosában lévő otthoná-
ba. Ross Gillett pompás kardnak, gyönyörű tárgy-
nak nevezte a  Fazekas József bonyhádi kardkovács által 
megalkotott szálfegyvert.

Szentsírok a móra - 
városi templom 
elmúlt évtizedeiből
Az 1950-es évek közepé-
től napjainkig mutatja be 
a  templomban felállított 
szentsírokat az a  virtuá-
lis tárlat, amellyel Fazakas 
Attila plébános lepte meg 
közösségét. 
–  Rendrakás közben buk-
kantam rá az irattárban 
egy régi bonbonos dobozra, 
melyben többtucatnyi fény-
képet találtam a feldíszített 
szentsírokról. Úgy gondol-
tam, hogy a  nagyhét nagyon szép alkalom arra, hogy 
megosszam közösségünkkel e történeti emlékeinket.

Fazakas Attila kiemelte: a  szentsír jelkép és műalkotás 
is egyben, hiszen megalkotásával a  plébániai közösség 
minden esztendőben Jézus jeruzsálemi sírjának megjele-
nítésével az ő halálára és feltámadására emlékezik.
– Volt olyan hozzászóló, aki megírta, hogy itt, a móra-
városi Szent Kereszt-templomban volt elsőáldozó, és 
még az 1954-es szentsír is él emlékeiben. E  gyönyörű 
templomi installációk mindig a közösség összefogásából 
születtek, mindegyikük önálló műalkotásnak is tekint-
hető – hangsúlyozta a plébános.

Nagyheti szentmisék élő közvetítése
A szegedi dómban Kiss-Rigó László püspök által celeb-
rált húsvéti ünnepi miséket a  járványügyi óvintézkedé-
sek miatt a hívek csak online követhették. Az esztendő 
újdonsága, hogy az internetes felületek mellett a Gyula 
Televízió nézői Békés megye valamennyi jelentősebb te-
lepülésén élő, egyenes adásban is megnézhették a  szer-

tartásokat.

Húsvéti ajándék-
kártyákkal 
kedveskedtek 
az egész ségügyi 
dolgozóknak

A Szent Dömötör Kór-
ház lel készi Szolgálat 
munkatársai még a nagy-
hét folyamán több ezer 
ajándékkártyát juttattak 

el az egyházmegye kórházai ba – írta a Szeged-Csanádi 
Egyházmegye honlapja. A kártyák a húsvét üzenetét köz-
vetítik a nap mint nap a betegekért küzdő, őket gyógyí-

tó és ápoló dolgozóknak. „Tiéd már a  szabadság, 
az Élet teljessége” – olvasható az áldás szövegében. 
A képen a kivirágzott kereszt a feltámadás valósá-
gát és örömét szimbolizálja, amely a mai helyzet-
tel párhuzamba állítva arra irányítja a figyel met, 
hogy a nehéz, embert próbáló idők egyszer véget 
érnek. A húsvét ma is a reményt erősíti, közvetí-
ti. Most is szabadok vagyunk a szeretetre és arra, 
hogy embertársaink javán munkálkodjunk.

Hálaadó mise a rendőrség 
napján
Magyarország kormányának határozata alapján 
1992-től Szent György napján, április 24-én ün-
nepeljük a rendőrség napját. Ebből az alkalomból 
a Szeged-móravárosi Szent Kereszt-templomban 
hálaadó szentmisét mutatott be Fazakas Attila 

plébános minden aktív és nyugállományú hivatásos 
rendőrért, illetve a szervezet elhunyt tagjaiért.
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Életének 73., papságának 47. évében 
2021. április 5-én szentségekkel megerősítve 
visszaadta lelkét Teremtőjének

Soós János Elemér plébános
Zártkörű gyászmiséje a forráskúti Urunk Mennybemenetele 
templomban 2021. április 14-én, temetése ezt követően a forráskúti 
temetőben volt.
Született: 1949. március 4-én Kis-
kun halason ▪ Tanulmányok: 1967– 
1968 Szeged, 1968–1974 Bu da-
pest ▪ Papszentelés: 1974. jú nius 
23. Vác ▪ Káplán: 1974–1976 
Bu dapest-Rákoscsaba, 1976–1978 
Isa szeg, 1978–1979 La jos mizse, 

1979–1982 Szeged-Kis kun do rozs-
ma, 1982–1983 Kis kun fél egy háza 

▪ Plébános: 1983-tól Forráskút, 
oldallagos: 1993–1997 és 2000–

2006 Zsom bó, 2006–2012 Üllés 
▪ Esperes: 1993–2020 ▪ Fogadj be, 

Uram örök hajlékodba!

†
Istenem, kezedbe ajánlom lelkemet!

55 éves korában, szerzetesi életének 34. és  
papságának 28. évében 2021. április 9-én  
az Örök Hazába költözött

P. Bogdan Adamczyk OFM Conv
minorita szerzetes, házfőnök-plébános
Drága halottunkért engesztelő gyászmisét mutattunk be és ko-
porsója felett beszentelést végeztünk 2021. április 19-én a Szeged-
Felsővárosi Szent Miklós Minorita templomban. Temetése vég-
akarata szerint 2021. április 21-én a miskolci Nagyboldogasszony 
Minorita templom szerzetesi kriptájában volt.
Elhunyt testvérünk életútja: 1987 
Ideiglenes szerzetesi fogadalom ▪ 
1992 Örökfogadalom ▪ 1993. jú-
nius 20. papszentelés, Miskolc ▪ 
1993–1995 Nyírbátor, káplán 
▪ 1995–2000 Miskolc, káplán 
majd 1997-től plébános ▪ 2000–
2001 Eger, házfőnök és plébá-
nos ▪ 2001–2005 Arad, házfőnök 
(2001–2004) és plébános (2002–
2005) ▪ 2005–2006 Radomsko, 
Len gyel or szág, a  rendi testvérek 

formátora ▪ 2006–2011 Miskolc, 
plébános ▪ 2011–2012 Krakkó, tar-
tományi ház ▪ 2012–2013 Róma, 
generális ház ▪ 2013-2015 Imreg, 

Szlovákia, házfőnök ▪ 2014 dok-
tori fokozat szerzése (PPKE 
PhD) ▪ 2016 Ózd, plébános he-

lyettes ▪ 2016–2017 Assisi–Sacro 
Convento, Olasz ország, idegenve-
zető ▪ 2017–2018 Rychwałd, Len-
gyel ország ▪ 2018–2019 Miskolc, 
káplán ▪ 2019–2020 Arad, viká rius 

▪ 2020–2021 Szeged, házfőnök-
plébános.
2021. március 4-én megkapta a ma-
gyar állampolgárságot Szegeden. 
Élete során számos könyvet írt, 
publikált, fordított és konferen-
ciákat szervezett. Az Isteni Irgal-
masság földi apostola volt, valamint 
nagy tisztelője P. Kelemen Didák 
minorita szerzetesnek, sokat tett 
és fáradozott boldoggá avatásának 
ügyéért. ▪ R.I.P.

†

„Vonulj ki földedről, rokonságod köréből és atyád házából arra a földre,  
amelyet majd mutatok neked.”  (Ter 12,1)



Katedrális Étterem és Kávézó
különleges helyen, a Szegedi Dóm

Látogatóközpont szomszédságában, 
a dóm altemplomának bejáratánál található.

Nyitvatartás: hétfő–vasárnap, 10:00–22:00

6720 Szeged, Dóm tér 16.  ›  Telefon: +36 20 360 1144  
Email: etterem@katedralisetterem.hu  ›  www.katedralisetterem.hu

Azokat is, 
akik csak egy kávéra 
térnek be hozzánk, 
és azokat is, 
akik a konyhánk által 
készített ételeinkből 
szeretnének fogyasztani.
Rendezvények 
lebonyolítását is vállaljuk 
akár 300 főig.

A kényszerű zárás után
megújult étlappal
ismét kinyitottunk!

Szeretettel várunk mindenkit!
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