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Krisztus mindnyájunkat meghív asztalához, ahol testét és vérét 
adja a világ életéért. Kérjük őt:  

Krisztus, égi Kenyér, adj nekünk örök életet!  

Krisztus, élő Isten Fia, te azt parancsoltad, hogy emlékezetedre 
üljük meg az eukarisztikus lakomát,  

- szent titkaid hűséges ünneplésével tedd gazdagabbá 
Egyházadat!  

Krisztus, a Magasságbeli Isten egyetlen Főpapja, te áldozatod 
bemutatását papjaidra bíztad,  

- töltsd el szívüket mindazzal, amit rendelésed szerint ezekben 
a jelekben ünnepelnek!  

Krisztus, mennyei Manna, te egy testté teszed azokat, akik az 
egy Kenyérből részesülnek,  

- ápold minden benned hívőben a békét és az egyetértést!  
Krisztus, mennyei Orvosunk, te a halhatatlanság orvosságát és 
a feltámadás zálogát adod Kenyeredben,  

- add vissza az egészséget a betegeknek és az élő reményt a 
bűnösöknek!  

Krisztus, mennyből alászállott Kenyér, aki Egyházadat testeddel 
és véreddel élteted,  

- segíts, hogy ennek az ételnek az erejéből lankadatlanul 
haladjunk előre életünk útján!  

Krisztus, áldozati lakománk láthatatlan vendége, aki az ajtóban 
állsz, és kopogtatsz,  

- jöjj be hozzánk, hogy velünk egyél, mi meg veled!  
Krisztus, eljövendő Királyunk, te azt parancsoltad, hogy halálod 
szent titkát ünnepeljük, míg csak el nem jössz,  

- tedd feltámadásod részeseivé a benned elhunytakat!  
Az Imaórák Liturgiájából  

Az Imaapostolság szándéka  
Egyetemes:  Az Egyház megújulásáért: Imádkozzunk az 

Egyházért, hogy a Szentlélektől megkapja a 
kegyelmet és az erőt az Evangélium 
fényében való megújuláshoz.  

A szentmise olvasmányai  
1. Kiv 16,2-4. 12-15  A pusztai vándorlás idején a választott nép 

tagjai - zúgolódva a viszontagságok miatt - 
visszasírja az egyiptomi húsos fazekakat, de 
isteni útmutatásra Mózes gondoskodik 
megfelelő élelemről számukra.  

2. Ef 4,17.20-24  Pál apostol arra buzdítja az efezusi híveket, 
hogy ne olyan értelmetlen és szánalmas 
életet éljenek, mint a pogányok, hanem 
öltsék magukra a Jézusban megújult embert.  

3. Jn 6,24-35  Jézus magát az élet kenyerének vallja, aki 
hozzá járul, az többé nem éhezik, aki benne 
hisz, az soha nem szomjazik.  

Jézus az élet kenyere  
A beszéd elején azt követeli Jézus, hogy a csodajelek alapján fogadják el 
őt úgy, ahogy tanít, és azokkal a követelményekkel együtt, amelyeket 
támaszt. Ez a hit összhangban van a „fáradozzatok” szóval is. A benne 
való hithez le kell küzdeniök az előítéletet, és a hamis messiásvárást. Az 
Atya tanúságáról az előbbi fejezetben beszélt, s a tanúság benne volt 
csodáiban. De ha az evangélista már a húsvéti események után tekint 
vissza, akkor az Atya tanúskodását a feltámadásban kell látni. Az 
Emberfia adománya teljes értelemben az üdvösség. Ha mi teológiai 
tartalom szerint értelmezzük ezt a kijelentés, akkor a szövegben lévő 
kerügmatikus erőt is meg kell látnunk. Az evangélista úgy közli Jézus 
szavait, hogy azok valóban az örömhírt tükrözzék. Az Atya maga segíti 
hitünket tanúskodásával, és a Fiút is ő küldte, hogy megszerezze az 
üdvösséget. A szöveg az Atya tanúskodását úgy fejezi ki, hogy az Atya, 
az Isten megpecsételte (sfragizein) az Emberfiát. Tehát magán 
hordozza az Atyától való eredetét és a tőle való felhatalmazást. Úgy is 
mondhatnánk, hogy az Atya rátette a fiúság pecsétjét. Az 
Újszövetségben egészen különös az a szóhasználat, hogy „az Atya, az 
Isten tett tanúságot” (27. vers), hiszen az Isten általában az Atyát 
jelenti. Az Atya istenségének ez a nyomatékozása azt akarja jelenteni, 
hogy az Emberfia különleges igazolást hordoz, azért hinni kell benne. Ő 
viszont véghez is viszi, amit ígér.  
A hallgatók csak annyit értenek belőle, hogy tenni kellene valamit, hogy 
megnyerjék Isten tetszését. Az Ószövetségnek sok előírása és 
szertartása volt, amelyek eredetileg a belső lelkületet akarták alakítani 
és egyben a vallásosság közösségi kifejezői voltak. Innen van az, hogy 
az emberek most is „Istennek tetsző tetteket” emlegetnek. Bizonyára 
valamilyen áldozatbemutatása, fogadalomra, böjtre, imára gondoltak. 
Kérdésükre Jézus a nagy újdonsággal válaszol: Istennek az tetszik, ha 
hisztek abban, akit ő küldött. Itt Jézus nem abban az értelemben beszél  
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a hitről, mint Pál apostol a Galata levélben. Ott az apostol azt 
hangoztatja, hogy az üdvösség alapja nem a mózesi törvény, hanem a 
hit. Itt viszont nem a mózesi törvényről van szó, hanem arról, hogy 
Jézus az Isten küldöttje és hogy az új üdvtörténeti kor elérkezett vele. Ő 
hozta Isten ajándékát, az üdvösséget, azért kell hozzá csatlakozni. A 
szinoptikusok is ismételten érzékeltetik, hogy ez a kérdés Jézus és a 
zsidók között nem tudott nyugvópontra jutni. Ők a csodák ellenére 
újabb és újabb jeleket követeltek. Talán maguk sem tudták, hogy 
milyeneket. Mk 8,11 szerint valamilyen égi jelet szerettek volna látni. 
Jézus ezen a szinten válaszol nekik, amikor magát a mennyből 
alászállott kenyérnek mondja. Azt akarja érzékeltetni, hogy ő maga a jel: 
tanítása, tettei, hatalma, mind égi küldetését bizonyítják.  
A 30. versben a csodajelre vonatkozó kérés a helyzetnek megfelelően, a 
kenyérszaporításból indul ki. Előző nap látták, hogy Jézusnak van 
valamilyen hatalma. De azt is megérezték, hogy azt nem akarja 
valamilyen népies messiási elképzelés szerint felhasználni. A 
kenyérszaporítás egyetlen tett volt, s úgy látszott, hogy Jézus nem 
akarta ezt a jótéteményt állandósítani. Ezért hivatkoznak most a zsidók 
arra, hogy Atyáik az egész pusztai vándorlás alatt mannát ettek, s azt 
úgy értékelték, ahogy az Írás mondja: Égi kenyeret adott nekik enni. Az 
idézet úgy vehető, mint a Kiv 16,4-re és a Zsolt 78,24-re való hivatkozás, 
mert ott van szó égi kenyérről. A manna a pusztában, önmagában véve, 
lehetett valamilyen természetes képződmény, pl. a „manna tamarix” 
nevű cserjén nőtt eledel is, de Isten mégis úgy adta, mint ígéretének és 
gondviselésének gyümölcsét. Ezért a későbbi hagyomány úgy beszélt 
róla, mint égi kenyérről, amelyet Mózes közvetített. Jézus érzi, hogy az 
ellenvetésben benne van az összehasonlítás közte és Mózes között, 
azért így válaszol: Bizony, bizony, mondom nektek, nem Mózes adott 
nektek kenyeret az égből, hanem Atyám adja nektek az igazi égi 
kenyeret. Jézus itt a múltból átlép a jelenbe, és egyúttal céloz arra a 
várakozásra, amely megvolt a zsidóságban, hogy a Messiás valamilyen 
formában állandósítani fogja a manna-jelenséget. Jézus sejteni engedi, 
hogy ez az idő már itt van. A kérdés csak az, hogy az Atya hogyan adja 
ezt a kenyeret. Jézus „igazi” mennyei kenyérről beszél, tehát olyanról, 
amely valóban onnan ered és égi hatása van. Jelentése van annak a 
szembeállításnak is, hogy a hagyományos meggyőződés szerint a 
mannát Isten adta, s ezt az igazi mennyei kenyeret pedig az Atya, az „én 
Atyám”. Tehát benne van az Atya gondoskodása, irgalma és szeretete. 
Az új kinyilatkoztatás pedig ez: Az az Isten kenyere, aki alászállt a 
mennyből és életet ad a világnak. Jézus csak később, a 34. versben 
azonosítja magát a mennyei kenyérrel, de már itt kimond róla két 
különös sajátságot: ez a kenyér a mennyből szállt alá (amit igazi 
értelemben a mannáról nem lehetett állítani), és életet ad a világnak. A 
manna csak a zsidó népet táplálta a pusztában, de itt most Isten az 
egész világ üdvösségéről gondoskodik. Ez az egyetemesség már ott 
volt Keresztelő János tanúskodásában, hiszen ő is a világ bűnének 
elvételéről beszélt. A zsidók azonban nem követik Jézus gondolatait. 
Még mindig csak valami földi táplálékra gondolnak, mint annak idején a 
szamariai asszony is az élő víz emlegetésénél. A kérés is hasonló: Adj 
nekünk ebből a kenyérből. Kérésüket ki kellene egészíteni azzal – a 
valószínűség szerinti hátsó gondolatukkal -, hogy ne kelljen tovább 
fáradozniuk a mindennapi kenyérért (mint ahogy a szamariai asszony is 
menekülni akart a vízhordástól). Jézus minden további magyarázat 
helyett bejelenti: Én vagyok az élet kenyere! Szavait úgy érti, hogy 
benne teljesedett mindaz, amit előbb az új kenyérről elmondott. A 
kinyilatkoztatásnak ez a formája megtalálható az egész 
üdvtörténetben. Isten odaáll az ember elé, mint akinek tekintélye és 
hatalma van, és hitet követel. Az ószövetségi kinyilatkoztatásnak és 
minden más kinyilatkoztatásnak az ősmintája a Sínai teofánia: Én 
vagyok, aki vagyok. Isten a saját nevében beszél, a saját nevében 
cselekszik, és minden intézkedésének ő maga a megokolása. Egyéb 
parancsait is ezzel erősíti meg: Én vagyok Jahve. Jézus is követi ezt a 
módszert: az „én vagyok” Máténál ötször, Márknál háromszor, 
Lukácsnál négyszer, Jánosnál huszonkilencszer fordul elő. Tehát a 
kijelentés a negyedik evangéliumban kétségkívül Jézus istenfiúi 
öntudatának a bizonyítéka.  

Gál Ferenc  

Boldog család (2.)  

A „robbanékony” gyerekek  

A családban egy gyermek a fogamzás pillanatától hatással van a 
szülőkre. A férj és a feleség életében jellegzetes a pillanat, amikor 
szülőkké válnak. Sok elképzelésük van ebben az időben. Vannak 
álmok, egyéni gondok, feltételek és nevelői elképzelések stb. 
Megszületett a gyermek. Magával hoz egy csomó jellegzetességet: 
fiú, lány, fejlett, gyenge, jó és rossz tulajdonságok, melyek elkísérik 
életútján. Először kicsi ez a világ. Bontakozik, de már kommunikál. 
A gyerek nem formálható, mint az agyag. Van temperamentuma, 
reagál az eseményekre, melyen a szülők is elcsodálkoznak. Bele is 
fáradnak, a stressz áldozatai lesznek, tanácstalanok a „nehéz” 
gyerek nevelésében. A szülők sokszor drága árat fizetnek: egymást 
vádolják, nem érdeklődnek egymás iránt, elhidegül az egész család. 
Kétségbe vonják szülői adottságaikat, kölcsönösen nehezítik a 
helyzetet és áldatlan állapot alakulhat ki közöttük.  
A gyermek növekszik. Azonnal megérzi, hogy szülei fölött 
uralkodhat. Erőszakos módon követelődzik. Félelmetes kitörései 
vannak és tudja, hogy szülei ellen ez hathatós fegyver. Megszokott 
történet egy bevásárlóközpontban: a gyerek nem maradhat 
otthon, a mama magával viszi. A csemete pillanatok alatt ráveti 
magát a polcokon található édességekre. Az anya nyugodtan 
megpróbálja elterelni a fegyelmet, de a gyerek mintha süket lenne. 
Nyafogni kezd, rúgkapál. Az anya nem enged. A gyerek támadni 
kezd: kimászik a kocsiból, földre veti magát és kiabál. Az anya 
bizonytalanná válik, helyesen cselekszik-e? Dönt. Egy zacskó 
cukorért kár ekkora jelenetet rendezni. Már úgyis őket nézi a fél 
üzlet. Enged. Ezzel aláír egy szerződést az ördöggel, ahonnan 
könnyű a zuhanás. Az anya gyenge, lefegyverzettnek érzi magát 
egy jól kigondolt szeszélyes támadással szemben.  
Lehet-e valaki egy „robbanékony” gyermek szülője? A szülőkben 
rengeteg érzelem kavarodik, amikor egy akaratos, 
temperamentumos gyermek első „eredményeit” látják. Nem kell 
túl sokat gondolkozni: ha a gyerek nem tud uralkodni magán, sok 
bajt okoz, ami szokássá válhat. A szülőknek egységes vonalat kell 
képviselniük: a nevelésben nagyon fontos, hogy a szüleik 
tudomásul vegyék az egység lényegét. És ez csak akkor megy, ha 
kellőképpen kommunikálnak egymással. Győződjenek meg róla, 
hogy nem ők a hibásak, hanem bizonyos esetekben a gyerek 
temperamentuma „tör ki”. A gyerek nem tud még uralkodni 
magán, segíteni kell neki, hogy elsajátítsa ezt a fontos képességet. 
Helyénvaló, hogy egy felnőtt számoljon magában tízig, a gyerek 
megnyugszik és nem tombol tovább. A felnőtt legyen nyugodt, 
nehogy a gyerek kitörései őt is magukkal ragadják. A kirohanásnak 
semmi köze az ésszerűséghez. A szülők abba a hibába eshetnek, 
hogy gyorsan véget szeretnének vetni a kellemetlen helyzetnek. 
Nem gondolnak arra, jobb egy kis időt nyerni, mert egy gyors 
intézkedésnél fennáll a veszély, hogy inkább rontunk a helyzeten. 
Könnyebb a kirohanásnak helyt adni, mint elfogadni és 
megvalósítani azt az igazságot, hogy a gyerek megnyugtatása a 
legfontosabb ebben a helyzetben.  
A rendre való neveléshez különösen a kisgyerekeknél óvatos 
szigorra van szükség. Amikor elhangzik, hogy „nem”, ki kell tartani 
mellette. Szemrehányások, fenyegetések, pofonok csak átmeneti 
„féket” jelentenek, elodázzák a konfliktust, de nem oldják meg.  
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A gyerekek csak határozottan megismételt figyelmeztetéseket 
fogadnak el. Ha egy gyerek hangoskodik, ki lehet küldeni a 
szobából. Bárhogy is legyen, egy megszorító parancs mellett 
legyen ott mindig a választás lehetősége is. „Itt maradhatsz, ha 
nyugodt leszel.” Amikor a szülők nem viszik túlzásba hosszú 
prédikációval és figyelmeztetéssel a dolgot, hanem tömören 
fogalmaznak és így figyelmeztetnek, a gyerekek általában 
engedelmeskednek. El kellene jutni addig, különösen a 
kisgyerekekkel, hogy elég legyen egy tekintet és abból lehessen 
következtetni. A nehéz esetekben sem szabad feladni a reményt: a 
szülők erényeihez tartozik a türelmes kitartás is.  

Segítség! A gyerekem egy kitörő vulkán!  

Gyakran előfordul, hogy a gyerekek kiszámíthatatlanok, mindent 
összezavarnak. Mi van ilyenkor?  
Valahányszor a szülők SOS-jeleket bocsátanak ki, nyugtalan és 
akaratos gyerekek vannak mögötte, elszabadult indulatokkal. A 
hívásnak két összetevője van. Az egyik a felelősségtudat: van a 
szülőknek egy gyermekük, akiért felelősek; a másik pedig a 
képzelt áldozat érzése: „Mivel érdemeltem ki egy ilyen 
gyereket?” Itt rejtőzhet szégyenérzet is, amit a gyerekek is 
észlelnek. Néha úgy is felfoghatjuk, hogy ez a szeretet hiánya. 
Ezen el is gondolkoznak, mert kialakulhat bennük egy olyan 
felfogás, hogy a szeszélyükkel szembeni bűntudattal élő szülőket 
meg lehet zsarolni. Ezekben az esetekben a családnak nagyon 
össze kell fogni: szülők, barátok és az óvoda sem tehetnek úgy, 
mintha minden rendben lenne. Nagyon jó, ha minden hasznos 
tapasztalatot felhasználunk. Amikor a családi kapcsolatokban egy 
lényeges probléma keletkezik, nagyon fontos az időveszteség 
elkerülése, mert ez inkább kiélesíti, de nem oldja meg a 
folyamatban lévő eseteket.  
Én személyesen sokat tanultam az ilyen esetekből. Először azt, hogy 
ne vegyük nyomasztó hatásúnak az érzelmi kapcsolatokat. Sokszor a 
nagyon nyugtalan gyermek első támpontja egy aggódó édesanya: 
egy durcás gyermek a felnőttek bizonytalanságának az eredménye. 
Ezekben az esetekben előfordulhat, hogy minden együttműködő 
befolyásolja a másikat és hatnak is egymásra, és így kialakulhat egy 
olyan helyzet, hogy a hibák tényleg bebizonyosodnak, illetve 
bekövetkeznek. Ez olyan esetekben is előfordulhat, amikor a 
felnőttek nem akarnak vagy nem tudnak teljes mértékben 
szembenézni szülői feladatukkal és azt gondolják, hogy elegendő 
alkalmazni azt, amit az ő szüleik tettek és ezzel eleget tehetnek 
kötelességüknek.  
Tudatos feladatot kell vállalni a szülőknek és a gyermekeknek. 
Senki nem vonhatja ki magát alóla: a bokros teendő sem ment 
fel. Ki kell alakítani a kölcsönös kapcsolatot, amely 
hajlandóságot mutat a nehézségek felismerésére és 
megoldására. Természetes, hogy a szülőknek a nagyobb és 
nehezebb részt kell vállalniuk.  
Együtt haladva az úton lehetséges, hogy az egész család 
megtapasztalja a szeretet és a józan ész segítségét, amely Don 
Bosco nevelési módszerének alappillére. Így felfedezhetjük - 
ismét közösen -, hogy a vulkánszerű kitörés a legfiatalabbaknál 
nemcsak romboló, hanem értelmes nevelő hatású is lehet. A 
szülők legnagyobb felelőssége Isten előtt az lehet, hogy nem 
használták ki gyermekeik adottságainak kibontakozását, és 
inkább kedvelték az elfojtott vulkánt és nem a kitörőt.  

(Folyt. köv.)  

 Bruno Ferrero - Marianna Pacucci  

Vasárnapi jegyzet  

A gerlice pár egyike  

Hajdan piros betűs ünnep volt Anna napja, s a 

művészettörténet Marosszentannát említi, ahol a latin liturgiát 

képviselő Európa legrégibb falfreskója látható a XIV. századból 

– Szent Anna alakjával. A Bethesda-tó partján épült szülőház, 

ahol Mária, Jézus anyja meglátta a napvilágot, már Konstantin 

idejében templom; de búcsúünnepén Annát tisztelték. Bizánc 

gyorsan átvette a kultuszt. A VIII. században a teológiai 

igazságokat szorgalommal gyűjtögető keleti szent: Damaszkusz 

János Joachimot és a feleségét: Annát gerlice párnak nevezi, és 

ekként ujjong: „Ti az emberi természet határán belül vallásosan 

és áhítatosan élve, szülői lehettek az angyalok fölötti és az 

angyalokon most is uralkodó Leánynak!” A nemzetek apostola 

levélrészletére utalva folytatja: „Joachim és Anna legszentebb, 

aki rejtve maradt a fejedelmek, hatalmak elől, és a Gonosz tüzes 

nyilai elől is (…) Anna a Lélek menyegzős szobájában élt… Dús 

hajtású szőlő sarjadt belőle, aki mindörökre nektárt ontó édes 

szőlőfürtöt virágzott szülőinek.”  

Anna mindig a krisztusi történés középpontjában látható, 

bár az evangéliumok nem említik a nevét. A Szent Jakabról 

elnevezett un. protoevangélium beszél róla poétikus 

hitelességgel, naiv bájjal, ahogyan Giotto megörökítette őt 

padovai freskóján a jeruzsálemi Arany Kapunál, amint 

Joachimmal találkozik. Szent Anna, Joachim a szentatyafiság 

gondolatának megtestesítője. A Jézus vér szerinti 

rokonságához tartozók a mi rokonaink is: szülők, nagyszülők 

valamennyien az Arany Kapunál állunk. A modern század 

világirodalmi nagysága: Rainer Maria Rilke – aki „a 

mozdulatlanságban távolságok szenzációját érzi”, Annáról 

utolérhetetlen finomsággal ír a Mária születését átelmélkedő 

versben anélkül, hogy Jézus anyjának a nevét említené: „Ó, az 

angyaloknak mekkora erejükbe tellett, / hogy mellükből, mint 

zokogás, föl ne törjön a dal, / hiszen tudták: ezen az éjen születik a 

Gyermek / anyja…/ …azok ketten a fáradtságtól alig éltek. / Egy 

szomszédasszony jött, segédkezett, maga se tudta miképp, / s a 

vénember bölcsen kiment, s egy sötétlő tehénnek, / hogy ne 

bőgjön, befogta a száját. Mert így nem volt soha még.”  

Anna nekünk is égi nagyanyánk, anyák példája, aki mint 

beteg csecsemőt ringatja a földet. A törékenyt, az esetlent.  

 † Tóth Sándor 
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hírek ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ információk 
A szeged-alsóvárosi ferences plébánia Havas Boldogasszony 
búcsúját július 31. és augusztus 1. között tartja. A búcsú a Dél-Alföld 
egyik legjelentősebb hagyományos ünnepe. Az eseményre a 
ferencesek az idén is szeretettel hívják és várják a zarándokokat. A 
mai program:  
07.00 Mise az édesanyai, édesapai hivatásokért – Bucskó Nándor  
09.00 Ünnepi szentmise a családokért – Kálmán Peregrin  
15.00 Imaóra a betegek gyógyulásáért  
16.00 Mise a betegekért, idősekért, orvosokért és az ápolókért - 
Zatykó László  
17.30 Ünnepélyes zsolozsma  
18.00 Hálaadó szentmise – Szabó Péter újmisés  
Gyónási lehetőség a búcsú egész idején biztosított.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
A Havasboldogasszony búcsúhoz kapcsolódva a Szeged-Csanádi 
Egyházmegye Bálint Sándor-emléknapot tartott a néprajztudós 
tiszteletére és emlékére. Az eseményen Fodor Ferenc néprajzkutató a 
Móra Ferenc Múzeumban bemutatta a szegedi néprajztudós 
hagyatékát, majd megkoszorúzták a „legszögedibb szögedi” Pálfy 
utca 72. szám alatt található emléktábláját. Áldást mondott Kocsis 
Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita. Az emléknap ünnepi 
szentmisével zárult, melyet Isten szolgája Bálint Sándorra emlékezve 
Gyulay Endre nyugalmazott püspök celebrált a Havas Boldogasszony 
templomban.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Augusztus 2-án, hétfőn Angyalos Boldogasszony, azaz Porciunkula 
ünnepén a Szeged-felsővárosi Szent Miklós minorita templomban 
egész napos szentségimádást tartanak 8 és 17 óra között. Azt 
követően a rózsafüzért imádkozzák és a vesperást éneklik 
közösen, 18 órakor pedig a napot ünnepi szentmisével zárják, 
melyet Kalna Zsolt minorita plébános celebrál. Az ünnepségekre 
szeretettel várják a közösség tagjait.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia szervezésében augusztus 5-
én, csütörtökön este 7 órakor a nyár esti társaskör keretében Géczi 
Ágnes tart vetített képes beszámolót Zarándokutak, tanúságtételek 
címmel. A rendezvénynek a plébánia (Újszeged, Torontál tér 4.) 
nagyterme ad otthont, ahová szeretettel várják az érdeklődőket.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
A Filharmónia Magyarország és a Szeged-Csanádi Egyházmegye 
szervezésében Szegeden ad koncertet a vatikáni Sixtus-kápolna 
énekkara. A pápai kórus előadása augusztus 5-én, csütörtökön este 8 
órakor kezdődik a Székesegyházban. A hangversenyen a zene- és a 
liturgiatörténet számos ismert alkotása hangzik el, valamint az itáliai 
reneszánsz mesterek legszebb a cappella egyházi művei is 
felcsendülnek. A kórus karnagya Marcos Pavan, a hangszerek 
királynőjét Josep Solé Coll orgonaművész szólaltatja meg. Jegyek 
válthatók a Filharmónia Magyarország szegedi irodájában (Klauzál tér 
7.; +36-62-425-260; szeged@filharmonia.hu), a Ticket Express 
jegyirodáiban, online a www.jegymester.hu oldalon, valamint koncert 
előtt a helyszínen.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Párhuzamos világok – Jazz itthon és otthon című koncerttel 
folytatódik a Dómkerti Zenés Esték programsorozata. A 
Filharmónia a Magyarország és a Szeged-Csanádi Egyházmegye 
közös szervezésében augusztus 6-án, pénteken 19 órakor kezdődő 
hangversenyen a Jazzformens együttes műsorát hallgathatják meg 
az érdeklődők a Püspökség udvarán (bejárat az Apáthy utca felől). 
Esőhelyszín a Gál Ferenc Egyetem Klebelsberg terme. Jegyek 
válthatók a Filharmónia Magyarország szegedi irodájában (Klauzál 
tér 7.; +36-62-425-260; szeged@filharmonia.hu), a Ticket Express 
jegyirodáiban, valamint online a www.jegymester.hu oldalon.  

A Filharmónia Magyarország idén harmadik alkalommal rendezi az 
Orgonák éjszakáját: országosan több mint 50 városban és 100-nál is 
több helyszínen várják az érdeklődőket. Augusztus 7-én, szombaton 
Szegeden a REÖK-palota előtti téren 19 órától Magda Dávid 
orgonaművész játékát hallhatják, valamint Krizbai Gergely 
képzőművész performansz produkcióját láthatják az érdeklődők. A 
REÖK Cukrászdában pedig megkóstolhatják a Hangszerek 
Királynője elnevezésű, egyedülálló fagylalt kelyhet, melyet kizárólag 
az Orgonák éjszakájára készítenek a szegedi cukrászok.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Megújult a Szent Gellért Szeminárium honlapja. Az új online felület 
menüpontjai a szeminárium mindennapi életébe nyújtanak 
betekintést, ahol az érdeklődők megismerhetik az intézmény 
közösségi, tanulmányi és lelki életet, továbbá a papnövendékek 
hétköznapjait és ünnepeit meghatározó programokat. A szgsz.hu 
címen található hírek és tartalmak elérhetők a Szent Gellért 
Szeminárium Facebook és Instagram oldalán is.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Zánkán, a Családi Erzsébet-táborban üdülhetett a Szeged-Csanádi 
Egyházmegye CsaládKözPontja által szervezett mintegy 200 
gyermek, édesanya, édesapa és nagymama. A jelentkezők az 
egyházmegye számos településéről érkeztek, Békéscsabától 
Újszentivánig. A sokszínű program (arcfestés, társasjáték, 
kézműveskedés, trambulinozás, csúszdás ugrálóvár, koncert) 
mellett a reggeli és esti imák, valamint a hálaadó gondolatok sem 
hiányozhattak. A Családi Erzsébet-táborok célja, hogy a családok 
minőségi időt tölthessenek együtt, hátrahagyva az otthoni 
problémákat, együtt játsszanak, szórakozzanak, sportoljanak, 
strandoljanak, illetve pihenjenek.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Pótfelvételire fogad jelentkezőket a Gál Ferenc Egyetem, akiket 
július 29-től augusztus 8-ig várnak a felvi.hu-n keresztül az 
egyházmegye egyetemének gazdasági, pedagógiai, ápolási, 
szociális munka szakjaira Szegeden, Békés megyében és 
Budapesten. Az idén eddig 13%-kal több felvételizőt vettek fel mint 
az elmúlt esztendőben, most a pótfelvételiseket fogadják. Hitéleti 
szakokon belső felvételire augusztus végéig lehet jelentkezni. 
További információ a gfe.hu oldalon olvasható.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Felvételt hirdet a 2021/2022-es tanévre Szeged egyik legnagyobb 
múlttal rendelkező keresztény kollégiuma, a Szent Imre 
Szakkollégium. Az elmúlt évben teljes felújításon átesett épület új 
belső elrendezéssel, gépészeti- és technikai felújításokkal, valamint 
korszerű, komfortos belső terekkel várja a kollégistákat. A 2-3-4 fős 
légkondicionált szobák mellett szeptemberre elkészül a modern 
konyha, valamint a bútorzatában és eszközeiben megújuló közösségi 
tér.  
A magyar ifjúság védőszentjének nevét viselő intézménybe szeretettel 
várják minden olyan szegedi egyetemi hallgató jelentkezését, aki a 
felsőoktatásban töltött évei alatt keresztény értékrendben, 
segítőkész és fejlesztő közegben szeretné végezni tanulmányait. A 
kollégium a Szakkollégiumi Mozgalom minősített tagjaként hallgatói 
számára az egész tanév során szakmai műhelyalkalmakat, minőségi, 
tudományos előadásokat, valamint egyéb olyan fejlesztő alkalmakat 
biztosít, amelyek azt hivatottak elősegíteni, hogy a diplomaszerzés 
után a fiatalok minél jobb esélyekkel induljanak majd a munkaerő-
piacon – és az életben is. A keresztény intézmény a szakmai program 
mellett kiemelt hangsúlyt fektet a lelki- és a közösségi élet folyamatos 
fejlesztésére, ápolására. A kollégium által kért dokumentumok 
beküldésére augusztus 2-ig nyílik lehetőségük az érdeklődőknek. A 
felvételi eljárásról bővebben a www.szikk.hu/felveteli linken, valamint 
a kollégium facebook-oldalán (www.facebook.com/szentimrekoli) 
olvashatnak a pályázni kívánók.  
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