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Advent 3. vasárnapja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az embertömeg idegen számunkra.  
Lehetetlenség 
négymilliárd embert szeretni 
vagy akár csak ötmilliót is.  
Ezt az óriási számot 
érzékelni se tudjuk,  
mert a szám túlnő a szívünkön.  
Azt azonban meg tudjuk tenni, 
hogy mindenkit a maga helyén  
szeretünk, ma és ott, 
ahol tegnap még 
gyűlöltük és lenéztük őt.  
Ez a fordulat 
a megtérés szüntelen forrása 
a keresztény hit számára.  
Semmit sem ér azonban 
csak általánosságban megtérni, 
sem ötmillió emberhez,  
sem valami elvont hithez, 
mindenkihez vagy a háromságos 
egy Istenhez.  
Mindenütt, 
lépésről-lépésre, 
tegyük ellenségünket testvérünkké.  
Ahol ez történik, 
ott terjed a hit, 
és növekszik Isten országa a földön. 

Helder Camara  

A szentmise olvasmányai  
1. Szof 3,14-18a  Isten népe körében lesz, és végtelen örömet 

szerez neki.  

2. Fil 4,4-7  Terjesszük kéréseinket és hálánkat 
imádságban Isten elé, akkor az ő békéje 
megőrzi szívünket és értelmünket Jézus 
Krisztusban.  

3. Lk 3,10-18  Keresztelő János végtelen alázattal készíti fel 
az embereket annak fogadására, aki majd nem 
csak vízzel, hanem Szentlélekkel fog 
keresztelni.  

Mit tegyünk hát?  

Jézusban hinni, őt megismerni és elfogadni – Keresztelő János 

igehirdetése szerint – azt jelenti, hogy megtérünk: megbánjuk 

bűneinket és megváltoztatjuk eddigi életünket. A rosszat jóra 

változtatjuk, a jót még jobbra. Olyan dolgokat teszünk ezután, 

amiket eddig nem tettünk: tisztelettel és becsüléssel 

közeledünk mindenkihez, nem gyanúval és előítélettel; szolgáló 

lelkülettel és nem kizsákmányoló szándékkal (vámosok!); 

oltalmazó testvéri készséggel és nem zsákmányra vagy 

jutalomra éhesen (katonák!); szívesen és túlcsorduló mértékkel 

adunk, nem pedig félelemmel és aggodalommal telve, hogy 

nekünk marad-e (gazdagok!). Mindenki maga tudja legjobban, 

hogy neki egész pontosan hogyan kell megváltoznia. 

Megtérésünk konkrét tettek nélkül, jelek és bizonyítékok nélkül 

nem igazi megtérés.  

Ahogyan „a hit is halott tettek nélkül” (Jakab 2, 26). Mert „mit 

használ, ha valaki azt állítja, hogy van hite, belőle fakadó tettei 

azonban nincsenek?” Mai teológusok sokszor bizonyították 

már, hogy a hit nemcsak ingyenes kegyelem és ajándék-

jótétemény az ember számára, hanem feladat és 

elkötelezettség is, amely a konkrét cselekedetekben teljesedik 

ki. A hívő ember következő mondata tehát a hit megvallása 

után – ha következetes önmagához – az a kérdés: „Mit tegyek 

tehát?” Nemcsak Keresztelő János idejében volt ez így, hanem 

ma is. A mai embernek is jó érzéke van általában a keresztény 

hit etikai jelentésének megértésére és a hitből fakadó gyakorlati 

következmények levonására.  
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A keresztény hit több, mint valamit igaznak tartani valakinek a 

tekintélye alapján. Annál is több, mint Krisztus ígéreteinek 

jövőbeli beteljesedésében remélni. A keresztény hit 

valamiképpen a jézusi élet vállalása, annak az ősi kijelentésnek 

értelmében, hogy „az igaz a hitből él” (Habakuk 2,4.; Róm 1,17).  

Szembesítsük magunkat Keresztelő János igehirdetésével az 

ádventi előkészületi időben. Konkretizáljuk jószándékunkat és 

általános megtérési tervünket. Nem elegendő csak általában 

szeretni minden embert. Hogyan szeretjük azokat, akik naponta 

mellettünk vannak, akikkel együtt dolgozunk, akikkel 

találkozunk? És holnap vagy már ma mit teszünk azért, hogy 

jobban szeressük őket? Nem elég csak általánosságban bánni 

bűneinket és elhatározni, hogy „jók leszünk”. Tudjuk-e, hogy 

melyek a leggyakoribb és legnagyobb bűneink? Milyen 

jócselekedettel védekezünk ellenük? Nem elég csak általános 

erős fogadást tennünk szentgyónáskor, ha igazán meg akarunk 

javulni. Milyen lépéseket teszünk a bűntelen, krisztusi élet 

érdekében? Nem elég csak általánosságban szeretnünk az 

egyházat? Meg tudjuk-e mondani, hogyan építhetjük az 

egyházat, hogyan segíthetjük munkáját? Tudjuk-e, kik szorulnak 

legjobban segítségre környezetünkben?  

Folytathatnánk tovább a kérdéseket. Konkretizáljuk keresztény 

élet tervünket!  

Csanád Béla  

*** 

A prófétáknál már felcsillant egy-egy sugár abból az egyetemes 

vallásosságból, amely mellőzi Izrael kiváltságait. János 

következetes ebben, ezért lehetett a messiási ország hírvivője. 

Az evangélisták nem mondják meg pontosan, hogy meddig 

tartott János működése, de az adatok alapján kb. egy fél évre 

tehetjük. Lukács itt azonnal jelzi, hogy Heródes Antipás vetett 

véget igehirdetésének, mert őt is megfeddte házasságtörése és 

egyéb bűnei miatt. De mi volt János igazi hatása és jelentősége? 

Látszólag az, hogy felhívta népe figyelmét a messiási ígéretek 

teljesedésére és tanúskodott Jézusról. A háttérben azonban 

észre kell venni a fontosabb jelentőséget. Mivel Jézusban az 

ószövetségi vallásossághoz és hagyományokhoz mérten sok 

volt a meglepő újdonság, azért Isten Jánost állította oda, hogy 

tiszta vallásosságával az átmenetet szolgálja a régi és az új 

között. Isten egyúttal megmutatta benne azt is, hogy betartja 

ígéreteit, de adományai osztogatásában teljesen szabad. Az 

ember csak azzal készülhet elő a fogadásukra, hogy megtisztítja 

lelkét és kinyilvánítja engedelmességét.  

 

Gál Ferenc  

Boldog család (21.)  
Barátok és a család  

Fontos kérdések a serdülőkről (72-17 éves korig)  

Miért fontosabbak számára a barátok, mint a saját családja? A 

serdülő gyermek önállósodása legalábbis részben törvényszerű és 

elkerülhetetlen, bármennyire is derűs és kiegyensúlyozott az 

édesanya, szerető és türelmes az édesapa, lehetnek bár a szülők 

rendesek és megértők. Ez a bizonyos „törés” a családi fejlődési út 

természetes részét képezi. Kutatási eredmények alapján 

megállapítható, hogy a kamasz eltávolodása családjától egyre 

elterjedtebb és egyre határozottabban jelentkezik napjainkban, 

mint néhány évvel ezelőtt. Manapság a gyerekek jobban 

önállósodnak szüleiktől, mint annak idején szüleik a mostani 

nagyszülőktől, tehát az egymást követő két generáció közötti 

szakadék elmélyült. A serdülők fontossági sorrendje megfordul: „A 

barátok mindenekelőtt!”, a család csak utánuk következik.  

Különféle kapcsolatai révén a kamasz egyre inkább eltávolodik 

szüleitől és megismeri a társadalmi életet. Társaival együtt 

családon kívüli személyt kezd el szeretni, mások válnak számára 

elsődleges fontosságúvá és másokhoz ragaszkodik. Mindez a 

szükséges tanulási folyamat részét képezi, mely miatt a 

szülőknek nem szabad túlságosan nyugtalankodniuk. A 

kamaszok egyik jellemző tulajdonsága, hogy mindenért 

rajonganak, ami új, még ismeretlen, legyen az valamely ember, 

helyzet vagy tevékenység. Az a tendencia érvényesül, mely 

szerint érdeklődési körüket családjukon kívül helyezik. Persze ez 

nem mindig megy könnyen, szükségük lehet támaszra és 

bátorításra. Jó hatást gyakorlunk rájuk, ha a körülöttünk lévő 

világ pozitív oldalát hangsúlyozottan mutatjuk be, mint egy 

kontinenst, melyet érdemes felfedezni és nem, mint egy 

becstelen félelmetes környezetet.  

Minden szabadidejét a „bandában” tölti, aggódnom kellene? 

Amennyire természetes, hogy a serdülő gyermek előnyben 

részesíti a barátokat a családdal szemben, ugyanolyan veszélyes 

az, ha egy szűk körben marad. A szülőknek fel kell tenniük 

maguknak a kérdést: „Mi az, amit a gyermekem másutt keres?”, 

és erre a kérdésre néha fájdalmas a válasz. Nem szabad, hogy a 

kamasz egy túlzott nyomást gyakorló, unalmas és erőszakos 

családi környezetből meneküljön. Ne felejtsük el, hogy 

egyszerűen csak fel akarja fedezni a világot!  

A serdülőkben túlcsordul a kíváncsiság és a vállalkozó szellem, de 

csak akkor, ha megfelelő biztonságot nyújtó háttérrel 

rendelkeznek. A kalandoknak nincs akadálya, de szükségük van a 

bizonyosságra, hogy bármikor visszafordulhatnak és újra a család 

oltalmába kerülhetnek. Nem minden ifjú „felfedezőben” 

tudatosul ez a szükséglet és ha mégis, nem biztos, hogy elismeri. 

Ezzel szemben sokan közülük elhárítják, mint a gyengeség és 

gyávaság jelét, de a szívük mélyén mindegyikük vágyik a 

biztonság után, melyet a szülők feladata biztosítani számukra.  
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Ezt az igényt úgy lehet a legjobban kielégíteni, ha nem vádoljuk 

árulással és hálátlansággal gyermekünket, amiért eltávolodik a 
családtól, hanem tudatosítjuk benne, hogy mi szülők mindig ott 
leszünk neki és mindig szívesen látjuk őt. A szüleik határozott 
fellépésére van szükség, ha azt veszik észre, hogy gyermekük 
valamilyen káros és veszélyes befolyás alá került. Az apának időt 
kell szakítania arra, hogy fiával közös dolgokat csináljon, például, 

hogy együtt elmenjenek meccsre, moziba, valamilyen fontos 
eseményre. Vigyáznunk kell arra, hogy a kamasznak saját 
érdeklődési köre alakuljon ki és ne csak mindig társait kövesse. 
Javasoljunk neki különböző elfoglaltságokat és ruházzunk rá 
felelősséget még akkor is, ha ezt visszautasítja. Ebben az 
időszakban az édesanya feladata, hogy ötleteivel is támogassa az 
apa és gyermeke közötti bizalmat.  
Hogyan lehetek benne biztos, hogy jó társaságba jár? Ebben soha 
nem lehetünk eléggé biztosak. A nevelés célja nem az, hogy 
megóvjuk gyermekünket minden rossz befolyástól, hanem hogy 
segítsünk neki, hogy meg tudja védeni magát. Ezért fontos, hogy 

megtanulja megismerni saját magát és más embereket.  
A legjobb megoldás beszélni róla. Ösztönözzük őket arra, hogy 
beszéljenek a barátaikról és mindenről, amit szeretnek, tehát 
például időtöltéseikről, a zenéről. Nagyon fontos, hogy 
megőrizzük velük szemben a nyitottságot. Csak ily módon fogják 
úgy érezni, hogy anélkül szerezhetnek tapasztalatokat, hogy 
elítélnék őket érte. Persze a szülőknek ilyenkor is résen kell 
lenniük, hiszen gyermekük a saját bőrén fogja megtapasztalni a 
csalódásokat, az árulásokat, a szegénységet és a fukarságot, és 
azokban a pillanatokban szüksége lesz támogatásra.  
Miért nem szól hozzám többé? Sok serdülő mindent megtesz 
azért, hogy megszakítsa a kapcsolatot családtagjaival, hogy 

magányba burkolózhasson. Ebben az esetben az egyedüllétet 
valójában nem a társaság hiánya okozza, hanem az, hogy 
önmagát keresi. Ebben nincs semmi rossz, sőt ama sok felnőtt 
számára is hasznos tevékenység lenne, akik a munkán, a 
televízión és a meccsen kívül hatalmas űrt éreznek magukban. A 

kiskamaszokat számos indok készteti hallgatásra. Főként azt 
fontos megfigyelni, hogy a gyermek hallgatása tényleges 
elzárkózás-e a világtól, vagy csak a szüleivel szemben viselkedik 
így. Ha nevetés hallatszik a szobájából, ha jól érzi magát a 
barátaival és továbbra is beszél velük telefonon, akkor nincs miért 
túlságosan aggódni, sőt viselkedésére reagálni is lehet. Az, hogy 

kamaszodik a gyermeketek, ne gátoljon meg benneteket 
érzelmeitek kifejezésében. Világosan adjátok tudtára, hogy bánt 
titeket a hallgatása. Egyszerűen magyarázzátok el neki - panasz 
és szemrehányás nélkül -, hogy mélységes fájdalmat éreztek, 
amiért kizár titeket életéből. Ne erősködjetek, általában nem 
direkt viselkedik így. Míg bennetek biztos, addig rengeteg 

energiájába kerül barátokat szerezni és megtartani.  
Emlékezzetek, hogy a serdülők számára fontos az egyenlőség és 
kölcsönösség. Szeretnétek elnyerni a bizalmát, de vajon ti is 
bizalmatokba avatjátok őt?  

(Folyt. köv.)  
 Bruno Ferrero - Marianna Pacucci  

Vasárnapi jegyzet  

A mindig-kérdés  

Nem volt korszak, hogy ne jött volna szóba szinte az egész 

világon az utolsó ítélet, a találgatás, sőt biztos időpont-

megjelölés. Ma is hallani újra, és olyanoktól is, akik az egyházi 

álláspontot fogadják el, a bibliai „nem tudjátok sem a napot, 

sem az órát”, s hogy a második eljövetel rejtve van az angyalok 

elöl is.  

Apokaliptikus szentírási helyet idézett a leckeolvasó az 

egyik adventi vasárnapon. Sokszor-hallott olvasott részletet 

Péter apostol második leveléből: „Eljön ... az Úr napja, mint a 

tolvaj. Akkor az egek nagy robajjal elpusztulnak, az elemek 

megolvadnak a hőségben, s a föld és rajta minden alkotás 

tűzben ég el... Mi azonban új égre és új földre várunk, mely az 

igazság otthona.”  

Bevallom, a mise alatt gyakran visszatért ez a néhány 

mondat, és bizony beleborzongtam, nem félelem gyötört, 

hanem az időtlenbe rejtett jövendölés, és az apostolok kora járt 

eszemben, amikor hamarosan várták Krisztus második 

eljövetelét. Végül János evangelista nyugtatta meg őket 

bölcsen, türelemmel. Most mégis engem is elragadott az 

apokaliptikus péteri jövendölés. Kérdésem így fogalmazódott: 

az apostolfő honnan és miből sejthette az ítélet ilyen leírását? 

Csupán a jézusi szavakat követte (többször utalt az utolsó 

ítéletre az Úr), vagy kapott egy magánkinyilatkoztatást? Olyan 

személy volt, aki élete végéig közvetlen kapcsolatban állt 

Jézussal, aki a legbensőbb bizalommal tüntette ki választottját.  

Persze többen hivatkoznak arra, hogy Jézus szavait, mi 

szerint a legvégső számadás idejéről még az angyalok sem 

tudnak, szó szerint kell venni, tehát lehet bármilyen fenyegető a 

történelem „menete”, a civilizáció amelyben nem egyszer 

éppen az ember fordul ellene saját alkotásainak. Megfordulhat 

a hívőben, hogy Istenben nincs idő. Az a másik Birodalom 

jelentkezik tehát, amely időn kívülre helyezi „foglalását” a földi 

időszámításban. Péter apostol ugyanis ezt írja: „...egy nap az Úr 

előtt olyan, mint ezer esztendő, s ezer esztendő is, akárcsak egy 

nap”. Mi másként gondolkodunk, az anyagi világ vesz körül, 

amelynek veszélyeztettségéről egyre több szó esik. Az ember 

csak ezt érzi-látja, így aztán a következtetése nem független 

tőle. Jelekről is szólt Jézus, és ezek az anyagvilághoz tartoznak. 

Így aztán elmondhatom, hogy ami Isten üzenetében időtlen, 

számunkra a következtetés lehetősége, ami időre szól. A jelen 

világhelyzet tehát fölvetheti a súlyos kérdést: az atomkorszak 

végveszélybe sodorhatja-e az emberiséget? Isten nem „kézi 

vezérlésű”, nála történelmi kategóriában az emberi 

szabadakarat is tényező, és ez az isteni adomány mégsem 

számol azzal, ami következménye lehet az önteltségnek, az 

elégedetlenségnek.  

 † Tóth Sándor  
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Családi gyertyagyújtás  

Bevezetés  

+ Szörnyű terhünk a bűn, bántja a lelket.  
Bűnnel terhelt lélek hiú reményt kerget.  
Bizalmunk csak te vagy, jóságos Istenünk,  
Szövetséget ígérsz, hogyha hozzád térünk.  

- A harmadik gyertya meggyújtása - 

Részlet Jeremiás próféta könyvéből:  

+ „Jönnek majd napok – mondja az Úr - amikor új szövetséget 
kötök népemmel. Szívükbe írom törvényeimet, és Istenük 
leszek, ők meg az én népem lesznek. Mindannyian ismerni 
fognak a legkisebbtől a legnagyobbig, mivel megbocsátom 
gonoszságaikat, és vétkeikre többé nem emlékezem.”  

- Jézus, te vagy Megváltónk. Új és örök szövetséget kötöttél 
velünk. Add, hogy mindig hűségesek maradjunk hozzád!  

- Urunk Jézus, a hozzád való hűségünk erősítse meg 
családunkban egymás között is a szeretetet és a békességet!  

- Jézus, te születéseddel megörvendeztetted a világot. Segíts, 
hogy karácsonykor mi is igazi örömet tudjunk szerezni 
egymásnak!  

+ Most pedig imádkozzunk, hogy családunk minden tagja 
lélekben megtisztulva várhassa karácsony örömét. Mi 
Atyánk...  

Befejezés  

+ Új világot gyújtasz, hogy helyesen lássuk,  
Hol, hogyan keressük igaz boldogságunk.  
E harmadik gyertya serkent, buzdít minket,  
Hogy feléd fordítsuk szívünket, lelkünket.  

~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~  
A Belvárosi Plébánia és a Katolikus Ház közössége idén 7. alkalommal 
rendezi az adventi ablaknyitást. A Katolikus Ház Dugonics térre néző 
ablakaiba naponta egy-egy iránymutató gondolat, inspiráló kép kerül az 
adventi készülődés jegyében. Az Adventi abc elnevezésű, rendhagyó 
naptárban az adott napi evangéliumi szakasz egy-egy gondolata 
olvasható.  

~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~  
A Szeged-Csanádi Egyházmegye Ifjúságpasztorációs Irodája advent első 
vasárnapján podcast adást indított a fiatalok számára, „Nektek soul” 
címmel. Az adás elnevezése az angol „soul”, azaz lélek szóból ered. A 
szervezők olyan hanganyagok feltöltésével szeretnének hozzájárulni az 
idei adventben az ifjúság lelki feltöltődéséhez, melyek 
gondolatébresztően hathatnak ebben a szép, várakozással teli 
időszakban. Az első podcast műsorban két fiatal szeminarista beszélt 
hivatásáról, életéről, valamint a szeminárium közösségéről. Az adások 
elérhetőek az Ifjúságpasztorációs Iroda Spotify, Apple Podcast, valamint 
YouTube csatornáján.  

~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~  
Egy jelképes kapunyitással ünnepelték az ÁGOTA közösség 
fennállásának 25. évfordulóját Tass-Alsószenttamáson, ÁGOTA Falván. 
Az alapítók, valamint a közösséghez a kezdetekben és az utóbbi 
években csatlakozók együtt nyitották meg a település kapuját a 
következő 25 év és a közös folytatás előtt. A cél továbbra is az, hogy 
megmutassák a társadalom számára, hogy a gyermekvédelemben 
felnövő fiatalok ugyanolyan értékesek, mint családban élő társaik, és 
ők is képesek megállni helyüket az életben.  

 

A minorita rend Szegedről való távozását követően a felsővárosi Szent 
Miklós Plébánia ideiglenes ellátását Kondé Lajos plébános, pasztorális 
helynök végzi.  
~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ ~ ~  

Hálaadó szentmise keretében ma kerül sor a felújított királyhegyesi Szent 
Kereszt felmagasztalása templom ünnepélyes átadására. A templom 
korszerűsítése az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, a hazai 
központi költségvetési forrásból, továbbá a Szeged-Csanádi Egyházmegye 
és a helyi plébánia támogatásával, mintegy 89 millió forintból valósult 
meg. A 10 órakor kezdődő ünnepi szentmisét Kiss-Rigó László püspök 
celebrálja.  
~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ ~ ~  

A Székesegyház Szentségi-kápolnájában december 15-23. között 
minden délután 5 órától felelevenedik a Szállást keres a Szent Család 
összejövetel hagyománya, melyre szeretettel várják a közösség tagjait.  
~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ ~ ~  

Rendhagyó karácsonyi kézműves műhelyre várják az érdeklődőket 
december 17-én, pénteken 16 és 19 óra között a Katolikus Ház 
munkatársai. A Dugonics tér 2. szám alatti épületben olyan díszeket, 
ajándékokat készíthetnek a résztvevők, melyekhez alapanyagként a 
háztartásokban, kertekben is megtalálható eszközöket, terméseket 
használnak, hozzájárulva az újrahasznosítás terjesztéséhez, a 
környezettudatos szemléletformáláshoz: üvegmécseseket készíthetnek 
befőttesüvegekből, szalvétatechnikával díszíthetnek fát, üveget, 
valamint elegáns ajándékokat alkothatnak tobozokból. Az ingyenes 
programra minden korosztályt szeretettel várnak.  
~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ ~ ~  

Szegedre december 18-án, az este a 6 órakor kezdődő szentmisére érkezik 
meg a „Betlehemi láng”, melyet egy cserkészcsapat tagjai visznek a 
Székesegyházba. Kondé Lajos pasztorális helynök, a Dóm plébánosa által 
celebrált szentmise keretében a „Betlehemi lángról” gyújtják meg az 
adventi koszorú harmadik gyertyáját.  
~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~~~ ~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ ~ ~  

Egy szívvel, közösen címmel ajándékgyűjtő akciót kezdeményeztek a 
Szent Gellért Szeminárium papnövendékei, mely keretében 100 nehéz 
sorsú gyermeknek kívánnak eljuttatni karácsonyi ajándékokat az 
egyházmegye hitoktatóinak segítségével. A gyűjtéssel kapcsolatos 
további információ az egyszivvelkozosen@gmail.com elektronikus 
levélcímen vagy a 20/220-69-16-os telefonszámon kérhető.  
~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ ~ ~  

Három időszaki kiállítás várja az érdeklődőket a Szegedi Dóm 
Látogatóközpontban. A Karácsony felé című tárlaton neves képző- és 
iparművészek mutatják be alkotásaikon keresztül, hogy mit jelent 
számukra a karácsony és a karácsonyi ünnepkör. A Nem lehet csoda 
nélkül élni című kiállításon a Betlehem-készítő pályázatra érkező 
katolikus diákok, hittanosok, és családok kreatív pályamunkái 
tekinthetők meg. A Szó-lélek-szem című gyűjtemény pedig Bicskei 
Andrea fotóművész képeit mutatja be. A tárlat Pilinszky János 
születésének 100. évfordulója alkalmából készült. A kiállítások 2022. 
január 30-ig nézhetők meg.  
~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ ~ ~  

Keresztény iránytű az élhető jövőhöz címmel tartott online konferenciát 
december 9-én a Gál Ferenc Egyetem és a Szeged-Csanádi Egyházmegye 
Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete, valamint a Magyar Polgári 
Együttműködés Egyesület. A vírusjárvány miatt online megtartásra kerülő 
eseményen neves előadók tartottak teológiai, egyháztörténeti, 
pedagógiai és filozófiai előadásokat, köztük Serfőző Levente oktatási 
püspöki helynök, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola és a Gál Ferenc 
Egyetem rektorai, az MPEE főtitkára, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
alelnöke, a GFE Egyháztörténeti Tanszék vezetője.  
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