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Szeminárium • www.szgsz.hu

Adventi gyertyagyújtás 
a Szemináriumban

A jövő papságáról és egyházáról szólt 
a szegedi papnövendékek hétvégéje
A szegedi szeminárium növen-
dékei november 12-én és 13-án 
a  jövő egyházáról gondolkoz-
tak együtt a  Domaszék-Zöldfási 
Lelkigyakorlatos Házban. A  közös 
gondolkodás része annak a folyamat-
nak, melyet Ferenc pápa szinodális 
útnak nevez. A pápa három egyszerű 
dologra hívja meg a  keresztényeket: 
közösségre, részvételre és küldetésre.
Péntek este a közösségen volt a hang-
súly, mégpedig film, társasjáték és 
kötetlen beszélgetés formájában. 
A  szombati napon Gulyás Péter egy-
házi fejlesztő segítségével mélyítettük 
el az önismeretünket és néztünk rá 

a jövő papságára, egyházára. A délelőtt 
során megosztottuk egymással, hogy 
milyen személy vagyok is én ponto-
san, milyenek az elképzeléseim a pap-
ságról, milyen lelkipásztorrá szeretnék 
válni. A délutáni program egy időuta-
zásra hívott meg minket. Elképzeltük, 
hogy 10 éves papként hol leszünk, 
milyen plébánián és milyen közös-
ségben fogunk szolgálni. Mindezek 
után pedig tágabb körben néztünk rá 
a jövőre, pontosabban olyan időre, ami 
még belátható. Csoportmunkában 
képzeltük el, hogy mi várható reálisan 
a  magyar társadalomban, a  magyar 
katolikus egyházban és a  plébánia 
közösségének életében 2040-re.

E hétvége által még jobban meg-
ismertük a  magunk és egymás sze-
mélyiségét, illetve elképzeléseit. 
Azonban a  jövőt igazán úgy lehet 
csak alakítani, hogy először reflek-
tálunk a múltra, megnézzük a  jelent 
majd pedig a  Szentlélek vezetésé-
vel előre tekintünk és tervezünk. Ezt 
a  folyamatot újra és újra be kell jár-
nunk, hiszen az idő megy, a világ és 
mi magunk is folyamatosan válto-
zunk. Így tervben van, hogy több 
ehhez hasonló tréning segítségével 
beleássuk magunkat a  részletekbe, 
hiszen a jövő rajtunk is múlik.

aleksza jános, 
  v. éves papnövendék

Akolitusavatás  
a szemináriumban
November 19-én, pénteken Árpád-házi Szent Erzsébet 
ünnepén Kiss-Rigó László püspök akolitussá avatta Cocris 
Constantin Rudolf (Temesvár) és Gáll Szabolcs (Szeged-
Csanád) papnövendékeket.
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Olykor felbukkannak hírek olyan magukat prófétának vagy gurunak érző szélhá-
mosokról, vagy inkább pszichiátriai kezelésre szoruló személyekről, akik megneve-
zik a  közeli világvége időpontját, és követőket gyűjtve maguk köré, együtt készül-
nek rá. Olyat is hallottunk már, hogy ilyen készülődésnek kollektív öngyilkosság lett 
a vége. Napjaink közbeszédében a világvége más összefüggésben kerül szóba. Ha nem 
ébredünk fel, és nem figyelünk oda eléggé, akkor előfordulhat, hogy oly mértékben 
szennyezzük a környezetünket, és oly mértékben és ütemben éljük fel erőforrásain-
kat, hogy a helyzet egy adott ponton visszafordíthatatlanná válik, és tönkretesszük, az 
életre alkalmatlanná tesszük a világot. 
Más kérdés, hogy akik minderről megszállottként beszélnek, sokszor nem is értenek 
hozzá, csak valamilyen bomlott agyú ideológia érvényesítésének eszközét látják az 

úgynevezett „zöld” kérdésben, vagy azért diktálnának szélsőséges feltételeket mások számára, hogy a maguk gazda-
sági érdekeit álságosan érvényesítsék. 
A Názáreti Jézus nem volt sem politikus, sem álpróféta, sem civil aktivista, hanem az emberiség üdvözítőjének, meg-
váltójának vallotta magát, és ezt feltámadásával bizonyította is. Ő is beszélt, tanított a végveszélyről, a világ végéről, 
de egészen más értelemben. Az adventi vasárnapok evangéliumaiban erről is hallottunk. Amit saját kora világképéhez 
igazodva, kozmikus hasonlatokat, képeket használva mond, azt a mi világképünk alapján mai nyelven úgy fordíthat-
nánk le, hogy a Teremtő Isten elindította az anyagot, a világot, a természetet, az életet, az embert a fejlődés, kibonta-
kozás, a történelem útján. Ez az út azonban egyáltalán nem véletlenszerű, esetleges vagy a pusztulásba vezet, hanem 
van egy végső célja, mely egy olyan állapot, melyben az embernek már nem kell többé a természet erőivel és saját korlá-
taival küzdenie, hanem a Teremtő Isten életében részesedve az egész anyagvilággal és természettel együtt a győzelem, 
a dicsőség és a boldogság állapotát élvezheti vég nélkül. Jézus figyelmeztet; azzal kapcsolatban, hogy mikor ér a világ-
egyetem, az egyetemes emberi család, azaz a történelem és az egyes ember célba a mi időfelfogásunk szerint, ne vonjuk 
el a figyelmünket különböző találgatásokkal, hanem az értelmes felkészülésre koncentráljunk. Úgy, mint a legutóbbi 
olimpiára készülő sportolók, akik a covid miatti halasztás után is sokáig bizonytalanságban voltak, de a felkészülésre 
koncentráltak, ami nem volt könnyű helyzet. Az evangélium szerint a végső célban potenciális győztesek vagyunk, ha 
tudatosan készülünk, a cél felé haladva a lábunk elé is nézünk, és a taktikai utasítást Jézustól fogadjuk.
Néhány nap múlva a karácsonyt ünnepeljük. Bár nem mondhatjuk, hogy mindenki ünnepel. Van, aki számára ez 
a néhány nap az év vége felé csak arra alkalom, hogy ne kelljen dolgozni, kellemes „külső” körülmények között – 
melyeket az adott anyagi helyzet függvényében lehet fokozni – nagyokat lehessen enni és inni. Aki csak ezt éli meg 
karácsonykor, annak még testi-szellemi egészségkárosodást is okozhat. Mások számára a karácsony a család, a szere-
tet ünnepe. Megújító, lendületet adó erőforrás lehet legalább a szűk család tagjainak, ha néhány órát, vagy 1-2 napot 
békében, szeretetben el tudnak tölteni. Azt azért ne felejtsük el, hogy a szeretet, amit ilyenkor „ünnepelünk”, nem 
csupán egy idilli hangulat vagy érzelem, nem majomszeretet, hanem együttérző, tevékeny szolidaritás azokkal, akik 
nálunk sokkal rosszabb, bármilyen negatív helyzetben, állapotban vannak, sokszor saját hibájukon kívüli okokból. 
Ilyenkor a legkérgesebb lelkű emberek is fogékonyabbak arra, hogy valami jót tegyenek, és ez nemcsak azoknak jó, 
akikkel teszik, hanem nekik maguknak is, mert jobbak lesznek tőle. Minél több áldozatos szeretetet nyújt vagy ad 
valaki, annál több lesz a szeretet, a jóság benne is. Az pedig, aki nem csupán szép hagyományt követve, hanem tuda-
tosan ünnepli a karácsonyt, mint a Názáreti Jézus születésének ünnepét, akit ismer, akivel élő kapcsolatot ápol és aki-
nek követője, az tudja, hogy ő nemcsak megszületett, hanem saját példájával és örök érvényű tanításával megmutatta, 
milyen az emberhez igazán méltó élet, vértanú halálával és feltámadásával pedig bizonyította, hogy ő az élet végső 
győztese és forrása. Győzelmét pedig mindenkivel megosztja, aki elfogadja őt testvérnek, és vállalja a vele való közös-
séget. A benne hívő ember számára ezért a karácsony a hála, az öröm, a valódi emberi méltóság ünnepe.
Minden olvasónak, egyházmegyénk minden családjának, tagjának áldott, békés, boldog karácsonyt kívánok! 

Kiss-Rigó László
püspök

Tisztelt Olvasòk,
Kedves Testvèrek!
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Hittel, tehetséggel
Roma szakkollégisták tudományos 
munkái 2011–2021

– Tíz évvel ezelőtt elindultunk egy 
úton, amikor az egyházak és az állam 
megfogalmazott egy olyan szándék-
nyilatkozatot, mely révén az ígére-
tekből cselekvések lettek, a  roma-
ügy kulcskérdés lett, és létrejött egy 
hálózat, amely változást hozott a tár-
sadalmi felzárkózásban – mondta 
Langerné Victor Katalin társadalmi 
felzárkózásért felelős helyettes 
államtitkár. Beszédében kiemelte, 
hogy a  kollégiumban nemcsak ellá-
tást, ösztöndíjat kapnak a  fiatalok, 
hanem útitársakat is, akik végig-
kísérik őket az úton akkor is, ami-
kor már nem tagjai a kollégiumnak. 
Beszélt arról is, hogy nemcsak roma, 
hanem nem roma hátrányos hely-
zetű fiatalok is a kollégiumok tagjai, 
hiszen a  hálózat célja, hogy megta-
nuljanak együtt élni. Az állam meg-
találta az összekötő kapcsot ehhez, 
ez pedig a hit, ami a roma és a nem 
roma fiatalokat összetartja, ezért lett 
keresztény a szakkollégiumi hálózat.
Kiss-Rigó László püspök az esemé-
nyen arról beszélt, hogy a  Szegedi 
Tudományegyetem 100 évvel ezelőtt 
költözött Szegedre, az egyházmegye 
pedig kilenc év múlva lesz 1000 éves, 
és ezen számok mellett a hálózat tíz 
éve nem tűnik jelentősnek, pedig 
történelmi jelentőségű az, amit 
a  Ke resztény Roma Szakkollégiumi 
Há lózat megvalósított.

Sztojka Attila roma kapcsolatokért 
felelős kormánybiztos azt hangsú-
lyozta, hogy ötven évvel ezelőtt, ami-
kor a  világban létrejött a  romaügy, 
Magyarország képviselői már akkor 
fontosnak tartották, hogy a  kez-
deményezés mellé álljanak, 2011-
ben pedig, amikor európai szintre 
lépett, akkor Magyarország élen járt. 
Álláspontja szerint Magyarország 
Európának és a  világnak is példát 
mutathat a  romaügyi kérdésben, 
hiszen a kormány olyan intézkedése-
ket tesz, amelyek a nemzetiség fenn-
maradását szolgálják.

Hegyi László, az egyházi felsőok-
tatási és szakképzési intézmények 
fejlesztéséért felelős miniszteri biz-
tos beszédében rámutatott, hogy 
az Európában egyedülálló hálózat 
nem összefogás vagy érdekszövet-
ség, hanem az egyházak küldetésé-
ből, társadalmi felelősségvállalásá-
ból fakadó tevékenység. A  tíz évvel 
ezelőtt megfogalmazott üzenet ma 
is érvényes, vagyis a  békés egymás 
mellett élésen túl az egymásért élésre 

kell fókuszálni, mert Magyarország 
akkor lehet boldogabb hely, ha nem 
roma és a roma emberek együttélése 
magától értetődővé válik.
A jubileumi konferenciát hálaadó 
szentmise zárta a szegedi dómban 
a  szakkollégiumot fenntartó egyhá-
zak és vezetőik jelenlétében, ame-
lyet Kiss-Rigó László püspök muta-
tott be, és amelyen Balog Zoltán, 
a Magyarországi Református Egyház 
Dunamelléki egyházkerületének püs-
pöke mondott beszédet.

kiss anna
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Ezen a  címen rendezett ünnepi konferenciát az 
egyházmegyei Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium 
az országos Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat 
tizedik születésnapja alkalmából november 25-én, 
Szegeden. A hálózatnak jelenleg 11 tagja van, közülük 
kilencen képviseltették magukat a rendezvényen.
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Az ünnepi szentmise keretében 
templomuk felújításáért, az össze-
fogásért adtak hálát a  Szent Rókus 
Plébánia közösségének tagjai, és 
huszonegy fiatal részesült a  bérmá-
lás szentségében. A  felújítást jórészt 
a  hívek ado má nyai ból fedezték – 
mondta el Kretovics László plébános. 
– Áldja meg az Úr mindazokat, akik 
bármilyen módon hozzájárultak 
a  felújításhoz! – mondta Kiss-Rigó 
László püspök az ünnepi misén, fel-
híva a  figyelmet a  közösség össze-
fogására, köztük külön kiemelve 
Kalmár Ferenc miniszteri biztos, 
Biernacki Karol megyei levéltár-
igazgató és Halácsy Gábor főmérnök 
nevét.
A belső munkálatokat külső reno-
válás előzte meg az 1905 és 1909 
között épült neogótikus templomon. 
2019 és 2020 között a két torony, az 
oldalhajók és a homlokzat újult meg. 

A szükséges munkálatok nagy részét 
akkor is a hívek adományaiból finan-
szírozták. 

De nagy szükség volt már a  belső 
renoválásra is, mert annyira meg-
süllyedt az épület padlója, hogy 
a  kereszthajó két végén található 
oltárok is veszélybe kerültek. A  fel-
újítás során felszedték a  régi pad-
lózatot, kibetonozták az aljzatot. 
A  templom végül szép új márvány-
padlót kapott, impozáns látvánnyal 
ajándékozva meg a  kapun belépőt 
azzal, hogy az üvegablakok és a főol-
tár tükröződik rajta. A  tölgyfa pad-
sorok is kisebb felújításon estek át.
A belső felújítás teljes költsége több 
mint 130 millió forint volt, amel-
lett, hogy egyes munkálatokat társa-
dalmi munkában vállaltak a kivitele-
zők. A padlózat burkolásához, ahogy 
a  plébánostól megtudtuk, 50 mil-
lió forintos minisztériumi segítséget 
kaptak.
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Belülről is megújult 
a szegedi  
Szent Rókus-templom

Két éve kívülről, most belülről is megújult a sze-
gedi Szent Rókus-templom – ezért adtak hálát 
a hívek november 14-én az ünnepi szentmisén.
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Ferenc pápa 2021. október 10-én megnyitotta a XVI. rendes püspöki szinódust, 
melynek első szakaszában megkezdődött a magyar egyházmegyékben is a szinodális 
folyamat. A Szeged-Csanádi Egyházmegyében webináriumot rendeztek, és elindí-
tották a párbeszéd, az együttgondolkodás útját. Papok, szerzetesek, hitoktatók, kö-
zösségvezetők, egyháztanács tagok kapcsolódtak a közösség, részvétel, misszió témá-
kat középpontba állító online lebonyolított konferenciába.

Kondé Lajos pasztorális helynök az 1995-ben tartott 
egyházmegyei zsinat pasztorális eredményeit foglalta 
össze. A  rendszerváltás hozta szabadságban helyét, 
útját kereső egyházban akkor „rendkívüli” együttmű-
ködés indult. A  zsinat előkészítésében papok és vilá-
giak részvételével szerveződött munkacsoport bejárta az 
egész egyházmegyét, minden egyházközséget bevontak 
a jövőtervező folyamatba.
– Az emberek megszólítottnak érezték magukat, ez tevé-
keny bekapcsolódásra sarkallta őket. A humán erőforrás 
kincsesbányája jött létre, amire építeni lehetett a  jövőt. 
Így indult el a Megújulva megújítani folyamat az egyház-
megyében – mutatta be Kondé Lajos a zsinat jelentőségét. 
Serfőző Levente oktatási helynök fogalomtisztázással 
kezdte előadását: a szinodalitás egy mentalitást fejez ki, 
azt a módot, ahogyan jelen kell lennünk, az együtt hala-
dás, együtt gondolkodás készségét jelenti. „Növekedjünk 
együtt” – erre hív a szinodalitás. Nem az irányok változ-
tak meg, hanem a  „lépteinknek kell felgyorsulni, bát-
rabbnak lenni” – idézte a helynök Ferenc pápát.
– A szinodális egyház Jézussal egységben halad, figyel 
egymásra és (meg)hallgatja egymást. Arra hív meg, 
hogy lépjünk párbeszédbe, nézzünk rá, hol tartunk, 

tanuljunk a  tapasztalatokból, és a  Szentlélekre bízva 
magunkat építsük együtt a jövőt. 

Kiss Imre esperesplébános Egyház, Szeretet, Közösség 
címmel tartott előadása a  közösség ars poeticája volt. 
Elmondta, egész életének vezérfonala volt a  közösség, 
és plébánosként is legfőbb feladatának a közösségépítést 
tartja. 
– Az igazi közösséget a szeretet hozza létre, az Istenben 
van és belőle születik. Így tud önzetlen, feltétel nélküli, 
a szenvedést is vállaló összetartozás lenni, ahol az ember 
valóban ember tud lenni. 

Elkezdődött a szinodális folyamat a Szeged-Csanádi Egyházmegyében

Növekedjünk együtt

Serfőző Levente

Mázas Orsolya Marianna nővér online előadása közben
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Itt vagyok, Uram címmel Mázas Orsolya Marianna OP 
arról beszélt, hogyan élte gyerekként az ifjúsági közös-
ségben és a  plébánián, és éli meg ma a  szentmisében 
a  részvétel, bekapcsolódás folyamatát. Marianna nővér 
diákként kapott először őt a kisebb gyerekekhez dele-
gáló feladatot a hittantáborban, melyben megélte, hogy 
számítanak rá, és feltette a  kérdést, miben számít rá 
Isten. Ez vezette hivatása felismeréséhez. Domonkos 
nővérként minden napját önmaga felajánlásával kezdi, 
Jézussal egyesülve a szentmisében találja meg ehhez az 
erőforrást. 

Együttműködő misszió mindenki-NEK címmel Ferentzi 
Csaba, a Házas Hétvége mozgalom tagja azt fogalmazta 
meg, Ferenc pápa evangelizációra hív, melyben a Mestert 
követve el kell indulnunk a  lét perifériái, a  nyomor, 
a  magány és a  bűn területei felé. Ferentzi Csaba ilyen 
tanúságtételként élte meg az eucharisztikus körmenetet: 
„A missziónk akkor tud vonzóvá válni, ha »békében, 
szeretetegységben« lépünk a  világ elé. Hiszen arról 
ismerszünk meg, hogy Jézus tanítványai vagyunk, hogy 
szeretjük egymást.”

trauttwein éva

Plébániai munkatársak 
zarándoklata
A Szeged-Csanádi Egyházmegye Pasztorális Helynöksége 
szervezésében először 2017 tavaszán valósult meg a plé-
bániákon dolgozó civil munkatársak közös zarándok-
lata. Szép lelki élmények, gyümölcsöző találkozások és 
termékeny együttgondolkodás jellemezte az út két nap-
ját. Sajnos az elmúlt két évben a járványhelyzet miatt nem 
kerülhetett sor a folytatásra. A hagyományteremtés céljá-
val 2021. november 5–6-án ismét zarándoklatra hívtuk az 
önkénteseket Mátraverebély-Szentkútra.
Az egyházmegye a  kétnapos zarándoklatot azoknak 
a  civileknek ajándékozta, akik a  plébánosuk szerint az 
egyházközségükben kiemelkedően értékes munkát végez-
tek, végeznek. 
Ezzel is elismerve megerősíteni őket és lehetőséget bizto-
sítani számukra a  lelki feltöltődésre, a más plébániákról 

érkezőkkel való kapcsolatok és a  közösség építésére. 
Összesen 31 munkatárs élhetett a lehetőséggel.
A péntek délutánt a keresztút bejárásával, majd a kegy-
hely történetének megismerésével töltötték. Az esti ves-
perás után egy „civil kávéházba” invitálták a  meghívott 
munkatársakat. Tapasztalataik alapján, a plébániájuk éle-
tét érintő kérdések mentén zajlott az élénk beszélgetés 
a kiscsoportokban. 
Szombat délelőtt a Boldog Buzád-teremben Kondé Lajos 
pasztorális helynök mutatta be a  Helynökség munká-
ját. Kellemes meglepetésként érte a munkatársakat, hogy 
a  plébánosuk által írt személyes elismerésben is része-
sültek, melyet egy Szent család-ikon kíséretében kaptak 
meg, majd a résztvevők szentmisén adtak hálát az útért és 
a  lélekemelő élményekért. Ebéd előtt a remetebarlangok 
meglátogatására és a csodálatos őszi kilátásban való gyö-
nyörködésre is jutott idő. 

ti
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Olajunk és borunk 
a sebekhez
Szent Dömötör napján, október 26-án tartottak szak-
mai napot a Szeged-Csanádi Egyházmegye Pasztorális 
Helynökség Szent Dömötör Kórház lelkészi Szol gá la tá-
nak munkatársai a  szegedi Ka to likus Házban. A meg-
érkezés és a rövid ismerkedés után a betegeket látogató 
civil munkatársak és kórházlelkészek a  Lukács evan-
géliumában olvasható irgalmas szamaritánus története 
kapcsán beszélgettek egymással. Mit tett a szamaritánus 
a beteggel? Ezt megvizsgálva gondolkodtak el és osztot-
ták meg asztaltársaságukkal a következőket:
Mi az „olajam, borom”, amivel sebeket gyógyítok, fertőtle-
nítek?
Mivel tudom hordozni a beteget?
Milyen „fogadóba” szeretném kísérni a beteget?
Miből van „dénárom”, erőforrásom?
Ezután a Gyulán, Szentesen, Oros há zán, Hód mező vá-
sárhelyen és Sze geden az egészségügyben dolgozókért 

bemutatott szentmisék tapasztalatait osztották meg 
a résztvevők. Beszámoltak még az egyházmegye terüle-
tén lévő kórházakban zajló átszervezésekről is.
A találkozó közös ebéddel zárult, ahol kötetlenül beszél-
gettek egymással a kórházlelkészi szolgálat civil munka-
társai és papjai. máramarosi mária

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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Karácsonyi köszönetmondás 
a gyógyítóknak
Jó szívvel, jó szóval a  gyógyítókért mottóval indított 
karácsonyi akciót a Pasztorális Helynökség Szent Dö-
mötör Kórházlelkészi Szolgálata, melyben képeslapok 
küldésre kérik az egyházmegye híveit, hogy kézzel fog-
ható módon kifejezzék megbecsülésüket a gyógyítók szol-
gálatáért.
Hálánkat és elismerésünket szeret-
nénk eljuttatni orvosoknak és ápo-
lóknak a kórházakba, hogy jelét adjuk 
annak, látjuk, milyen hatalmas mun-
kát végeznek nap mint nap – kezdi 
az karácsonyi akció bemutatását 
Bucskóné Lehota Ágota, a  helynökség 
irodavezetője és Máramarosi Mária, 
a  Szent Dömötör Kórházlelkészi 
Szol gálata koordinátora. A  szol-
gálat már tavaly is készült karácso-
nyi ajándékkal a  kórházi dolgozók-
nak, adventi kalendá riu mot küldtek 
a kórházakba. Idén arra kérik a híve-
ket, hogy fogalmazzák meg szemé-
lyes üzenetüket, egy-egy biztatást, 
köszönetet a gyógyítóknak, ami hoz-
zájárulhat ahhoz, hogy érezzék, az ő 
munkájukat is figyeli és megbecsüli 
a környezetük. 
A szolgálat több csatornán hirdeti 
a  kezdeményezést. Kiemelten for-
dulnak az egyházmegyei és szerze-
tesi fenntartású iskolák, az egyetemi 
szakkollégiumok felé, kérik a diáko-
kat, hogy vegyenek részt az akcióban. 
Arra buzdítanak, hogy ki-ki saját 
kezűleg készítsen képeslapot, és írjon 
rá néhány személyes szót. Eljuttatják 
felhívásukat azokra a  plébániákra, 
ahol a  településen kórház működik, 
és van kórházlelkészségi munkatárs. 
A képeslapokat a  kórházlelkészség 
viszi el a kórházakba. Ahogy tavaly, 
idén is a nővérpultra a teszik majd ki 
a képeslapokat. 
– Ha egy pillantás erejéig tud-
juk őket támogatni, biztatni, hogy 
velük vagyunk, talán tudunk egy kis 
karácsonyt vinni az életükbe. Amit 

a  másikban nagyra becsülünk, nem 
elég magunkban megállapítanunk, 
fontos, hogy kifejezzük az érin-
tett felé. A képeslap ennek eszköze. 
Eljuttatja a  jó szót, biztatást. Azzal, 
hogy a lapot magunk készítjük, nem-
csak mondunk, teszünk is valamit. 
Jelképes, ahhoz képest, ami most 
a  kórházakban van, de egy remény-
sugarat talán hordoz – mondja Ágota. 
Adventben is folytatódik a  „Mert 

az orvos is ember” beszélgető kör, 
ahol orvosok találkoznak egymás-
sal. A  helynökség munkatársai azt 
ismerték fel, az orvosok hatalmas ter-
helés alatt állnak, az állandó változás 
nagy lelki megpróbáltatást jelent szá-
mukra. Ezért kínálják fel lehetőséget, 
hogy egyszerűen összeüljenek egy-
mással különböző területek képvise-
lői, és beszélgessenek a munkájukról.

– Ez nem terápia, nem szuperví-
zió, egyszerűen társalgás a felelősség 
súlya nélkül a  maguk közegében – 
mondja a szolgálat koordinátora.
A Pasztorális Helynökség számára 
a pasztoráció éltető kapcsolatok épí-
tését, erősítését jelenti Istennel, ön-
magunkkal, egymással a  közössé-
geinkben, és közösségek között az 
egyházmegyében. Munkájuk har-
madik lába a plébániai pasztoráció és 
a családpasztoráció mellett a kórház-
lelkészi szolgálat, mely éltető kapcso-
latot tart fenn a betegekkel, és abban 
segít nekik, hogy éltető ők is éltető 
kapcsolatba kerüljenek a Jóistennel és 
önmagukkal.
„Beteg voltam és meglátogattatok” – 
Jézus egyértelműen felszólít, hogy 
küldetésünk van a betegek felé. A kór-
házlelkészi szolgálat ezt a  küldetést 
végzi 2018 óta állami támogatás-
sal, mely forrásokat biztosított a kór-
házlelkészi szolgálatok kiépítéséhez. 

A  helynökség így tudott munkatár-
sakat alkalmazni, képezni, és kiépült 
a  Szeged-Csanádi Egyházmegyét 
lefedően a  segítségnyújtás rend-
szere. A  kórházlelkészség munka-
társai jelen vannak Szeged, Gyula, 
Szentes, Békéscsaba, Orosháza, 
Hódmezővásárhely, Makó és Deszk 
kórházaiban.

t. é.

9T
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Az adventi készület eseményeit a falu 
programjaihoz kapcsolják. Az adventi 
koszorú-készítést a  művelődési ház-
zal közösen szervezik. A  többséget 
még ma is az egyházközség család-
jai jelentik, de egyre több nem temp-
lomba járó család is bekapcsolódik. 
A  művelődési ház így egy jó terep 
a  szelíd evangelizációra, meghívás 
a  többi adventi programra – mondja 
Balázs. Az egyik kiemelt ezek közül 
a  krumpli-ebéd, melyet koncerttel, 
„helyi ki-mit-tud” műsorral kötnek 
össze. Advent minden vasárnapján 
tüzet gyújtanak a főtéren. Kosarában 
mindenki hoz valamit a  közös asz-
talra. Az apropót egy mese adja, de 
mára már a találkozás vonzóbb, mint 

Örömteli adventi 
készület Gyálaréten
Szeged-Alsóváros filiájaként működő Gyálaréten, ebben 
a  pap nélküli egyházközségben Szászi Balázs végez 
1987 óta lelkipásztori kisegítő szolgálatot, melyben fele-
sége, Fehérváry Anikó segíti. Ők szervezik az évek so-
rán köréjük épült közösséggel együtt a település hitéletét, 
így van ez adventben is. Az évek során hagyománnyá 
váltak a kezdetektől szervezett programok.
Szászi Balázs szerint arra kell vigyázni 
a várakozás heteiben, hogy ne legyünk 
még terheltebbek karácsonyra. 
„A hagyományos népi paraszti életben 
a  sötétség és a  mezei munkák meg-
szűnésével a pihenés és közösségi élet 
tere volt, ma, a 21. században egyálta-
lán nem lassul le ilyenkor az életünk. 
Sőt. Mi ezért megállásra, lelassulásra 
buzdítunk, a  készület plusz feladatot 
adjon, amennyit el tudunk engedni.” 
Adventben a roráte misék idejében az 
egyházközség tagjai minden reggel 
összegyűlnek. Az adventi zsolozsma 
elmondása után csendes ima követ-
kezik, majd rövid közös torna, hogy 
a  közösség a  lélek mellett testben is 
jókedvűen kezdje a napot.

maga a  mese, ami azért nem marad 
el, bár a  felnőttek hallgatják inkább, 
a gyerekek pedig élvezik a szabadsá-
got, futnak, kergetőznek, beszélget-
nek – teszi hozzá Anikó.
Az idén Bukor Edit kezdeményezésére 
bekapcsolódnak a  „világító adventi 
ablakok” mozgalmába, ami tulaj-
donképpen egy lakóközösség szintű 
adventi koszorú. Minden nap feldíszít 
és kivilágít egy család egy ablakot, az 
utolsó ablak szenteste a kápolnáé lesz. 
Az ablakvadászat szülőt és gyereket 
egyaránt családi sétára és mozgásra 
hív. A közös ablakkeresés jó alkalom 
a  beszélgetésre, élményteli kilépés 
a megszokott napi hajtásból. A  szer-
vezés során rövid idő alatt elkelt min-
den nap, külön öröm, hogy a  nem 
templomba járók is nagy számban 
csatlakoztak a kezdeményezéshez.
A karácsonyi ünneplés a  gyála-
rétiek számára december 23-án 
Alsóvárosban kezdődik. Balázs és 
Anikó évekkel ezelőtt kisiskolás 
gyermekeivel főzött először a hajlék-
talanoknak az alsóvárosi templom 
szegénykonyháján. Példájuk csat-
lakozásra sarkallta a  gyálaréti egy-
házközség tagjait. Mára egészna-
pos együttlétté nőtte ki a  magát az 
ebéd. A    „krumpli-ebédek” az ado-
mánygyűjtés alkalmai, az ilyenkor 
kapott felajánlásokból készül az ebéd. 
Nemcsak létszámban nőtt meg a főző 
csapat az évek során, elkötelezett-
ségben is erősödött. Ma már nem is 
a karácsonyi ünnepi vacsora a legfon-
tosabb, a  ferences szegénykonyháért 
végzett szolgálat közösséget terem-
tett az önkéntesi oldalon. A ference-
sek összefogásával egyre többen áll-
nak nemcsak ünnepekkor, hanem 
egész évben szolgálatba a  szegény-
konyhán. 
December 24-én éjféli misére gyűl-
nek össze a  gyálaréti kápolnában. A Szász házaspár a kápolna udvarán
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December 25-én a  fiatalok és hitta-
nosok betlehemest adnak elő. A szö-
veget már mindenki kívülről tudja, 
minden évben ugyanazt adjuk elő 
a hagyomány erősítése céljából. Ez az 
egyházközség örömünnepe – mutatja 
be az ünnepüket Balázs. 
„Hogy idén miként fognak történni 
a  dolgok, nem tudjuk. A  pandé-
mia miatt tavaly óta zárva van a sze-
génykonyha. A  krumpli-ebéd gyűj-
tését egyelőre szervezzük, de úgy 
tűnik, ünnepi vacsora az idén sem 
lesz. Keressük, miként szolgálhatunk 
helyette.”
 t. é.Vajon össze tudnak gyűlni a gyálarétiek imára a kápolnában?

A pápai nuncius látogatása 
a szegedi szemináriumban
A szegedi Szent Gellért Sze mi ná-
rium ba látogatott Michael August 
Blume SVD Magyarország pápai nun-
ciusa, aki november 11–12. között 
két napot töltött az intézményben. 
Látogatása a  Ferenc pápa által meg-
hirdetett szinodális folyamat részét 
képezte, célja pedig az volt, hogy 
megerősítse a papságra készülő fiata-
lokat hivatásukban. 
A nuncius atya szentmisét mutatott 
be közösségünknek és a zsolozsmát is 
közösen imádkoztuk el. Az imádság 

mellett az étkezések is mind közösek 
voltak. Itt tartózkodása alatt beszélt 
a  szinodális folyamat értelmezésé-
ről, megéléséről, illetve arról, hogy ő 
hogyan látja ezt az utat. Ami engem 
megragadott és elgondolkoztatott az 
az volt, hogy a kiindulási pont a  szi-
nodális úthoz az önismeret. Meg kell 
ismernem magamat és helyemet az 
egyházban, különösen az adott közös-
ség életében. Kiemelte, „elengedhe-
tetlennek tartja, hogy a  napi lelkiis-
meret-vizsgálatunk során föltegyük 

magunknak a kérdést, hogy mennyire 
voltam ma szinodális, vagyis együtt-
működő a testvéreimmel.
De nemcsak azért keresett föl minket, 
hogy előadást tartson, hanem kíván-
csi volt a  hivatásunk történetére és 
a mi egyházképünkre is. Nem utolsó 
sorban pedig kérdéseket is tehettünk 
föl, melyekre nagy örömmel válaszolt. 
Jelenlétével és gondolataival sikerült 
megerősítenie minket és új szempon-
tokkal gazdagította az egyházról ki-
alakult szemléletünket. a. j.
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– 1996. december 6-án hívtam életre az ÁGOTA közös-
séget azzal a  céllal, hogy reményt ébresszünk, jövőt 
mutassunk és a bizalom sebeit gyógyítsuk ott, ahol a ki-
szolgáltatottság az úr. Köszönöm minden önkéntes tár-
sunk jószívűségét, áldozatát és az ügyünk iránt tanúsított 
hűségét. Köszönöm a Jóisten kegyelmét is, hogy mindezt 
kiteljesítette. Folytatjuk a küzdelmet a családjukat vesz-
tett minden gyermekért, fiatalért – hangsúlyozta a szüle-
tésnapon Kothencz János, az alapítvány alapítója.
A karitatív csoport létrehozásakor egy maroknyi cso-
port – zömében főiskolás fiatal – tett hitet amellett, hogy 
a nehéz sorsú, veszélyeztetett, állami gondozásba került 
gyermekeket minden lehetséges módon támogassa. A cél 
ma is ugyanaz, de nagy utat jártak be az eltelt negyedszá-
zad alatt. A már maguk is szülővé vált alapítók mellé sok 
száz önkéntes, támogató csatlakozott és országos méretű, 
a gyermekvédelmi szakma területén is jó példával elöljáró 
közösséggé vált. 
Az ÁGOTA Alapítvány ma már az ország minden 

megyéjében jelenlévő civil szervezetként élményprogra-
mokkal és személyes segítségadással támogatja a veszé-
lyeztetett és védelembe vett gyermekeket és fiatalokat. 
Céljuk a 25 év alatt sem változott: megmutatni a társada-
lom számára, hogy a gyermekvédelemben felnövő gyere-
kek ugyanolyan értékesek, mint családban élő társaik, és 
ők is képesek megállni helyüket az életben. Erre sok száz, 
az elmúlt 25 évben jóra fordult gyermeksors ad igazolást. 
Tass-Alsószenttamáson a szabadidős, kulturális, képzési 
és lelkiségi központ székelykapuját már az új generáció 
tagjai nyitották ki, köztük az állami gondoskodásban fel-
nőtt Erdei Márk, aki 16 éve segíti sorstársait.
– Megtiszteltetés számomra az, hogy az ÁGOTA 
Alapítvány jövőjének részese lehetek, céljait, terveit segít-
hetem – vallja a fiatalember. 
Az évfordulós ünnepségen, ahogy Márk, úgy a közösség 
többi tagja is újra hitet tett amellett, hogy a  jövőben is 
a nehézsorsú gyermekekért dolgoznak tovább. 

hajó edina, varga márta

Egy jelképes kapunyitással ünnepelte az ÁGOTA közösség fennállásának 25. évfor-
dulóját Tass-Alsószenttamáson, ÁGOTA Falván. Az alapítók, valamint a közös-
séghez a kezdetekben és az utóbbi években csatlakozók együtt nyitották meg a telepü-
lés kapuját a következő 25 év és a közös folytatás előtt. A Bács-Kiskun megyei terület 
néhány hónap múlva benépesül – jövőre már itt rendezik a  közösség legnagyobb 
programját, az immár 25. ÁGOTA-tábort.

Kaput nyitottak 
a következő 25 évre
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➜ Nem megszokott dolog, hogy egy magyar kisvárosban 
nigériai káplán szolgáljon. Mikor érezte úgy, hogy a  papi 
hivatást szeretné választani?
➜ Keresztény, vallásos családban nőttem fel, heten 
vagyunk testvérek. Láttam az akkori plébánosunkat, 
aki a  hatalmas melegben is teljes miseruhában jelent 
meg. Mise után odamentem hozzá, s megkérdeztem, 
hogy hány ruhát visel, ő pedig kedvesen elmagyarázta, 
miket vett fel. Utána az édesanyám elé álltam, s mond-
tam, hogy szeretnék ministrálni, és ő támogatott ebben. 
Emlékszem, én voltam a legkisebb segítő. Mikor az álta-
lános iskolát befejeztem, úgy döntöttem, hogy a kissze-
mináriumban szeretnék tanulni. Hat évig jártam ide, 
ami után jelentkeztem a püspök atyánál, s kértem, hogy 
vegyen fel a nagyszemináriumba. Egy évig jártam lelki 
szemináriumba, ahol sokat tanultam a Bibliáról, a  lelki 
kibontakozásról. Még egy félévet hallgattam filozófiát, 
majd Magyarországra kerültem.
➜ Milyen Nigériában kereszténynek lenni? Milyen nehéz-
ségekkel kell megküzdeniük?
➜ Nagy ország Nigéria, így attól függ, hogy hol él az 
ember. Az ország északi részén élők rengeteget szen-
vednek a hitük miatt, a Boko Haram terrorszervezet és 
a  fulani törzs szélsőségesei fenyegetik az életüket. Én 
a  déli területről származom, itt nincs keresztényüldö-
zés, mert a többség Krisztus-hívő, szabadon gyakorolhat-
juk a vallásunkat. Sajnos itt is vannak nehézségek, törzsi 
háborúk előfordulnak.
➜ Ha a  magyar katolikusok szeretnének segíteni a  nigé-
riai keresztényeken, akkor hogyan tudnak a legtöbbet tenni 
értük?
➜ Elsősorban a  Nigéria északi felén élő keresztények-
nek van szükségük támogatásra, hiszen ők muszlimok 
között élnek, akik terrorban tartják őket. Sokat jelenthet 

az anyagi segítség, de a lelki támogatás ugyanilyen fontos: 
imádkozzanak értük.
➜ Püspöke Magyarországra küldte, egészen pontosan 
Szeged-Csanádi Egyházmegyébe. Milyen volt a képzése?
➜ Szó szerint mindent megkaptam az egyházmegyétől, 
nagyon hálás vagyok ezért. Segítették a tanulmányaimat, 
elláttak minket étellel, könyvvel, zsebpénzzel. Nagyon jó 
tanárok oktatták a magyar nyelvet. Figyeltek arra, hogy 
ugyanazt megkapjuk, mint a többiek, éreztették velünk, 
hogy mi is közéjük tartozunk. Az első naptól azt mond-
ták: „ti – Benjamin atya és én – a Szeged-Csanádi Egy ház-
megye kispapjai vagytok!”
➜ Kisteleken szolgál, így már tapasztalatokat szerzett 
Magyarországon is. Rengeteg dolog összeköti a  világ 
katolikusait, így a magyar és a nigériai római katolikusokat 
is, de földrajzilag nagy a távolság. Milyen hasonlóságokat és 
milyen különbségeket tapasztalt a két ország között?
➜ Nagyon fontos, hogy az egyház közös. Közös a szent-
mise ünneplése, közös a szeretet: ezt a szeretetet érzem 
a híveim között járva Kisteleken, és éreztem Nigériában 
is. A legnagyobb különbség az, hogy szülőföldemen nem-
csak vasárnap vagy ünnepnapokon járnak misére, hanem 
minden nap: ott vannak a misén, ha reggel hét órakor és 
akkor is, ha este hat órakor tartják. Úgy érzem, ott job-
ban az élet része a vallás, mindenki valamelyik egyház-
hoz tartozik, legyen az katolikus vagy más felekezet. Itt 
Magyarországon sokféle ember van és sokféle módon élik 
meg hitüket.

tóth marcell

Ugyanazt a szeretetet érzem 
Nigériában és Kisteleken
2020 nyarán szentelte pappá Amanso 
Brendan Chika diakónust Kiss-Rigó 
László püspök. A  Nigériából érkezett 
Brendan atya azóta Kisteleken káplán. 
A helyi plébános példájától a kis dél-al-
földi városig vezető útról, valamint a ni-
gériai keresztényüldözésről beszélgettünk 
vele, s azt is elmondta, hogy miért hálás 
a Szeged-Csanádi Egyházmegyének.
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Önkéntesként is 
szívvel-lélekkel
A Katolikus Karitász már tíz éve ismeri el a  Caritas 
Hungarica Díjjal azon önkéntesek munkáját, akik hosz-
szú évek óta áldozatosan szolgálják rászoruló embertár-
sainkat. Idén 47 önkéntes részesült az elismerésben, köz-
tük négyen a  Szeged-Csanádi Egyházmegye területén 
végzik szolgálatukat.
Október 9-én adta át Spányi Antal 
püspök, a Katolikus Karitász elnöke 
és Écsy Gábor, a  segélyszerve-
zet igazgatója a  Magyar Szentek 
Templomában Budapesten az ön-
kén tesek legrangosabb elismerését. 
Egyházmegyénk négy kitüntetettje 
hosszú évek óta nagy lelkesedéssel és 
szeretettel végzi karitatív feladatát. 
Daka Józsefné Ilonka 1992 óta elkö-
telezett, sőt a mai napig is aktív tagja 
a tápéi karitász csoportnak. Saját éle-
tét háttérbe szorítva helyez mindenki 
mást előbbre. Minden hozzá for-
dulóhoz van kedves szava, és igyek-
szik segíteni. A csaknem három évti-
zedből tizenöt évig a csoport vezetője 
is volt. Lelki ismeretes szolgálata 
mélységes hitében gyökerezik. Az ő 
szervezésének köszönhetők az idő-
sek napi ren dez vények és a rászoruló 
gyerekeknek szervezett táborok. Ha 
kellett, sü te ményekkel, palacsintával 

is megörvendeztette a  táborozókat, 
egy helyi hajléktalannak pedig hosz-
szú időn át a  hétvégi étkeztetését is 
biztosította a csoporttagok közremű-
ködésével. Ilonka szeretete valóban 
cselekvő szeretet! 

Dr. Badóné Dr. Vekerdy Márta Irén 
családi örökségként hozta a  segítő 
szándékot, mélyen hívő keresztény-
ként a  karitász szolgálatában tudta 
leginkább megélni azt. 2008-ban lett 
a csongrádi Szent Erzsébet Karitász 
Csoport tagja, majd egy év eltelté-
vel a  csoport vezetőjévé választot-
ták. Mindig meghallgatja a  hozzá 
folyamodókat, és igyekszik segíteni: 
legyen az ruházat, háztartási eszköz, 
bútor, élelmiszer vagy akár lakha-
tási problémák, utánajár a megoldási 
lehetőségeknek. Sokrétű tevékeny-
ségéhez hozzátartozik, hogy akár 
az ügyintézésben is segít, vagy el-

kíséri a  családokat tanácsadásra. Az 
ünnepek előtt fáradhatatlanul keresi 
a  szponzorokat, hogy minél gaz-
dagabb élelmiszercsomagokat tud-
janak összeállítani a  rászoruló sze-
mélyeknek, családoknak. Szol gá latát 
mély alázattal és nagyon nagy szere-
tettel végzi, mellyel példát ad a cso-
portnak és a csongrádi embereknek.
Kissné Tapodi Terézia az 1992-ben 
alakult dorozsmai karitász csoport-
nak kezdetek óta tagja, mintegy ti-
zen öt éve vezetője. Nélküle nem 
tud nának ennyit tenni a helyi rászo-
rulókért. Leginkább fáradtságot nem 
ismerő kitartása az, ami kiemelke-
dővé teszi őt ebben a segítségnyújtás-
ban, sokszor a nehézségek ellenére is.
Minden szolgálatból kiveszi a ré szét, 
ruhaosztás, karácsonyi élel  mi szer-
csomagok összeállítása, pék áru ado-
mány vagy Erzsébet-kenyér osztása, 

A gondviselés kinyújtott karjai
– Az olyan példamutató emberek 
alkotják a  katolikus karitász erejét, 
mint a  kitüntetettjeink – mondta 
Kothencz János. Önkénteseink pótol-
hatatlanul fontos munkát végeznek 
– teszi hozzá.
– Ők a  gondviselés kinyújtott kar-
jai, akik bizalomra épített kap-
csolatot tartanak az elesettekkel. 
A  dologi segítségadáson túl lelki-
leg is támogatják a rászorulókat, és 

ez ugyanolyan fontos része a mun-
kánknak, mint a  szükségletek fel-
tárása, vagy az adományok szét-
osztása – ez az, amivel a  katolikus 
egyház segélyszervezeteként töb-
bet tudunk adni, mint mások, és 
ebben mutatnak példát a  Caritas 
Hungarica-díjasaink, akiknek szív - 
ből gratulálunk – tette hozzá 
a  Szeged-Csanádi Egyházmegye 
Karitász koordinátora.

A díjátadáson készült fotón balról jobbra: Spányi Antal püspök, Écsy Gábor országos igazgató, 
Daka Józsefné, Badóné dr. Vekerdy Márta, Kissné Tapodi Teréz, Ratár Tiborné díjazottak és 
Ancsa-Molnár Hajnalka, a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász irodavezetője
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– János evangéliumában olvashatjuk Jézus utolsó vacso-
rán elmondott szavait: „aki eszi az én testemet és issza az 
én véremet, bennem marad és én őbenne”. Jézus ezen cse-
lekedetére, az elhangzottakra, az ő tanítására emlékezve 
ünnepli a római katolikus egyház hosszú évszázadok óta 
az eucharisztia szentségét. E szeretet ebéddel is Jézusra, 
az ő tanítására, jóságára emlékezünk – ezekkel a szavak-
kal köszöntötte a  vendégeket Kothencz János, a Szeged-
Csanádi Egyházmegyei Karitász koordinátora.
A szeptember 5–12. között Buda pes ten tartott 52. Nem-
zetközi Eucha risz tikus Kongresszus alkalmából a kato-
likus egyház hivatalos segélyszervezete, a  Katolikus 
Karitász or szá gos akciót hirdetett: ugyanazon a  napon 
hazánk összes egyházmegyéjében szeretetvendégség-
gel kedveskedtek a  rászorulóknak. Negyven helyszínen 
összesen ötezer embert láttak vendégül. Szegeden a sze-
retetebédnek az Ágota Kulturális és Közösségi Központ 

adott otthont, ahová a Karitász önkéntesei száz rászo-
ruló családot és egyedülálló, idős embert hívtak meg. 
Kothencz János köszönetet mondott a  segélyszervezet 
önkénteseinek a rászorulókért végzett önzetlen és fárad-
hatatlan munkájukért, majd a vendégekhez fordult:
– Tudjuk, hogy elfogadni sem egyszerű olykor. Hiszen 
a  rászorulóknak is van méltósága, büszkesége. Éppen 
ezért Jézus példájának egyik legfontosabb üzenete, hogy 
nem lehajolt az emberhez a  megváltással, hanem mellé 
állt, mögé szegődött, felemelte őt – hangsúlyozta.
Vecsernyés Mónika kilencéves fiával, Lászlóval érkezett 
a vendégségbe. Mónika egyedül neveli fiát és beteg édes-
anyját is gondozza. Elmondta, nem ez az első alkalom, 
hogy a Karitász önkéntesei segítő kezet nyújtottak szá-
mukra.
– Amikor a  fiam megszületett, rengeteg pelenkát kap-
tam tőlük. Nemrég pedig vetőmagot, amit el is ültet-
tünk a fehértói tanyánkon. Már termett is gyökér, répa, 
krumpli, hagyma, borsó a kertben. De a legjobb a beszél-
getés és a  szeretet, amit kapok tőlük. Örülök, hogy 
meghívtak ma ide, itt találkozhattam hozzám hasonló 
emberekkel, valamint azokkal, akik támogatnak, ha 
szükségem van rá. 
 h. e.

Mintegy száz rászoruló családot, egye-
dülálló, idős embert láttak vendégül egy 
ebédre a Katolikus Karitász szegedi ön-
kéntesei. A rendezvény a segélyszervezet 
országos akciójának része volt, melynek 
keretében országszerte ötezer nehéz sorsú 
embertársának kedveskedett a  katolikus 
segélyszervezet.

Rászorulókat láttak 
vendégül
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A díjátadáson készült fotón balról jobbra: Spányi Antal püspök, Écsy Gábor országos igazgató, 
Daka Józsefné, Badóné dr. Vekerdy Márta, Kissné Tapodi Teréz, Ratár Tiborné díjazottak és 
Ancsa-Molnár Hajnalka, a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász irodavezetője

de akár játékokat is irányít a  tábor-
ban. Nagyon jó a  szervezőkészsége, 
megértő a  hozzáfordulókkal, akik-
nek örömmel nyújt segítséget.
Ratár Tiborné Marika a  geren-
dási karitász csoportnak 2007-es 
alakulása óta vezetője és szorgos 

önkéntese, a  plébánia hitvalló, val-
lásgyakorló tagja. 
Már a  ’80-as években bekapcsolódott 
a  plébániai segítő munkába. 1991-től 
nagyvonalúan áldozza idejét és ere-
jét munkaidején túl is a  Szent József 
Szeretetotthon munkatársaként az 

elhagyatott és család nélküli lakók 
ügyeire. Mentál higiénés tudását hívő 
lélekkel ügyesen kamatoztatja teljes 
kapcsolatrendszerében. Nyitottan, az 
élet fe szültségeiben is mindig türelem-
mel és szeretettel végzi szeretetszolgá-
latát lassan 40 éve. v. m.
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Fesztiválszüret
Művészeti intézményeink az elmúlt 
másfél esztendő meghiúsult ese-
ményeiért is igyekeztek kárpótolni 
a  kultúra szerelmeseit. Az őszi hó-
napokban egymást érték a különféle 
seregszemlék és művészeti rendezvé-
nyek. Makón a  Héttorony Fesztivál 
invitálta a  közönséget a  városképet 
megújító Makovecz Imre szellemisé-
gét megidéző parádéra, ahol a  jazz-, 
folk-rock és világzenei koncertek 
mellett az építész kevésbé ismert 
arcát, a  képzőművészét is megis-
merhettük. Mórahalmon fúvósze-
nekari találkozó, Szegeden harsona-
fesztivál zajlott, míg a hagyományos 
Gitárfesztivál és a  Vántus István 
Kor társ zenei Napok is ínyencségek-
kel várta az érdeklődőket: előbbi 
a  számos műfajban népszerű hang-
szer igazi világklasszisaival, utóbbi 
napjaink komolyzenei alkotóinak 
legfrissebb termésével.

Egyetem 100
Száz esztendeje, 1921-ben lelt mene-
dékre Szegeden a Kolozsvárról szám-
űzött, Bethlen István által 1581-ben 
alapított tudományegyetem.

A  cen tenáriumot emlékkiállítások, 
tu do mányos ülések és koszorúzással 
egybekötött hálaadó szentmise tették 
emlékezetessé. Az intézmény meg-
telepedése új lendületet adott Szeged 
és az egész Dél-Alföld szellemi életé-
nek, nem kis részben gróf Klebelsberg 
Kuno világraszóló kulturális koncep-
ciójának köszönhetően, amely euró-
pai rangú egyetemi központot hozott 
létre a  Nagyárvíztől megkímélt, 
kopottas szegedi belváros helyén. 
A Trianon utáni Magyarország szel-
lemi és erkölcsi fölemelkedését zász-
lajára tűző kultuszminiszter műveit 
számba vevő emlékséták nem csupán 
az egyetemi polgárok, de a szélesebb 
közönség számára is megvilágították 
a  klebelsbergi kultúrpolitika máig 
ható érvényességét, amely egyebek 
közt Szent-Györgyi Albert 1937-
ben elnyert Nobel-díjában nyert visz-
szaigazolást. Ami pedig az egye-
tem kulturális kisugárzását illeti: 
neki köszönhetően olyan nagysá-
gaink életútja kapcsolódott a  Dél-
Alföldhöz, mint Sík Sándor, Radnóti 
Miklós, Bálint Sándor, József Attila, 
Buday György, Bibó István vagy 
a  Dóm téri Panteonban is megörö-
kített természettudósok: Bay Zoltán, 
Szőkefalvi-Nagy Béla, Rédei László, 

Kalmár László, Jancsó Miklós, Riesz 
Frigyes vagy Haár Alfréd. 

Egyetemi Őszi Kulturális 
Fesztivál
Komolyzenei kamarahangversenyek, 
fotókiállítások, nép-, világzenei és 
jazzestek, táncházak, alternatív szín-
házi események, könyvbemutatók, 
konferenciák színházi nyílt nap – 
efféle színpompás tematikából válo-
gathattak mindazok, akik kezükbe 
vették az immár 25. Egyetemi 
Kulturális Fesztivál őszi lom-
bok tarkaságát idéző műsorfüzetét. 
Minthogy az egyetem az oktatás és 
a  kutatás feladatkörén messze túl-
menő jelentőséggel bír a megyeszék-
hely és a régió szellemi életében, nem 
csoda, hogy az egy hónapon át zajló 
rendezvénysorozat egyetemi prog-
ramból városi jelentőségű, orszá-
gos elismertségű kulturális sereg-
szemlévé növekedett az elmúlt két és 
fél évtizedben. Az idén sem maradt 
el a  Vers délben népszerű sorozata, 
amelynek keretében egyetemi okta-
tók és hallgatók, továbbá ismert köz-
életi emberek mondták el kedvenc 

Kulturális mozaik

Az Egyetemalapítók Emléktáblája az Aradi vértanúk terén

Gróf Klebelsberg Kuno kultuszminiszter
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verseiket a  városközpont déli forga-
tagában a Rektori Hivatal lépcsőjén, 
Szent-Györgyi Albert szobra mellett.

Restaurálási ritkaságok 
a Somogyi-könyvtárban
Hazák egyik legjelesebb könyves 
gyűjteménye, a  Somogyi-könyvtár 
ezúttal újonnan restaurált ritkasá-
gait tárta a közönség elé októberben. 
A  látogatók olyan könyvészeti rit-
kaságokat csodálhattak meg, mint 
a Legenda aureasanctorum című mű ős-
nyomtatvány, a 2015 januárjától hun-
garikumnak számító Vizsolyi Biblia, 

valamint több egyedi vagy ritka kéz-
irat, oklevél és egyéb kiadvány – köz-
tük egy bárói címet adományozó 
levél, amelyet maga Mária Terézia írt 
alá. A kiállítás kiemelt darabja volt az 
első magyar nyelvű Biblia, a Vizsolyi 
Biblia az Ószövetség egy részét tartal-
mazó, bőrkötéses első része. A Károli 
Gáspár nevéhez fűződő művet 1590-
ben Mantskovits Bálint nyomtatta 
ki Vizsolyban – jelenlegi tudásunk 
szerint 800 példány készült belőle. 
A  szentek életét és legendáit bemu-
tató Legenda aurea sanctorum, Jacobus 
de Voragine munkájának 1490-es 
bázeli kiadása ősnyomtatvány, így 
már emiatt is nagy értéket képvisel. 
Petrus Comestor Historia scholastica 
című bibliatörténeti műve a Somogyi-
könyvtár állományában megtalálható 
legrégebbi nyomtatott könyv.

A Dömötör-torony napja
November 6-án egy napra élet köl-
tözött Szeged legrégebbi mű-
emléke, a  székesegyház előtt álló 
Dömötör-torony falai közé. A  Dóm 
Látogatóközpont történelmi tánccso-
porttal és divatbemutatóval, apátsági 
ínyencségek vásárával, különleges 
tárlatvezetésekkel és a  torony eme-
leti terének megnyitásával igyekezett 
föléleszteni a  torony majd évezredes 
történelmét. Minthogy a tornyot egy-
kor magában foglaló Szent Dömötör-
templom búcsúünnepe október 26-ra 
esett, és elmaradhatatlan eseménye 

volt a  juhászok lakomával egybe-
kötött, dudaszótól hangos évadzáró 
mulatsága, a  dömötörözés, az idei 
rendezvény folytatása remélhetőleg e 
látványos népi hagyomány föléleszté-
sére is alkalmat teremt majd. 

Az angyalok magánya
Stációszobor-fotósorozatai után an-
gyalokat ábrázoló képekkel jelent-
kezett a SZTE Rektori Hivatalának 
átriumában Dömötör Mihály fotó-
művész. A  Metamorfózis cím arra 
vall: a  fotográfiák különös műfaji, 
anyagi és szellemi átváltozások hor-
dozói. Hisz szereplőik, az angyalok 
Isten küldötteiként anyagtalan, szel-
lemi lények, akiknek az általunk érzé-
kelhető dimenziók között hagyomá-
nyosan leginkább a  fény a  közegük. 

Akárcsak a  fotográfiának! Dömötör 
Mihály képein a  kőbe öntött, fába 
faragott – egyszóval: anyagba zárt 
angyalok lépnek új szellemi létmódra, 
válnak az anyagfelületek és a  fény–
árnyék játékainak testetlen szerep-
lőivé, lebegjenek bár barokk oltárok 
ormán, heverjenek templompadlások 
porában, ég és föld feleútján, belepve 
az idő csillagporával, vagy strázsál-
ják az Öröklét kapuit senkitől sem 
háborgatott temetői emlékműveken, 
átitatva az Időtlen fényeitől.

marton árpádMátyás tarka serege a Dóm téren

Hangverseny az Egyetemi Őszi Kulturális Fesztiválon
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Magyarország egyik első keresztény vér-
tanúja, Szent Gellért bencés szerzetes és 
püspök, a  Szeged-Csanádi Egyházme-
gye védőszentje 975 évvel ezelőtt, 1046. 
szeptember 24-én hunyt el, mint a hazai 
pogánylázadások korának főpapi áldo-
zata.

A Szent Gellért Giorgio Sagredo néven jeles velencei pat-
ríciuscsalád gyermekeként jött a  világra vélhetően 977 
áprilisában. Mivel kiskorában beteges volt, szülei a lagú-
nák városának Szent György-monostorába adták és meg-
fogadták: ha meggyógyul, Isten szolgálatára nevelte-
tik. Így aztán már egész kicsiny gyermekkorától bencés 
közegben tanult, s szerzetes lett – rendi névként vette föl 
a  Gellértet. Később a  bolognai egyetemet is megjárta, 
majd bencés közösségi elöljáró volt. 
Isteni hívásra – tartja a katolikus hagyomány – Itáliából 
szentföldi za rán doklatra indult, azonban hajótörést szen-
vedett a  dalmát partoknál, s Magyarország, a  frissen 
keresztény hitre tért Kárpát-medencei állam felé vette az 
irányt, ahol hamarosan kapcsolatba került Szent István 
királlyal és családjával. Az államalapító uralkodó – aki-
nek többször tett diplomáciai szolgálatot is – fia, Szent 
Imre herceg nevelését bízta rá. A trónörökös fölcsepere-
dése után Gellért a bakonybéli remeteségbe vonult vissza, 

majd pedig, miután Szent István rokona, Csanád vezér 
legyőzte a  Dél-Alföldön, a  Maros-vidéken uralkodó 
Ajtonyt, az ő territóriumán létrehozott csanádi egyház-
megye élére állította az első magyar király. Korabeli föl-
jegyzésekből biztosan tudjuk, hogy 1030-ban szentelték 
püspökké.
Az első magyarországi alkotó értelmiségiek egyike volt, 
aki amellett, hogy főpapi székhelyén iskolát, monostort 
és papnevelő intézetet alapított, teológiai munkát is írt, 
amely teljes terjedelmében csak nemrégiben jelent meg 
magyarul.
Gellért jelen volt Szent István király halálakor: akkor, 
amikor az államalapító fölajánlotta hazánkat Szűz 
Máriának. Orseolo Péter király idején távol maradt a poli-
tikától, míg Aba Sámuel uralkodói tevékenységét kifeje-
zetten bírálta. 1046-ban – a katolikus hagyomány alapján 
szeptember 24-én, bizonyos történeti kutatások szerint 
augusztus 29-én – a Vata vezette pogánylázadásnak esett 
áldozatul. Az azóta róla elnevezett Kelen-hegyről lökték 
le szekerével együtt. Túlélte azonban az esést, ezért végül 
a Duna-parton egy sziklán verték szét a fejét. Ez a szikla 
később végső nyughelye, a  Boldogasszonynak szentelt 
csanádi bencés monostortemplom oltárköveként szolgált.
Tisztelete a  magyarság – főleg a  mai Szeged-Csanádi 
Egyházmegye hívei – körében évezredes. Tiszteletreméltó 
Bálint Sándor néprajzkutató és mű vé szet történész kuta-
tásai szerint több településnév – Zalaszentgrót és Né met-
szent grót (ma az ausztriai Gerersdorf bei Güssing) – 
is az ő emlékét őrzi. Juhász Gyula szonettet, Rónay 

György több tudományos alaposságú 
esszét, Szentmihályi Szabó Péter 
pedig regényt írt róla. Az ő alakját 
idézi, nevének latin formája nyomán 
a  Szeged-Csanádi Egyházmegye 
fönn tar tá sában működő Gál Ferenc 
Egyetem kiadója, a Gerhardus Kiadó 
is. Ünnepnapja idején immár évek óta 
komolyzenei, valamint kulturális és 
tudományos seregszemle a  szegedi 
Szent Gellért Fesztivál.
„Szent Gellért korának egyik élvonal-
beli szelleme volt. Ma gyar országi mun-
kásságával a tizenegyedik század vezető 
teológusai között foglal helyet. Tudósnak 
éppoly nagy volt, mint térítőnek” – 
összegezte a  első mártír főpászto-
runk művelődéstörténeti jelentőségét 
Rónay György katolikus költő, író, 
műfordító, irodalomtörténész.

miklós péter

975 éve hunyt el Szent Gellért, egyházmegyénk első püspöke

Tudós, hittérítő, vértanú

Légifelvétel a budapesti Szent Gellért-szoborról (Jankovits Gyula alkotása, 1904)
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A karácsony a  katolikus egyházi év 
első nagy ünnepe, de emellett az egész 
kereszténységnek – sőt az európai 
gyökerű kultúrkörnek – is egyik leg-
fontosabb napja. Hiszen az Isten és az 
ember közötti, valamint az ember és 
ember közötti szeretet tartalma mel-
lett arra a  történelmi tapasztalatra 
emlékeztet bennünket, hogy a  múl-
tunk egy szakaszában Isten emberré 
lett és részesült abban a sorsban, amely 
mindannyiunké. Miközben Jézus 
tökéletesen ember is 
és tökéletesen Isten is 
volt, átélte a  szenve-
dést és a halált, végül 
föltámadásával az 
örök élet ígéretét és 
bizonyosságát hagyta 
meg követői számára.
Jézusnak, a  máso-
dik isteni személy 
születésének ünnepe 
több modern magyar 
alkotót is megihle-
tett. A  szegedi szüle-
tésű és a  városban el-
hunyt Juhász Gyula 
– aki nemcsak piarista 
diák volt szülővárosá-
ban, de egy rövid ideig 
a rend szerzetesnöven-
déke is – Karácsonyi 

üzenet a  vakoknak című versében 
a „lelki vakság” fogalma alatt az Isten 
felé vezető út keresésének hiányát érti, 
s ezzel szembeállítja Jézus – versében 
a  „Szívek Szíve” – szeretetparancsát 
és a  betlehemi csillag által mutatott 
reményt. Mint írja: „Mind vak sze-
gény, ki nem talál utat. / És nem vak az 
és ő meg fogja látni / Istent magát mind, 
kinek lelke fény, / Minden világi pom-
pák csillogási / Kialszanak, ha Isten fénye 
kél. / Szeressetek: ezt mondja az Apostol 
/ S ennél különbet nem mond senkise. / 
A betlehemi békés csillagokból / Üzeni ezt 
ma a Szívek Szíve!”
Juhász Gyula egy másik költeményé-
ben a  rideg és sivár istállói körülmé-
nyek között megszületett Megváltó 
eljöttének örömét fogalmazza meg. 
„S messzi mezőkön nyájaikat őrző / 
Pásztori népek nézik a derengő / Új csil-
lagot, mely aranyát elönti / Jászoli almon, 
// Hol mosolyogva és fázva az éjben, / 
Szőkehajú és szelíd anya keblén, / Most 
mutatod meg magad a világnak, / Isteni 
gyermek!” – olvasható a Karácsonyi óda 
című alkotásban.
József Attila, aki Makón volt közép-
iskolás, Szegeden egyetemista és 

Hódmezővásárhelyen 
is sokat időzött csa-
ládjával, s aki két 
hétig ugyan csak szer-
zetesnövendék volt 
a Don Bosco által ala-
pított szalézi rend-
ben, Karácsony cím-
mel kiadott versében 
a  téli hideg emberi és 
társadalmi nyomorá-
nak egzisztenciális és 
szociális kérdéseit veti 
föl. „Legalább húsz fok 
hideg van, / szelek és 
emberek énekelnek, / 
a lombok meghaltak, de 
született egy ember, / 
meleg magvető hitünk-
ről / komolyan gondol-
kodnak a földek.” Verse 

azonban a  minden ember – és első-
sorban a  szegények, elesettek, magá-
nyosak – számára adott és mindent 
betöltő jézusi szeretet képével zárul. 
„Fölöttünk csengőn, tisztán énekel az ég 
/ s az újszülött rügyező ágakkal / lángot 
rak a fázó homlokok mögé.”
Sík Sándor piarista paptanár, költő, 
irodalomtörténész, esztéta, a  Vigilia 
című katolikus lap legendás szerkesz-
tője, a  szegedi egyetem professzora 
a  két világháború között keletkezett 
Karácsonyi álom című versében a tria-
noni országcsonkításra is fölhívta 
a  figyelmet, és kérte a  Megváltót, 
hogy legyen békesség „a földön, békes-
ség, békesség / Szegény magyaroknak.” 
A békesség és a megnyugvás hiányát 
a  trianoni békediktátum igazságta-
lanságaival hozva összefüggésbe szö-
vegszerűen megjelenik benne a Bán-
ság és a  Székelyföld, valamint Kassa 
és Pozsony elvesztése is. „A  békes-
ség – te jól tudod, – meleg cipő: / És 
édesanyja a  bánsági búza. / A  békesség 
a  nagy hegyek nyugalma: / És homlo-
kukat a Tátra koszorúzza. // A békesség 
egy csendes kicsi napsugár talán, / Amely 
a mély komoly vizek tükrén remeg: / De 
máshol még nem látják szegény magyar 
szemek, / Csak Pozsony ős Dunáján és 
Szent Anna taván, / A békesség a kassai 
harangszó, / S a székely falukon a pászto-
rok miséje / Kétszerte szent!… / Dicsőség 
a magasban… Kicsi Jézus, / Tedd, hogy 
legyen békesség idelent!” m. p.

Karácsony a modern magyar költészetben

„Isten fénye kél”

Juhász Gyula
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József Attila szobra a Szegedi 
Tudomány egyetem egyik 
épülete mellett (Varga Imre 
alkotása, 1964)

Sík Sándor
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Élettel töltötték meg 
a Fórumot

– Fontos dolognak tar-
tom, hogy ebben a hely-
zetben a  felső vezetés 
támogatásával sikerült 
fejlődnie egyesületünk-
nek. Kiemelném azt, 
hogy stabilizáltunk egy 
edzői és egy opera-
tív stábot, ahol tizen-
egy ember kapott főál-
lást, ami megkönnyíti 
a napi, heti, havi mun-
kamenetet – szögezte 
le Halász László ope-

ratív igazgató. Hangsúlyozta, Herczeg Gábor kinevezett 
szakmai vezető révén frissítették a  szakmai programot, 
így azzal együtt, hogy a szegedi Tehetség Központ min-
den korosztálya helyet kapott a Szent Gellért Fórumban, 
jóval könnyebben koordinálható a  napi tevékenység is. 
Mindemellett túlzás nélkül állítható, hogy a  Szeged-
Csanád Grosics Akadémia utánpótlás csapatai megtöltöt-
ték élettel a  Szent Gellért Fórumot. Mindemellett nem 
elhanyagolható tény, hogy az MLSZ új rendszerében a ki-
emelt bajnokságokban szerepel szinte minden együtte-
sünk.
– Célunk az, hogy ezekben minden gyereknek megtalál-
juk a versenyeztetési szintjét. Van több olyan tehetség, aki 
egy vagy két korosztállyal feljebb is szerepel, vagyis idő-
sebb játékosok, nehezebb ellenfelek ellen edződik. Ezzel 
gyorsítjuk fejlődésüket – mondta 
Halász László. – A  partner egyesü-
letekkel való szorosabb, heti kapcso-
latok jót tesznek a  régió futballfej-
lesztésének. Sikeres ez az irányvonal, 
ahogy az általunk menedzselt szak-
mai program elfogadott lett minden 
egyesületben. Fontos, hogy ezekben 
az egyesületekben is tartottunk edzé-
seket, ezzel is próbáltunk megterem-
teni egy egészséges összhangot. 
Jelentős fejlesztésen esett át a  sze-
gedi kollégium is, ahol jelenleg több 
mint harminc gyereknek biztosítanak 

szállást és étkezést. Az iskolai program keretében napi 
szinten negyven-ötven tehetséges fiatalt képeznek 
a Fórumban, aki pedig nem a futballnak van elkötelezve, 
azoknak a gyerekeknek a testnevelő tanár tart foglalkoz-
tatásokat, ezekre pedig napi buszjáratot biztosítanak. 
Az óvodák leosztása is sikeres projekt, ebben nemcsak 
a Grosics, hanem minden szegedi futballklub megtalálta 
a kiválasztáshoz szükséges gyermeklétszámot. Az akadé-
mia szakemberei jelenleg tizennégy óvodában tartanak 
edzéseket. 
Halász László elárulta, tavasszal szeretnének beindítani 
egy úgynevezett „tálent” programot. Itt egy kis létszámú 
keret kiemelt szakmai programot kap, fejlesztve egyéni 
képességeiket. Ebben a  tervben szerepet kap a  felnőtt 
keret stábja is, a programba kerülő fiatal tehetségeket ők 
fogják mentorálni. Mindennek számos előnye lehet, de az 
biztos, hogy a gyerekek számára még nagyobb esélyt kínál 
majd a felnőtt csapatba kerülést illetően. 
A Szegedi Tudományegyetemmel tartott egyezteté-
sek után egy közös célokra felépített szakmai programot 
szeretnének bevezetni, amivel egy szinttel magasabbra 
helyezhető a szakmai stáb képzése. cs. á.

Nehéz, sőt, túlzás nélkül állíthatjuk, hogy 
megpróbáltatásokkal teli évet zárt a Sze-
ged-Csanád Grosics Akadémia utánpót-
lása. Mindezek ellenére sem lehet azt 
mondani, hogy ne sikerült volna előrébb 
lépnie a klubnak.

Áldott karácsonyi ünnepeket
és kegyelmekben gazdag, boldog új évet

kívánnak a magazin minden
kedves olvasójának a

szerkesztői és készítőiSzeged–Csanádi Egyházmegye
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Halász László operatív igazgató
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Ferenc pápával 
találkoztak a magyar 
cigány fiatalok
Ferenc pápával találkozhattak a szer-
vezet tízéves fennállásának évfordu-
lóján a  Keresztény Roma Szak kol-
lé giumi Hálózat vezetői és hallgatói 
Rómában. 
A pápa tanítását megelőzően egyen-
ként üdvözölték a  jelenlévő cso-
portokat, név szerint is megem-
lítve a  magyarországi fiatalokat. 
A  Szentatya a  VI. Pál aulában tar-
tott általános kihallgatáson folytatta 
a  megigazulásról szóló, korábban el-
kezdett katekézisét, és a  galatákhoz 
írt levél alapján a keresztény szabad-
ságról és az evangéliumnak a  külön-
böző kultúrákban való hirdetéséről 
beszélt.
A kihallgatáson való részvétel maga 
is ajándék volt, ám a Gondviselés tar-
togatott még meglepetést a  magyar 
csoport számára. A  Szentatya mel-
lett helyet foglaló püspökök között 
ült Fülöp metropolita, Atanáz püspök 
és Fabiny Tamás evangélikus püspök 
is. A kihallgatásoknak szigorú proto-
kollja van, ám amikor a magyar püs-
pökök köszöntötték a  Szentatyát, 
Fülöp metropolita elmondta neki, 
hogy lelkes magyarországi cigány fia-
talokkal érkezett, akkor Ferenc pápa 
közvetlen módon és örömmel invi-
tálta a  csapatot a  vele való személyes 
találkozásra, még közös fényképre 
is beállt közéjük. A  magyar csoport 
a cigány himnusz eléneklésével és egy 

hagyományos cigány kendővel aján-
dékozta meg a Szentatyát, aki búcsú-
zóul magyarul köszöntött bennünket: 
„Isten éltesse!”

Felújították a pitvarosi 
orgonát
Két ütemben újították fel a  pitvarosi 
katolikus templom 150 éves orgo-
náját. A  mintegy 150 éves hangszer 
ugyan még működőképes volt, de már 
nagyon hamisan szólt.
– Templomunk felújítása nemrégi-
ben fejeződött be és az orgona meg-
újulásával vált teljessé – emelte ki 
Kasuba Róbert plébános. A  felújított 
orgona avatására tartott szentmisét 
Kondé Lajos, a szegedi dóm plébánosa 
celebrálta.
A közel 150 éves orgonát az 1800-as 
évek elején építette a  nógrádmegyeri 
templomnak a neves osztrák–magyar 
orgonaépítő, Mooser Lajos. A  hang-
szert 1955-ben eladásra kínálták fel, 
amit a  pitvarosi egyházközség meg-
vásárolt. Az orgona darabokban, vas-
úton érkezett a  faluba. A  fújtatóját 
akkor elektromos motorral szerelték 
fel. Az orgonát 1958-ban a  Fővárosi 

Művészi Kézműipari Vállalat orgona-
üzeme átépítette, majd a ’90-es évek-
ben egy kisebb átalakításon esett át.
A szélládáját 2019-ben 700 ezer 
forint pályázati forrásból újíttatták 
fel, a mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.-
től kapott 2 millió forintos adomány 
révén pedig az orgona teljes egészében 
megújulhatott. A munkálatokat Sipos 
István orgonaépítő mester végezte 
el. A  másfél évszázados hangszert 
az ünnepi szentmisén Nagy István, 
gútai orgonaművész szólaltatta meg, 
majd az azt követő koncerten Bachtól 
Sosztakovicsig több zeneszerző művét 
mutatta be a templom két orgonáján, 
a mechanikus, illetve az elektronikus 
hangszeren.

Ifjúsági találkozót 
rendeztek Szegeden
„Küldetésed van! Éled?” – így szólt 
a 45. Szent Gellért Ifjúsági Találkozó 
mottója Szegeden. Az eseményt októ-
ber 2-án tartották, és mintegy kétszáz 
fiatal élhette meg a találkozás örömét. 
A  programnak – a  korábbi évekhez 
hasonlóan – az Alsóvárosi Ferences 
Templom, valamint a Karolina Álta-
lá nos Iskola és Gimnázium adott ott-
hont.
A fiatalok a  találkozó reggelén, a  re-
gisztrációt követően cserkész önkén-
tesek segítségével és vezetésével, szá-
mos vidám és ötletes játékon keresztül 
ismerhették meg egymást. Az idei 
programot – amelynek témája a külde-
tés volt – Serfőző Levente, az egyház-
megye ifjúsági referense nyitotta meg 
egy közös imával. Az imádság során 
a  fiatalok egy olyan nyilat ragasztot-
tak a  mellkasukra, amely a  szívük 
felé mutatott és a nap mottóját idézte: 
Küldetésed van! Éled? A  szervezők 
ezzel a motívummal is azt erősítették 
a  fiatalokban, hogy Jézus őket is egy 
személyes küldetésre hívta el. 
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Kisbúcsúi szentmise és 
zenés áhítat Lőkösházán

Október 16-án tartották az első kis-
búcsúi ünnepi szentmisét a lőkösházi 
Fatimai Szent Szűz-templomban, 
amely a  fatimai jelenések utolsó, 
kilencedik csodás jelenéséhez, a nap-
csodához kötődik. 
Az ünnepi szentmisén az eleki Sarlós 
Boldogasszony Plébánia ifjúsági zene-
kara és kórusa látta el a  liturgia egy-
házzenei szolgálatát. Az ünnepi 
szentmisét Fazakas Gusztáv József plé-
bános celebrálta, aki szentbeszédben 
hangsúlyozta, hogy a fatimai pásztor-
gyermekek által a  Szűzanya intelme 
nekünk, a  21. században élő embe-
riségnek is ugyanazt akarja tolmá-
csolni, mint azt 1917-ben tette, hogy 
az engesztelő imádság által az élő hit 
erejének kegyelmével Isten nem elve-
szíteni, hanem megmenteni kívánja 
Szent Fia által a Szentlélekben mind-
nyájunk életét. Meg kell tanulnunk és 

meg kell élnünk személyes életünk jól 
felépített komfortzónájának tudatos 
elhagyását. Ez lépés a  másik ember 
személyéhez, hogy az Isten irán-
tunk való emberszeretetét a  felebarát 
iránti szeretetben tovább élhessük. 
Kilépni jól körülbástyázott komfor-
tos életünkből kockázat- és áldozat-
vállalást jelent. A  Szűzanya elvál-
lalta Isten üdvözítő akaratát az egész 
emberiség javára. Pártfogását kérve 
nekünk is ugyanazt kell tennünk: 
fenntartások nélkül tudatosan vállalni 
azt, hogy Krisztushoz tartozunk. Ha 
ezt megtesszük, akkor valóban épít-
jük azt a közösséget, amelynek alapja 
a Szentháromságos Egy Isten.
Az ünnepi szentmise keretében a plé-
bános megáldotta a második ütemben 
elkészült festett fakazetta sorozatot és 
köszönetet mondott az alkotóknak, 

a Békés Megyei Népművészeti Egye-
sület Bútorfestő Szakosztálya vala-
mennyi tagjának. A  szentsimoni 
templom XVII. században készült 
festett fakazettái inspirálták az alko-
tókat arra, hogy egyfajta átdolgozott 
változatát jelenítsék meg a  lőkösházi 
katolikus templom kórus homlokza-
tának kazettáin.

Terményáldó szentmise 
Bogárzóban
Terményáldást és gazdatalálkozót 
tartottak október 16-án a Makó kör-
nyéki tanyavilág egyik fontos köz-
pontjának számító bogárzói templom-
ban. A Páduai Szent Antal tiszteletére 
több mint száz esztendeje felszentelt 
apró templom a  közelmúltban szé-
leskörű összefogásnak köszönhetően 
nyerte vissza régi szépségét. A zsúfo-
lásig megtelt templomban a szentmi-
sét Kiss-Rigó László püspök mutatta 
be a  szépen feldíszített, gazdag ter-
ményoltárnál. A szentmisét követően 
az épület mellett kulturális műsor 
szórakoztatta a  résztvevőket, majd 
gazdafórumot rendeztek, s közben 
helyi, környékbeli kézművesek, gaz-
dák kínálták a sátraknál portékáikat.

Face2Face 
Eucharisztikus imaest
Hosszú kihagyás után, 2021. október 
21-én, a  szegedi Ifjúságpasztorációs 
Iro da ismét Eucharisztikus ima alkal- 

 mat szervezett, melynek hely színéül ez 
alkalommal a Szegedi Dóm Látogató-
központ szolgált. A  program szer-
vezői örömmel fogadták az érdeklő-
dőket, akik nagy lelkesedéssel vettek 
részt a  pandémia után megszervezett 
első imaesten.
– A dóm Szeged központjában mind-
annyiunk szívének kedves. Égbe 
emelő tornyaival a  megújulásra hív 
bennünket – fogalmazta meg köszön-
tőjében Köllő Sándor egyetemi lelkész, 
aki inspiráló szavakkal nyitotta meg 
a  Fogadalmi Templom felszentelési 
évfordulója alkalmából megszervezett 
programot. A jelenlévők az este folya-
mán Thorday Attila újszegedi plébános 
tanításából meríthettek, aki a tékozló 
fiú története mentén gazdagította 
őket. Felhívta a  jelenlévők figyelmét, 
hogy ebben a  történetben mindany-
nyian jelen vagyunk, hiszen minden-
kinek van helye Jézus asztala körül.
Az imaalkalom tanúságtevője Lele 
Máté volt, aki fiatalos és őszinte gon-
dolataival arra buzdította a hallgató-
ságot, hogy merjék beengedni Jézust 
az életükbe. Megosztotta a  saját ima 
és élettapasztalatát, amelyen keresz-
tül azt élte meg, hogy senki sem képes 
Jézust követni az Ő Szentlelkének 
ereje nélkül. Az imaest felemelő han-
gulatát a zsombói Jelenlét zenekar biz-
tosította, akik dicsőítő énekeikkel 
még lélekmelengetőbbé varázsolták 
a programot lezáró szentségimádást.

Szobrot avattak 
Szegeden az elhurcolt 
családok emlékére
A hortobágyi kényszermunkatábo-
rok ba deportált családok emlékére 
állíttatott szobrot a fogadalmi temp-
lom kertjében a Hortobágyi Kény  szer- 
  munka  tábo rok ba El hur col tak Egye sü lete 
Kiss-Rigó László püspök, a  Nem - 
ze ti Kulturális Alap és a  Sza badság- 
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 harcosok Köz alapít vány támogatásá-
val. A  Návay Sándor szobrász művész 
által alkotott emlékmű avatóünnep-
ségén a több ezer elhurcolt család nevé-
ben Mari Albertné egyesületi elnök – 
aki gyermekként élte át a deportálást 
– emlékezett vissza a kényszermunka-
táborok borzalmai ra.
A rendezvényen részt vett Horváth 
Attila alkotmánybíró, aki beszédében 
az utókor felelősségét hang sú lyozta. 
Adósai vagyunk ezeknek az emberek-
nek és a  leszármazottaiknak. Egyik 
legfontosabb feladatunk, hogy emlé-
kezzünk rájuk – fogalmazott.
A táborokat Sztálin halála után, 1953 
augusztusától oszlatták fel, ám azok 
emléke bélyegként kísérte végig a ki-
semmizett, földönfutóvá tett és meg-
félemlített áldozatokat.

Tudomány: iránytű 
az élhető jövőhöz 
Békésben
Ezzel az elnevezéssel rendeztek kon-
ferenciát novemberben a  Gál Ferenc 
Egyetem békéscsabai és gyulai karán. 
A békési megyeszékhelyen Kiss-
Rigó László püspök kiemelte: 
a  béke és a  közjó, a  tudomány és 

a  teremtésvédelem, vagy ha úgy tet-
szik a  környezetvédelem egyetemes 
emberi értékek. Fontos, hogy az egy-
házak, az állam és a civil szervezetek 
közösen szolgálják ennek megvalósí-
tását, kiteljesedését. 
– A  tudományok művelőinek le kell 
győzniük saját korlátaikat, a  tudo-
mányban munkálkodó ember, aki 
keresi a  jóságot és a  teremtett világ 
igazságát, partnere és munkatársa az 
Istennek, ezáltal az önbecsülése és 
a  hivatástudata is több – tette hozzá 
egyházmegyénk püspöke.
– A  legtöbbről, a  szülőföldről szól 
ez a  konferencia. Valamennyien 

Békés megyéért dolgozunk és a  leg-
fontosabb célunk a  megye élhetőbbé 
tétele, népességmegtartó erejének 
növelése – mondta Rákóczi Attila. – 
A  Gál Ferenc Egyetemmel szorosan 
együttműködik a  kormányhivatal, 
a  tudományos tanács, a  szakképzési 
munkacsoport és a  pályaorientációs 

kerekasztal munkájában is részt vesz 
az egyetem – tette hozzá a  Békés 
Megyei Kormányhivatal főigazgatója.
Gyulán Kozma Gábor rektor bejelent-
kezésével kezdődött az online kon-
ferencia, melyet szintén a  Magyar 
Tudomány Ünnepének programjaihoz 
kapcsolódva rendeztek meg.
– A nyugati civilizációra egyre inkább 
jellemző az, hogy olyanok fogalmaz-
nak meg tudományos eredmények-
kel kapcsolatos kételyeket, akik híján 
vannak mind a  szükséges ismeretek-
nek, mind pedig a  tudományos kri-
tikai gondolkodásmódnak – mondta 
Görgényi Ernő. Gyula polgármestere 
hangsúlyozta, ezért is indokolt és szük-
ségszerű felhívni az emberek figyelmét 
az igazi tudomány jelentőségére.
Vincze Gábor dékán hangsúlyozta, 
a GFE Egészség- és Szociális Tu do-
má nyi Kara tevékenységével Békés 
megye és Gyula szellemi, gazdasági, 
társadalmi szolgálatában tevékeny-
kedik.
A Gál Ferenc Egyetem a  Magyar 
Tudomány Ünnepe konferenciáin 
a  keresztény jövőkép megközelítésé-
ben tárgyalja az élhető jövő kérdéseit, 
ezzel is megfelelve az általa művelt 
tudományterületeken és képzésekben 
kibontakozó küldetésének.

Minden adományforint kettôt ér!
Támogassa Ön is a Szeged-Csanádi Egyházmegye közszolgálati és karitatív tevékenységét!

Olvasóink minden adományként felajánlott egy forintja mellé még egyet tesz az OTP Bank. A pénzintézet 
vállalta, hogy megduplázza az egyházmegyénk támogatására eljuttatott adományokat.

Az adományokat gyûjtô folyószámla száma: 11735005-20559850
Az adománygyûjtésben részt vevô OTP bankfiókok listája:
Békés megye

Battonya, Fő u. 86.
Békés, Széchenyi tér 2.
Békéscsaba, Szent István tér 3., 

Andrássy út 37-43. (Csaba Center)
Csorvás, Rákóczi u. 12.
Dévaványa, Árpád u. 32.
Elek, Gyulai út 5.
Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.
Gyomaendrőd, Szabadság tér 7.
Gyula, Bodoky u. 9.
Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 21/a
Mezőberény, Kossuth Lajos tér 12.
Mezőhegyes, Zala Gy. ltp. 7.

Mezőkovácsháza, Árpád utca 177.
Nagyszénás, Hősök útja 11.
Orosháza, Kossuth Lajos u. 20.
Sarkad, Árpád fejedelem tér 5.
Szarvas, Kossuth Lajos tér 1.
Szeghalom, Tildy Zoltán u. 4–8.
Tótkomlós, Széchenyi u. 4–6.
Újkígyós, Kossuth Lajos u. 38.
Vésztő, Kossuth Lajos u. 72.

Csongrád megye

Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
Csongrád, Szentháromság tér 2-6.
Hódmezővásárhely, Andrássy út 1.

Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 3.
Kistelek, Kossuth u. 5-7.
Makó, Széchenyi tér 14-16.
Mindszent, Köztársaság tér 11.
Mórahalom, Szegedi út 3.
Ruzsa, Alkotmány tér 3.
Szeged, Takaréktár u. 7., 

Aradi vértanúk tere 3., Vértói út 1.
Szentes, Kossuth Lajos u. 26.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Kunszentmárton, Kossuth Lajos u. 2.
Mezőtúr, Szabadság tér 29.
Túrkeve, Széchenyi utca 32-34.
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babits mihály

Karácsonyi ének
Istálló párája, jobb az neked, 
mint gazdag nárdusok és kenetek? 
Lábadhoz tömjén hullt és arany hullt: 
kezed csak bús anyád melléért nyult…

Becsesnek láttad te e földi test 
koldusruháját, hogy fölvetted ezt? 
s nem vélted rossznak a zord életet? 
te, kiről zengjük, hogy „megszületett”!

Szeress hát minket is, koldusokat! 
Lelkünkben gyujts pici gyertyát sokat. 
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk 
törékeny játékunkat, a reményt.

1932. tél

Mért fekszel jászolban, ég királya? 
Visszasírsz az éhes barikára. 

Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt: 
mégis itt rídogálsz, állatok közt.

Bölcs bocik szájának langy fuvalma 
jobb tán mint csillag-ür szele volna? 

Jobb talán a puha széna-alom, 
mint a magas égi birodalom?




