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Újmise a Szemináriumban
Hagyomány, hogy az előző tanévben 
felszentelt újmisések visszalátogat-
nak a Szemináriumba. Június 5-én, 
szombaton Kullai Attila, a Kalocsa-
Kecskeméti Főegyházmegye  papja, 
kiskunmajsai káplán mutatott be 
szentmisét és adott újmisés áldást 
a növendékeknek.
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A Pünkösd utáni Szentháromság vasárnapját, majd Úrnapját követően 
ebben a nyári időben folytatódik az liturgikus ünneplés naptára szerint az 
úgynevezett évközi vasárnapok sorozata. Ezeken az idén Márk evangéliu-
mából olvasunk fel részleteket. 

A közelmúltban hallhattuk a  szentmisén azt az epizódot, melyben Jézus 
apostolaival viharba kerül egy bárkán és lecsendesíti a vihart. 2000 év folya-

mán szimbólummá, képpé vált a benne hívők számára a történelem nagy viharai és saját életük kisebb-
nagyobb viharai kapcsán. A régi latin mondás szerint aki alszik, nem vétkezik. Lusta emberek szokták 
idézni saját lustaságuk humoros leleplezésére. Azt is mondják, hogy a jó alvás egyik alapfeltétele a tiszta 
lelkiismeret. Jézus lelkiismeretével valószínűleg nem volt probléma, de az egésznapos munka, fáradtság 
után éppen a kimerültség lehetett az oka annak, hogy amikor hajóra száll apostolaival, azonnal elalszik. 
A hirtelen támadt viharban feltételezhetjük, hogy felébredt, de úgy csinált, mintha tovább aludna. Úgy 
tesz, mint a szülő, aki bajbajutott gyermekének közelében van, látja, hogy mivel küszködik, de figyeli, 
hogy a gyermek magától, saját erejéből meg tud-e küzdeni a problémával, hogyan áll helyt. Az aposto-
lok sehogy nem álltak helyt: pánikba estek, életveszélyt éreztek, nagyon megrémültek. Szinte indula-
tosan felébresztik Jézust, vegye már észre, hogy baj van. Ő felkel, nyugalom és erő sugárzik belőle, és 
a vihar lecsendesül. Megkérdezi tőlük: mit izgulnak, miért félnek, még mindig nem ismerik őt, nem 
bíznak benne? Mi egy kicsit paternalisztikusan azt szoktuk mondani, hogy amíg engem látsz, addig 
nem kell félni. Magukban egyesek néha hozzáteszik: ha félni kell, akkor már úgy sem látsz. Jézus azon-
ban nemcsak azokat figyelmeztette – ne féljenek –, akik ténylegesen látták őt, de megígérte virtuális, 
ugyanakkor személyes jelenlétét azoknak is, akik már fizikailag nem láthatták, de hisznek benne, kö-
vetői, mint mi, mai keresztények. Ez ad mások által nehezen értelmezhető többletet a benne hívőknek 
a történelem és saját életük viharaiban egyaránt.

Aki tudatosítja az ő láthatatlan, de valós jelenlétét, annak semmilyen esetben nincs oka pánikba esni, 
stresszelni, idegeskedni. Ez azonban nem valamilyen meditációval, önszuggesztióval kialakított szenv-
telen hozzáállás, mely könnyen elviseli azt is, ha a hátán fát vágnak. Jézus nem passzivitásra, belenyug-
vásra buzdít, hanem küzdelemre, erőfeszítésre, áldozatra. Ő a benne hívők számára nemcsak azt ígéri, 
hogy velük van, az ő oldalukon áll, szimpatizál velük, hanem hogy ténylegesen erőt ad, lelki energiákat 
szabadít fel bennük. Ez az a többlet, amit valóban csak az tapasztal meg, aki tényleg az ő követője, is-
meri őt és hisz benne. Érdemes ezt az erőforrást felkutatni és alkalmazni mindennapjaikban, akár csak 
egy kis bili-viharban, akár embert próbáló, megrendítő viharban találjuk magunkat.

Kiss-Rigó László
püspök

Tisztelt Olvasòk,
Kedves Testvèrek!
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Száznyolcvan fiatal kapta meg a bérmálás szentségét
Azok, akik személyes kapcsolatban állnak Jézussal, az ő erejével, lelkületével tudnak 
küzdeni, élni – mondta Kiss-Rigó László püspök pünkösdszombaton a bérmálkozók-
nak és rokonaiknak. Az eső sem tántorította el a Szent Gellért Fórumban az ifjakat 
keresztségi fogadalmuk megújításától.
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Enyhe, majd fokozatosan erősödő eső fogadta a bérmál-
kozókat, a bérmaszülőket és rokonaikat pünkösd szom-
batján a  Szent Gellért Fórumban. A váratlan égi áldás 
sem akadályozta meg azonban a közel száznyolcan fiatalt, 
hogy felvegyék a bérmálás szentségét.
– A keresztények kétezer év óta összegyűlnek vasárna-
ponként magánházakban, katakombákban, börtönök-
ben, templomokban, stadionokban, hogy a  feltámadt 
Krisztust ünnepeljék, tőle erőt merítsenek – fogalmazott 
Kiss-Rigó László püspök. Szavait az aktuális pillanathoz 
igazítva egy hasonlattal élt: az eső növekedést ad, amelyre 
nekünk is szükségünk van – lelki, szellemi gazdagodás-
sal mindannyian csak fejlődhetünk. Ugyanígy gazdagí-
tanak a hozzánk közelálló barátoktól, családtagoktól ka-
pott ajándékok is. Jézus két ilyen ajándékot is átnyújtott 
az apostoloknak és egyben nekünk is, amelyek megerősí-
tenek bennünket. 

– Az utolsó vacsorán a kenyérre azt mondta, hogy ez az ő 
teste, a borra azt, hogy ez az ő vére, egyétek, igyátok. Mi 
nem látjuk őt, de megismertük, kapcsolatban vagyunk 
vele – vallotta. Rámutatott, Jézust ünnepeljük minden 
vasárnap, azonban nem azért megyünk templomba, mert 
ez egy szép szokás, hanem mert a feltámadt Krisztus sza-
vait hallhatjuk az evangéliumban és a kenyérben maguk-
hoz vehetjük az ajándékát: őt magát engedhetjük be az 
életünkbe.
Szintén megígérte a tanítványainak a Szentlelket, amely-
ről akkor még nem tudták, hogy mit jelent. Azonban 
Jézus feltámadása után ötven – görögül pentékoszté – nap-
pal, látványos természeti jelenségek kíséretében megkap-
ták az ajándékát: végre megértették, hogy mit tanított 
számukra a Megváltó. Leküzdve a Krisztus halálát kö-
vető félelmeiket, őszintén tanúságot tettek: az a Názáreti 
Jézus, akit a jeruzsálemiek megöltek, feltámadt, találkoz-
tak vele, ő a világ üdvözítője. 
– A Szentlelket az apostolok pünkösdkor kapták meg, de 
mindannyian megkapjuk a kereszteléskor és a bérmálko-
zásban. Olyan ajándék ez is, mint a többi ajándék, nem 
kötelez – mondta Kiss-Rigó László. – Nem mindegy, 
hogy miként kapjuk, ha csak túl akarunk lenni rajta, nem 
is foglalkozunk vele, akkor ezt a megajándékozott is érez-
ni fogja, talán ki sem bontja azt. Azonban vannak olyan 
ajándékok, amelyeket szeretettel adunk és szeretettel ka-
punk. Ilyen a Szentlélek ajándéka is, amely Isten jelenlé-
te bennünk, de nem erőszakkal tör ránk, nem a szabad-
ságunkat csorbítja, hanem éppen ellenkezőleg: nemesíti, 
s ha élünk vele, akkor gyümölcseit is élvezhetjük.
Emlékeztetett egy kétezer éves tapasztalatra: Krisztus 
megismerése után sokan lelkesen csatlakoznak a közös-
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séghez, de azt követően szépen lassan lemorzsolódik ko-
moly hányaduk. 
– Csak gondoljunk arra, hogy ma Magyarországon papí-
ron milyen számban keresztelkednek meg, utána hányan 
lesznek elsőáldozók, majd mennyien bérmálkoznak, 
s végül kik azok, akik a társadalomban is nyíltan vállal-
ják, hogy ők Krisztus követői – mutatott rá arra, hogy ez 
a probléma is aktuális.  
Egy ókeresztény példázatot idézett fel a kérdésről: olyan 
ez, mint amikor betéved egy nyúl a városba. Egy kutya 
üldözni kezdi, majd más ebek is meglátják a hajszát, be-
kapcsolódnak abba. Újabb és újabb kutyák jönnek, szin-
te falkává alakulnak, az utoljára csatlakozók már nem is 
tudják, hogy mit és miért kergetnek, csak azért rohannak, 
mert a  többiek is ezt teszik. Azonban, ahogy fáradnak, 
azok maradnak le először, akik nem tudják, hogy mi a cél-
juk, csupán beálltak a többiek közé, mert azt látták, hogy 
sokan vannak. A keresztény életben is ugyanez a helyzet. 

– Azok, akik személyes kapcsolatban állnak Jézussal, az 
ő erejével, lelkületével tudnak küzdeni, élni. Akik vi-
szont csupán megszokásból követik, azok lemorzsolód-
nak, s nem tudjuk, mi lesz a sorsuk – hangsúlyozta Kiss-
Rigó László. A püspök bízik abban, hogy a bérmálkozók 
az előbbiekhez fognak tartozni, életük végéig kitartanak 
Krisztus mellett. Hozzátette, ez számukra, akik koráb-
ban bérmálkoztak, is egy olyan pillanat, amikor megújít-
hatják fiatalkorukban tett fogadalmukat.
Kiss-Rigó László azt kívánta a  bérmálkozóknak, hogy 
tudatosan fogadják a Szentlelket, és segítse őket abban, 
hogy hasznos, boldog életet élhessenek. Ezt vállalták 
a  fia talok, és megújították keresztségi fogadalmukat, 
majd impozáns látványt nyújtva a négy püspöki helynök, 
valamint a püspök párhuzamosan kente meg krizmával 
az érkezőket: közel száznyolcan új, keresztényként nagy-
korúvá vált hívővel erősödött az egyházmegye.

tóth marcell
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Pünkösd vasárnapján megtelt hívek-
kel a Szeged-Csanádi Egyházmegye 
székesegyháza. Habár a  járvány el-
leni védekezés okán minden máso-
dik padsort üresen hagytak, újabb 
széksorokat helyeztek el oldalt, hogy 
mindenkinek juthasson hely. Érezhe-
tő volt: a hosszú pandémiás hónapok 

után az első nagy egyházi ünnep egy-
ben az újrakezdés, a korábbi élet visz-
szatérésének reményét is jelenti.
– Nem hívő barátaink tudják, hogy 
karácsonykor Krisztus urunk születé-
sét, húsvétkor az ő feltámadását ün-
nepeljük. Ismerik a pünkösdi rózsát, 
a  pünkösdi királyságot, azt azonban 

általában nem képesek megfogalmaz-
ni, hogy pünkösd mit jelent számunk-
ra – mondta Kiss-Rigó László püspök. 
Rámutatott, nekünk, keresztények-
nek is érdemes tudatosítanunk, hogy 
nemcsak azoknak volt a Megváltója, 
akik az életeseményeinek tanúi vol-
tak, hanem az egész emberiségnek.
Az egyházmegye püspöke a  mise 
során a  bérmálkozás szentségében 
részesítette a  Szeged-Belvárosi Ró-
mai Katolikus Plébánia erre felké-
szült fia taljait, akik így csatlakoztak 
a nagykorú keresztényekhez. A sze-
mélyes kapcsolatot Jézus két ajándé-
ka biztosítja számukra és számunkra, 
egyrészt az eucharisztia, hiszen ön-
magát adta át bor és kenyér formá-
jában, ezért gyűlnek össze a keresz-
tények minden vasárnap, másrészt 
a  Szentlélek. Kiemelte, ez utóbbi 
ajándéknak köszönhetően Jézus ta-
nítványai legyőzték félelmeiket és 
bátran kiálltak az emberek elé, ta-
núságot tettek Krisztus mellett. Mi 
is megismerhetjük a Názáreti Jézust, 

A jóra való törekvésben is 
segíthet minket a Szentlélek

A Kiss-Rigó László püspök celebrálta a pünkösdvasárnapi ünnepi szentmisét a szegedi 
dómban, amely egyben Con Spiritio Egyházzenei Fesztivál záróakkordja is volt.
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s  szabadon dönthetünk arról, hogy 
hiszünk-e abban, hogy életét az em-
beriségért áldozta. Mint minden más 
ajándéknál, itt is fennáll az a veszély, 
hogy nem élünk vele, nem használjuk 
ki az általa biztosított lehetőségeket. 
Emlékeztette a híveket és a bérmál-
kozókat, rajtuk múlik, hogy belülről 
segíti-e őket a  jóra való törekvésben 
a  Szentlélek ajándéka. Hozzátette, 
ezt azok is elnyerhetik, akik nem ke-
resztények, vagy nem vallásosak, vi-
szont lelkiismeretük szerint keresik 
az igazságot.
Beszélt arról is, hogy sokszor kérde-
zik tőle az újságírók: mi az adott ün-
nep aktualitása? Ő azonban úgy véli, 
hogy az üzenet örökérvényű, csupán 
a  világ, a  környezet változik. Ma, 
a pandémia után, az újraindulás idő-
szakában, elgondolkodhatunk azon, 
hogy melyek a  számunkra igazán 
fontos emberi értékek, kapcsolatok. 
A Szentlélek segítségével külön tud-
juk választani a jót és a rosszat, visz-
szatérhet régi életünk, sőt a  korábbi 

időszakhoz képest jobbá, erősebbé 
válhatnak az embertársainkkal össze-
fűző kötelékeink.
A vasárnapi szentmise egyben a Fil-
harmónia Magyarország 2021. évi 
Con Spiritio Egyházzenei Fesztivál-
jának záróeseménye is volt. Mozart  

K. 259. számú C-dúr miséje csendült 
fel Szabóki Tünde (szoprán), Dobrot-
ka Szilvia (mezzo), Horváth István 
(tenor), Szélpál Szilveszter (bariton) 
előadásában, Szamosi Szabolcsnak, 
az egyházmegye zenei igazgatójának 
vezényletével. t. m.

Hetvennégy elsőáldozó 
Mórahalmon
Hetvennégy fiatal vette fel az oltári-
szentséget a mórahalmi Szent László ki-
rály templom kertjében tartott szabadtéri 
szentmisén.
Joó Balázs esperes plébános szerint a jelenlévők száma jól 
mutatja, hogy a városban erős a hitélet. Hozzátette, nem 
jellemző, hogy egyszerre ennyien vegyenek részt elsőáldo-
záson, de ennek a  Homokhátságon és Mórahalmon ha-
gyománya van, a szülők számára fontos, hogy a gyerekek 
hittanra járjanak és felvegyék az oltáriszentséget. 
A szentmisén az esperes elmondta, pünkösd ünnepén az 
apostolok a Szentlélek által küldetést kaptak. 
– A mai ünnepen az elsőáldozók is küldetést kapnak, hogy 
menjenek el a világba, és éljenek tanúságtevő életet, hogy 
mindenki láthassa rajtuk, hogy jó keresztények. Most vet-
ték magukhoz Jézus Krisztus testét az oltáriszentség for-
májában, amely erőt ad számukra küldetésük beteljesítésé-
hez – fogalmazott Joó Balázs.f
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Felszentelték a pusztaszeri Szentháromság-templomot

Az 1934-ben önállóvá vált Pusztaszer 
lakói régóta szerettek volna katoli-
kus templomot, amelynek helyét egy-
kor kijelölték, ám később beépítették. 
A templom építéséért a helyiek 2012-
től 2019-ig lovas zarándoklatot szer-
veztek Pálosszentkútra, és egy kopjafát 
állítottak, melyre minden zarándok-
lat alkalmából újabb rovátkát véstek. 
2017. június 24-én e zarándoklat al-
kalmával tették le a  templom alap-
kövét is. A  Szentháromság-templom 
első kapavágási ünnepségét 2018 má-
jusában tartották, majd augusz tusban 
elkezdődött az építkezés. 
–  Amíg épül templom, addig él 
a nemzet. Amíg épülnek templomok, 
addig él a népünk, ez a mi örömünk 
és ez a  mi erősségünk. Most itt, 
Pusztaszeren egy újabb erősségnek, 
a  templom felépülésének örülünk – 
szögezte le az ünnepi szentmise kez-
detén Antal Imre plébános.
Szavait mi sem bizonyította jobban, 
hogy nemcsak a  templom liturgikus 
tere, hanem az épület mögött felállí-
tott sátor is megtelt a hívekkel, az ér-
deklődő vendégekkel.

Imre atya így a kivetítőn keresztül is 
köszöntötte Kiss-Rigó László püspö-
köt, Kovács József általános helynököt, 
a jelenlévő paptestvéreket, papnöven-
dékeket, Farkas Sándor miniszter-
helyettest, országgyűlési képviselőt, 
Csongrád-Csanád megye és Kistelek 
járás településeinek elöljáróit, a meg-
hívott vendégeket, Pusztaszer község 
lakóit és minden kedves megjelentet, 
majd a püspök vette át a szót.
–  Egy rendkívüli alkalomra jöttünk 
most össze. Habár az elmúlt időben 

a helyi közösség tagjai már összejö-
hettek itt szentmisére, most, a  mai 
napon Isten áldását kérjük ünnepé-
lyesen erre az új templomra, és sokkal 
inkább a  közösségre, melynek szol-
gálatára építettük ezt a templomot. 
Ezt követően köszönetet mondott 
azoknak, akik hozzájárultak, hogy 
a  templom átadásra kerülhetett. 
A magyar kormánynak, amely a for-
rást biztosította, Máté Gábor polgár-
mesternek, aki a  szándékot elindí-
totta, a  tervezőnek, a  kivitelezésben 

Nagy számban érkeztek a hívek és a vendégek június 16-án a Csongrád-Csanád megyei 
Pusztaszerre, az egyházmegye és az ország legújabb templomának avató ünnepségére. 
A Szentháromság-templom a kormány támogatásával, az egyházmegye szervezésében, 
a pusztaszeri önkormányzat által adományozott telken mintegy 130 millió forintos be-
ruházással létesült.
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résztvevőknek és mindenkinek, aki 
a megvalósulásban részt vett, imád-
sággal, művészettel, bármivel – 
majd az Úr áldását kérve felszentelte 
a templomot.
Máté Gábor polgármester ünnepi 
beszédében visszaemlékezett a  ko-
rábbi évtizedekre is. A rendszervál-
tozás után, a  választásokkor a  kor-
tesbeszédek nagy része ígéretet tett 
arra, hogy a  választást követően 
Pusztaszeren templom fog épülni.
– Szeretném megköszönni, hogy ez 
az épület fölépült, hogy a püspök úr 
meghallgatta a  zarándokok igényét. 
Köszönöm püspök úrnak azt is, hogy 
három fiatal papot rendelt körze-
tünkbe. Imre atya bölcsessége any-
nyira magával ragadó tud lenni, hogy 
az idősebb emberek számára is ko-

moly összefüggéseket, modern gon-
dolatokat tud feltárni. Köszönöm, 
hogy ide rendelte Zoli atyát, aki 
maga köré tudja terelni a fiatalságot 
a  gitárjátékával, a  zarándokútjaival, 
a különböző szabadidős szervezései-
vel. Nagyon köszönöm azt is, hogy 
Brendon atya is itt van közöttünk, 
akinek a  beszédmódja, a  hanglejté-
se, a dinamika, ami az ő beszédjében 
van, az a  szentbeszédjét dallá vál-
toztatja. Köszönöm ezt a fiatal pap-
jainknak is, azt hogy így viszik a há-
tukon ezt az értékrendet és a  falu 
sorsát. Kívánom, hogy a későbbiek-
ben is olyan látogatottsága legyen 
a  templomnak, mint amilyen az el-
múlt néhány hétben volt.

forrás: szeged-csanádi  
egyházmegye

Tények és adatok
A templom kivitelezési munkála-
tait Germán Géza építész tervei 
alapján a  szegedi T-Complexing 
Kft. végezte. A belső tér 64 férő-
helyes, míg a hittanterem húsz diák 
befogadására alkalmas. 
Különleges a templomtér egyik ol-
dalfalának nagyvonalú, fedett-nyi-
tott kialakítása, amely közvetlen 
kapcsolatot teremt a  természettel, 
és alkalmas a  szabadtéri szentmi-
sék megtartására is. Az oltár felett 
kapott helyet Kovács Jenő szobrász-
művész ólmozott, festett üveg al-
kotása, a feszület, míg a templom-

térben – szintén a  művész által 
készített – tabernákulum, keresz-
telőkút, valamint szenteltvíztartó 
található. Az egyedi homlokzati 
nyílászárók és a beltéri padok, va-
lamint az oltár falubéli szakembe-
rek keze munkáját dicséri. A kar-
zatról a  20 méter magas toronyba 
juthat a  látogató. Az infrafűtéshez 
és az elektromos világításhoz szük-
séges energiát napelemek termelte 
áram biztosítja. A harangot a pusz-
taszeriek adományából újították fel, 
és 2020-ban helyezték el a torony-
ban.
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Papi találkozó és olaj-
szentelés Gyulán
A koronavírus-járvány kirobbanása óta az egyházmegye lelkipásztorai nem talál-
kozhattak egymással személyesen. A június 16-án szervezett gyulai papi találkozó 
az Eucharisztikus kongresszusra való felkészülés és a pandémia utáni újrakezdés fel-
adatai mellett nagyon várt alkalom volt a résztvevőknek a személyes viszontlátásra.
Közel húsz éve annak, hogy a Szeged-Csanádi Egyház-
megye papsága évről-évre Gyulán rendezi meg éves ta-
lálkozóját. Az esemény jó lehetőséget biztosít a  közös 
imádság mellett az egyházmegye aktuális ügyeinek 
megvitatására. Az egyik ilyen ügy a koronavírus-járvány 
miatt 2020-ról 2021-re halasztott Eucharisztikus világ-
kongresszus volt. 1938 után ismét Budapesten rendezik 
meg az eseményt. Ferenc pápa Magyarországra látogat, 
és részt vesz a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
szeptember 12-ei záró szentmiséjén, melyet a  Hősök 
terén rendeznek meg.
Kiss-Rigó László püspök kiemelte, a kongresszus a világ-
egyház minden részéről érkező zarándokok találkozója. 
Közösen adnak hálát Krisztusnak az áldozatáért, illetve 
azért az intézkedéséért, amivel lehetővé tette, hogy a ke-
nyérben állandóan velünk legyen.
Az egyházmegye több éven keresztül készült, és ezek-
ben a  hónapokban is mindent megtesz annak érde-
kében, hogy a  híveket, közösségeket, plébániákat fel-
ébressze a  pandémia után, hogy ráhangolódjanak az 
Eucharisztikus világkongresszus programjaira, esemé-

nyeire. Ennek segítéseképpen az egyházmegye különbö-
ző pontjain, Szegeden, Békéscsabán, valamint Gyulán 
is olyan ébresztő programokat szerveznek, melyekre 
a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hírnökei lá-
togatnak el.

A gyulai papi találkozó arra is jó alkalom volt, hogy a ko-
ronavírus-járvány után a lelkipásztorok újra személyesen 
beszélgessenek egymással. Kovács József általános püspö-

ki helynök elmondta, a pandémia alatt minden lelassult, 
de a legfontosabb lelkipásztori feladatokat elvégezték ez 
idő alatt is. A hívek viszonylag rövid ideig nem mehettek 
a  templomba. Amióta újra lehet látogatni a  templomo-
kat, és nyilvános Istentiszteleteket végezni, azóta a hívek 
fele még nem tért vissza a  templomokba, sok pad még 
üres. Kovács József hangsúlyozta, a katolikus hívek köte-
lessége az egészégét védelme. Emlékeztetett, Isten ötö-
dik parancsa a Tízparancsolatból, hogy „Ne ölj!” Ez vo-
natkozik arra is, hogy vigyáznunk kell az egészségünkre, 
és mások egészségére is. Kiemelte, keresztény kötelessé-
ge minden katolikusnak, hogy beoltassa magát a korona-
vírus ellen.
A papi találkozót követően az olajszentelő szentmi-
sét Kiss-Rigó László püspök celebrálta a Nádi Boldog-
asszony-templomban. A szentmisén a  közös imádság 
mellett az egyházmegye papjai megújították a szentelés-
kor tett ígéreteiket. A tavalyi évhez hasonlóan az egy-
házmegye papságának képviselőivel azokat az olajokat 
– a krizmát, a keresztelendők olaját és a betegek olaját 
– is megáldották, melyeket az év során egyes szentségek 
kiszolgáltatása során, vagy különleges szertartásoknál 
használnak. szabó zoltán
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A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus jegyében

Múltfeltáró kiállítás 
a látogatóközpontban
Építeni csakis szeretettel címmel nyílt kiállítás 
a  Szegedi Dóm Látogatóközpontban. Az 1938-as év 
eseményeit bemutató tárlaton fotók, a kort dokumen táló 
újságcikkek, filmfelvételek, emléktárgyak adnak képet 
arról, hogyan élte meg Dél-Magyarország a hármas 
szentévet.

eseményekre, várták a  Szent Jobbot 
Szegeden és a  nagyobb városokban, 
a  kisebb falvakban is eucharisztikus 
lelki napokat szerveztek.
Az Építeni csakis szeretettel  húsz témát 
dolgoz fel. A becses tárgyak között 
láthatjuk a  Szent Gellért Serleget. 
1934-ben a  Szegedi Katolikus Kör 
alapította a Szent Gellért Serlege va-
csoráját, melyen országos közszerep-
lőket kértek fel, hogy értékeljék a köz-
életet, és a keresztény nemzeti értékek 
mentén mutassanak irányt.
Külön tabló mutatja be a tárlaton azt 
az összefogást, melyben négy szege-
di gimnázium tanárai, diáksága és 
szülői szervezete szövetkezett 1938-
ban, hogy egy ifjúsági templom épí-
tését kezdeményezzék. Fényképek 
és dokumentumok mutatják a  Szent 
István-templom építésének lépéseit. 
Az alapozása megtörtént, a kivitelezés 
elindult, a háború miatt azonban fél-
beszakadt, és soha nem fejeződött be.
Serfőző Levente felhívta a figyelmet 
az újszegedi ligetben állított lourdes-i 
barlangoltárra, mely a szegedi Mária-
tisztelet szentélye, a szegediek za-
rándokhelye volt egészen 1967-es le-
rombolásáig. A Mária-szobrot az 
egyházközség hálatáblákkal együtt 
a templomba menekítette.
Az emlékek azt mutatják, a szentév 
megünneplése erősítette a szórvány-
ban ragadt katolikus közösség hitét 
és egyházmegyei identitását. A kiál-
lítás érdeme, hogy a feledésbe merült 
vagy kimondottan eltüntetett törté-
nelmi emlékek és események felidézé-
se ma is hirdetheti a hármas szentév 
egyetemes üzenetét, és egyben arra is 
ösztönöz, hogy őseink hitéből, nem-
zetszeretetéből mi magunk is erőt me-
rítsünk – fogalmazott a kiállítás szel-
lemi atyja, Serfőző Levente.

trauttwein éva

1938 annus mirabilis volt: a 34. Nem-
zetközi Eucha risztikus Kongresszus 
éve, valamint Szent István halála és 
országfelajánlása, vagyis a  Regnum 
Marianum kilencszázadik évfordulója. 
A Szeged-Csa ná di Egyházmegyében 
Glattfelder Gyula püspök, Apor Vilmos 
gyulai apát-plébános és Lindenberger 
János apostoli kormányzó mindent 
megtettek azért, hogy Szeged váro-
sában és a püspökség területén, vala-
mint a  csonka Váradi Egyházmegye 
területén élő hívek felemelt szívvel 
készüljenek és ünnepeljenek. Ennek 
a készületnek és ünnepnek állít emlé-
ket a kiállítás.
A táraltot megnyitó Kiss-Rigó László 
püspök azt fogalmazta meg, az emlé-
kezés a múltra az az aktus, amivel az 
ember a  feltartóztathatatlanul múló 
időt, a  kronoszt tartalommal tölti ki, 
azaz kairosszá teszi. Tartalommal ki-
tölteni az időt azt jelenti, hogy tu-
datosítjuk a  múltbeli történéseket, 
és keressük, hogyan gazdagíthatjuk, 
erősíthetjük ezáltal a  jövőt. Ezúttal 

múltunkból azt emeljük ki, amikor ál-
lamalapító királyunk Mária oltalmába 
ajánlotta hazánkat. Visszatekintünk 
erre a  felajánlásra, lelki és szellemi 
erőt merítünk királyunk hitéből.
A kiállítást Serfőző Levente oktatá-
si helynök mutatta be. A Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszusra készül-
ve 2017-ben kezdtek bele a  múlt fel-
táró munkába. A kutatás olyan gazdag 
eredménnyel járt, olyan eseményeket 
hozott elő a feledés homályából, me-
lyek bátorságot adó és identitást erő-
sítő valósággal bírnak, ezért érezték 
szükségét, hogy tárlat keretében meg-
ismertessék a közönséggel.
Az egyházmegye azokban az években 
történelmet írt. A Glattfelder Gyula 
szentbeszédéből származó mottó 
– Építeni csakis szeretettel – mutatja 
a  Trianon után megtört nemzet élni 
akarását. 1938-ban minden az ünnep-
ről szólt. Tízezrek utaztak a  fővárosi 
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A Szeged-Csanádi Egyházmegye szervezésében

Bálint Sándor-emléknap
Május 10-én emléknap keretében emlékeztek meg Bálint 
Sándor néprajzkutatóról Szegeden. A járványügyi ren-
delkezéseknek eleget téve szűk létszámban imádkoztak 
a negyvenegy éve elhunyt tudós sírjánál.

Gyulay Endre nyugalmazott püspök 
kiemelte Bálint Sándor életszentsé-
gét, alázatos munkáját, mellyel a tu-
dományos és a  vallásos életében is 
példát adott. 
– Hol jobbról, hol balról üldözték, ő 
pedig szerényen, de állhatatosan ki-
tartott a pápák által meghirdetett ke-
resztényszociális világ formálásában. 
Példakép embersége, életvitele, tu-
dása, vallásossága, amely évtizedek 
után is hat – mondta Gyulay Endre.
A nap során megáldották a szülőháza 
helyén épített társasház homlokzatá-
ra elhelyezett új emléktáblát, melyet 
az eredeti épület bontásakor távolí-
tottak el. A programok között sor 
került a  februárban online elindított 
Bálint Sándor Vetélkedő döntőjére 
is, melynek az Alsóvárosi Ferences 
Kolostor és Templom adott otthont. 
Szeged-Alsóváros a szentéletű tudós 
otthona, szűkebb pátriája volt. Itt 
született és nevelkedett, itt ismerte 
meg a  vallásos népi kultúra értéke-
it. A zsűri tagjaként jelen volt Bálint 
Orsolya, Bálint Sándor unokája is.
A halálának 41. évfordulója alkalmá-
ból szervezett emléknap a Dóm téri 
Pantheonban álló szobornál koszo-
rúzással, majd ünnepi szentmisével 
zárult, melyet Kiss-Rigó László püs-
pök mutatott be. A főpásztor mél-
tatta Bálint Sándor mély istenkap-
csolatát. Napjainkban, amikor sokan 

az önmegvalósítás útján keresik bol-
dogságukat, addig a  hitvalló tudós 
élete, a hűség és a szolgálat megélé-
sében teljesedett ki. Fontos értékek 
határozták meg életét, mint a  hit, 
a család, a közösség és a népe iránti 
szeretet. ti
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Ferenc pápa elismerte 
Bálint Sándor hősies erényeit
Ferenc pápa május 22-én, szombaton 
fogadta Marcello Semeraro bíborost, 
a  Szentek Ügyeinek Kongregációja 
prefektusát. Az audien cián engedé-
lyezte egy vértanúságról és hat hősies 
erények gyakorlásáról szóló dekré-
tum közzétételét. Mindez azt jelen-
ti, hogy egy fontos lépéssel közelebb 

kerültünk Bálint Sándor boldog-
gá avatásához – közölte a  Vatikáni 
Rádió. 
Bálint Sándort hitvalló élete, máriás 
lelkisége, illetve szülővárosának ha-
gyománya és kultúrája iránt érzett 
szeretete miatt már életében is nagy 
tisztelet övezte.
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Újrakezdés a Lélek erejével
A járványhelyzet hozta elmélyülés, olva-
sás csendes percei új lendületet adtak. Ezt 
tapasztalták meg Kisteleken is. A talál-
kozás lehetőségének megnyílása a kisteleki 
plébániára egy pünkösdi zarándoklatot 
hozott. Kovács Zoltán atyát, a kisteleki 
Szent István király-templom káplánját 
kérdeztük pünkösdről, az újra induló kö-
zösségi életről.
➜ A pünkösd összekapcsolódott az általános nyitással. 
Hogyan élik meg a feltáruló lehetőségeket?
➜ A karantén végére mindegyikünkre rátelepedett, 
hogy hú de csinálnék már valamit! Programok tervezésé-
nek vágya töltött be engem is. Most, hogy itt a lehetőség, 
úgy érzem, hirtelen sok minden ránk zúdul. Egészséges 
szervezői bölcsesség szükséges, hogy lássuk, mindennek 
megfelelni nem tudunk, mindenhol ott lenni nem tu-
dunk. Örülünk a programoknak, de nem szabad átesni 
a ló másik oldalára.

➜ Hogyan ünnepeltek idén?
➜ Kistelek és környéke nagyon szereti a  Petőfiszállás-
Pálosszentkút kegyhelyet. Sokan eljárnak oda ünnepek-
kor. Most is zarándoklatra hívtuk az egyházközséget. 
Pünkösd hétfőn hajnal háromkor indultunk Kistelekről. 
Az idősebbek emlékeznek arra, hogy fiatal korukban 
mindig elindultak, felkeltek hajnalban, vitték a lobogót, 
énekeltek, imádkoztak, így érkeztek meg a búcsúra. Mi 
most ezt a hagyományt keltettük életre. Csengelén meg-
álltunk reggelizni, beszélgettünk, majd onnan folyatat-
tuk tovább. Fél tízre érkeztünk meg, és tíz órakor így 
ünnepeltük a szentmisét.

➜ Mit visz magával a bezártság hónapjaiból?
➜ Az elmúlt hónapokat jól ki tudtam használni olva-
sásra, elmélyülésre. Azok a  csendesebb percek, amiket 
ez a járvány hozott magával, most új lendülettel indíta-
nak útnak. Megéreztük, mennyire fontos vinni az evan-
géliumot. A járvány adott lehetőséget arra, hogy onli-
ne is nyissunk nemcsak a  híveink felé, de azok felé is, 
akik nem jártak addig templomba. Az online tér köze-
lebb vitte hozzájuk életünket, ezt szeretnénk kamatoz-
tatni a jövőben, és élőben programokra hívni mindazo-
kat, akik követtek bennünket az internet segítségével. 

➜ Mikor vált személyes ünneppé az ön számára a pünkösd?
➜ Számomra akkor vált lelki ünneppé, amikor elkezd-
tem saját tapasztalatokat szerezni a lelki életről, a belső 

világról a szentek az előttünk járó egyházi hagyományt 
követve. Személyes ünneppé akkor lett a pünkösdi idő-
szak, amikor én is hasonló tapasztalatot szereztem, mint 
az apostolok. Amikor megéreztem, hogy működik egy 
láthatatlan erő, amely mindig új életre kelt, mindig új 
reményt ad, új hitet ad, segít a Jóisten hangját meghalla-
nom. Így azonosulni ezzel az ünneppel.

➜ Szokott-e a  Szentlélekhez fohászkodni, milyen élet-
helyzetekben fordul hozzá?
➜ Igen. Az imádságaim nagy részét Szentlélek hívásával 
kezdem. Szentírásolvasás előtt, prédikációk előtt mindig 
kérem a  Szentlelket. Érzem korlátaimat, végességemet, 
tudom, hogy magamtól sokszor ugyanazt mondanám, 

ugyanúgy fejezném ki magam. Látva azt, hogy rászoru-
lok a fentről jövő segítségre, folyamodom a Szentlélekhez. 
Különösen akkor, amikor tanítok, mások felé szolgálok, 
hogy nyissa meg szívüket a Szentlélek.

➜ A Szentlélek ajándékai közül mit tart most a leg fonto-
sabbnak?
➜ Minden élethelyzetre van ajándéka a Szentléleknek, 
s bár a  forrás egy, de tudjuk azt kérni, ami adott hely-
zetben a  leghasznosabb a  legszükségesebb számunkra. 
A tanítás nekem nemcsak a szószékről, az iskolai hitok-
tatásban is feladatom. Ezért gyakran kérem az értelem 
és bölcsesség adományát. De számos élethelyzetben je-
lent segítséget számomra, hogy a Szentlélek ajándékaiért 
imádkozhatok. A fegyelmezett munkához szükség van 
a  józanság, önmegtartóztatás lelkére. Aki vigasztalan, 
annak a remény ajándékát kell kérni a Szentlélektől. Az 
lelki tudatosságra vall, ha valaki fel tudja mérni, hogy az 
ajándékok közül melyik a legfontosabb.

t. é.
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Osztoztak a gyászban a Covid áldozatainak hozzátartozói

Mécsesgyújtás és ima
Covid-osztályokon tevékenykedett orvos és gyászfel-
dolgozó szakember is mesélt tapasztalatairól a Szent 
Dömötör Kórházlelkészi Szolgálat imaalkalmán, mely 
során a járványban elhunytak hozzátartozóinak igye-
keztek vigaszt nyújtani. A gyászolók a tanúságtételek 
meghallgatása után mécsesgyújtással emlékeztek elvesz-
tett szeretteikre. 

Kiss-Rigó László püspök búcsúztatta a nagycsoportosokat

Ballagás a Fénysugár Óvodában

A megemlékezés szentmisével kez-
dődött, melyet Kondé Lajos, az egy-
házmegye pasztorális helynöke és 
Pálfai Zoltán kórházlelkész celeb-
rált.
– Szeretteink, akiket elvesztettünk, 
már hazatértek Isten örök szereteté-
be. Nemcsak azok vannak ott, akiket 
valaha szentté vagy boldoggá avatott 
az egyház, hanem azok a csendes és 

névtelen szentek is, akik úgy távoz-
tak el, mintha sokak számára nem is 
léteztek volna. Akikről egyetlen le-
genda sem mesél, akik nem fognak 
szerepelni a  történelemkönyvekben, 
akik nincsenek benne a hírekben. 
A  mi családtagjaink, szeretteink – 
fogalmazott a kórházlelkész a gyász-
szal kapcsolatos gondolatainak meg-
osztása során. 

Június 4-én, a nemzeti összetarto-
zás napján vettek búcsút óvodájuk-
tól a Szeged-Csanádi Egyházmegye 
fenntartásában működő Fénysugár 
Katolikus Óvoda nagycsoportos gyer-
mekei. A ballagók mellett az óvoda is 
díszbe öltözött; a falon János evangé-

liumának részlete volt olvasható: „Én 
vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki 
bennem marad, s én benne, az bő termést 
hoz. Maradjatok meg szeretetemben.”
Az ünnepséget Katona Zsoltné óvoda-
vezető nyitotta meg, majd a nagycso-
portosok verssel és dalokkal búcsúztak 

Pálfai Zoltán lelket erősítő, vigasz-
taló szavait tanúságtételek követték. 
Először Rónaszéki Benedek hemato-
lógus osztotta meg a megjelentek-
kel a szegedi és kiskunhalasi Covid-
osztályokon szerzett tapasztalatait.
Gáborné Puskás Julianna gyászfeldol-
gozó csoportvezető beszédében meg-
vallotta, hogy magának is hosszú és 
gyötrelmes folyamat volt unokája ha-
lálának feldolgozása. Rengeteg ideig 
nem talált kiutat a szűnni nem akaró 
gyötrelemből. Biztatott minden gyá-
szolót, hogy merjen fájdalmáról be-
szélni és segítséget kérni.
Az imaalkalom végén a kórházlel-
készi szolgálat munkatársai négy-
szemközti beszélgetésre, az atyák 
szentgyónásra adtak lehetőséget 
a gyászolóknak, akik mécsesgyújtás-
sal emlékeztek meg szeretteikről. 

az intézménytől, fiatalabb társaiktól, 
az óvó néniktől és egymástól. A nem-
zeti összetartozás napjáról külön is 
megemlékeztek: a pedagógusok kis 
műsort állítottak össze, melyre a gye-
rekek versekkel, dalokkal, tánccal ké-
szültek.
Kiss-Rigó László püspök gyermekek-
hez intézett útravaló gondolatai mel-
lett arról is szólt: az egyházmegye 
elkötelezett a nevelés és oktatás terü-
letén, tükrözik ezt az óvodafelújítási 
programok is, amelyek biztosítják az 
infrastrukturális hátteret – az elmúlt 

évben is több helyszínen zajlottak kor-
szerűsítési munkák. Az ünnepség zá-
rásaként a főpásztor és az intézményt 
gyakran látogató Kalna Zsolt plébános 
is áldását adta a közösségre, az óvoda 
dolgozói pedig ajándékkal és verssel 
búcsúztak a nagycsoportosoktól. 
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Miért nem működik  
a „már százszor  
megmondtam!”?
Az egyházmegye Pasztorális Helynökségének Család-
központja május 20-án a gyulai Nádi Boldogasszony-
templomban szervezett programot. Uzsalyné Pécsi 
Rita neveléskutató „Miért nem működik a »Már száz-
szor megmondtam!«?” címmel az érzelmi intelligenciá-
ról tartott előadást.

A neveléskutató a sikeres nevelés kul-
csaként beszélt az érzelmi intelligen-
ciáról, és azt próbálta átadni a  kö-
zönségnek, hogy az IQ mellett az 
embereknek van más intelligencia tí-
pusa is. Ez sokkal nagyobb mérték-
ben befolyásolja a  boldogulásunkat, 
a  sikerességünket, a  tanulásunkat, 
a  kapcsolatainkat, a  személyiségünk 
fejlődését. Ez az érzelmi intelligencia, 
ami egy nevelhető terület. Egyszerű 
eszközökkel lehet hozzányúlni ehhez 
az érzelmi hálóhoz, amely minden 
emberben megtalálható lehetőség. 
a  beszélgetés, a  szituá ciós játékok, 
a  művészet, az éneklés, az együttlét 
legkülönbözőbb formái is ide tartoz-
nak. Olyan hétköznapi dolgok ezek, 
melyekhez nem kell elutazni, vagy 

különböző fejlesztési foglalkozáso-
kon részt venni, de ennek ellenére 
időigényesek. A mindennapokban 
természetesnek vesszük, hogy lesz 
empátia, együttműködés, kapcso-
lódó képesség, tűrőképesség, rugal-
mas problémamegoldás, kreativitás, 
melyek mind érzelmi intelligencia-
készségek. Hogyha ezeket nem ne-
veljük, akkor nem fejlődnek ki, nem 
működnek.

Uzsalyné Pécsi Rita azt tanácsol-
ja a  szülőknek, tanároknak, veze-
tőknek, hogy a  készségfejlesztés ne-
velési módszereire hagyjanak időt. 
Kevesebb ismerettel, mélyebben, több 
élménnyel átjárva kell átadni a  tu-
dást. A magyar agykutatók mutattak 
rá arra, hogy a hosszútávú memóriába 
is csak az jut be, amit az élmény le-
pecsétel.

szabó zoltán 

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!

Együttműködő közösségek 
az egyházmegyében
Uzsalyné Pécsi Rita elmondta, már 
a pandémia előtt kezdődött az 
együttműködés az egyházmegyei 
Családegyetemmel. A gyulai ál-
lomást Orosháza, Szarvas, Hód-
mező vásárhely és Szeged előzte 
meg. Nyitott, eleven, együttmű-
ködő közönséggel, közösségek-
kel találkozott az előadásai során. 

Hálásak az emberek, hiszen a visz-
szajelzések is azt mutatják, hogy 
az érdeklődők alkalmazzák az elő-
adásokban hallott módszereket. 
Sokszor csak megerősítésre van 
szüksége az embereknek. Egy egész 
életre szóló tapasztalatokat, eszkö-
zöket lehet gyerekeink és a ránk bí-
zottak kezébe adni.
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Karsai Gyöngyi és Böginé Barna Veronika kapták 2021-ben a hittanári életműdíjat

Idén két hittanár, Böginé Barna Veronika 
és Karsai Gyöngyi vehette át a tanévzá-
ró ünnepségen a Szeged-Csanádi Egyház-
megye Pro Catechesi-díját.
Egésznapos rendezvénysorozattal bú-
csúztatták a tanévet a Szeged-Csa ná-
di Egyházmegye hitoktatói, amely-
nek díszvendége Zsuffa Tünde író, 
a  Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszus kommunikációs igazgatója 
volt. Beszédében a  szeptember 5. és 
12. között Budapesten zajló, katolikus 
világeseményen való aktív részvételre 
buzdított minden résztvevőt.
– A kongresszus számomra maga a hit 
és a  hazaszeretet. A magyar nem-
zet és a  Kárpát-medencei magyarság 
egymásra találása. A lehetőség, hogy 
megmutassuk, hogy nem véletlenül 
neveztek bennünket már a középkor-
ban a kereszténység védőbástyájának, 
majd pedig 1938-ban Pacelli bíboros 
a  kereszténység utolsó védőbástyájá-
nak – fogalmazott.
Hangsúlyozta, a  legfontosabb, hogy 
őseink örökségét ne hagyjuk elveszni.
– Abban bízom, ha sokan leszünk 

Budapesten, akkor a  külföldnek, 
amely állandóan arról ír, hogy meny-
nyire megosztottak vagyunk és mi-
csoda gyűlölethadjárat folyik Ma-
gyar országon, be tudjuk bizonyítani, 

hogy ez nem így van. Újra elő tud-
juk idézni az emlékeket, ahogy húsz 
évvel ezelőtt beszéltek rólunk, mikor 
még erős hitünket és nagy vendég-
szeretetünket méltatták – mondta az 
írónő, aki egy évtizeden keresztül te-
vékenykedett a bécsi magyar nagykö-
vetség sajtófőnökeként.
A tanévzáró ünnepség szentmisé-
vel zárult, amelyet Kiss-Rigó László 
püspök celebrált. A szentmisét kö-
vetően Serfőző Levente, az egyház-
megye oktatási helynöke átadta a Pro 
Catechesi-díjakat, amellyel évről évre 
a  hitoktatásban és a  közösségi élet 
szervezéseben nyújtott kimagasló 
szolgálatot ismeri el az egyházmegye. 
Ebben a tanévben két hitoktatót mél-
tattak a  kitüntetéssel. Böginé Barna 
Veronikát, aki előbb a  Ka lo csa-Kecs-
ke mé ti Fő egyházmegye területén, 
2006 óta Domaszéken, két esztende-
je pedig az alsóvárosi plébánián is hit-
oktatóként tevékenykedik. Rajta kívül 
Karsai Gyöngyit, aki előbb Sarkadon, 
jelenleg Gyulán tevékenykedik fárad-
hatatlanul az ifjúságért hittanárként.

koós kata
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Az apró segítség sokszor fontosabb, mint nagy dolgokat véghezvinni

Negyedszázad a karitászban
Ancsin Pálné 1995-ben kezdte el a szolgálatot a békéscsabai Páduai Szent Antal-
templom karitász csoportjában, ahol nem sokkal később vezetői megbízást kapott. 
Azóta folyamatosan ellátja ezt a feladatot. Az idén 86 éves Annuska határozott ked-
vessége fogalom már az egyházmegyei szervezetben. Közvetlensége segít az embe-
reknek megnyílni, szívesen osztják meg bajaikat vele, és ő mindent megtesz, hogy 
eljárjon az érdekükben. Hitvallását a következő mondattal foglalja össze: Sokszor az 
apró dolgokban adott segítség fontosabb, mint nagy dolgokat véghezvinni.

Karitász

– Olyan teremtés vagyok, hogy ha valaki hozzám fordul 
segítségért, én segítek. Még általános iskolás voltam, ami-
kor a Jaminai templom felújítására gyűjtöttek. A kapuci-
nus atyák, akik a  lebombázott templomban szolgáltak, 
szinte családtagoknak számítottak nálunk. Természetes 
volt, hogy a gyűjtésben is segítettem: teát szolgáltam fel, 
süteményt osztottam, csináltam, amit rám lehetett bízni, 
hogy szaporodjon a pénz. Később, amikor a gyerekeim is-
kolások lettek, mindig dolgoztam a szülői munkaközös-
ségben is. Így aztán, amikor 25 évvel ezelőtt kihirdették 
a templomban, hogy akik éreznek magukban erőt és sze-
retetet a karitatív munkához, azok jöjjenek a csoportba, én 
mentem. Örömmel fogadtak, nem sokkal később a tagok 
megszavazták, hogy én legyek a csoportvezető. Azóta ott 
vagyok – meséli elhivatottságáról Annuska néni.
A kezdetekről úgy fogalmaz, amikor átvette a  veze-
tést, „még se pénz, se posztó nem volt”, most azonban 
a  szegedi egyházmegyei karitász központ sok minden-
ben segíti a munkájukat. Az általa vezetett csoportról azt 
mondja: önellátók, mindig össze tudják hozni azt, ahol 

felesleg van azzal, ahol szükség. Példát is említ az ilyes-
fajta gondoskodásra: egy idős bácsi költözésekor felaján-
lotta a kertben, a ház körül használatos holmikat – kapa, 
kasza, gereblye, miegymás – amit egy sokgyerekes, fiatal 
vidéki családhoz juttattak el.
– A segítségadásban az a jó – mondja –, hogy terjed. Itt 
a házban, ahol lakom, volt három család, akitől össze-
szedtük, ami jó állapotú, használt holmi, de már nem 
kell: evőeszköz, edények, ruhák, még egy kismama 
is adott olyan babaholmikat, amit kinőtt a  gyermeke. 
Akiknek segítő szándékkal mindezt elküldték, azok ké-
sőbb arról számoltak be, hogy még legalább három csa-
ládnak jutott az adományból, mert ami nekik nem kel-
lett, azt továbbadták másoknak. 
Persze a  templomi életben is mindig akad tennivaló, 
amiben szintén részt vállalnak Annuska néniék annak 
ellenére, hogy mindannyian idősek már. Amikor fiata-
labbak voltak, a templom takarításában is sokat segítet-
tek, de ha vendégek jönnek, az ellátásukban, fogadásuk-
ban a ma napig számíthat rájuk a plébánia.
– A templom felújításakor például az én drága párommal 
csináltuk az összes kárpitos munkát: ülőpárnákat készí-
tettünk a padokra, újrahúztuk a bútorokat, de még a szé-
kek fa ré szeit is megjavítottuk – meséli.

– Az olyan példamutató emberek alkotják a katolikus ka-
ritász erejét, mint Annuska néni – mondja a békéscsabai 
csoport vezetőjéről Kothencz János, a szervezet egyház-
megyei koordinátora. – Pótolhatatlanul fontos munkát 
végeznek önkénteseink, ők a Gond viselés kinyújtott kar-
jai, akik bizalomra épített kapcsolatot tartanak az eleset-
tekkel. Egy helyi karitász csoport akár a saját lehetőségeit 
kihasználva is tud segíteni – mint ahogyan azt Annuska 
néniék is teszik. Ha az nem elég, hozzánk fordulhatnak. 
A dologi segítségadáson túl lelkileg is támogatják a rászo-
rulókat, ez ugyanolyan fontos része a munkánknak, mint 
a szükségletek feltárása, vagy az adományok szétosztása 
– ez az, amivel a katolikus egyház segélyszervezeteként 
többet tudunk adni, mint mások.

Ancsin Pálné munkája elismeréseként 2018-ban 
Caritas Hungarica-díjat kapott

Karsai Gyöngyi és Böginé Barna Veronika kapták 2021-ben a hittanári életműdíjat
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Szolgálatnak tekintik 
a gondoskodást
A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató fenntar-
tásába kerül június 30-tól a fővárosi nevelőszülői há-
lózat. A Szeged-Csanádi Egyházmegye szervezete így 
már összesen 7000 gyermekvédelmi gondoskodásban élő 
fiatal sorsáért felel.
A Szent Ágota Gyermekvédelmi 
Szolgáltató 2011-ben történt alapítá-
sa óta folyamatosan, több lépcsőben 
vesz át az államtól, az állam kérésére 
közfeladat-ellátást. A szolgáltató sze-
retetteljes közösséget, családias, sze-

mélyre szabottabb törődést nyújt a rá-
bízottaknak. 
– 1997 óta folyamatos az a kormány-
zati ciklusokon átívelő törekvés, hogy 
a szociális szakellátásban a történelmi 
egyházak és a civil szervezetek minél 

nagyobb szerepet vállaljanak. A civil 
és egyházi fenntartású szolgáltatók 
bevonása a  szociális gondoskodásba 
a rendszerváltás legnagyobb hozadé-
ka, mert ezzel oda került a  feladat, 
ahonnan korábban elvették, ahonnan 
államosították – magyarázta Kothencz 
János, a Szent Ágota Gyermekvédelmi 
Szolgáltató főigazgatója. Hozzátette, 
a társadalom el is várja az egyháztól, 
hogy a legnehezebb helyzetben élők-
kel foglalkozzon.
–  A felkérésnek a  Szeged-Csanádi 
Egyházmegye azért tesz eleget, mert 
szolgálatnak tekinti a  gondoskodást. 
A Szent Ágota Gyermekvédelmi 
Szolgáltatót éppen ezzel a céllal ala-
pította tíz évvel ezelőtt Kiss-Rigó 
László, a  Szeged-Csanádi Egy ház-
megye püspöke.
A szegedi székhelyű intézmény tíz 
éve jelen van Pest megyében és a fő-
városban is. Jelenleg már többszáz fős 
nevelőszülői hálózatot működtet ott. 
A  szaktárca felkérése alapján 2021. 
június 30-tól fenntartásukba kerülő – 
a jelenleg még a Fővárosi TEGYESZ, 
illetve a  Cseppkő Gyermekotthoni 
Központ működtetésében lévő – ki-
sebb szolgáltatási egység ehhez a há-
lózathoz fog csatlakozni. A mostani 
fenntartóváltás összesen 115 nevelő-
szülőt és 300 gyermeket érint. 
Kothencz János kifejtette, a  Szent 
Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 
várja a  június 30-val csatlakozó ki-
sebb hálózatokat is közösségébe, 
amelynek célja és feladata a családját 
vesztett gyermek szeretetteljes elfo-
gadása, támogatása, segítése.

hajó edina

Tóth Ferencné Eta 21 éve nevelőszülő Pest megyében, hét kamaszt nevel. 
Tavaly nyáron kerültek a Szent Ágotához, amit nem bántak meg, a szolgáltató minden 
programjában részt vesznek

A csoport a kezdetek óta kéthetente uzsonnát ad a haj-
léktalanoknak. Ezt még a  járvány idején sem hagyták 
abba. Ilyenkor szendvicset készítenek, csomagolnak 
nekik, kávéval kínálják őket.
– Most éppen zajlik egy melegétel osztásra szóló pályá-
zat is, rászorulók részére. Abban is benne vagyunk, hat 
héten át gondoskodunk róluk, hetente kétszer. Ott én 
vagyok az íródeák, viszem az adminisztrációt, a töb biek 
meg osztanak. Olyan lelkes kis társaságom van, öröm 

velük dolgozni – mondja mosolyogva Annuska, majd így 
zárja az összegzést:  
– Az elmúlt több mint 25 évben nagyon sok segítséget 
adtunk. Amíg a Jó isten enged mozogni, addig én csiná-
lom. A vérnyomáscsökkentőn kívül más gyógyszert nem 
szedek, amíg tudok jönni-menni, addig megyek és segí-
tek, mert örülök, ha hallom, hogy  „Ha itt van Annuska 
néni, akkor minden rendben!”

varga márta

�
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A gyermekvédelmi 
gondoskodásban élőkért 
tartottak misét
Egyházi áldást kapott a Szent Ágota Gyermekvédelmi 
Szolgáltató egyik nevelőszülői tanácsadó területi iro-
dája. Ide járnak rendszeresen különböző programokra 
a  szolgáltató Kiskunfélegyházán és annak körzetében 
élő nevelőszülői és a gyermekvédelmi gondoskodásban 
élő gyermekek.

– Szolgáltatónk fenntartója a Szeged-
Csanádi Egyházmegye, hivatásunk 
és tevékenységünk katolikus ke-
resztény ihletésű. Fontos számunk-
ra, hogy az egyházunk gyakorlata 
szerint Vízkereszt ünnepéhez kötő-
dően, vagy költözés, felújítás után is 
kérjük hajlékaink, munkahelyeink 
megszentelését. Sok lakásszentelést 
követően ez az első irodaszentelé-
sünk, amelyet az itt működő nevelő-
szülői tanácsadók álmodtak meg, 
majd ezután közösen megszerveztük 
– mondta el Daám Tibor, a szolgálta-
tó pasztorációs divíziójának vezetője.
A kiskunfélegyházi tanácsadó iroda 
tavaly ősszel költözött a Szent István 
térre. A Szent István-templom kö-
zelsége, valamint az egyházi fenn-
tartás is ösztönözte Magyarné Bussay 
Ágnes és Kopjásné Dóczi Gabriella 
nevelő szülői tanácsadókat, hogy az 
iroda megszentelésén munkálkodja-
nak.
–  Kinőttük a  korábbi helyünket, itt 
a  templomkerttel szemben egy csa-
ládias kis irodát alakítottunk ki, ide 
járnak rendszeresen a  nevelőszülők 
és a  gyermekvédelmi gondoskodás-
ban élő gyermekek. Itt részt vehet-
nek szervezett élménypedagógiai, 
sport, kreatív és fejlesztő programo-
kon, valamint találkozhatnak vér-
szerinti családtagjaikkal is – mondta 
Kopjásné Dóczi Gabriella.

–  Sokan azt gondolják, azért, mert 
egyházi szolgáltató vagyunk, nálunk 
kötelező vallásosnak lenni, pedig ez 
nem így van. Ugyanakkor élménype-
dagógiai és pasztorációs tevékenysége-
ken keresztül orientáljuk a gyerekeket, 
ahol megismerkedhetnek az evangé-
lium tanításaival. Éppen ezért, nagyon 
örülünk az olyan kezdeményezések-
nek, mint például ez az irodaszente-
lés, amelynek ötlete kis kun félegyházi 
nevelőszülői tanácsadóinktól szárma-
zik. Jó látni, hogy az ebben a körzet-
ben élő nevelőszülők és gyermeke-
ik is nagy számban vettek részt ezen 
az eseményen – emelte ki Kothencz 
János, a Szent Ágota Gyermekvédelmi 
Szolgáltató főigazgatója. 
Hajagos Gyula esperes, érseki taná-
csos, plébános szentelte meg az iro-

dát. Hangsúlyozta, a házszentelés ma 
már egy ünnep, annak a közösségnek 
az ünnepe, aki ezt kéri.
–  A Szent Ágota Gyermekvédelmi 
Szolgáltató méltó Isten áldására és 
szüksége is van rá. Ez a közösség erőt 
ad azoknak, akik vállalják a  gyer-
mekvédelmi gondoskodásban élő 
gyerekek gondozását. A nevelőszülők 
tudják, nincsenek magukra hagyva, 
ott van mögöttük egy szervezet.

Az eseményen a  szolgáltató vezetői 
és munkatársai mellett nevelőszü-
lők és gyermekek is részt vettek. Pesir 
Zoltánné 24 éve nevelőszülő, jelenleg 
öt gyermeket nevel.
–  Nem voltam még házszentelésen, 
ám azt gondolom, van jelentősége, 
fontos esemény. Örülünk, hogy itt le-
hettünk. Gyakran járunk az irodába 
beszélgetni a tanácsadókkal vagy fog-
lalkozásokra a  gyerekekkel, ők is jól 
érzik itt magukat – részletezte.
Az irodaszentelést követően a  Szent 
István-templomban szentmisét mu-
tattak be a gyerekek és a munkatársak 
aktív közreműködésével. A szentmi-
sét Hajagos Gyula atya a  szolgálta-
tó nevelőszülőiért, a gyermekvédelmi 
gondoskodásban lévő gyermekekért és 
munkatársakért ajánlotta fel. h. e.
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A gyermekek és a családok 
védelemért kiáltanak
A Biblia újszövetségi részének talán legszebb sorai, 
amelyekben Jézus a gyermekekről, azok szeretetéről és 
tiszteletéről szól, ami az Írásban többször is előfordul. 
Ezzel egyidőben keményen elítéli azokat, akik a védte-
len kicsiket megbotránkoztatják és félrevezetik.
A tanítványok versenyeznek, hogy ki 
lesz a legnagyobb a mennyek országá-
ban. Jézus erre egy gyermeket hívott 
oda, és rámutatva így szólt: „Bizony 
mondom nektek, ha nem változtok meg, 
és nem lesztek olyanok, mint a gyerekek, 
nem mentek be a  mennyek országába. 
Aki tehát megalázza magát, mint ez 
a  gyerek, az a  legnagyobb a  mennyek 
országában. Aki befogad egy ilyen gyer-

meket az én nevemben, engem fogad be. 
De aki megbotránkoztat csak egyet is 
ezek közül a kicsik közül, akik hisznek 
bennem, jobban járna, ha malomkövet 
kötnének a nyakába és a tenger fenekére 
vetnék.” (Mt 18,3-6)
Egy másik helyen, Márk könyvében 
pedig: „Hagyjátok mondotta –, hadd 
jöjjenek hozzám a kicsinyek, ne akadá-
lyozzátok őket, ilyeneké a mennyek or-

szága. Igazán mondom nektek, aki nem 
úgy fogadja az Isten országát, mint egy 
gyerek, nem jut be oda. Azután ölébe 
vette, és kezét rájuk téve megáldotta 
őket.” (Mk 10,13-16)
A Biblia ezen megrendítő sorai jut-
hatnak eszünkbe, amikor egy-egy 
botrányos, szexuális tartalmú te-
levíziós műsor kapcsán a  gyerme-
kes szülőkben fellángol a  féltő, óvó 
szeretet. De ugyanezen aggodalmak 
izzhatnak fel bennünk, amikor nap 
mint nap, óráról órára, ömlesztve, 
mint a csapból a víz, áramlik a gyer-
mekek felé papíron és elektronikus 
úton, mobiltelefonon, interneten, te-
levíziós csatornákon, reklámokon, 
tableteken keresztül, ellenőrzés nél-
kül a hamis szexuális ingerek árada-
ta. A kicsinyeket érő korai szexuális, 
félrevezető ingerek hamis képet su-
gallnak a testiségről, a szeretetről.
A keresztény/keresztyén, zsidó, de 
a többi világvallások értékrendjében 
a  szexualitás Isten ajándéka, amely-
lyel a házastársak egymást megaján-
dékozzák, házasságukat megünnep-
lik. Ugyanakkor nyitottak az élet 
továbbadására.
A korai szexuális behatások – nem 
beszélve azok sokszor silány, kö-
zönséges voltáról – torz képet adnak 
a  testi kapcsolatról. Arra buzdítják 
a gyermekeket, hogy idő előtt, a fe-
lelősségtudat kifejlődése előtt, alap-
vető ismeretek nélkül kezdjenek sze-
xuális életet. Ezen gyakorlat velejárói 
a fertőzések, melyeket sokszor nehéz 
vagy lehetetlen kezelni, a  meddő-
ség, koraszülés, terhesség-megszakí-
tások, lelki sérülések és azok életre 
szóló következményei, családok fel-
bomlása, végső soron a  demográfiai 
krízis. Ennek megelőzése, a  felvilá-
gosítás az állam, iskolai, civil, egész-
ségügyi és egyházi intézmények 
együttes fellépésével lehetséges. 

dr. hencz péter  
gyermekorvos
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„Mivel tudjuk, hogy 
a dolgokon lehet változtatni”

a  Vatikánban a  Laudato si’ akcióplatformot, amelynek 
célja, hogy támogassa a katolikus családokat, az egyház-
megyéket, a szerzetesközösségeket, a nevelési és oktatá-
si intézményeket, az egészségügyi és szociális intézmé-
nyeket, továbbá a vállalkozásokat, hogy a következő hét 
év során a  fenntarthatóság jegyében alakítsák át életü-
ket. Az egyének és a közösségek olyan területeken kap-
nak útmutatást, mint a szén-dioxid-semlegesség elérése, 
a műanyag-felhasználás és a húsfogyasztás csökkentése, 
az ökológiai témák beépítése a liturgiába és az oktatás-
ba, az élet minden formájának védelme, a fosszilis ener-
giahordozóktól való függetlenedés és a megújuló energia 
alkalmazása.
A honlap ünnepélyes elindítása alkalmából Turkson 
bíboros, az online felületet létrehozó Átfogó Emberi 
Fejlődés Dikasztériumának prefektusa kijelentette: 
„A 2021-es Laudato si’ hét ismét megmutatta, hogy a kato-
likusok elkötelezettek a közös otthonunk iránti gondoskodás 
mellett és követik Ferenc pápa prófétai vezetését. ... A hívő 
emberek minden eddiginél jobban megértik, hogy ápolnunk 
kell közös otthonunkat, és ezáltal a legkiszolgáltatottabbak-
kal törődünk”.
Joshtrom Isaac Kureethadam atya, a dikasztérium ökoló-
giai irodájának vezetője, a Laudato si’ év egyik főszerve-
zője elmondta: „Nagyon optimisták vagyunk, mivel alul-
ról jövő kezdeményezéseket látunk, és ahogy Ferenc pápa 
gyakran hangoztatja, a  perifériákról”. A szalézi szer-
zetes kiemelt néhány eddigi kezdeményezést, mint 
a Bangladesben megvalósult nagyszabású faültetést vagy 
ún. Laudato si’ kertek létrehozását több helyen, és rá-
mutatott, hogy a  szerzetesrendek elöl járnak az ilyen 
akciókban, például saját indiai szalézi rendtartománya 
a napenergiára tér át.
Szerte a világban különböző kezdeményezések valósul-
tak meg a 2021-es Laudato si’ hét során, például a Fidzsi-
szigeteken élő katolikusok gyümölcsfákat és virágokat 
ültettek, hogy saját élelmiszerbiztonságukat erősítsék, és 
a légköri szén-dioxid-mennyiséget csökkentsék. Számos 
országban Laudato si’ csoportokat szerveztek, amelyek-
nek tagjai online és személyes találkozók alkalmával vi-
tatták meg, hogy mit tehetnek a környezettudatos élet 
érdekében. Máshol szentmiséket, imaalkalmakat és vir-
rasztásokat tartottak a környezetért. A hét során 12 or-
szág 41 újabb katolikus intézménye kötelezte el magát 
a  fosszilis energiahordozóktól való függetlenedés mel-
lett, ezzel már világszerte 250 fölé emelkedett azon egy-
házi intézmények száma, amelyek Ferenc pápa hívására 
karbonsemleges működésre térnek át.

ti

Ez a Ferenc pápa Laudato si’ kezdetű 
enciklikájából vett biztató üzenet volt 
a címe a május 16–25. között megrende-
zett Laudato si’ hétnek, amelynek záró 
akkordjaként elindították a Laudato si’ 
akcióplatformot.
Az Átfogó Emberi Fejlődés Dikasztériuma, a Szentatya 
első önálló enciklikája, a  Laudato si’ megjelenésének 
ötödik évfordulója alkalmából az enciklikának szen-
telt különleges évet hirdetett 2020. május 24-től 2021. 
május 24-ig a közös otthonunkról való gondoskodás je-
gyében. Ennek záró eseménysorozata volt az immár ha-
gyományosan megrendezett Laudato si’ hét, amelyen vi-
lágszerte több tízezer ember vett részt.
Christina Leaño, a Global Catholic Climate Movement 
katolikus klímamozgalom társigazgatója, a Laudato si’ 
hét egyik szervezője szerint a  tematikus hét egyrészt 
a  katolikusok által a  környezetvédelem terén ezidáig 
megvalósított „óriási kezdeményezések” elismerése, 
egyúttal meghívás az erőfeszítések előmozdítására.

A programsorozatba bíborosok, vatikáni vezetők, püs-
pökök, szerzetesek, filozófusok és politikai vezetők is 
bekapcsolódtak. A Fülöp-szigetektől Indián, Kenyán, az 
Egyesült Királyságon át Argentínáig és az USA-ig közel 
200 eseményt regisztráltak a program központi honlap-
ján, a LaudatoSiWeek.org oldalon, ami a 2020-as Laudato 
si’ héthez képest több mint kétszáz százalékos növeke-
dést jelent. Az előadások, liturgikus események, webiná-
riumok és workshopok keretében kutatók, egyházi veze-
tők és hívők is felszólaltak a környezetvédelem mellett.
Az enciklikának szentelt különleges év és a  2021-es 
Laudato si’ hét zárásaként mutatták be május 25-én 
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Tavaly augusztus óta egyetemként 
– mint az alkalmazott tudományok 
egyeteme – működik a  Szeged-Csa-
nádi Egyházmegye által fönntartott 
Gál Ferenc Egyetem. A felsőoktatá-
si intézménynek teológiai, pedagó-
giai, gazdasági, valamint egészség- és 
szociális tudományi kara működik 
a  dél-alföldi régió több városában: 
Szegeden, Szarvason, Békéscsabán és 
Gyulán. Az intézmény névadója Gál 
Ferenc (1915–1998) dogmatikapro-
fesszor, a  Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem rektora. Egyházmegyénk 
felsőfokú képzéseinek gyökere Szent 
István koráig nyúlik vissza.
A csanádi egyházmegye megszerve-
zésére ugyanis az államalapítás ko-
rában került sor. Az 1009-ben lét-
rehozott pécsi püspökség mellett 
egyházmegyénk a másik olyan Szent 
István király alapította egyházigaz-
gatási egység, amelynek – korabeli 
történeti forrásokból – bizonyosan 
ismerjük az alapításának évét (1030). 

Szent Gellért, az egyházmegye első 
püspöke nem feledkezett meg a papi 
utánpótlás biztosításáról, s a tudomá-
nyok és a műveltség terjesztéséről sem, 
ezért a tanulni vágyó fiatalok számá-
ra iskolát hozott létre, amelynek élére 
Walter mestert állította, s amelynek 
megfelelő méretű és elegendő helyi-
ségből álló épületet is rendelkezésére 
bocsátott a püspökség akkori székhe-
lyén, Csanádon. Később helyettesként 
Walter mester mellé került Henrik 
doktor is, aki az olvasást, míg Walter 
a liturgikus éneklést oktatta.
A török időkben azonban elpusztult 
Csanád városa, és elenyészett a  csa-
nádi püspökség is. A tizennyolcadik 
században újjászervezett egyházme-
gye székhelye Temesvár volt, ahol 
szintén megindították a  papnevelést 
is. A Kőszeghy László püspök alapítot-
ta temesvári teológiai főiskola 1806 
szeptemberében nyílt meg. A  törté-
nelmi Magyarország 1918. végi föl-
bomlása következtében a  délkeleti 

vármegyékre kiterjedő csanádi egy-
házmegye területi integritása is meg-
szűnt. Az ezt az állapotot jogilag rög-
zítő és véglegesítő 1920. június 4-én 
megkötött trianoni békeszerződés 
értelmében a  csanádi püspökség hi-
vatalosan is három állam – Románia, 
a  Szerb–Horvát–Szlovén Királyság 
és Magyarország – területére került. 
A  trianoni Magyarországot mind-
össze az egyházmegye területének 
tizenhárom százaléka (562 négyzet-
kilométer) illette, amelynek a  har-
minchárom plébániáján működő pap-
ság mintegy százkilencvenezer hívőt 
szolgált.
A Temesvárról elűzött és Szegeden 
új egyházmegyei központot szerve-
ző Glattfelder Gyula csanádi püspök 
a  papi utánpótlás biztosítására hit-
tudományi főiskolát szervezett. Az 
Apostoli Szentszék egyetemekért és 
szemináriumokért felelős kongregá-
ciója 1930 augusztusában hagyta jóvá 
a  szegedi papnevelde alapszabályait 
(statútumait). Szeptemberben a  je-
zsuiták vezetésével megindult az ok-
tatás. A harminchárom papnövendék 
szeptember végén költözött be: húsz 
csanádi, öt nagyváradi, három szat-
mári, három kassai és két rozsnyói 
egyházmegyés kispap. Az utóbbi 
két csonka egyházmegye nem vállalt 
részt az építés költségeiből, de az in-
tézmény fönntartását támogatta, míg 
a  nagyváradi és a  szatmári püspök-
ség – amelyeknek, ha központja nem 
is, de területének egy része Magyar-
ország része maradt 1920 után – 
anyagilag is hozzájárult a  szeminá-
rium építéséhez. Glattfelder Gyula 
csanádi püspök 1930. október 1-jén 
áldotta meg a  szemináriumépületet, 
amely ma a Gál Ferenc Egyetem sze-
gedi épülete.

miklós péter

História

A szeged-csanádi egyházmegyei oktatás évezredes múltja

A keresztény jövő
 szolgálatábanIdén először egyetemként zárta a tan- 

évet a Szeged-Csanádi Egyházmegye  
fönntartásában működő és a dél-alföldi régió több
városában is képzési hellyel rendelkező felsőoktatási in-
tézmény, a Gál Ferenc Egyetem, amelynek elődje mint-
egy ezer évvel ezelőtt jött létre.

A szegedi hittudományi főiskola kápolnája 1938-ban
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101 éve írták alá a trianoni békediktátumot

A Nemzeti Összetartozás Napja
A százegy éve, 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátum példátlanul sú-
lyos vesztesége a  magyarság történetének, amelynek következményei közé tartozott 
a kolozsvári egyetem és a (temesvári) csanádi püspöki központ Szegedre kerülése is. 
2010 óta június 4. a Nemzeti Összetartozás Napja, amely arra emlékeztet bennün-
ket, hogy a Kárpát-medencei és a világban szétszórt magyarság lélekben összetartozik.
A magyar történelem számos gyászos pillanata és renge-
teg megpróbáltatása között egyedülállóan tragikus he-
lyet foglal el a trianoni békediktátum, amelynek hatásai 
és következményei mind a  mai napig érezhetőek. Már 
csak ezért sem szabad soha feledésbe merülnie. Az, hogy 
egy háború után a vesztes fél-
nek jóvátételt kell fizetnie, s 
gazdasági és politikai, vala-
mint területi engedményeket 
kell tennie a győztesnek, ter-
mészetes, az azonban, hogy 
egy ezeréves, mind közigaz-
gatásilag, mind természet- 
és gazdaságföldrajzilag egy-
séges európai államot egyik 
napról a másikra területében 
radikálisan lecsökkentsenek, 
szinte példa nélküli a  világ-
történelemben.
Az 1920. június 4-én aláírt 
trianoni békeszerződés értel-
mében a  történelmi Magyar 
Királyság területe egyhar-
madára csökkent, s elveszí-
tette termőföldjeinek, illet-
ve nyersanyag  lelő helyeinek 
és ásvány kincs készleteinek 
jelentős részét. A Kárpát-
medence magyarajkú lakos-
ságának egy része idegen or-
szágok uralma alá került, ahol 
az újonnan létrejött, illetve je-
lentősen megnövekedett terü-
letű szomszédos államok ve-
zetése nem nézte jó szemmel 
a magyarokat, különösen nem 
az államigazgatásban dolgozókat, a pedagógusokat, a va-
gyonosabb gazdákat és polgárokat, akikben lehetséges el-
lenséget láttak, ezért igyekeztek őket elüldözni, vagy jo-
gaikban és tulajdonukban korlátozni.
Ezen törekvések jegyében űzték el Kolozsvárról 1919-
ben a  Ferenc József Tudományegyetemet, a  mai szege-
di egyetem elődjét, amely két évvel később, éppen száz 

esztendeje kezdte meg működését a  Tisza-parti város-
ban. De a romániai magyarság üldöztetése ellen föllépő 
Glattfelder Gyula csanádi püspöknek is távoznia kellett 
temesvári székhelyéről 1923 tavaszán, s ezután volt kény-
telen letelepedni Szegeden. Így lett a város felsőoktatá-

si és egyházmegyei központ. 
Azt sem szabad elfelejte-
nünk, hogy a mai Csongrád-
Csanád megye Marostól 
délre eső része, amely szintén 
a  Szeged-Csanádi Egyház-
me gyé hez tartozik – Új-
szegedtől Kis zom borig – 
szerb megszállás alatt volt 
egészen 1921 augusz tusáig, 
vagyis a trianoni béke aláírá-
sa után még jó egy évig.
Június negyedike 2010 óta 
a Nemzeti Összetartozás Napja: 
jelképezve, hogy a világ bár-
mely táján élő magyarság 
összetartozik, válasszák el 
bármilyen határok a nemzet-
részeket. Tavaly ezen a napon 
vette fel a  Szeged székhe-
lyű közigazgatási egység 
a  Csong rád-Csanád megye 
nevet, s ezzel a magyar álla-
miság történelmi emlékeze-
tének és a helyi – az egykoron 
Makó székhelyű csanádi ré-
gióban megfigyelhető – iden-
titásőrzésnek is nagy szol-
gálatot tett. A Szent István 
korában alapított Csongrád 
és Csanád vármegye nevé-

nek – s ez utóbbival egyházmegyénk nevének – a megye 
hivatalos elnevezésében való továbbélése a  magyarság-
nak, mint keresztény államszervező erőnek a  történel-
mi hagyományaira kell hogy emlékeztessen bennünket, 
valamint arra is, hogy a Kárpát-medencei és a világban 
szétszórt magyarság lélekben – a trianoni békediktátum 
után százegy évvel is – összetartozik. m. p.

Szeged egykori Trianon-emlékműve. A Délvidéki Országzászló 
a Dugonics téren az 1930-as években
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Bajnoki címet 
ünnepelhettek
Nagyszerűen zártak a Szeged-Csanád Grosics Akadé-
mia utánpótlás csapatai egy átlagosnak közel sem ne-
vezhető év után. A koronavírus járvány miatt beveze-
tett korlátozások minden csapat életét megnehezítették, 
de a szegediek a nehezített pályán is állták a sarat, több 
korosztály bajnoki címet szerzett
Első lett a  kiemelt U12-es és U13-
as bajnokság dél-keleti csoportjában 
a  Szeged-Csanád Grosics Akadémia 
együttese, mindkét gárda magabiz-
tosan, jó teljesítményt nyújtva söpörte 
be az első helyet. 
Ennél is nagyobb jelentőséggel bír az 
U14-es gárda bajnoki címe. A fiúk 
végig nagy csatában voltak a  rivális 

Békéscsabával, de fejben is jól bírták 
az erőltetett menetet, és 28 for duló 
alatt 80 pontot gyűjtve, veretlenül 
szerezték meg az első helyet. A csapat 
vezetőedzője, Retek Flórián is a  csa-
baiak elleni nagy csatákat emelte ki. 
–  Szegeden 2–0-ra vezettünk, de 
az utolsó percekben szépített, majd 
egyenlített az ellenfél. A békéscsa-
bai visszavágón ők vezettek 2–0-ra, 
de egy nagy hajrában végül egyenlí-
tettünk, így itt is 2–2-re végzett a két 
gárda. Ahogy mi, úgy ők is legyőztek 
mindenki mást, így a különbséget az 
jelentette, hogy a gyulai testvércsapa-

tunk felülmúlta őket, így mi három 
ponttal többet szerezve elsők lettünk.
A szakember hangsúlyozta, a  játéko-
sok menet közben igazi csapattá, erős 
közösséggé formálódtak, és többször is 
nagy mentális erőről tettek tanúbizony-
ságot. Az itt megszerzett tapasztalatok 
biztosan jól jönnek majd a jövőben, hi-
szen a bajnoki cím megszerzésével ez 

az együttes jövőre immár az U15-ösök 
között az ország legjobbjai ellen, az 
NB I-ben szerepelhet. 
Az akadémia mostani U15-ös gárdája 
a második helyen végezve osztályozón 
harcolhatta volna ki az NB I-es tagsá-
got, ám a Sajóvölgye elleni siker után 
tizenegyesekkel alulmaradtak a szent-
endrei Dunakanyarral szemben. 
Az elért eredmények kapcsán elége-
dett lehetett Halász László szakmai 
vezető, aki hangsúlyozta, az U14 sike-
re új státuszt biztosít nemcsak a  csa-
patnak, hanem az egész akadémiának. 
Ha előrelépés nem is történt, de a ki-
emelt bajnokságban futballozó U16, 
U17 és U19 hozta a kötelezőt, vagy-
is az idősebb korosztályok eseté-
ben a  továbbiakban is a  legjobbak 
közé tartoznak majd a  szegediek. 
Halász László emlékeztetett, a  kö-
zelmúlt eredménye, hogy a  Szeged-
Csanád Grosics Akadémia a Magyar 
Labdarúgó Szövetség és a  Double 
Pass belga tanácsadó cég átvilágítá-
sa után „Tehetségközpont” besorolást 
kapott, ami a presztízs mellett anyagi 
elismerést is jelent.  cs. á.
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Sikeres toborzót tartottak Gyulán

Első körben hatvan fiatal vett részt a Szeged-Csanád Grosics Akadémia gyulai telephelyének 
toborzóján. Az eseményre az ország több pontjáról érkeztek fiatalok, hogy a különböző, az 
alkalmasságot felmérő tesztek által bebizonyosodjon róluk, képesek lehetnek a későbbi, 
magas szintű labdarúgásra, és a gyulai divízió kötelékébe kerülhetnek. 
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Zarándoklat Óföldeákra
Negyedik alkalommal szerveztek zarándoklatot az óföl-
deáki erődtemplomba. A zarándokok egyik csoportja 
idén is gyalog tette meg huszonöt kilométeres utat, míg 
Makóról ugyancsak gyalogos zarándokok érkeztek a ta-
lálkozó helyszínére. A járvány miatt a nagyobb tömeget 
vonzó programokat nem tartották meg. 
A szentmisét szabadtéren ünnepelték, melyet Kiss-Rigó 
László püspök mutatott be. Homíliájában felidézte az 
emléknap történetét és annak történelmi jelentőségét.
–  Egy olyan világban, amikor az európai keresztény-
ség identitása veszélybe került és a muszlim világ meg-
támadta a  helyi, többezer éves kultúrát és a  keresztény 
vallást, V. Piusz pápa, illetve a kontinens vezetői Mária 
közbenjárását kérték. A pápa Mária, keresztények segítsé-
ge megszólítással buzdított imádságra, majd ettől kezd-
ve a megszólítás a Lorettoi litánia fohászai közt szerepel. 
A történelmi események bizonyítják, hogy az Isten any-

jához intézett imádság meghallgatásra talál, Mária köz-
benjár és segít – mondta a főpásztor.
A zarándoklat alatt összegyűlt hívek megemlékeztek 
Bálint Sándor példamutató életéről, a családjához fűződő 
hűségéről, valamint a  szentmisében együtt imádkoztak 
a hitvalló tudós boldoggá avatásáért.

Szentháromság szobrot állítottak 
Békéscsabán
A békéscsabai társszékesegyháztól indultak a  zarándo-
kok május 30-án a  város másik pontjára, a  Damjanich 
és a Wesselényi utca kereszteződésében felállított Szent-
három ság szoborhoz. A megyeszékhely új köztéri mű-
alkotását már korábban felállították, de a felszentelésére 
a járvány miatt csak májusban kerülhetett sor. 
Az eseményen Cs. Tóth János művészettörténész az ava-
tás egyedülálló voltát hangsúlyozta, arról beszélt ugyanis, 
hogy nagy esély van arra, hogy 1948 óta Magyarországon 
ez az első új Szentháromság szobor. A református és az 
evangélikus gyülekezet képviselői mellett Szigeti Antal 
katolikus esperes plébános szólt a  megjelentekhez, ő is 
a szoboravatás jelentőségét hangsúlyozta. 

A mű elkészítése a  kötegyáni Szőke Sándorhoz fűző-
dik, számára egy több hónapon át tartó folyamat volt 
a Szentháromság szobor megalkotása. Létrejöttét jórészt 
kormányzati támogatás tette lehetővé, de a helyi szerep-
vállalás jelentősége sem elhanyagolható, a mű felállítását 
Szatmári Csaba kezdeményezte.
A napjainkban már ritkaságszámba menő alkotás talap-
zatán három, a magyar történelemből ismert szent jelenik 
meg, István, Imre és László. A Szentháromság ábrázolá-
sa mellett a kereszt is végigfut a szobor törzsén, de a tria-
noni békediktátumot is felidézi.

Emléktáblát szenteltek Apor Vilmos 
püspökké avatásának 80. évfordulója 
alkalmából
Pünkösdhétfőn a  plébánosi szolgálatát Gyu lán kezdő 
Apor Vil mosra emlékeztek a gyulai Ná di Boldogasszony-
templom ban. 
Apor Vilmos életútját Iványi László kanonok idézte fel. 
Az Apor-búcsún elhangzott, hogy a 20. század történel-
mének voltak olyan hősei, akiknek a nevét a rendszervál-
tás előtt évtizedeken keresztül ki sem volt szabad mon-
dani. Közéjük tartozott Apor Vilmos is.
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– Évtizedeken keresztül hallgatni kellett Apor Vilmos-
ról. Áldott emléke mégsem ment feledésbe. Apor Vil-
mos példája legyen vonzerő mindenki számára, hogy 
mindig készek legyünk másokra figyelve végezni szol-
gálatunkat, hivatásunkat. Emellett ne féljünk az áldo-
zatok meghozataláról sem – fogalmazott Iványi László 
kanonok. A kórházban feljegyezték Apor Vilmos utolsó 
szavait, amelyben a püspök mint egy jó pásztor búcsú-
zott a nyájától. Ezek a szavak több évtized távlatából ma 
is aktuálisak. Minden papnak, hívőnek, kereszténynek 
szólnak.
„Még egyszer üdvözlöm papságomat. Legyenek hűek az 
egyházhoz, hirdessék bátran az evangéliumot! Segítsenek 
romjaiból fölépíteni szerencsétlen magyar hazánkat! 
Vezessék vissza az igaz útra szegény félrevezetett népün-
ket! Fölajánlom összes szenvedéseimet engesztelésül a  saját 
bűneimért, de fölajánlom papjaimért, híveimért, az ország 
vezető embereiért és ellenségeimért. Kérem Istent, ne tulaj-
donítsa nekik bűnül azt, amit elvakultságukban az egyház 
ellen tesznek! Fölajánlom szenvedéseimet az édes magyar 
hazáért és az egész világért! Szent István könyörögj sze-
gény magyarokért!”
A szentmisét követően felszentelték azt a táblát, melyet 
Apor Vilmos püspökké avatásának 80. évfordulója alkal-
mából állítottak a Nádi Boldogasszony-templom bejára-
tánál. Az esemény zárásaként az Apor Vilmos Katolikus 
Óvoda növendékei adtak műsort.

Mentők napi szentmisét tartottak 
Móravároson 
Az Úr mennybemeneteléről és a  mentők napjáról em-
lékezett Fazakas Attila plébános a  móravárosi Szent 
Kereszt-plébánián celebrált szentmiséjén, melyet or-
vosok, mentők, egészségügyi dolgozók és elhunyt baj-
társak tiszteletére tartott. Az eseményen felidézték az 
Úr mennybemenetelének történetét, amelyről Fazakas 
Attila azt mondta, szembesít mindannyiunkat keresz-
tény életünk végső céljával.
–  Törekedjünk úgy megvalósítani a  szeretet törvényét, 
hogy azt halálunk után örök üdvösséggel jutalmazza meg 
– fogalmazott a  plébános. Mint emlékeztetett, hazánk-
ban jelenleg 230 mentőállomáson hétezer mentődolgozó 

szolgál, akiknek a hivatásukhoz a  szaktudás mellett ko-
moly lelkierőre is szükségük van. Értük imádkoztak közö-
sen a szentmisén, melyen személyesen is részt vett Zentay 
Attila, az Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális 
Mentőszervezetének orvos igazgatója, Szakács Károly fő-
ápoló és Hangai József kommunikációs munkatárs.
A plébános kiemelte, vannak olyan hivatások, amelyek 
a szeretet képviseletét testesítik meg. Ilyenek a mentők is, 
akik akár saját életüket is kockára téve törekednek a nap 
huszonnégy órájában megmenteni mások életét. 

Csodagyűjtő ládát kapott az aradi 
Szent Gizella-plébánia
Boldog Gizella királynéhoz, Szent István király hitvesé-
hez intézett fohászokat és köszöneteket gyűjtenek abba 
a  ládába, amelyet a  Szeged-Csanádi Egyházmegye és 

a Civil Szeretet Kurázsi Társaság adományozott az arad-
gáji Szent Gizella-templomnak május 9-én, vasárnap 
a partiumi közösség búcsúi szentmiséje keretében. Ezzel 
is szeretnék előmozdítani Boldog Gizella szentté avatását.
Az eseményről beszámoló romkat.hu azt írta, az ünnepé-
lyesen átadott ládát Gizella és István bronzból készült pla-
kettje díszíti. A ládikót Barta András, a szegedi Tömörkény 
Gimnázium művész tanára, szobrász- és festőművész ter-
vezte és készítette, ötvösmesterek bevonásával.
A búcsúi szentmise főcelebránsa és szónoka, Bakó László 
temesvári püspöki titkár a  Gizellával összekötő kap-
csolatról szólt, arról, hogy mi az, amit csodálni tudunk 
benne. Sándor Tivadar arad-gáji plébános a  szentmise 
végén hangsúlyozta:
– Ez a  ládikó egy eszköz, ami elvezet bennünket a cél-
hoz, elvezet ahhoz, hogy be tudjuk bizonyítani, vannak 
csodák a 21. században is, vannak imameghallgatások, és 
igenis van erőnk.
Gizella királyné emlékét régóta ápolja az aradi közös-
ség: 1858-ban az ő oltalmába ajánlották a  templomot. 
Szenttéavatási ügyét karolta fel a Civil Szeretet Kurázsi 
Társaság, amelynek alapítója, Kovácsné Faltin Erzsébet 
immár a második könyvét adja ki Gizelláról. 

�



Kupakgyűjtő szív áll a GFE 
gyulai épülete előtt
Kupakgyűjtő szívet helyeztek el Gyulán, a  Gál Ferenc 
Egyetem helyi karának épülete előtt. A május ötödikei 
eseményen Kozma Gábor, a felsőoktatási intézmény rek-
tora azt mondta, ez az esemény az ápolás világnapja al-
kalmából jött létre.
– Nem csak abban az értelemben hasznos ez a gyűjtés, 
hogy a természetet is védjük, és némi pénzre is szert lehet 
tenni, amit aztán további nemes célokra lehet áldozni. Ez 
a kupakgyűjtő szív a rászorulók, a szenvedők, a betegek 
segítésének fontosságára is felhívja a figyelmet. Nemcsak 
gyűjteni kell a kupakokat, hanem a figyelmünket is, min-
den cselekedetünket, igyekezetünket a  rászoruló embe-
rek felé irányítani – figyelmeztetett Kozma Gábor. 

A fém gyűjtőedényt Rákócziné Tripon Emese, Kétegyháza 
polgármestere ajánlotta fel, az egyetem örömmel csatla-
kozott a kezdeményezéshez. A gyűjtőbe helyezett kupa-
kokat értékesítik, az ebből befolyt összeget pedig nemes 
célra, a koraszülöttek mentorálására fordítják. 

FELHÍVÁS: Gál Ferenc munkásságáról 
készült dokumentumokat gyűjt 
az egyházmegye egyeteme
Felhívást tett közzé a  Gál Ferenc Egyetem Rektori 
Hivatala. Arra kérik mindazokat, akik az 1998-ban el-
hunyt Gál Ferenc katolikus teológus és lelkipásztor kon-
ferenciabeszédeiről, lelkigyakorlatos beszédeiről, elő-
adásairól és az általa vezetett liturgikus vagy közösségi 
alkalmakról kéziratot, feljegyzést, hang- és videófelvételt, 
képeket vagy más dokumentumokat, emlékeket őriznek, 

hogy azokat adják kölcsön 
a nevét viselő egyetemnek.
Az egyetemen azokat di-
gitalizálják, és nemcsak az 
eredetit adják vissza, hanem 
a digitális változatot is. 
A jelentkezést a  rektori.hi-
vatal@gfe.hu címen vagy 
a  +36 62 420-887 számon 
várják.
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A Szeged-Csanádi Egyházmegye és a rokonság 
a föltámadás reményében tudatja, hogy életének 
97., papságának 74. évében 2021. május 16-án 
 szentségekkel megerősítve visszaadta lelkét 
Teremtőjének

Holló István pápai prelátus, 
püspöki tanácsos, plébános
Gyászmiséje 2021. május 27-én a szegedi dómban volt, ezt követően 
a belvárosi temetőben helyezték örök nyugalomra.

Született: 1924. június 13-án Bu-
da  pesten ▪ Tanulmányok: 1942– 
1947 Szeged ▪ Papszentelés: 1947. 
jú nius 22. Szeged ▪ Káplán: 
1947–1949 Battonya, 1949–1952 
Mezőhegyes, 1952–1953 Makó-
Újváros, 1953–1956 Balástya, 

1956–1963 Szeged-Belváros, 1963–
1965 Szeged-Rókus
 ▪ Szemináriumi spirituális: 1965–
1972 és 2001–2003 ▪ Püspöki ta-
nácsos: 1968 ▪ Kisegítő lelkész: 
1972–1976 Újszeged ▪ Káplán: 
1976–1986 Szeged-Móraváros ▪ 

Társplébános: 1987–2001 Szeged-
Móraváros ▪ Pápai prelátus: 2000

▪ Nyugállományban: 2003-tól
▪ Kisegítő lelkész: 2003–2008 
Sze ged-Rókus, 2008–2018 Sze- 

ged-Petőfitelep, Bálint Sándor 
Sze retet otthon

†
Jézusomnak szívén megnyugodni jó!



Katedrális Étterem és Kávézó
különleges helyen, a Szegedi Dóm

Látogatóközpont szomszédságában, 
a dóm altemplomának bejáratánál található.

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

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

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

A kényszerű zárás után
megújult étlappal
ismét kinyitottunk!

Szeretettel várunk mindenkit!
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