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Évközi 6. vasárnap

A szentmise olvasmányai

Február 14. Szent Cirill szerzetes, és Szent Metód püspök,
Európa társvédőszentjei

1. Jer 17,5-8

Jeremiás próféta arra figyelmezteti a királyt,
hogy ne emberekben bízzon, hanem
Istenben, és tőle kérjen segítséget.

2. 1Kor 15,12.16-20 Amennyiben Krisztus nem támadt volna fel a
halálból, értelmetlen és felesleges lenne a
hitünk. Krisztus azonban feltámadt, elsőként
a halottak közül.
3. Lk 6,17.20-26

Jézus arról beszél a köréje sereglő
követőinek, hogy kik lehetnek igazán
boldogok az életben, és kik azok, akik
boldogság-pótlékokkal tönkreteszik saját
életüket.

A boldogság ígérete

Jézus a lelkület és az erényes élet kialakításával azt akarta
elérni, hogy ő maga tükröződjék követőiben, s így ezek vigyék
tovább Isten országának örömét és javait. Saját magát a világ
világosságának nevezte (Jn 8,12), s valóban világosság akart
lenni

az

emberek

számára.

Nemcsak

úgy,

hogy

az

evangéliumban előttünk álljon egy róla megrajzolt kép, hanem
méginkább úgy, hogy követői éljék az ő életét és tükrözzék
lelkületét. Ami őbenne kegyelmi erő és követendő példa, azt
átadja a benne hívőknek. Ezáltal a föld sója és a világ
világossága lesznek ők is. A só ízt ad az ételnek és megóvja a
romlástól. Isten gyermekei így hatnak környezetükre, ha
valóban Krisztus ereje, szelídsége és okossága él bennük. A hit
Isten ajándéka, s jótetteinket is az ő kegyelmének segítségével
visszük véghez. Tehát igaz, hogy ő maga gyújtja meg bennünk a
világosságot, s azt kívánja, hogy ezzel irányt mutassunk
másoknak is. A cél nem az, hogy jótetteink miatt az emberek
megbámuljanak, hanem hogy dicsőítsék a mennyei Atyát a
kapott jókért, és utána ők is felbuzduljanak a jó követésére.
Gál Ferenc

A nyolc boldogság az úgynevezett hegyi beszéd bevezető
része. Máté úgy állítja elénk Jézust, mint aki működése elején
programbeszédet tart. De könnyű meglátni, hogy nem egy
beszédet ír le, hanem saját írói terve szerint összeszedi Jézus
tanításából azt, amit a keresztény lelkület kialakításához
fontosnak tart. Hasonló csoportosítást találunk Lukácsnál is
(6,17-49). Valószínű, hogy Máté itt már felhasznált olyan logiagyűjteményt, amelyet kezdettől fogva használtak az
igehirdetésben. Máté szövege hosszabb, mint Lukácsé. Mindkét
evangélista keretet ad a beszédnek. Máté a vezetésben
egészen ünnepélyes. Jézus a tömeg láttára fölmegy a hegyre és
leül. Tanítványai köréje gyűlnek, ő pedig szólásra nyitja ajkát.
Lukácsnál Jézus lejön a hegyről, hatalmas tömeg sereglik
köréje, de szavait elsősorban tanítványaihoz intézi, mint
Máténál. A helyet közelebbről egyik evangélista sem jelöli meg,
és nem is kell azt keresnünk, hiszen nem egy helyen elmondott
beszédről van szó, hanem Jézus tanításának egy bizonyos
részletéről. Ettől függetlenül a későbbi hagyomány Galileában
megjelölte a Qorun-Hattin-i fennsíkot, vagy az Um-Barakat
magaslatot.
Lukács azt emeli ki, hogy Jézus maga kereste a tömeget, Máté
ellenben arra tér ki, hogy mi a különbség Jézus tanítása és az
ószövetségi törvény között. Mózes a törvényt a Sinai-hegyen
hirdette ki. Az újszövetségi tanítás ennek a tökéletesítése, ezért
Jézus egy képzeletbeli hegyen áll, s ott beszél, mint új és
nagyobb törvényhozó. A hegyi beszéd fontos része az
evangéliumnak, de nem szabad úgy tekinteni, mint az
újszövetségi tanítás összefoglalását. Hiszen lényeges tételek
hiányoznak belőle, pl. a kereszt és a megváltás, az eukarisztia,
az egyház, a Szentlélek működése stb. Máté itt elsősorban azt
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fejti ki, hogy Jézus a törvény vallásával szemben a lelkület
kialakítását tartja fontosnak. Az Isten országában való
részesedés megköveteli az embertől az Istenhez való
hasonlóságot. Ezért az ő akaratát és magatartását úgy kell
követni, ahogy az Jézusban megnyilatkozott.
A nyolc boldogság mindegyike rövid pedagógiai összefoglalás.
Az ellentét a régi és az új szövetség között már a
fogalmazásban szembetűnő. A próféták így vezették be
beszédeiket: Ezt mondja Jahve. Később a törvényt, a
kötelességet így idézték: Írva van. Jézus nem azért jött, hogy
kötelességekre emlékeztessen, hanem azért, hogy megmutassa
az élet értelmét, célját és boldogságát. Azt tárja elénk, hogy a
magát kinyilatkoztató Isten a mi Atyánk, s gyermekeit boldoggá
akarja tenni. Az örömhír az, hogy a földi küzdelmek között is
megérezhetünk valamit abból az el nem múló örömből, amit
Isten nekünk szánt. Ha magunkra öltjük azt a lelkületet, amelyet
Isten országa megkíván, akkor hordozói leszünk a
boldogságnak. Megvilágosodik előttünk, hogy a követelmény
magában hordozza a jutalmazást is. Isten nem akarja úgy
szétválasztani a földi és az örök életet, hogy itt csak
szenvedünk, s odaát majd boldogok leszünk, hanem éreztetni
akarja a vele való kapcsolat és az erény felemelő voltát. Ezért
Jézus nem úgy fejezi ki magát, hogy boldogok lesznek, hanem
azt állítja, hogy az erény gyakorlása eltölti őket valamilyen
boldogsággal és biztosítja számukra az örök boldogságot.
Jézus más alkalmakkor is célzott erre az örömre. A tanítványok
boldogok, mert a szemük látja azt, akit sokan kívántak látni, és
fülük hallja azt, amit sokan szerettek volna hallani (Mt 13,16).
Péter boldog azért, mert az Atyából kapta a Jézusba vetett hitet
(16,1b). Boldog az is, aki megérti Jézus viselkedését, és nem
botránkozik rajta (11,16). Nem szabad elfelejtenünk, hogy az
erények gyakorlásával a kegyelmi állapot is növekszik bennünk,
azzal pedig együtt jár a fogadott gyermekség tudata, ami
szintén az öröm alapja lehet.
Máté egyszerűen felsorol nyolc erényt anélkül, hogy bármilyen
logikai vagy lélektani sorrendre törekedne. Még csak fontossági
sorrendet sem állapít meg. De a kiinduláson és a befejezésen
különös hangsúly van. A kiindulás a lelki szegénység, s ezzel
utalni akar az ószövetségi ígéretekre. Isten elsősorban a
szegényeknek, az elnyomottaknak, a rászorulóknak ígért
szabadulást, s ez a szóhasználat irgalmának a kifejezése akart
lenni. A befejezésben pedig már visszacseng az apostoli egyház
történeti helyzete. Krisztus követése akadályokba ütközött, a
hívők ki voltak téve üldöztetésnek, ezért hangsúlyozni kellett,
hogy ilyen viszontagságos környezetben is meg kell őrizni azt a
lelkületet, amelyben kifejeződik az Isten országa.
Lukács egyszerűbb szerkesztésben beszél a boldogságokról.
Megemlíti a szegények, az éhezők, a sírók, az üldözöttek
jutalmát, s a gazdagok, a dúskálók, a mulatozók és az üldözők
büntetését. De ő sem áll meg ott, hogy a keresztény ember
megnyugodhat - mert Isten megalázza ellenségeit -, hanem a
boldogságok után rögtön hozza az ellenség szeretetének
parancsát, mint a szeretet gyakorlásának megmagasabb fokát.
Aki csak azért tesz jót, hogy hálát és elismerést kapjon, az már
itt a földön elvette jutalmát. Magatartása egyébként sem múlja
fölül a pogányokét. A benső lelki békét csak akkor lehet
megtapasztalni, ha Isten kedvéért gyakoroljuk az erényeket.
Gál Ferenc
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A jólneveltség kézikönyve (6.)
A kommunikáció eszközei
1. A FIGYELMESSÉG „VEZETÉKEKEN” ÁT ÉRKEZIK
1.3. Néhány jó tanács
1. Ne használjátok arra a telefont, hogy másokat kellemetlen
helyzetbe hoztok: bolondot csináltok valakiből, bosszút álltok
rajta, megfenyegetitek. Még rosszabb, ha mindezt névtelenül
csináljátok, vagy, ha az utolsó pillanatban mondtok le egy
programot, bár ha úgy nem mentek el, hogy nem is szóltok
előre, az még rosszabb.
2. Amikor a hívásotokra hangpostafiók válaszol, ne tegyétek le
anélkül, hogy üzenetet ne hagynátok: nincs annál rosszabb, mint
amikor a rögzített levegővételekből kell kitalálni, ki a hívó.
Másrészről ne is töltsétek meg teljesen üzenetetekkel: a
postafiókra egyfajta üzenetet, megjegyzést kell rámondani, nem
helyettesíthetitek ily módon az egész telefonbeszélgetést. Amit
közöltök, az legyen rövid, jól artikulált és világos; a végén
mondjatok rá a telefonszámotokat, hogy vissza tudjanak titeket
hívni. Nem biztos ugyanis, hogy mindenkinek megvan a
telefonszámotok.
3. Ha másnak az otthonából telefonáltok, még akkor is, ha a
tulajdonos a barátotok, ne lapozgassátok a készülék mellett
található telefonos regiszterfüzetet azért, hogy megtudjátok,
kit ismernek és kit nem, még kevésbé firkáljátok össze.
4. Ne hallgassátok ki mások telefonbeszélgetéseit még akkor
sem, ha nyílt helyen használja mobiltelefonját. Ha valaki
telefonbeszélgetés közben közel kerül hozzátok, tartsátok
tiszteletben a magánszféráját és menjetek egy kicsit arrébb.
5. Lehetőleg ne hívjatok senkit ebéd-, vagy vacsoraidőben, ha
csak a hívás, amelyre válaszolni akartok, nem jelezte nyíltan:
„Hívás csak ebéd- és vacsoraidőben!”. Az étkezésnek a nap
egyik pihentető pillanatának kell lennie, amikor békében (!)
együtt lehet az egész család. Az állandó telefoncsöngések ne
tegyék feszültté ezeket a pillanatokat. De még jobb, ha ilyenkor
is kikapcsoljuk a mobilt, ha nem várunk fontos hívást.
6. Ha valaki ebédidőben hív titeket és ez zavarja a szüleiteket,
udvariasan jelezzétek a telefonálónak, és mondjátok meg neki,
hogy később visszahívjátok. Vagy hagyjátok, hogy a
hangpostafiók válaszoljon: előbb, vagy utóbb úgyis megértik.
7. Ha akkor kapjátok a hívást, amikor egy barátotok/barátnőtök
épp feljött hozzátok, ne hagyjátok őt magára, ne csevegjetek a
telefonon fél órát valaki mással. Mondjátok meg a
telefonálónak, hogy majd visszahívjátok.
8. Fogadjátok tiszteletteljesen azokat a hívásokat, melyekre ti
válaszoltok, de másnak szólnak: ne kérdezgessetek úgy, mint
kedvenc nyomozótok a tévéből, és ne maradjatok csendben, ha
nincs ínyetekre a téma, amelyről beszélgettek, vagy a személy,
akivel beszéltek. Azonban ne feledjétek: a magánélet tisztelete
a családban kezdődik!
9. Nem jó, ha kisajátítjátok magatoknak a telefont: ez értendő a
nyilvános-, és az otthoni készülékre is. Ha tudjátok, hogy egy
hosszú
hívást
kell
elintéznetek,
egyeztessetek
a
családtagjaitokkal egy olyan időpontot, amikor senkit sem
zavartok!
10, Soha ne szakítsátok félbe azt, aki telefonál, csak ha
üzenetetek nem tűr halasztást! Lehetőleg ne is idegesítsétek
különböző jelekkel: a legelfogadhatóbb ilyenkor az, ha elé
raktok egy papírlapra írt üzenetet. A veszekedéseket és a
magyarázkodásokat függesszétek fel a telefonbeszélgetés ideje
alatt: így nem keltetek magatokról rossz benyomást a vonal
másik végén „lévő” személy számára.
11. A telefonszámlára vonatkozó családi költségvetéshez úgy
adhattok hozzá, ha beszálltok a költségekbe: így elkerülhetitek
az állandó szemrehányásokat és úgy fognak rátok tekinteni,
mint felelősségteljes emberekre.
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2. LEVELEZÉS
2.1. A levél
Egy időben a kölcsönös kapcsolattartás egyetlen eszköze, a
saját kézzel írott levél volt. És mivel az írástudók száma kevés
volt, és a járható utak megtétele is jelentős nehézségekbe
ütközött, egy levél érkezése fontos eseménynek számított.
Ma teljesen normális dolog az információt írott formában
megkapni: a levelesládáink telis-tele vannak a legkülönfélébb
levelekkel, nem is beszélve az elektromos postafiókokról!
Ugyanakkor egyre ritkábban kapunk üdvözlőkártyát vagy kézzel
írt levelet annak ellenére, hogy ezekben mindig van valami
szívet melengető: amikor fogjuk a tollat és elkezdünk írni, egy
kicsit adunk önmagunkból is annak, akinek a levelünket
címezzük. A levél formájának is tükröznie kell a kedvességet és
a jólneveltséget. A lap, amelyre írunk, legyen tiszta és sima,
színe ugyanolyan legyen, mint a borítéké. Egy lapot kettévágni,
és csak egyik felét felhasználni fölösleges megtakarítás.
A kézírás legyen olvasható, egyszerű és világos, ne legyenek
benne radírozás nyomai és áthúzások. Aki tudja magáról, hogy
írása nehezen olvasható, ügyeljen arra, hogy a lehető
legolvashatóbbá tegye: de még a rosszul olvasható ákombákom
is jobb, mint a számítógépen megírt levél.
Ami a formát illeti, mindig hagyjunk margót a levél tetején, alján
és a két oldalán: aki túlságosan teleírja a lapot, és nem hagy
rajta egy talpalatnyi üres részt sem, megrémítheti a levél
olvasóját.
A levél befejezése mindig üdvözlő szavakkal történjék. Ezek a
szerint különböznek egymástól, hogy családtagoknak, illetve
barátoknak írt levelekről vagy pedig hivatalos írásokról van-e
szó.
A borítékon nem szükséges jelzőket, rangot feltüntetni a
címzett neve mellett: ami számít, az a tisztaság és érthetőség,
mert figyelmességünkből a postásnak is kijár.
A címzett nevét, címét a pontos irányítószámmal a boríték jobb
alsó részére írjuk, míg a bélyeget a jobb felső sarokra
ragasztjuk, melynek értéke lehetőleg a postai díjszabás szerinti
legyen. A címzett bizonyosan hálás lesz, amiért nem kell
kifizetnie hanyagságunk miatt a büntetést.
2.2. Az üdvözlőkártya
Az üdvözlőkártya vagy kísérőkártya a levélnél kevesebb
elfoglaltságot igényel, de jelentősége ugyanakkora, abból
kifolyólag, hogy szintén kézzel írott. A kártya általában egy
üzenetet tartalmaz, és többnyire ajándék mellé jár: azon túl,
hogy rövid és egyszerű, nagyon hasznos lehet, amellett örömet
okoz, főleg egy olyan estélyen, melyen sokan vesznek részt:
lehetővé teszi az általunk megajándékozott személynek, hogy a
sok egyéb között felismerje ajándékát.
A kártyának lehet köszönetnyilvánító szerepe is, mely közvetett
módon: postán, vagy egyéb személyeken keresztül kapott
ajándékhoz jár, vagy egyszerűen csak megköszönnek vele egy
régebbi vendéglátást.
Küldhettek meghívókártyát egy temetésen való részvételre.
vagy egy örömteli esemény megünneplésére is. Úgy gondolom,
nektek is jól esne valami olyasmit kapni, ami különbözik a
szokásos kézszorításoktól, vagy az udvariaskodó mondatoktól.
Valamit, amire egy idő után, vagy a magányos pillanatban
visszagondolhattok. „A szó elszáll, az írás megmarad” mondták a ókori rómaiak. Próbáljatok erre emlékezni!
(Folyt. köv.)
Paola Dessanti
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Vasárnapi jegyzet
Lourdes: égi sark ereje (2.)
Lourdes-ban egyetlen óra is számít. Nekünk kb. 60 jutott.
Bejárom a szent helyeket, a három egymás fölé épített bazilikát,
s az új, X. Piuszról elnevezett földalatti katedrálist is. Figyelem
az embereket. Különös, eszembe sem jut, hogy egyesek
kíváncsiságból jönnének ide, s talán egyre inkább
elhanyagolható lesz, hogy Lourdes „csak kuriózum”.
Természetes módon beépül kereszténységünkbe, s valóban
azzá válik, amit Ruzsik atya mondott: örömszerzővé. Korábban
találkoztam emberekkel – súlyos betegekkel –, akik azt
mondták: Nem testi, hanem lelki gyógyulásért mentek oda. S
elnyerték. Így válik a csoda a bizakodó hit támpillérévé, amikor
már kevésbé számít, történik-e valami rendkívüli a beteggel.
Belülről mindenképen. S ha a Szent Szűz így van jelen
életünkben, s csoda-hely nem válik-e még kiemelkedőbb
szentélyévé életünknek?
És fölzúg a Hozsanna Dávid Fiának, s az Ave háromszoros
fohászkodása. Délután van, öt óra. A bazilikák előtti téren
táblácskákat vivő férfiak jelennek meg, a zarándokok hazájáról,
egyházmegyéjéről tájékoztatnak a transzparensek. Jönnek az
egészségesek, s mellettük a tolókocsis betegek, sokan, nagyon
sokan. Én már énekelni nem tudok: megrendülten a világ
szenvedőire gondolok, akik körülöttünk élnek, s akikről alig
tudunk valamit. Fölösleges ehhez bármiféle magyarázat. A
válasz ott jön: sok, sok transzparens közt feltűnik az egyetlen.
Ez van rá írva: Jesus Cristus. Mögötte baldachin alatt a
Monstrancia.
Az esti gyertyalobogásos énekszóba beledördül az ég.
Meleg zápor zúdul, de a fák és a templom előtér oltalmába
húzódva befejezzük a litániát. Másnap a hajnali ég köszön piros
lobogással a Pireneusok fölött. Reggel hatkor van a mi misénk a
Barlangnál. Újra csak az egyszerű paraszt lánykára kell
gondolnom, aki talán éppen itt térdelt, ezen a helyen, ahol
állok, amikor hallotta a Hölgyet: „Ha megkérem, eljönne még ide
17 alkalommal? Ő volt az egyetlen, aki magázott – mondta később
Bernadette Soubirous. Egyszerre olyan biztonságérzés fog el,
amilyen szüleim közelében szokott gyermekoromban. De hát
Lourdes-ban mindenkinek gyermekké kell válnia.
Nem zavar a sok profán: a különböző szállodák, melyek
szentek, bibliai helyek neveit viselik, az üzletek egymás-hegyén
hátán. (Rodhain atya a Cité építésekor kikötötte: ott ne
legyenek üzletek, ne folyjék kereskedelem!) Egyszerűen
bekalkulálom: ilyen az emberi természet. Sehol sem tagadhatja
meg magát. Mindenre az egyetlen mentség Jézus Krisztus, aki
az emberekért lett ember. S Lourdes-ba imádkozni jön az
ember. A kálvária úton hosszabban időzöm a X. állomásnál, ahol
letépték az Ő „anyja szőtt mezét”. Egy táblán ezt olvasom: a
magyarok stációja, ők állíttatták 1912-ben. Ember-magasak a
bronz szobrok, s mintha élnének. Szavakat keresek: „Én pontnál
pontabb centrumom, / Mi vagy? – honnan vagy? – nem tudom.
Mégis, mégis tőled remélem, / Hogy libegő mécsláng
személyem / Megsegít egyszer, ki vagyok. / Vetkezd le éned, s
megtudod!
***
Lourdes-ból a harmadik napon indulunk. Megint hajnal van.
Nehéz útra kelni, tovább menni. Miért? Talán mert olyan nagy a
világ árvasága, s itt könnyebb kimondani: „Istenanya, Emberanya, de jó az Isten, hogy te még mienk vagy!”
† Tóth Sándor
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hírek ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ információk
Kihirdette Betlehem-készítő pályázatának eredményét a Szegedi Dóm
Látogatóközpont. A 2021 októberében közzétett felhívásra 33 különböző
technikával és méretben készült mű érkezett hittanos csoportoktól,
iskolai osztályoktól, családoktól és egyéni alkotóktól. A szakmai zsűri
által értékelt kategóriák legjobbjai a január 28-án rendezett díjkiosztó
ünnepségen vehették át ajándékaikat. A legtöbb pályamű a szegedi
Gedói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjaitól érkezett.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Magyar Légiipari Klaszter tagja lett a Gál Ferenc Egyetem. Január 31én Palkovics László miniszter és Lepsényi István miniszteri biztos
jelenlétében az ITM-ben tartott alapító ülésen a GFE is aláírta a Magyar
Légiipari Klaszter Alapító okiratát, különös tekintettel a Békéscsabán
elvégzendő felsőoktatási képzési feladatokra.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Gál Ferenc Egyetem és Gyula Város Önkormányzata szervezésében
„Képzés a jövőért – A jövő egészségügyi képzése” címmel február 4-én
tartottak online konferenciát az V. Gyulai Felsőoktatás Napja keretében. A
konferencia elsősorban az egészségügyben, az ápolásban, továbbá a
szociális szférában dolgozók képzésének kiemelt társadalmi szerepére hívta
fel a figyelmet. A rendezvényt Vincze Gábor dékán, az orvoskamara megyei
elnöke vezette le, a köszöntőt Kozma Gábor rektor és Görgényi Ernő
polgármester tartották. Előadást tartott a Kovács József országgyűlési
képviselő, Becsei László, a Békés Megyei Központi Kórház főigazgató
főigazgatója, Solti Árpád, a sürgősségi osztályt és a skill labort vezető
főorvos, Abdulrahman Mohamed gyermekgyógyász főorvos, Thury Attila,
az invazív kardiológiai részleg vezető főorvosa, Toldy-Schedel Emil, a Szent
Ferenc Kórház főigazgatója.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Házasság hete egyházmegyei programsorozatának ünnepélyes nyitó
szentmiséje ma, 10 órakor kezdődik a Székesegyházban, melynek
főcelebránsa Pál József Csaba temesvári megyéspüspök lesz, és ő mond
homíliát. 11 órától a Honvéd téri református templom közösségi
termében Én lennék a hibás? – Bántalmazó kapcsolatok és segítség címmel
Falucskai Henriett klinikai szakpszichológus tart előadást, melyre minden
érdeklődőt szeretettel várnak. A részletes programokról a
pasztoralis.hu/csaladkozpont/hazassaghete/ weboldalon, illetve a
HazassagHeteSzeged facebook oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bence Lajos, a szlovéniai Lendván élő magyar költő és Elena Lavinia
Dumitru román műfordító kapja az idén a Balassi Bálint-emlékkardot,
melyet - hagyományosan Bálint napjához kapcsolódóan - február 14-én
adnak át Budapesten, a Központi Papnevelő Intézet dísztermében
immár 26. alkalommal. Az 1997-ben Molnár Pál újságíró által alapított
irodalmi elismerést évente egy magyar anyanyelvű és egy külföldi
költőnek adják át. A díj a 16. századi magyar végvári szablya mintájára
kovácsolt kard, melyet a bonyhádi Fazekas József fegyvermester
kovácsol, a díszoklevelet pedig Vincze László szentendrei nyomdász
készíti.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pályázatot hirdet főigazgatói állás betöltésére a Boldogasszony
Iskolanővérek fenntartásában működő szegedi Karolina Óvoda, Általános
Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. A pályázat
beadásának határideje: február 15. Részletek a rendtartomány honlapján
(iskolanoverek.hu/hirek/rendtartomany-hirei/palyazati-felhivas)
olvashatók.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A szeged-tarjánvárosi Szent Gellért Plébánia közössége a pünkösdi
(június 5-re tervezett) bérmálás előkészítésére várja azoknak a
felnőtteknek a jelentkezését, akik voltak ugyan elsőáldozók, de
bármilyen ok miatt még nem volt módjuk részesülni a bérmálás
szentségében. A felkészítés online formában történik; az első alkalom
február 16-án, 19 órától lesz. A technikai feltételek biztosítása érdekében
kérik az érdeklődőket, hogy a benyik.gyorgy@gmail.com illetve az
iroda@szegedtarjanplebania.hu e-mail címen előzetesen regisztráljanak.
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Hitre, tudásra – a piaristák 300 éve Szegeden címmel február 17-én,
csütörtökön

16

órakor

Látogatóközpontban.

A

kiállítás
Dugonics

nyílik
András

a

Szegedi

Piarista

Dóm

Gimnázium

elindulásának 300. évfordulója tiszteletére rendezett tárlat különböző
tematikai egységeken keresztül mutatja be a piarista rend és a szegedi
gimnázium gazdag történetét. A száznál is több műtárgyat felvonultató
kiállításon különleges ereklyetartókkal, kelyhekkel, miseruhákkal, egy
17. századi csillagászati órával, festményekkel, pipákkal, régi fizikai
eszközökkel, az egész pénztörténetet átfogó éremválogatással, illetve
több, mint 100 éves iskolai csoportképekkel és tablókkal is találkozhat
az érdeklődő. A kiállítás május 7-ig tekinthető meg.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Lourdes-i Mária-jelenések évfordulójához közeledve a Belvárosi Plébánia
közössége az idén is Lourdes-i kilencedet végez, melyre szeretettel hívja és
várja Szűz Mária tisztelőit. Az imaalkalmak február 18-ig, minden este 17
órakor kezdődnek a Dóm szentségi-kápolnájában. Az imaalkalmakhoz
imafüzetet biztosítanak a szervezők.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Aba-Novák sétára várják az érdeklődőket február 19-én, szombaton 10
óra 30 perctől a Szegedi Dóm Látogatóközpont munkatársai. A 90 perces
tematikus séta a Látogatóközpontból indul, majd a Dóm téren keresztül
a Hősök kapujáig tart, ahol bemutatják Aba-Novák Vilmos I.
világháborúban elesett, szegedi katonáknak emléket állító freskóit.
Következő

állomás

a

Dömötör-torony

lesz,

melynek

történeti

áttekintését követően elemzik a festőművész 1931 és 1933 között készült,
díjnyertes

alkotásait.

jegyváltáshoz

A

kötött.

program

előzetes

További

regisztrációhoz
információ

és
a

domlatogatokozpont@gmail.com elektronikus levélcímen, valamint a
06-20/2207-227-es telefonszámon kérhető.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Online farsangi versenyt hirdet a szeged-tarjáni Szent Gellért Plébánia
közössége. Az esemény célja, hogy a koronavírus járvány miatt
elmaradó közösségi programok egyikét megmentsék. A jelmezes
fotókat a facebook.com/norbert.zolyomi oldalra várják. Szavazni a
feltöltött fotókra adott lájkokkal lehet. Az első három helyezett jelmez
tulajdonosa jutalomban részesül. A tavalyi, hagyományteremtő
szándékkal megvalósult felhívásra 15 fotó érkezett, melyre több százan
szavaztak.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Fénysugár Katolikus Óvoda pedagógusai várják azoknak a 2022. december
31-ig 3. életévüket betöltő gyermekeknek a jelentkezését, akik a keresztény
értékek tiszteletét szem előtt tartó családban nevelkednek. Az Avar utcai
óvoda 2, a Hóbiárt utcai óvoda 5 gazdagon felszerelt és esztétikus vegyes
csoportjaiba

nagy

szakmai

tudással

rendelkező,

gyermekszerető,

hivatásukat örömmel végző óvónők és nyitott, kreatív csoporttársak várják
a kicsiket. Az óvoda élménygazdag, változatos programjában a
nyelvtanulás, néptánc, kézművesfoglalkozás mellett számtalan sportolási
lehetőség

is

szerepel.

Jelentkezni

telefonon

a

06-20/775-3255-ös

telefonszámon vagy a fenyovoda@gmail.com elektronikus levélcímen
lehet.
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