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Nagyböjt 1. vasárnapja

Az Imaapostolság szándéka
Evangelizációs:

Keresztény válaszokért a bioetika kihívásaira:
Imádkozzunk, hogy a bioetika új kihívásaira
válaszul mi, keresztények imádsággal és
társadalmi szerepvállalásunkkal mindig az
élet védelmét mozdítsuk elő.

A szentmise olvasmányai

Áldjuk Megváltónkat, aki ezt az üdvösséges időt jóságosan
kiérdemelte nekünk, és könyörögve kérjük:
Teremts új lelket bennünk, Istenünk!
Krisztus, Életünk, aki úgy akartad, hogy a keresztségben
titokzatos módon eltemetkezzünk, és egyben fel is támadjunk
veled,
add, hogy a mai napon ezt az új életet éljük!
Urunk, te mindenkivel jót tettél,
add, hogy embertársaink közös javát mi is szívünkön
viseljük!
Add, hogy egyetértő lélekkel úgy működjünk közre a földi haza
építésében,
hogy ugyanakkor mennyei hazánk felé is törekedjünk!
Testi-lelki Orvosunk, gyógyítsd meg szívünk sebeit,
és segíts minket állandóan az életszentség útján!
Krisztus, te a bűnt kivéve mindenben hasonlóvá lettél hozzánk,
add, hogy örvendezni tudjunk az örvendezőkkel, és sírni a
sírókkal,
és napról-napra növekedjék bennünk a szeretet!
Te Lázárt a halál álmából keltetted fel,
add, hogy akik bűneik miatt lelkileg halottak, a hit és a
bűnbánat által életre keljenek!
Engedd, hogy a Boldogságos Szűz Mária és a szentek példája
nyomán
sokan és minél tökéletesebben kövessenek téged!
Add, hogy a te dicsőségedben támadjanak fel a megholtak,
és örökre élvezzék szeretetedet!
Az Imaórák Liturgiájából

1. MTörv 26,4-10

Mózes gondoskodik arról, hogy a választott
nép tagjai mindig emlékezzenek Isten
történelmi tetteire, akinek köszönhetik
megmaradásukat,
szabadságukat
és
földjüket.

2. Róm 10,8-13

Annak megvallása, hogy Jézus Krisztus a
Megváltó, és az ő feltámadásának hite az
üdvösség forrása minden ember számara.

3. Lk 4,1-13

Jézus magányba vonulva imával és böjttel
készül megváltói küldetésének teljesítésére.

A megkísértés
Jézus emberi érdemeivel lett a Megváltónk. Amikor megkezdte
nyilvános működését, a lehetőségek közötti válogatás éppen
úgy felmerült benne, mint ahogy minden más ember mérlegeli
teendőit. Biztos, hogy a kísértésről szóló híradás visszamegy
Jézus elbeszélésére. Az apostoli igehirdetésnek később az volt
a feladata, hogy az ő fiúságát és megváltói küldetését
megvilágítsa, nem pedig valamilyen lélektani elemzés. Izrael
népe negyven évig vándorolt a pusztában. Mózes negyven
napig böjtölt, s Illés is ugyanannyi napig gyalogolt és böjtölt,
amíg elérkezett a Hóreb-hegyhez. A negyvenes számnak tehát
inkább jelképes értelme van, s nem késztet arra, hogy pontosan
számláljuk a napokat.
A szöveg azt mondja, hogy a Lélek ösztönzésére ment a
pusztába. Jézus egész működése a Szentlélek irányítása alatt
állt, tehát ez a kezdet is. Az apostolok megértették, hogy az a
történet kinyilatkoztatást tartalmaz. A téma a messiási küldetés
megvalósításának módja. Jézus ismeri a zsidó nép várakozását
és reményét. Földi uralkodót várnak, aki felemeli a népet, és a
mózesi törvény igája alá hajtja a pogányokat. Az előtte eltelt
évtizedekben az apokrif könyvek apokaliptikus képekkel
színezték ki Izrael jövőjét, s a Messiást úgy képzelték el, mint aki
feltűnő jelekkel mutatja meg hatalmát. Jézus azonban nemcsak
saját népét képviseli, hanem az egész emberiséget. Ő az első
Ádám ellenképe. Ahogy az első ember átélte a kísértést és
elbukott, úgy a második Ádámnak is át kellett élni, de
győzelemmel. A kísértő a sátán, az ellenség, aki összefoglalja
magában mindazt, ami a világban kísértésül szolgálhat. Ha el is
fogadjuk a sátánnak, mint bukott angyalnak a szerepét, nem
gondolhatunk arra, hogy Jézust, az Isten fiát ide-oda cipeli, a
templom oromzatára vagy egy magas hegyre, s hogy szentírási
idézetekkel vitatkozik Jézussal. A párbeszédes forma és a képek
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az elbeszélő műfaj kellékei, s az apostoli katekézisben megvolt
a szerepük. Szemléltették a belső eseményt és igazolták, hogy
az a messiási eszmény, amelyet Jézus mutat, összhangban van
az ószövetségi jövendölésekkel.
Izrael a maga jövőjét az üdvtörténeti múlt alapján színezte ki.
Isten a pusztában mannával táplálta őket és vizet fakasztott a
sziklából. A Messiásnak mindezt felül kell múlnia, vagyis eddig
nem tapasztalt földi jólétet kell teremtenie. Itt most Jézus
böjtöl és megéhezik, tehát kézenfekvő a vágy felkeltése, hogy
csodatevő erejével változtassa a követ kenyérré. A sátán mindig
ezzel vezeti be mondanivalóját: ha Isten Fia vagy. A jelen
szövegben ez már utalás a keresztség jelenetére és az Atya
bizonyságára. Nem arról van szó, hogy a sátán felismerte Jézus
istenfiúságát, hanem arról, hogy Jézus, mint ember így élte meg
a kísértést. Ő tudta magáról, hogy ő a Fiú, s neki hatalma van
választani a módszerek között. Úgy döntött, hogy elhatározását
ezzel a szentírási idézettel lehetett kifejezni: „Nemcsak
kenyérrel él az ember” – s ezt már Mózes is megmondta (MTörv
8,3). A Messiásnak lelki javakat kell hoznia, s azokat csak
érdemszerző, áldozatos életével szerezheti meg.
A templomi jelenet abból a hiedelemből fakad, hogy a Messiás
az ismeretlenből jön, csodálatos jelek kíséretében jelenik meg,
és úgy toboroz követőket. A zsoltáros szavát, hogy „Isten
angyalaival őrizteti az embert” (91,12) a Messiásra
vonatkoztatták, és úgy értelmezték, hogy neki joga van
különleges mutatványokra is. A megoldást itt is az Írás adja: Ne
kísértsd Uradat, Istenedet (MTörv 6,16), azaz nem kívánhatjuk,
hogy Isten a hiú dicsőségre vonatkozó vágyainkat is kielégítse.
A harmadik kísértés a gazdagságra vonatkozik. Nincs olyan
hegy, ahonnan a föld minden országát látni lehetne, tehát itt is
csak képről van szó. A gazdagság és a hatalom ára az, hogy ne
Istent ismerje el urának, hanem a sátánt. Talán célzás ez arra,
hogy a hatalom megszerzése rendszerint igazságtalansághoz és
kegyetlenséghez van kötve. Lélektanilag pedig az a veszély is
fennáll, hogy a gazdagság megkeményíti a szívet és önzővé
teszi az embert. Jézus mindezt elutasítja: Úgy indul útjára, hogy
csak az Atya akaratát tekinti, nem pedig az egyéni érdeket.
Ezért amikor később csodákat tett, karizmatikus hatalmát az
Atya irgalmának kinyilvánítására használta fel, szegénységével
pedig biztosította szabadságát és függetlenségét. Elutasított
mindent, ami az Atya iránti hódolatot és engedelmességet
akadályozta volna. Ezért élete nem volt más, mint
kibontakoztatása annak a megállapításnak, hogy „az Atyának
kedve telt benne.”
A kísértés befejezése is tanulságos. Lukács azt írja: „Miután a
sátán hiába próbálkozott, egy időre elhagyta Jézust.” Itt is meg
kell értenünk az evangélista nyelvét. Ahogy ők sokszor a
betegséget saját koruk nyelvén démoni hatásnak tulajdonítják,
úgy az emberi gonoszság mögött is a sátánt látják. Később az
írástudók és a farizeusok gyűlölete valóban ördögi méretet
öltött, ezért mondotta Lukács, hogy „egy időre elhagyta.”
A kísértések tehát kapcsolatosak a hamis messiási eszmével.
Jézus kezdettől fogva határozottan elutasított mindent, amibe
a gonoszság hatalma belekapaszkodhatott volna. Ezért a
kísértéseket nem foghatjuk fel úgy, mint amelyek tipikusak
lennének az egyes ember életére. A tanítás inkább az egyház
magatartására és lelkipásztori módszereire vonatkozik. Ne
csodavárással, ne szédületes mutatványokkal vagy hatalommal
és gazdagsággal akarja az embereket Isten országába vezetni,
hanem a megfeszített Krisztus hirdetésével (1Kor 2,2). A
legnagyobb karizmát, a szeretetet kell gyakorolnia, és
szabadságát azzal kell megmutatni, hogy nem félti anyagi javait
és kiváltságait. Megfelelő áttétellel mindez vonatkozik az
egyéni keresztény hívőre is.
Gál Ferenc
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A jólneveltség kézikönyve (9.)
A családban
3. NÉHÁNY KÜLÖNLEGES ESET
3.1. A közösen használt helyiségek
Kedves gesztus lehet a részünkről, ha nem kapcsoljuk be a
televíziót, amikor együtt eszik a család, így könnyebben
beszélgethetünk a többiekkel, mivel mindenki különbözőképpen
töltötte el a napot. Ám akkor se kapcsoljuk be, amikor vendégek
vannak a háznál, hacsak nincs egy a televízió által közvetített
esemény, mondjuk egy labdarúgó-mérkőzés, melyet ők is követni
szeretnének.
A konyha az a hely, ahol legalább vacsoraidőben együtt kellene
lennie a családnak. Mivel a reggeli indulás eltérő lehet a
családtagoknál, ezért a reggelit ki-ki akkor fogyasztja el, amikor
neki a legmegfelelőbb. Ugyanígy van a délutáni hazaérkezésnél.
Ha nem is ebédel otthon mindenki, előfordulhat, hogy éhes,
amikor hazaér, és első útja a konyhába vezet. Az egész napos
kihasználtság miatt fennállhat az a veszély, hogy nap végére
olyan lesz a konyha, mint egy istálló. Nagyon fontos ezért az,
hogy aki a konyhában étkezik, rakjon rendet maga után.
Továbbá hasznos lehet egy mindenki számára hozzáférhető
listát készíteni azokról az élelmiszerekről, melyeket meg kell
vásárolni: akinél elfogy valami, rögtön jelöli a listán. Nincs annál
rosszabb, mint amikor keserű teával kell kezdenünk a napot,
mert aki elhasználta a maradék cukrot, elfelejtette felírni a
listára. Nagyon figyeljünk oda a hűtőszekrényben tárolt kész
ételekre. Jobban tesszük, ha megkérdezzük édesanyánkat,
mielőtt nekilátnánk a hűtőben talált rántott halnak, mert lehet,
hogy éppen ez lenne a vendégeknek szánt esti főfogás.
3.2. A saját szobánk
A saját szoba rendben tartása, az egyik legsarkalatosabb
vitatéma szülők és gyermekeik között: a szülők azt követelik,
hogy itt is, mint a ház többi részében, legyen rend és tisztaság,
míg a gyerekek azzal érvelnek, hogy szobájukban azt csinálnak,
amit akarnak. Mindenki számára ismeretes probléma az
ágyazás. A kérdés önmagában nem létfontosságú: nem is
annyira a tisztaságról, mint inkább a jó ízlésről van itt szó. El
lehetne tehát fogadni a tényt, hogy a családban természetesen, ha nem másnál alszanak - a gyerekek állandóan
rendetlenül hagyják az ágyukat. Mindazonáltal jó, ha minél
hamarabb megszokják a gyerekek, hogy legfeljebb csak három
perc kell saját ágyuk rendberakásához.
Amikor szükségessé válik, hogy megosszuk a szobánkat
testvérünkkel, természetesnek mondható, hogy ebből
problémák is származnak. Ennek oka: a testvérek általában
különbözőek, különösen, ha nagy a korkülönbség, és egymástól
teljesen eltérő igényeik vannak. Általában, amikor az egyik
tanulni akar, a másik zenét hallgatni; amikor az egyik az autóival
játszik, a másik szeretne beszélgetni a barátnőivel; az egyik ki
akarja tenni kedvenc énekesének a képét, a másik a játékfiguráit
akarja a falra rakni, és így tovább.
A probléma nem válhat konfliktussá, ha derűvel vállaljuk fel,
elfogadván a tényt, hogy mindenkinek vannak jogai és igényei,
melyeket tiszteletben kell tartani. Célunk tehát nem az, hogy
mindenképp előnyben legyünk a másik féllel szemben, hanem az,
hogy jó irányba tereljük a konfliktust: vagyis tegyünk úgy, hogy a
körülöttünk lévők jogai és igényei legalább részben teljesüljenek.
A megoldás szükségszerűen a kompromisszum lesz.

XVI/10.
5

TORONYIRÁNY

3.3. Az összejövetelek (házibulik, zsúrok)
1. A szülőket, házigazdákat előre kell értesíteni, akiknek
engedélyt kell adniuk rá. Ne húzzunk hasznot pillanatnyi
távollétükből, hogy meghívjuk az egész lakónegyedet.
2. A szülők nem lesznek hirtelen fertőző betegek, hogy a buli
közben be legyenek zárva a pincébe, vagy, hogy órákig kelljen
kóborolniuk a városban, de azt sem érdemlik meg, hogy
rendőrök módjára vigyázzanak a zsúrra. A gyerekek bemutatják
a szüleiknek barátaikat, akik az összejövetel végeztével
elköszönnek a szülőktől; a szülők ugyanakkor tapintatosan a
háttérben fognak tenni-venni, hogy adott esetben
„segítsenek”.
3. A hifi-torony soha ne szóljon olyan hangosan, hogy a
többieket zavarja. Minden esetben meghatározott időpontra
szervezzük meg a bulit. Például, ha szülinapi buliról van szó,
inkább délutánra tegyük, mint késő estére.
4. A gyerekek segítsenek szüleiknek a „ramazuri” után rendbe
tenni a lakást és helyrehozni az okozott károkat.

Igaz barátok
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Vasárnapi jegyzet
Imádkozom Istenhez
T. S. Eliot, a modern keresztény eszmeiségű költő életműve
máig kimeríthetetlen. Talán az eddig róla megjelent irodalom
közelíti hozzá leginkább az olvasót – kalauz nélkül. Tétovázik:
mit kezdjen ezzel a túl intellektuális poétával? Valóban nehéz őt
olvasni; de aki a keresztény műveltségkörben valamennyire
jártas, rájön, Eliot sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk. A költő
sajátságos

víziót

közöl

nekünk

a

modern

világról,

gondolkodásról, és amikor gyakorta a Bibliához nyúl, tudja: a
legmerészebb intellektus sem képes túlszárnyalni ennek a
csodálatos könyvnek a szellemiségét.
A sok között van egy „izgalmas” verse, amely halálról,

1. Aki barátra lel, kincsre lel
Mindenki panaszkodik a saját barátaira: nem elég őszinték, nem
érdeklődők, pont akkor nincsenek jelen, amikor szükség lenne
rájuk. Az igazi barátságokból, melyek átvészelik az évek
múlását, nagyon kevés van: általában egy ideig barátkoznak
egymással az emberek, aztán összevesznek, vagy egyszerűen
nem találkoznak többé, más úton kezdenek el járni.
Bárki is panaszkodik a barátaira, egyidejűleg el kéne
gondolkoznia azon, hogy ő igaz barátként viselkedik-e. Aki
valaki más barátja akar lenni, mindenekelőtt találkozzon
gyakran az illetővel. Ez nem azt jelenti, hogy legyünk a másik
árnyéka, sem azt, hogy megfojtjuk őt jelenlétünkkel,
féltékenységi jeleneteket rendezünk, ha másokkal is eljár, és
velük is megosztja titkait. Természetes ugyanakkor, hogyha
nem tudjuk mit gondol, mit csinál, mik az álmai, a félelmei, ha
nem vagyunk jelen sikereinél és kudarcainál, akkor miféle
barátok vagyunk?
Ha valakinek a barátja szeretnél lenni, kezdd azzal, hogy
felhívod, üzeneteket küldesz neki az interneten, vagy
mobiltelefonon keresztül; menjetek el együtt sétálni, focizni,
biciklizni, tanuljatok együtt, bármit kitalálhattok: hívjátok
egymást, találkozzatok, beszélgessetek egymással őszintén, és
ne féljetek kimutatni a kölcsönös szeretetet, különösen a nehéz
pillanatokban. Tulajdonképpen könnyű jelen lenni, amikor a
születésnapi torta felvágásáról van szó; de amikor súlyos
probléma van a családban, vagy betegek vagyunk, akkor jóval
nehezebb.
Egy barátságban fontos az, hogy kifejezd érzéseidet,
gondolataidat, de ugyanannyira fontos meghallgatni a másikat.
Amikor valaki beszél hozzád, ne siess a saját véleményed
hangoztatásával, inkább próbálj megértést tanúsítani, mint
ítélni. Ez nem azt jelenti, hogy hamis, vagy képmutató lennél: az
őszinteség,
éppen
ellenkezőleg,
a barátság
egyik
nélkülözhetetlen alkotóeleme. Egy barátnak bármit el lehet
mondani, de természetesen csak kedvességgel és a jó modor
eszközeinek felhasználásával.
A párbeszédnek alapvető szerepe van, különösen, ha el
szeretnénk kerülni a kölcsönös meg nem értést. Abban az
esetben, amikor úgy gondolod, hogy egy barátod helytelenül
viselkedett veled szemben, ne tétovázz magyarázatot kérni: sok
barátság szakad meg, csak mert „Ő azt mondta, hogy..., a másik
azt mondta, hogy..., a harmadik úgy gondolta...”, és az effélékből
táplálkoznak a minden alapot nélkülöző ellenérzések.
(Folyt. köv.)
Paola Dessanti

bűnbánatról, „énekel”. Kiinduló gondolata Guido Cavalcanti –
Dante kortársa – ének-részlete: „Többé nem remélek visszatérni
már.” Vagyis: a vezeklő nem fordul vissza az úton, eltökélten
halad az örökkévalóság felé. A Hamvazószerda című versének
kezdete ez, a nagy bűnbánati versé; az első igazán szubjektív
lírai hang ebben az életműben csendül meg: „a költő a maga
nevében beszél, mintha feladná személytelen képzelt alakokkal
elbeszélő költészeti elvét:”
S imádkozom Istenhez hogy könyörüljön mirajtunk
És imádkozom hogy feledni tudjam
Mindazt, amit túlvitatok magamban
S túlmagyarázok.
Vallomása: gyónás, hogy a vállalt gondokat egy magasabb
gondviselésre bízza. Afféle megbékélés a világgal; a magasabb
szó

kétségtelenül

az

Istenre

hagyatkozást

jelenti.

Novemberben – ádvent előtt – már „elővehető” a lélek: a halál
számára nem veszteség, a bűnbánat nem meghátrálás. A
szenvedésből

a

megtisztulásba,

a

kétségbeesésből

a

megnyugvásba vágyik a költő, – sajátságos jelképekkel él,
melyeknek önérvényük van. Halál és gyötretés számára mintha
mássá válnék ebben a megbékélésben. A Királyok könyvéből
idézi a gyalogfenyőt. A fent idézett imádság ekként folytatódik:
A borókafenyő alatt énekeltek a csontok,
szétszórtan és ragyogva
Örülünk, hogy szétszórattunk, nem voltunk
egymás javára…
Illés próféta menekült a borókafenyő alá Izraelből. Az övéit
megölték, Baálnak áldozott a nép, ő a lelkét az Úrnak ajánlotta.
„Az égi kegyelem ígéretében” örül a költő a szétszórt
csontoknak…
† Tóth Sándor
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hírek ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ információk
Megjelent a Toronyirány magazin idei első száma, mely az
egyházmegye területén minden templomban és egyházi
intézményben ingyen kapható. A szokásos rovatokon kívül írások,
tudósítások találhatók a kardszentelő Balassi-emlékmiséről, a Gál
Ferenc Egyetem békéscsabai technikumának a Magyar Kadét
Programhoz való csatlakozásáról, a Katolikus Társadalmi Napok
szegedi
programsorozatáról,
valamint
a
Szegedi
Dóm
Látogatóközpont színes kulturális kínálatáról. A kiadvány továbbá
beszámol a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén tartott püspöki
szentmiséről, a Házasság Hete rendezvényeiről, illetve a SzegedCsanádi Egyházmegyei Karitász tűzifa adományozásáról. A História
rovatban Kreminger Antal korábbi szegedi esperesről olvasható
hosszabb írás. A magazint az egyházmegye életét bemutató rövid
hírek zárják.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Több mint harminc, az orosz-ukrán háború borzalmai elől menekülő
kárpátaljai családnak biztosít menedéket a Szeged-Csanádi
Egyházmegyei Karitász. A segélyszervezet munkatársai Domaszéken, a
Zöldfás Lelkigyakorlatos házban helyezték el az Ukrajnából érkezőket.
A komfortos szálláshelyen a családok külön szobát, napi négyszeri,
teljes körű étkezést és vitaminokat kapnak, továbbá orvosi ellátásuk is
biztosított. Tolmácsok és jogászok a hivatalos ügyek intézésében, a
háború okozta trauma feldolgozásában pszichológusok, teológusok,
hitoktatók segítenek. A gyermekek számára játszósarkot alakítottak
ki. A napi program részét képezi a közös imádság is. A hazájukat,
otthonaikat elhagyni kényszerült családok számára felnőtt és gyermek
ruházatot, tartós élelmiszert, készételt, konzervet, gyümölcsöt,
gyümölcslevet, édességet, tisztálkodási szereket gyűjtenek a karitász
önkéntesei Szegeden, a Csongor tér 12. szám alatt működő központi
épületükben. A pénzbeli felajánlásokat a Szeged–Csanádi
Egyházmegyei Karitász 11735005-20392886-00000000 számlaszámára
várják. A közleménybe kérik, tüntessék fel: „A kárpátaljai családok
megsegítésére”.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A szeged-móravárosi Szent Kereszt templomban március 10-én,
csütörtökön kezdődik a Szent József kilenced, melynek imáit
minden szentmise után közösen imádkozzák a jelenlévők, kérve
Szent József pártfogását.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Március 28. és április 3. között rendezi a Szeged-Csanádi
Egyházmegye Ifjúságpasztorációs Irodája hagyományos, önkéntes
programját a „Tesz-Vesz Tavasz”-t. Az akció célja, hogy ráébresszék
a fiatalokat a teremtés és a természet fontosságára. A programhoz
évente több, mint 4000 önkéntes fiatal kapcsolódik vállalásaikkal és
kreatív projektjeikkel. A szervezők ez alkalommal olyan 5-10 fős
csapatok jelentkezését várják, melyek három tevékenység (Óvd a
teremtett világot!, Ne dobj el!, és TikTok-ra fel!) közül válaszhatnak.
A jelentkezéseket március 10-én, éjfélig várják a szervezők; a
regisztrációs űrlap az ipcszeged.hu weboldalon érhető el.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A nagyböjti időszakban, péntekenként 17.30-kor a Székesegyházban
közös imádsággal járják a keresztutat, melyet az idén a Belvárosi
Plébániához tartozó közösségek vezetnek. A következő alkalom
március 11-én lesz az Adoremus gitáros énekkar közreműködésével.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A szegedi Nagyárvíz és a Fogadalmi templom harangjai című sétára
várják az érdeklődőket március 12-én, szombaton 10 óra 30 perctől a
Szegedi Dóm Látogatóközpont munkatársai. A 90 perces tematikus
séta a Látogatóközpont fogadóteréből indul, ahol a résztvevők
megismerkedhetnek a Nagyárvíz, a szegedi egyházfenntartó
hatóság fogadalmából épülő új templom, valamint a Székesegyház
harangjainak történetével. A séta részeként a templom nyugati
tornyának harangszintjére is felsétálhatnak az érdeklődők, ahol a
Dóm öt harangja közül néggyel ismerkedhetnek meg, majd a
torony 46 méter magasságban lévő kilátószintjét is meglátogatják.
A program előzetes regisztrációhoz és jegyváltáshoz kötött.
További
információ
a
domlatogatokozpont@gmail.com
elektronikus
levélcímen,
valamint
a
06-20/2207-227-es
telefonszámon kérhető.
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Magyarok a Kárpát-medencében című előadással folytatódik
március 18-án a Dóm Művészeti Szalon 2022-es tavaszi évada.
Benkő Péter kétszeres Jászai Mari-díjas színművész önálló
irodalmi estje a honfoglalástól napjainkig tartó időszakot öleli fel,
keresztmetszetként bemutatva történelmünk ikonikus költőit.
Az esten Wass Albert, Petőfi Sándor, Ady Endre és Juhász Gyula
művészien megfogalmazott gondolatait hallgathatja meg a
közönség. A délután 5 órakor és este 7 órakor kezdődő
előadásokra belépők a Látogatóközpont jegypénztárában (Dóm
tér 16.) keddtől vasárnapig, 9 és 17 óra között kaphatók.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„El nem fogyó tiszta fénnyel űzze távol lelkünktől az éj minden
árnyát” (Húsvéti örömének - részlet). Nagyböjti Lelki Napra hívja az
egészségügyben dolgozókat március 19-én, szombaton 9 és 12 óra
között a Katolikus Házba (Dugonics tér 12.) a Szeged-Csanádi
Egyházmegye Szent Dömötör Kórházlelkészi Szolgálata. Az
alkalmat Veréb László kórházi lelkigondozó, a Szent Gellért
Szeminárium spirituálisa tartja. A részvétel ingyenes, de
regisztrációhoz kötött. A regisztrációs link a pasztoralis.hu oldalon
található.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gelsey Vilmosra emlékeztek halálának első évfordulóján
február 26-án a budapesti Fiumei úti temető Ave Domine
kriptájában, ahol Kiss-Rigó László püspök celebrált szentmisét
az életének 100. évében elhunyt báró Gelsey Vilmosért. A
szentmisén és az azt követő találkozón barátai, tisztelői vettek
részt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A Gál Ferenc Egyetem szociális munka és karitász szakosai is
csatlakoztak az egyházmegyei karitász adománygyűjtéséhez. Az
egyetem gyulai hallgatói tanáraikkal együtt szervezik és
továbbítják az adományokat, melybe bevonják a szarvasi,
békéscsabai és szegedi karokat is. A GFE szarvasi és békéscsabai
kollégiumai 150 menekült elhelyezését ajánlották fel.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kiemelt
segítséget
nyújt
az
ukrajnai
válsághelyzet
legkiszolgáltatottabb,
otthonaikat
elhagyni
kényszerülő
családjainak az (országos) Katolikus Karitász. A segélyszervezet a
menekültek folyamatos befogadására és ellátására készíti fel keletmagyarországi logisztikai központját, valamint a határ közelében
található önkéntes csoportjait. A Katolikus Karitász már több,
mint 3 teherautónyi segélyszállítmányt küldött a menekültek
fogadására a határhoz. A szállítmányok matracokat, takarókat,
bébiételt, tartós élelmiszert tartalmaztak. A hosszútávú
segítségnyújtás érdekében Fehérgyarmaton és Nyíregyházán
ideiglenes központot hozott létre a szervezet.
A Katolikus Karitász továbbra is várja a támogatásokat:
 A 1356-os adományvonal hívásával (egy hívás 500 forint
támogatást jelent)
 Online adományozással a Karitász honlapján – www.karitasz.hu
– keresztül
 A Katolikus Karitász központi bankszámláján „Ukrajnai háború”
megnevezéssel – Raiffeisen Bank 12011148-00124534-00100008
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