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Nagyböjt 3. vasárnapja

A szentmise olvasmányai

Március 25. Urunk születésének hírüladása
(Gyümölcsoltó Boldogasszony)

1. Kiv 3,1-8a. 13-15

A sivatagban, az égő csipkebokornál Isten
megszólítja Mózest, és arra küldi, hogy
népét
vezesse
ki
az
egyiptomi
rabszolgaságból.

2. 1Kor 10,1-6. 10-12 Az Ószövetség eseményeinek az üzenete
nekünk is szól.
3. Lk 13,1-9

Jézus arról tanít, hogy a természeti
katasztrófák, a véres cselekmények nem
Isten büntetése a bűnös emberrel
szemben,
de
figyelmeztető
jelek
mindannyiunk számára, hogy térjünk meg,
tartsunk bűnbánatot és forduljunk Isten
felé.

Felhívás a megtérésre

Ki vagy, és ki nem vagy számomra, Úristen?!
Megbecsülésnek vennéd, ha a mindenség sajtófőnökét látnám
benned, akit kíváncsi kérdéseinkkel zaklathatunk?
Vajon dajkánknak nézhetünk-e, aki elkeseredett bömbölő
gyermekeid orrát-szemét törölgeti?
Tekinthetünk-e téged paciensével veszkölődő pszichiáternek?
De még mennyi a paciens, aki emberi egzisztenciája
szakadékába tekintve elvesztette benső egyensúlyát!
Vagy korrepetáló volnál földünk hatalmas napközijében: ha
valamit nem értünk, hát hozzád fordulunk?
Vagy tán azt várjuk tőled, hogy földünk karbantartója légy, attól
függően, hogy önerőnk mikor mondja fel a szolgálatot?
Vagy mint ügyész, bíró, revizor előtt össze kell rezzennünk
neved hallatára, mert e névhez törvények és tekintélyes
fenyegetések társulnak agyunkban?
Olyan hatalmasságnak ismerjelek tán, akit lekötelezetté
tehetek, ha „érdekedben” cselekszem?
Hézagpótlónak kellenél nekünk csupán, akit bármikor
előránthatunk, ha megakad a „tudományunk”? Vagy
egyszerűen
tiszta
lapnak,
amelyre
kívánságainkat
jegyzetelhetjük?
Te talán mindez is vagy, és mégis egészen más. Milliószor több!
Te az vagy, Aki Van!
Huub Oosterhuis

Miközben Jézus a néphez beszél, néhányan egy tragikus
eseményről hoznak hírt: Pilátus galileai zarándokokat
mészároltatott le. A körülményes megfogalmazás, mely szerint a
helytartó a galileaiak vérét az áldozat vérével vegyítette, arra utal,
hogy az esemény Jeruzsálemben, áldozatbemutatás közben
történt. Időpontként húsvét jöhet számításba, mert laikusok csak
akkor kapcsolódhattak be az áldozatbemutatás cselekményébe: az
áldozatok nagy száma miatt a férfiak maguk vágták le az áldozati
bárányokat, s csak azután adták azokat a papoknak. A zsidók
megítélése szerint Pilátus tette többszörösen felháborító, hiszen a
rómaiak nemcsak gyilkosságot követtek el, hanem a templomot és
az Istennek szentelt adományt is megszentségtelenítették. A
kegyetlen tett jól beleillik abba a képbe, amelyet Pilátusról más
forrásokból is kapunk. Josephus Flavius több olyan
tömegmészárlásról is beszámol, amely Pilátus nevéhez fűződik.
Körülbelül Jézus működésének idején történt a templompénztár
kifosztása. A helytartó a templom pénzét akarta felhasználni arra,
hogy vízvezetéket építsen Jeruzsálem vízellátása céljából. A
jeruzsálemiek tömegestül tiltakoztak a terv ellen. Pilátus erőszakkal
távolíttatta el a népet, s a katonák kegyetlenkedései következtében
többen életüket vesztették (vö. A zsidók története, XVIII. 3). Kr. u.
35-ben pedig a helytartó szamaritánusokat mészároltatott le,
miközben azok a szent hegyükre, a Garizim-hegyre tartottak (vö. A
zsidók története, XVIII. 4). A Lukács által említett gyilkosságról sem
Josephus Flavius, sem más korabeli író nem számol be. Ennek
következtében az esemény hátterét részleteiben nem tudjuk
megállapítani.
Jézus a kapott hírre egy kérdéssel válaszol, amelyben arra a
felfogásra utal, melyet elsősorban a farizeusok képviseltek: az
embert érő szenvedés és a különféle tragédiák oka minden esetben
a személyes bűn. A kettő között arányos a kapcsolat, vagyis a
büntetés mértéke a bűn nagyságától függ. Ezen farizeusi szisztéma
alapján a galileaiak tragikus sorsát valami nagyon súlyos bűn
következményének kell tartani. Jézus viszont tagadja az említett
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felfogás helyességét. Szavai nem zárják ki, hogy a bűn és a
szenvedés között fennállhat valamiféle kapcsolat (vö. Lk 5,20; Jn
5,14), de a farizeusok „szigorú” értelmezését elutasítja. A kegyetlen
halál ellenére sem mondható, hogy a lemészárolt galileaiak
bűnösebbek lettek volna, mint a többiek. Tragikus sorsukban nem
valamiféle különleges bűncselekmény következményét, hanem
Istennek a megtérésre való felszólítását kell meglátni. Mindenki
bűnös, s ezért mindenkinek szüksége van a megtérésre. A súlyos
katasztrófák erre kell, hogy ráébresszék a kortársakat. A farizeusi
felfogás a bűn és a büntetés arányos viszonyáról éppen ezt a
felzáró és megtérésre felszólító hatást tette lehetetlenné, hiszen az
ember a tragikus események kapcsán az áldozatok vétkére és nem
a saját maga bűnösségére gondolt.
Egyes magyarázók az „éppúgy elvesztek ti is” kifejezést Jeruzsálem
pusztulására (Kr. u. 70) vonatkoztatják. Nem valószínű azonban,
hogy a mondással Jézus a Jeruzsálemre váró katasztrófát kívánta
volna direkt módon előre jelezni. Sokkal inkább a közelgő ítéletre
akarta felhívni hallgatói figyelmét, s az egyetlen ésszerű
magatartásra, a megtérésre kívánta őket ösztönözni. Lukács
evangélista természetesen már a tragikus jeruzsálemi események
fényében írhatta le a jézusi mondást.
A galileaiak lemészárlásának a ténye, amelyről a szakasz bevezető
mondata szerint Jézus éppen most szerzett tudomást, alkalmat ad
neki, hogy egy másik tragikus és elgondolkodtató eseményt is
megemlítsen. Tizennyolc személy vesztette életét, amikor
Siloámban rájuk dőlt egy torony. Ezt az esetet sem említi más
korabeli irat. Siloám igazában egy tónak a neve, amely Jeruzsálem
délkeleti részén feküdt. A szóban forgó torony a tó közelében
állhatott, mint a városfal egyik erődítménye. Jézus ezzel az
eseménnyel kapcsolatban is hasonló kérdést tesz fel, mint az
előzővel. A válasza is ugyanaz. A tragikus eset ne mások
bűnösségének mérlegelésére indítson, hanem önvizsgálatra és
megtérésre, hiszen csak ez menthet meg a közeledő ítélettől.
A 6-9. versekben található példabeszéd is a megtérés sürgősségére
hívja fel a figyelmet. Egy fügefáról van benne szó, amely
szőlőskertben
található.
Palesztinában
a
szőlőskertbe
gyümölcsfákat is ültettek, melyekre felfuttatták a szőlőt (vö. Mik
4,4). Ezek gondozása is a vincellér feladata volt. A példabeszéd
szerint a szőlősgazda termést keres a fügefán, de nem talál. A
vincelléréhez fordulva először arra utal, hogy a gyümölcs hiánya
nem egyszeri eset: a fügefa már három éve terméketlen. Majd
utasítást ad a fügefa kivágására és eltávolítására, hiszen az
fölöslegesen foglalja a helyet. A vincellér azonban egy év haladékot
kér a fa számára. Különleges ellátásban fogja részesíteni – körülássa
és megtrágyázza -, s ha ezek után sem hoz termést, sor kerülhet a
kivágásra.
Voltak szentírásmagyarázók, akik a rövid történetet allegóriának
tarották, amelyben minden egyes részletnek szimbolikus értelme
lenne: a szőlőskert Izrael, a fügefa Jeruzsálem (vagy az egyes
izraeliták), a vincellér Jézus, a három év pedig Jézus három évi
tevékenysége. Az ilyen jellegű értelmezés erőltetettnek tűnik,
hiszen a példabeszédben nem a részleteken van a hangsúly, hanem
az összértelmen, amelynek lényege a következő: Jézus a hallgatók
tudtára adja, hogy Isten kegyelméből egy utolsó lehetőséget
kaptak az ítélet előtt. Bár az allegorikus magyarázatot a fentebb
említett formában nem tartjuk elfogadhatónak, néhány mozzanat
szimbolikus értelmezését nem zárjuk ki. Az Ószövetség gyakran
hasonlítja Izraelt fügefához (vö. Óz 9,10; Mik 7,1; Jer 8,13). A
példabeszédben szereplő terméketlen fügefa is utalás Izrael
„terméketlenségére”. Az sem lehet kétséges, hogy Jézus a
kegyelem ideje alatt önmaga működését, megtérésre felszólító
igehirdetését értette. A hallgatóknak ezt az időt kell kihasználniuk,
mert ha ez sem eredményez döntő változást, nincs többé
menekvés a büntetés elől.
Kocsis Imre
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A jólneveltség kézikönyve (11.)
A szerelemben
2. AZ ELSŐ LÉPÉSEK
2.1. Amikor randevúra hívsz valakit (a fiú szemszögéből)
2. Ha nem szeretnéd megkockáztatni, hogy visszautasítsanak,
mielőtt elhívnád a személyt, aki tetszik neked, próbáld meg
megismertetni magad vele. A lányok - de a fiúk is - általában
bizalmatlanok egy idegennel szemben. Időben kérj tőle
randevút, mert ha az utolsó pillanatban kérdezed meg, nagyobb
az esély, hogy visszautasít, ha másért nem, egyszerűen
„technikai okok” miatt. Figyelj oda a megfelelő pillanatra is,
amikor kettesben vagytok és nyugodt környezetben... De a
legfontosabb az, hogy személyesen beszélj vele, mert ha
közvetítők útján teszed meg a lépést, mulyának tűnhetsz.
3. Legyél pontos a meghívásnál. Ne azt mond: „Eljössz velem?”,
hanem ezt: „Eljössz velem András születésnapi bulijára?” Ily
módon tudni fogja, mit fogad el, vagy mit utasít vissza és
alkalomhoz illő öltözetben fog megjelenni a találkozón. Ha
rövid ujjú trikóban és szakadt farmerban jelenik meg, míg te a
színházba szeretted volna őt vinni, az mindkettőtök számára
nagyon zavarba ejtő lesz.
4. Amikor megfogalmazod a meghívást, légy pozitív. „Nem
akarsz eljönni...?” helyett mondd így: „Szeretnél eljönni...?” Ha
te nem bízol saját magadban, a másik hogyan bízna meg
benned? A meghívással mindenképpen azt fejezed ki a lánynak,
hogy becsülöd: felesleges zavarban lenned, vagy hibásnak
érezned magad, amikor találkozóra hívod.
5 Értesd meg vele, hogy te állod a költségeket. Például azt
mondod: „Kaptam édesapámtól egy kis pénzt, és szeretnélek
elvinni...” Nehogy a pénzhiány legyen a visszautasítás valós
vagy rejtett oka Egy vacsorameghívás esetében mindig az
rendezi a számlát, aki a másik személyt meginvitálta. Minden
etikai szabályon kívül: meghívni valakit, és aztán várni, hogy
fizessen, az egyik legotrombább dolog, amit el lehet követni.
6. Ha visszautasító választ kapsz, fogadd el és ne erősködj
túlzottan: „Rendben, ha nem jó neked a csütörtök, menjünk
pénteken, ha nem akarsz moziba menni, korizzunk pár órát...”.
Mindamellett próbáld meg a határozott visszautasítást kifejező
negatív válaszokat megkülönböztetni azoktól a válaszoktól,
melyek nem zárnak ki minden lehetőséget.
2.2. Hogyan válaszoljunk egy meghívásra (a lány szemszögéből)
1. Bármilyen választ is adsz, mutasd ki, hogy jólesett számodra
az, hogy randevúra hívtak. Ez mindenképp a te irányodban
kifejezett megbecsülés, és nincs okod arra, hogy
paradicsomokkal dobáld meg azt, aki érdemesnek talált téged
arra, hogy találkozót kérjen tőled.
2. Ha örülsz a meghívásnak, fogadd el, és mutass lelkesedést.
Nincs okod arra, hogy leplezd érzelmeidet, továbbá, aki
randevút kér az „fedi fel magát, szóval a bátorsága miatt
mindenképp megérdemli, hogy őszinte légy hozzá.
3. Soha ne mondj le egy találkozót, ha már megígérted, csak
abban az esetben, ha sürgős dolog jön közbe. Ilyenkor
világosan magyarázd meg a másiknak, miért nem tudsz
elmenni. Aki ugyanis meghívott téged, lehet, hogy pénzt költött
a találkozóra, például belépőjegyekre. Emellett szeszélyesnek
és változékony hangulatúnak, más szóval megbízhatatlannak
fogsz tűnni.
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4. Ne fogadd el a meghívást egyből, hogy miután újra
átgondolta az egészet, elviszed az összes barátod a találkozóra.
Egy romantikus találkozót átváltoztatni egy csoportos bulivá
nem könnyű, és elkerülhetetlenül megsérted vele a másik
érzelmeit. De ha tényleg nem szeretnél elmenni a találkára
egyedül, próbáld meg erről értesíteni a fiút, aki téged elhívott.
5. Egy „talán” válasz jelenthet „igent”, vagy „nemet”, mindez a
kijelentés hangsúlyától függ. Mindig a hangsúly az, amely egy
visszautasító válasz esetén is különböző variációkat jelölhet:
„várok a jobb jelentkezőre”, vagy „tízmillió forintért sem
mennék el veled”, de kifejezheti azt is, hogy „most nem jó, de
remélem, még megkérdezel”. A felkérőnek minden esetben
világosan értenie kell, mit is akart kifejezni az a nemleges válasz.
Azzal, hogy őszinték vagyunk, megkímélhetjük magunkat és a
másikat egy sor kellemetlen félreértéstől.
3. NÉHÁNY GONDOLAT A SZEXSZEL KAPCSOLATBAN
Itt most nem azt vitatjuk meg, ki és mikor szeretkezhet. Ez
ugyanis számos tényezőtől függ: az egyén és a pár döntésétől,
kettőjük érettségétől, értékeiktől, vallásos hitüktől, erkölcsi
tartásuktól, a kapott neveléstől és saját mentalitásuktól. Egy
dolog azonban biztos: olyan döntésről van szó, mely sohasem
függhet a barátok véleményétől, de a partner kizárólagos
kívánságaitól sem. Anélkül, hogy figyelembe venné a mi
véleményünket és szükségleteinket, legkevésbé attól, amit a
társadalom sulykol belénk, vagyis azt, hogy a szex független a
szerelemtől, egy olyan árucikknek számít, mint sok más dolog.
A szexualitás a legintimebb szférákba vonja be a személyt, az
életnek tehát nincs még egy olyan területe, ahol a
neveletlenség annyira bántó lehet, mint itt. Ennél fogva
viselkedj őszintén, kedvesen, és tiszteletteljesen, légy figyelmes
és fogékony azokra a jelekre, kívánságokra, melyeket partnered
küld feléd, következésképp, ezekhez igazítsd magatartásodat.
Másrészről viszont soha ne lépj be olyan kapcsolatba még akkor
se, ha a másik nagyon akarja, amely bármilyen módon is
semmibe veszi a méltóságodat. Ha a partnered megaláz téged,
gondolataidat, érzelmeidet, jellemedet becsméreli; ha eltávolít
téged a családodtól, a barátaidtól, hogy magához láncoljon, és
teljes függőségbe vonjon. Ha nyomást gyakorol rád, hogy
szeretkezzetek, mert a fizikai erőszakon túl létezik a lelki
erőszak is, komolyan gondolkodj el és beszélj vele nyíltan, de ha
szükséges, ne habozz véget vetni ennek a kapcsolatnak.
Igaz a mondás, hogy a szerelem vak, vannak azonban esetek,
amikor mégis nyitva kell tartanod a szemed. Ne felejtsd el, hogy
veszélyes, szexuális úton terjedő betegségek vannak, például az
AIDS. Emlékezz, hogy egészséged megóvása az udvariasság
első lépése önmagad felé.
Nem beszélhetünk azonban szerelemről, ha szexuális
zaklatásról van szó: egyoldalú dolog, mely kínos helyzeteket,
megaláztatást, félelmet, fájdalmat okoz. Nem szabad a szégyen
miatt elhallgatni, és elkerülhetetlennek elfogadni. Fel kell
jelenteni azokat, akik a szexuális zaklatásért felelősek, a törvény
teljes szigorával jár el velük szemben.
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Vasárnapi jegyzet
Amit nem lehet halasztani
Cédulát nyomott a kezembe a kolléganőm, amelyre ez
van írva: „Böjt nélkül megszokjuk és elfelejtjük a jót.”
Rádióadásban hallotta, lejegyezte. Paradoxonnak tűnik a
mondat, de éppen ez a karaktere emeli ki a
gondolatgazdagságát, s állít meg néhány percre. Valami
nélkül megszokni és ugyanakkor elfelejteni valamit, ami
jó? Persze ezúttal ételneműre utalhatunk, ami a böjttel
van összefüggésben, de ha a dolgok tükrébe pillantunk,
eszmei „tárgyak” is előkerülhetnek. (Ezúttal a tárgyak
idézőjelbe téve!) Böjtölni vagy kiböjtölni valamit? Ez is jól
összefér, s végtére a várakozás nyugtalanságával tölt el,
amely nem engedi elfelejtetni azt, amire vagy akire
várunk.
A világ manapság tele van a jó hiányával. Vagy valóban
csak feledékenységről beszélünk, a megszokás által?
Megszokni a jót olyan lehet, mint például a gyakori
paprikáscsirke-fogyasztás. Persze más természetű is.
Például ugyanaz a munka, arc, környezet, melyektől
legszívesebben menekülnénk már - de a szükség fogva
tart. A „nem menekülhetsz” ítéletharangja. Aztán
jöhetnek nagy kitörések, fellegterelgetések - lázadások,
ki hogyan bírja idegekkel, önfegyelemmel. Főleg az
utóbbival, ami ikertestvériesülhet a böjt igaz fogalmi
tartalmával, az elhatározott, vállalt lemondással.
Önfegyelem. Bizony kikopófélben van ez is, pedig
micsoda szerencsés ajándék az élettől, ha kiküzdi az
ember. Mert harccal jár, hirtelen vagy szép lassan
lezárható rácsszerkezettel, amelynek a kulcsa folyton a
kezünkben van. A rács mögött állunk, mégis a szabadság
csillagzatai
alatt,
s
annak
a
törvénynek
engedelmeskedünk, amely az önnön-szigorítás révén
egyre
könnyebbé,
örömsugárzóbbá
tesz
mikrovilágunkban. Az önfegyelem: a lemondás ugyanis
mindig gazdagít. Nem afféle merev megülés ez a dolgok
közt, hanem cselekvő mozgás, a lélek tréningje. Ezért
írhatta Sík Sándor:
„Ne hagyj Uram, megülepednem,
sem eszmében, se kényelemben.
Ne tűrj megállni az ostoba van-nál,
s nem vágyni többre kis mái magamnál.”
A jó sohasem tűr halasztást. Kiböjtölni mindig megéri!

(Folyt. köv.)
Paola Dessanti

† Tóth Sándor
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hírek ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ információk
Több évtizedes lelkipásztori szolgálata, a papi utánpótlás
nevelése és teológiai felkészítése érdekében végzett munkája,
valamint az egyházmegye és a helyi közösségek kapcsolatát
segítő tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend
tisztikereszt kitüntetést kapta Dr. Kovács József kanonok, a
Szeged-Csanádi Egyházmegye általános helynöke, a Gál Ferenc
Egyetem Teológiai Kara dékánja, tanszékvezető főiskolai tanár,
a Szent Gellért Szeminárium rektora. A magas állami kitüntetést
Budapesten

a

Kármelita

kolostorban

Semjén

Zsolt

miniszterelnök-helyettestől vette át a kitüntetett.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tarnai László 125 éves a zentai Jézus Szíve templom című
könyvének bemutatójára várják az érdeklődőket március 22-én,
kedden este 6 órától a Millenniumi Kávéház (Dugonics tér 2.)
rendezvénytermébe. A szerzővel Miklós Réka szerkesztő
beszélget.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A

nagyböjti

időszakban,

péntekenként

17.30-kor

a

Székesegyházban közös imádsággal járják a keresztutat, melyet az
idén a Belvárosi Plébániához tartozó közösségek vezetik. A
következő alkalom március 25-én lesz a nők csoportjának
közreműködésével.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Az Egyházmegyei CsaládKözPont szeretné segíteni azokat a
közösségeket, egyéneket, akik részt vesznek a megfogant
életekért való imádságban. Március 25-én, Gyümölcsoltó
Boldogasszony ünnepén 18 órakor ünnepi szentmise lesz a
megfogant életekért a Székesegyházban. A szentmise után egy
rövid szertartásban tesznek ígéretet mindazok, akik vállalják,
hogy kilenc hónapon keresztül egy rövid imádságot és napi egy
tized rózsafüzért imádkoznak egy veszélyben lévő magzatért,
így

csatlakozva

a

lelki

adoptálás

mozgalmához.

A

kezdeményezésről bővebb információ a József Szövetség
honlapján található: lelkiadoptalas.hu illetve a CsaládKözPont
elérhetőségein kérhető.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Aba-Novák sétára várják az érdeklődőket március 26-án,
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. A program előzetes regisztrációhoz és jegyváltáshoz
kötött. További információ a domlatogatokozpont@gmail.com
elektronikus

levélcímen,

telefonszámon kérhető.

valamint

a

06-20/2207-227-es

XVI/12.
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Jótékonysági labdarúgó-mérkőzést rendez a szomszédos
háború elől hazánkba menekülő családok javára a SzegedCsanád Grosics Akadémia és a Ferencvárosi Torna Club. A
március 26-án, 15.30-kor a Szent Gellért Fórumban kezdődő
találkozón a résztvevő csapatok a sport eszközével is
támogatni kívánják a rászorulókat. A szurkolók a belépők
megváltásával, a helyszínen található gyűjtőládákba
elhelyezett adományokkal, illetve vállalati felajánlásokkal
segíthetnek.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nagyböjti jótékonysági koncertet szervez a Boldog Szegények
Alapítvány a Székesegyházban. A március 27-én, 15 órakor
kezdődő hangverseny bevételét a délvidéki covid árvákért,
Teleki Júlia unokáinak ajánlják fel. A koncertre, melyen többek
között fellépnek a Kormorán együttes énekesei, jegyek a Victor
Hugo u. 1. szám alatt található székházban és a helyszínen
kaphatók. További információ Romsicsné Kovács Ilona
kuratóriumi elnöktől a 06-30/850-2557-es telefonszámon
kérhető.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A CsaládEgyetem következő előadása március 29-én, kedden 18
órakor kezdődik a Katolikus Házban. A televíziós és rádiós
műsorvezető, Süveges Gergő Apakulcs című előadással várja az
érdeklődőket. Az Apakulcs című könyv szerzője hosszú évek
rendszerező munkájával ismerte fel, hogy egymáshoz
kapcsolódásunknak három alapelve, azaz kulcsa van. Könyve és
előadása elsősorban az apa-gyermek kapcsolódást mutatja be,
de az alapelvek alkalmazhatók minden olyan helyzetben,
melyben kapcsolódni szeretnénk egymáshoz.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az idei nagyböjtben is
meghirdette hagyományos tartósélelmiszer-gyűjtési akcióját
„Tartós szeretet” címmel. Az ukrajnai háborús helyzet miatt sokan
érkeznek menekültként Magyarországra, és a kárpátaljai
magyarság élelme is egyre fogy. Ezért a tartósélelmiszer-gyűjtést
ezúttal az otthon maradottak és a menekültek megsegítésére
fordítja a Katolikus Karitász. A hívek felajánlásukat elhelyezhetik a
templomokban a március 20-án, a most vasárnapi szentmiséken és
az azt követő hétköznapokon, március 27-ig. A támogatók
telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatnak a Karitász segítő
munkájába; a 1356-os telefonszám felhívásával, hívásonként 500
forinttal segíthetnek a rászorulókon.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Az elmúlt évekhez hasonlóan az állampolgárok az idén is
rendelkezhetnek személyi jövedelemadójuk kétszer 1%-áról
legkésőbb május 20-ig. Az egyik 1%-os felajánlást egy egyház
javára tehetik. A Magyar Katolikus Egyház technikai száma,
mely a felajánlással kapcsolatos rendelkezéshez szükséges:
0011. Ajánljuk Kedves Olvasóinknak, hogy a felajánlható további
1%-ot plébániájuk, közösségük alapítványa javára irányítsák.
Kiadja a Glattfelder Alapítvány
Felelős kiadó és szerkesztő: Kiss-Rigó László
Állandó munkatárs: Bábszki Zoltán, Borz Gergely,
Cserny Szilvia, Kozma Gábor,
Szeberényi Klára, ✟ Tóth Sándor
Címünk: 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.

