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Húsvét 6. vasárnapja

A szentmise olvasmányai

Május 24. Szűz Mária, keresztények segítsége

1. ApCsel 15,1-2.22-29

Az ősegyházat vezető apostoli
kollégium meghozza első komoly döntését:
a pogányságból megtérteknek nem kell a
zsidó rituális előírásokat betartani ahhoz,
hogy csatlakozzanak.

2. Jel 21,10-14.22-23 A szerző látomásában az Istentől alászállt
szent város, a mennyei Jeruzsálem
közösségeként
szemléli
a
végső
üdvösséget elnyerő megdicsőült egyházat.
3. Jn 14,23-29

Jézus megígéri apostolainak a Szentlélek
küldését, és saját békéjében részesíti őket.

Közösségben az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel

A feltámadásról szóló evangéliumi részletekben feltűnően
ismétlődik a békével való köszöntés. Az apostoli egyház tudta
azt is, hogy Jézus mindent a sajátjából ad: világosságot,
szeretetet, életet, békét. Ő az üdvösség egyetemes és egyetlen
forrása. Arra itt nem tér ki, hogy hogyan adja ezt a békét.
Számít arra, hogy a tanítványok majd megélik maguk, ha
feltámadásában felismerik őt igazi kiléte szerint, és meglátják
győzelmét a bűn és a halál felett. Arra azonban kitér, hogy nem
úgy adja a békét, ahogy a világ adja. A világ legföljebb úgy adja,
hogy valamilyen örömével leköt bennünket, és elfeledteti
bajainkat, amelyek azután újra és talán még kínosabban
eszünkbe jutnak. Jézus békéje az a tudat, hogy ő az Atya
küldetésében jár, az ő tervét valósítja meg, azért életének
megvan a célja és meglesz a győzelme. Abban a tudatban élt,
hogy az embernek egy hajszála sem eshet a földre az Atya tudta
nélkül, és hogy azért is jutalmat kap, ha csak egy pohár vizet ad
embertársának. Ezért adhat olyan békét, amely már most
beköltözik a szívünkbe, és ami nem marad a jövő ígérete. Ez a
béke a miénk lehet a világ nyugtalanságában is. Jézus fontosnak
tartja, hogy a béke emlegetésénél is az Atyára terelje a
figyelmet. Eltávozása után ne csüggedjenek tanítványai, hiszen
az Atyához megy, akitől megkapja földi élete jutalmát és akinél
övéi számára is helyet készít.
Gál Ferenc

Az apostoli egyházban még eleven volt Jézus emléke, s egyúttal
saját világképüknek megfelelően közelinek gondolták második
eljövetelét is. A hivatalos tanítás azonban óvja a híveket attól,
hogy vallásosságuk kimerüljön valamilyen felületes érzelemben.
Jézus várása és a reá való emlékezés, illetve az iránta való
szeretet azt követeli, hogy tartsák meg parancsát. Aki ezt
megteszi, nem érzi magát elhagyatottnak, mert Jézus kéri az
Atyát, hogy helyette küldjön más vigasztalót. Ez a vigasztaló az
Igazság Lelke lesz, aki mindvégig az egyházi közösséggel
marad.
A következő szavak már nem Jézus ígéretét fejezik ki, hanem
azt a módot, ahogyan az egyház értelmezte a Szentlelket: „A
világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri.” Jézus a
Lelket azoknak ígérte, akik hisznek benne. A „világ” itt azokat
jelenti, akik nem hisznek benne. A Lélek közlése a
keresztségben és a bérmálásban megy végbe. A hívő
megláthatja, megtapasztalhatja a jelenlétét azokban a
természetfölötti hatásokban, amelyek az egyház életét
jellemzik. A Léleknek ez az állandó jelenléte az egyház számára
a legnagyobb vigasztalás. Meggyőződhet arról, hogy
feladataihoz rendelkezésre áll az isteni segítség.
A vigasztalásnak része az is, hogy a Szentlélek ébrentartja
bennünk a Jézusra való emlékezést és az ő ígéreteit. Azt ígérte,
hogy nem hagy árván bennünket. Kereszthalála azt a
benyomást keltette ugyan, hogy gyenge volt és elhagyott, s a
világ azt gondolhatja majd, hogy már nem is létezik. A hívő
azonban tudja, hogy él és az Atyánál van, s láthatatlanul
kormányozza egyházát a Lélek által. Az egyház élete a hit
időszaka lesz, s a hit azt is elénk tárja, hogy az a Jézus, aki az
Atyánál van, egyúttal bennünk is van, mi pedig őbenne. A
feltámadt Krisztusnak ezt a szerepét különösen Pál apostol fejti
ki leveleiben. Krisztussal együtt az Atya is bennünk van. Az
ígéret így szól: „Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret en-
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gem. Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. Én is
szeretni fogom és kinyilatkoztatom magam neki”. Vagyis az
Istennel fennálló közösség megkezdődik a hitben és a
megigazulásban, amit a keresztség ad, de elevenné,
hatékonnyá csak a tevékeny keresztény élet által lesz. A
tevékenység nem külső érvényesülést jelent, hanem azoknak az
erényeknek a gyakorlását, amelyeknek alapja a szeretet. Jézus
ezeknek ígérte, hogy kinyilatkoztatja magát nekik. A
kinyilatkoztatáson azt kell érteni, hogy az illetőknek egyre
erősebb lesz a hite, reménye, szeretete és hűsége. Egyre jobban
meg vannak győződve, hogy Krisztust képviselik a világban, s az
Atya gyermekeinek számítanak. Tudják azt is, hogy életük és
sorsuk hozzá van kötve Krisztushoz, a főhöz. Ha vele együtt
küzdenek, vele együtt meg is dicsőülnek.
De mivel Jézus egy az Atyával, azért ahol ő kinyilatkoztatja
magát, ott az Atya is jelen van: az Atyával együtt lakást vállalnak
abban, aki teljesíti parancsait. A vallásos élet tehát nem Isten
tekintélyétől való jogi függés, hanem a meggyőződés arról,
hogy Isten házanépe vagyunk, s ilyen szellemben élünk. Az Isten
iránt való szeretetről csak az evangéliumi parancsok
teljesítésével lehet tanúságot tenni. Aki nem tartja meg őket,
abban nincs szeretet. Ezt a tanítást Jézus az Atyától hozta, s
jelzi vele, hogy nem szavak, nem az érzelmek üdvözítenek,
hanem az élet komoly alakítása.
Ezek a gondolatok már benne voltak Jézus nyilvános
tanításában, de ő tudta, hogy apostolai akkor még nem értik. A
Szentlelket azért ígérte meg és azért küldte el, hogy semmi ne
merüljön a feledés homályába. A Szentlelket az Atya küldi az ő
nevében, tehát azért jön, hogy Jézus tanítását és művét vigye
győzelemre. Az egyház megértette azt is, hogyha a Lelket az
Atya a Fiú nevében küldi, akkor a Szentháromság benső
életében a Lélek az Atyától és a Fiútól származik.
Az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel fennálló lelki közösség
egyben a béke ígérete. Aki hisz, az Jézus békéjét kapja.
Elsősorban az ő emberi lelkét töltötte el az Atya jelenléte és a
Szentlélek ereje. Ahol a mindenható Isten ilyen kapcsolatba lép
az emberrel, ott az aggódást félre kell tenni. Elcsüggedni a
bajban sem szabad. A kegyelmi jelenlét a biztosíték arra, hogy
az Isten ad erőt a kitartásra, s hogy Jézus felelősséget vállalt
üdvösségünkért. Azért jön vissza újra, hogy az üdvösséget
aktualizálja. A tanítványok tehát ne búsuljanak azért, mert
testileg nem marad köztük, inkább örüljenek annak, hogy
elment az Atyához. Ottléte annak a biztosítéka, hogy az Atya
érdemeiért felmagasztalta őt. Az ő esetében igazolást kaptunk
arról, hogy a földi érdemekért örök jutalom jár. A jutalmat az
Atya osztogatja, mégpedig atyai megértése és irgalma szerint. A
Szentháromságban ugyan a három személy egylényegű, ott
nincs nagyobb és kisebb. Jézus tehát csak embersége szerint
mondja, hogy az Atya nagyobb nála, s emberségének igazi
megdicsőülése az, ha elérkezik az Atyához.
Ezek a kijelentések egyúttal jövendölések is voltak. Amikor az
apostolok visszaemlékeztek rájuk, tudták értelmezni Mesterük
szenvedését és halálát. Szenvedése először úgy hatott, mintha
a „világ fejedelme” győzött volna fölötte. Pedig a győztes
Krisztus lett. Ellenségei csak azt érték el, hogy Jézus
szenvedése idején még fönségesebben gyakorolta erényeit.
Végleges győzelme azonban feltámadása volt. A szenvedést,
mint a helytállás következményét azért vállalta, hogy
megmutassa, mennyire szereti az Atyát és mennyire
engedelmeskedik neki. Ez a hűség és engedelmesség volt az az
érték, ami kiengesztelte az Atyát a világ bűneiért.
Gál Ferenc
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A jólneveltség kézikönyve (20.)

Az asztalnál
4. EVÉS KÖZBEN...
1. Ne csapjunk nagy hűhót, ha problémáink vannak az elénk
rakott ételekkel! Ha valami nincs rendben, ne kürtöljük szét a
nagyvilágnak: „Ahhh! Van egy légy a levesemben!”, sőt
próbáljunk minél kevesebb figyelmet magunkra és problémánkra
vonni. Legfőképpen pedig más főztjét ne kritizáljuk: „Az én
anyukám jobban átsüti a húst, ez még ráadásul kicsi is!” Sőt,
alapvető szabály megdicsérni a szakácsot, kivéve, amikor tényleg
elront valamit, hiszen ilyenkor bókunk nyilvánvaló hazugság
lenne.
2. Ne „kutassuk fel”, melyik a legjobb étel oly módon, hogy
villánkkal kikapjuk
a
legjobb
falatokat, különösen
étkezőtársaink tányérjából. Ne viselkedjünk így: „Na, hadd
kóstoljam meg!...”
3. Nem illendő megszagolni az ételt, mivel azt a benyomást
kelthetjük, hogy nem bízunk meg abban, aki főzött nekünk,
ugyanis általában akkor szagolják meg az ételt, amikor főzés
közben valamit elrontottak.
4. Mindig köszönjük meg asztaltársunknak, ha evés közben tesz
valamit értünk akkor is, ha édesanyánkról, vagy kistestvérünkről
van szó. Ha megkértek minket, hogy adjuk tovább a tálat, ne
vegyünk ki belőle, hanem juttassuk el a célszemélyhez, majd
utána mi is elkérhetjük a magunk részére.
5. Nem beszélhetünk folyton az evésről, nagy lakodalmakról,
mert ismét csak az „éhenkórász” látszatát fogjuk másokban
kelteni. Ezenkívül kerüljük el a nyugtalanító, hátborzongató és
visszataszító témákat: „Anyu! Hova raktad azt a kis dobozkát,
amiben a hernyókat tartom?”
6.
Ne
dobáljunk
papírgalacsinokat,
morzsákat,
mogyoródarabkákat asztaltársainkra sem viccből, sem azért,
hogy magunkra vonjuk figyelmüket. Ne játszunk az étellel és ne
díszítsük ki tányérunkat különböző ételdarabokkal!
7. A fogpiszkáló közönség előtti használata meglehetősen
kockázatos. Sokan kellemetlen látványt nyújtanak, miközben
használják. Minden esetben egy olyan tevékenységről van szó,
melynek lényege, hogy a szájban maradt ételmaradékokat
piszkáljuk ki, ami... nem túl szívderítő látvány. Ha nem vagyunk
biztosak saját képességeinkben a fogpiszkáló használatát
illetően, inkább felejtsük is el!
8. Az ásítást és az orrfújást lehetőleg a legnagyobb tapintattal
végezzük, ne ordítsuk el mindenkinek: „Figyelem, most ásítok!”,
hogy menten fedezékbe vonuljanak, még kevésbé lobogtassuk
a zsebkendőnket úgy, mintha egy zászló volna, hiszen nem
biztos, hogy makulátlanul tiszta.
5. AZ ÉTTEREMBEN
Az előzőekben tárgyalt útmutatások érvényben vannak akkor
is, amikor barátoknál, és akkor is, ha nyilvános helyen
vacsorázunk.
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Mindazonáltal ne felejtsük el, hogy étteremben megengedett...
1. ...külön asztalt foglalni. Arra azonban figyeljünk oda, hogy a
pincérnek ne kelljen csak miattunk átrendezni a termet...
2. ...helyet foglalni, étlapot és a különböző fogásokhoz tartozó
árakat megnézni és akár rendelés nélkül elmenni, feltéve, ha
az étterem, ahová betértünk, nem jelzi a bejárati ajtónál
világosan, hogy kötelező rendelés van.
3. ... magyarázatot kérni a menüvel, illetve az étlapon nem
jelzett különleges ételek áraival kapcsolatban. Kerüljük el
azonban azt, hogy a pincéreknek húszféle étel alapanyagait
és elkészítési módját kelljen elmagyarázniuk, és lehetőleg ne
kommentáljuk a válaszokat hangosan.
4. ...udvariasan leinteni a pincért. Ezzel elkerülhetjük, hogy ne
kelljen órákig kiszolgálatlanul ülnünk, mert megfeledkeztek
rólunk.
5. ...intézni a pincérhez néhány szellemes megjegyzést, azonban
anélkül, hogy belevonnánk egy véget nem érő
beszélgetésbe, mert ezzel akadályoznánk munkájában és
magára vonhatja felettesei haragját.
6. ...egy rosszul sikerült fogásra észrevételeket tenni, ha
túlságosan odaégett, vagy pont az ellenkezője történt, félig
nyersen hozták ki, de nem miután már elfogyasztottuk a
nagy részét.
7. ...ellenőrizni, hogy a számla nem tartalmaz-e hibákat, nehogy
többet fizessünk a kelleténél!
HA TE ADSZ NEKEM VALAMIT…
1. AMIKOR TE ADOD AZ AJÁNDÉKOT
1.1 A „hozzátett” érték
Egy ajándék igazi értéke, nem mérhető önmaga tárgyi
valójában, még kevésbé abban az árban, amit címkéje mutat.
Nagyon drága ajándékok részesülhetnek hideg, közömbös
fogadtatásban, a megbecsülés minden jele nélkül, míg
csekélyebb kereskedelmi ázsióval bíró ajándékok hatalmas
értéknek számíthatnak, és mérhetetlen örömet okozhatnak
annak, aki kapja.
Van tehát valami, ami hozzáadódik az általunk készített ajándék
tárgyi értékéhez: a szeretetünk, mely annak a személynek szól,
aki megkapja. Ez pedig meg fog mutatkozni abban az
odafigyelésben, aprólékosságban, mellyel létrehoztuk azt a kis
apróságot, vagyis:
1 az ötletben. Többet ér az ajándék, ha az megfelelő, régóta
kívánt, viszont nem várt.
2. a választásban. Többet ér az ajándék, ha jobb minőségű és
eredeti, ötletes.
3. a becsomagolásában. Többet ér az ajándék, ha a csomagolás
gondos és személyre szabott.
Tehát minél inkább azt kívánjuk, hogy ajándékunk megérintse a
személyt, akinek szánjuk, annál több időt szentelünk
megvalósítására. Természetesen, most nem azokat az
ajándékokat említjük, melyeket kötelességből adunk, vagyis,
amit a nagynéni, vagy a tanárnő fog megkapni...
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A megengedett nyereség
Messze hangzott a szava, mint a harangoké. Az ékes beszéd
művésze volt Bernardin, Siénában; szókimondó, ezért vonta
magára a pápa és az áskálódók haragját. A város a gótika
ünnepi remeke. A misztika szentélye. Katalin itt született,
Bernardin itt nevelkedett, aztán őshonossá – „díszpolgárrá”
vált. A márványhegyek közt látta meg a napvilágot, Carrarához
közel. Apja bányatulajdonos volt, de már alig ismerhette apját.
A rámaradt örökséget neki kellett kezelnie. A bőkezű ifjú, az
egyetem hallgatója rövidesen áthúzott mindenféle szabályt,
amely egy híres kereskedőváros, bankárok életformájából állt
előtte. Új szabályt írt: „Annyi lehet számodra a megengedett
nyereség, amennyi a lehetséges veszteség.”
Jól tudta: az üzleti élettel együtt járó kockázat jogosítja a
nyereséget, de nem kockáztathatja a lelki értékrendet. Így adott
Bernardin normát a közgazdaságtudománynak, amikor az a
termelőtőke fogalmát tisztázta; ekként vált a későbbi szent az
egyház szociális tanításának korai terjesztőjévé, az evangéliumi
szellemű keresztény társadalmi etikáé. Együtt élt az élőkkel –
írják róla. A pestis idején betegek gyámolítója volt. Maga is
elkapta a kórt, de meggyógyult. 1402-t jegyeztek: szétosztotta a
vagyonát, kolostorba vonult – a minoritákhoz. Tudománya,
tapasztalatai a Poverello szellemével találkoztak, s ő nem
habozott. Hangszere a nyelv volt, nem versben, hanem
prózában fejezte ki ujjongását Jézus nevére: „Nem ennek a
névnek fényességével és jóízével hívott meg Isten az Ő csodálatos
valóságára?”
Bernardin által lett népszerű a közismert felirat: IHS (Jesus
Hominum Salvator – Jézus az emberek Üdvözítője.) Amit érzetttudott, meghaladta a korát: a misztika nem hiányozhat az élet
gyakorlati feladataiból sem. Jézus jóhíre nem szorulhat
középkori kolostorokba, tereken kell hirdetni az igazságosság
szociális alapjait, gyakorolni azokat. A jogot csűrők-csavarók
aligha vették jónéven az arcukba vágott bernardini
mondatokat. Mindene lett a szegényeknek, de becsülték a
tisztességes gazdagok is. Közbelépésére ellentétek csitultak el,
árváknak, elhagyatottaknak hely jutott a kórházakban,
eladósodott várost mentett meg. Csak a szó művészetéből
tudták száműzni. Az igazság székéből. A pápa mondta ki a
tiltást. Mi volt a válasza? A csönd. Ismerte a türelem égő
bölcsességét. Várt és győzött. A lázadás az egyház ügyeiben
nem áldást hozó felleg, hanem a szakadás villáma.
Bernardin (az olaszoknak Bernardino) hidat épített, amelyre
a szeretet és a megértés íveit szerelte – minden időre. Szobra a
sziénai főtéren kőbe örökített motetta, amely az irgalomtól, az
igazság szolgálatáról énekel: a világ megmentéséről. 1432-ben a
mi Zsigmond királyunknak kilenc hónapig naponta misézett – a
barátok templomában.

(Folyt. köv.)
Paola Dessanti

† Tóth Sándor
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hírek ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ információk
Május hónap minden napján, az esti szentmisék után a lorettói litániát
imádkozzák
a
Belvárosi
Plébánia közösségének
tagjai a
Székesegyházban.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Megkezdődött a regisztráció a XIX. Egyházmegyei Nyári Táborra, melynek
idei mottója: „Bevállalod?” A tábor, melyre 13 és 18 év közötti fiatalok
jelentkezését várják, július 4. és 10. között lesz Domaszék-Zöldfáson. A
Szeged-Csanádi Egyházmegye Ifjúságpasztorációs Irodája által szervezett
hagyományos táborra jelentkezni az ipcszeged.hu oldalon május 25-én,
szerda éjfélig lehet.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mindszenty-napokat rendeznek május 26. és 28. között Makón. Az első
két napon filmvetítés, kiállításmegnyitó és kerekasztal beszélgetés
várja az érdeklődőket. Május 28-án, 10 órakor ünnepi szentmisét
celebrál a Szent István Király templomban Kiss-Rigó László, majd ünnepi
beszédet mond Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Lázár János
országgyűlési képviselő és Habsburg-Lotharingiai Eduárd Károly
főherceg. Az eseményt követően átadják a plébánián kialakított
Mindszenty-emlékhelyet.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A szeged-felsővárosi Szent Miklós Plébánia egynapos zarándoklatot
szervez május 28-án, szombaton Újkígyósra és Szabadkígyósra. Indulás
reggel fél 8-kor a templom elől, érkezés az esti órákban. A zarándoklat
költsége 4500 Ft/fő, mely tartalmazza az utazás és az ebéd költségét. A
Wenckheim kastély belépője külön fizetendő. A zarándoklatra jelentkezni
a sekrestyében, vagy a plébánia irodájában (Munkácsy u. 7-9.) lehet.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Szent Gellért templomban (Tárta tér 5.) május 29-én, jövő vasárnap 18
órakor kezdődő szentmisén orgonál, majd azt követően az Egyházzenei
Fesztivál keretében megvalósuló koncerten fellép Bednarik Anasztázia
orgonaművész.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A CsaládEgyetem keretében erőszakmentes kommunikáció alapozó
csoport indult, melynek következő találkozója május 31-én, kedden 17
órakor lesz a Katolikus Házban (Dugonics tér 12.). A csoportot Bucskóné
Lehota Ágota, a Pasztorális Helynökség irodavezetője koordinálja.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Bálint Sándor Eucharisztia-tisztelete című kiállítás a Gál Ferenc Egyetem
Klebelsberg termében (Dóm. tér 6.) május 31-ig munkanapokon fogadja a
látogatókat. Egyházmegyeink iskoláink több osztálya is már
bejelentkezett, de várják a nyugdíjasklubokat és minden más érdeklődőt
is a szervezők. A Szegedre látogatóknak egyéb kulturális, lelki programot
is szervez az Egyetem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Június 6-án, pünkösdhétfőn családi napot szervez a Szent Gellért Plébánia
közössége. Az alkalom egyben Benyik György plébános 70. születésnapja is,
aki 2011 óta szolgálja a tarjánvárosi hívők közösségét. A rendhagyó családi
találkozás programja a következő:
08:00-09:00
Regisztráció
09:00-10:00
Nyitó előadás „Miért hagyják el az emberek az
egyházat?” címmel. Előadó: Görföl Tibor, a Pécsi Tudományegyetem BTK
Filozófia Tanszék docense
10:00-11:00
Csoportos beszélgetés, ismerkedés
11:00-12:00
Főbb vélemények ismertetése
13:00-14:00
Ebéd
14:00-15:00
Játék gyerekeknek, felnőtteknek; majd gyermek
hangverseny
16:00-17:00
Szentmise
17:00-tól Szabadprogram
A programokon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Jelentkezni az alábbi linken (https://forms.gle/NGSxWsqdbHLiHrSbA)
található űrlap kitöltésével május 23-án, hétfő éjfélig lehet.

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.
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Egyházközségi juniálist szervez június 6-án, pünkösdhétfőn 15 és
20 óra között a Belvárosi Plébánia közössége. A Katolikus
Házban rendezendő eseményen a gyermekeket logikai- és
szabadtéri játékok, kézművesfoglalkozások, ugrálóvár, a
felnőtteket pedig juniális totó, bűvészmutatvány és
kürtöskalács-sütés várja. Az alkalomra jelentkezni személyesen
a szentmisék után, illetve online űrlapon (szegedidom.hu)
június 1-jéig lehet.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök várja azoknak a 18.
életévüket betöltött férfiaknak a jelentkezését, akik hivatást
éreznek arra, hogy papként vállaljanak lelkipásztori szolgálatot a
Szeged-Csanádi Egyházmegye közösségében, az idén
érettségiznek, vagy már korábban tettek sikeres érettségi
vizsgát, jó testi, szellemei, lelki állapottal rendelkeznek. Akik erre
a szolgálatra vállalkoznak, felvételi kérelmüket kézzel írt
levélben küldjék az alábbi címre: Kiss-Rigó László püspök, 6720
Szeged, Aradi vértanúk tere 2.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Először vettek részt a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató
fiataljai és nevelőszülői azon az egyházmegyei zarándoklaton
május 14-én, melynek célpontja Óföldeák középkori erődtemploma
volt. A Földeák és Óföldeák közötti távolságot gyalog tették meg a
zarándokok, akik útközben énekeltek, rózsafűzért imádkoztak,
beszélgettek és ismerkedtek egymással. A templom előtti téren
kulturális programok, valamint szabadtéri játékok várták az
egyházmegye területéről érkezőket. Mindezt Mária litánia és
szabadtéri, ünnepi szentmise követett, melyen Isten áldását kérték
a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató gyermekeire.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Az országban elsők között indult a Szeged-Csanádi
Egyházmegye Gál Ferenc Egyetem gyulai karán a Nyugdíjas
Akadémia. A 20 akadémiai év során több mint 2000 résztvevő
teljesítette a számonkérésekkel kísért kurzusokat, melyeket
egyetemi oktatók, professzorok, neves közéleti személyiségek
is tartottak. A keresztény értékekre építő, tartalmas képzési
program a szellemi, testi és lelki egészség megőrzésének, a
kulturális közösséghez tartozásnak a lehetőségét is nyújtja,
ezzel a fiatalabb generációknak is példát mutatva. A hallgatók
és a társadalmi partnerek részvételével tartott ünnepségen
köszöntőt mondott Görgényi Ernő Gyula város polgármestere,
Kozma Gábor rektor és Vincze Gábor gyulai dékán,
megköszönve Debreczeni Jánosnénak, a Gyulai Nyugdíjasok
Érdekvédelmi Egyesületének elnökének a kezdetektől kitartó
együttműködést, ami országosan is ismertté tette a Nyugdíjas
Akadémia munkáját.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„Fejezetek a Szegedi Tudományegyetem történetéből 1872–1920”
címmel tartottak konferenciát május 10-én az SZTE száz éves
szegedi jelenlétének tiszteletére. A programon részt vette a
kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem két rektorhelyettese
is, és koszorúzással emlékeztek együtt az 1581-es
egyetemalapításra, amikor Báthory István lengyel király, litván
nagyherceg és erdélyi fejedelem bölcsészeti és hittudományi
fakultással rendelkező academia-t alapított a jezsuiták kolozsvári
kollégiumán belül. Megkoszorúzták a szegedi egyetem 1921-es
indulásának az Aradi vértanúk terén emléket állító domborművet
is. A konferenciát Zakar Péter professzor, az SZTE nemzetközi és
közkapcsolatai rektorhelyettese nyitotta meg, majd bemutatták
az intézmény történetét bemutató tanulmánykötetet. Az
eseményen a Szeged-Csanádi Egyházmegyét Kozma Gábor, a Gál
Ferenc Egyetem rektora képviselte.

