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Az üdvtörténet legszembetűnőbb vonása mindig az 
irgalom kinyilvánítása volt, s az Egyház is ebből az irgalomból él. 
A Szentlélek ereje és jelenléte viszont abban mutatkozik, hogy a 
hívő minden gyarlósága ellenére is igyekszik választ adni az 
Atyának, aki a Fiúban felkarolta őt. A válasz teljesen emberi: a 
próbálkozás, az újrakezdés, a bizonytalanság és az egyéni 
vergődésben kialakult szeretet. Isten nem általánosít, nem 
dolgozik sablonos mintákkal, neki minden teremtménye vissza 
nem térő egyed. Méginkább így kezeli az embert, akiért a 
természetfölötti rendet megalkotta. Mindenkivel én-te 
közösségbe akar lépni. Az ember oldaláról ennek a 
kapcsolatnak a megközelítése nem könnyű. Akárhány esetben 
csak egy egész élet csalódásai, tévedései, meghiúsult reményei 
készítenek elő bennünket arra, hogy kitáruljunk Isten felé és 
benne lássuk meg az élet értelmét és célját.  

A kinyilatkoztatott tanítás szerint a Szentlélek „saját 
tetszésének” és az ember jóakaratának, előkészületének 
megfelelően osztogatja kegyelmi ajándékait. Abszolút akarata 
mellett helyt ad az emberi szabadságnak és sajátosságnak. 
Ezért van annyi lüktetés, hullámzás mind az egyéni hívő, mind 
az Egyház életében. Az Isten országa a konkrét embert szenteli 
meg és a konkrét ember értékeit gyűjti össze az örökkévalóság 
számára. A világ végső hazatalálása azt fogja bemutatni, amit az 
apostol így fejez ki: Krisztus által a Szentlélekben utunk nyílt az 
Atyához (vö. Ef 2,18).  

Gál Ferenc  

A szentmise olvasmányai  
1. Péld 8,22-31  Az Atya teremti a világot a Fiú által a 

Szentlélekben.  
2. Róm 5,1-5  Jézus Krisztus által békében élünk az Istennel, 

és a Szentlélek által kiáradt szívünkbe az Isten 
szeretete.  

3. Jn 16,12-15  Jézus megígéri övéinek, hogy majd ha az 
Atyához megy, elküldi nekik a Szentlelket.  

A Szentháromság titkának kinyilatkoztatása  

Isten egyedülálló létmódja a Szentháromság titkában 
mutatkozik meg. Egy Istenben három személy van: Atya, Fiú, 
Szentlélek. A személyek valóságosan különböznek egymástól, 
de befelé mégis mindegyik azonos az egyetlen isteni lényeggel, 
tehát az Isten egységét nem bontják meg. Mind a három 
személyről állítjuk, hogy valóságos Isten, sőt azt, hogy mind a 
három személy a valóságos Isten. Erre a létezési módra csak az 
abszolút és a relatív létezési mód figyelembevétele deríthet 
némi világosságot. Ez a létezési mód az Isten kizárólagos 
sajátja, azért teljes misztérium. Az emberi értelem magáról nem 
jött volna rá, s miután a kinyilatkoztatásból megtudta, 
mibenlétét továbbra sem képes megfejteni. Istenben az élet, az 
ismeret, a szeretet annyira eleven, annyira fölülmúl minden 
bőséget, hogy csak három énben, három személyben 
nyilvánulhat meg. A három személy az isteni életteljesség 
személlyé válása. Szükségszerűen van így, lehetetlen, hogy akár 
több, akár kevesebb személy legyen benne.  
A Szentírás kifejezetten nem azt mondja, hogy egy Istenben 
három személy van, de tanításából leszűrhetjük ezt a három 
igazságot: 1. Amikor Istenről és műveiről van szó, gyakran említi 
az Atyát, Fiút, Szentlelket, mint három különböző személyt. 2. 
Mind a három személynek isteni sajátságot és tevékenységet 
tulajdonít. 3. Ennek ellenére kitart a legszigorúbb egyistenhit 
mellett és elveti a sokszorozódásnak bármiféle gondolatát.  
Az elfogadott egyházi nyelvhasználat szerint az a végtelen 
tökéletesség, ami Istent istenné teszi, a természet. Aki pedig 
birtokolja ezt a természetet és cselekszik, az a személy. Ezekből 
az adatokból vonjuk le a végső következtetést. Istenben három 
valóságosan különböző én, azaz személy van, de a természet a 
lényeg egy és oszthatatlan. A három személy ezt birtokolja, sőt 
– amint látni fogjuk – befelé azonos vele.  
A Szentírás népies nyelven és módon fejezi ki magát, de a 
sugalmazottság biztonságával. Nem emleget személyt és 
természetet, nem használ filozófiai megkülönböztetéseket. Az 
értelmet az összképből kell kiolvasni. Az isteni személyeket az  
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emberi személy mintájára jellemzi. Önálló tudatos 
tevékenységet tulajdonít nekik, de egyszersmind olyanokat, 
amelyekhez isteni mindenhatóság szükséges.  
A Szentírás nem annyira a Szentháromság titkáról beszél, mint 
inkább annak üdvtörténeti jelentőségéről. Az üdvrend nagy 
örömhírét Szent Pál így foglalja össze: „Krisztus által szabad 
utunk van egy Lélekben az Atyához”. (Ef 2,18). Krisztus főpapi 
imájában azt kéri, hogy az Egyház egysége az Atyában és a 
Fiúban való egység legyen (Jn 17,21). Szent János a hívők 
kegyelmi kapcsolatát az Atyával és a Fiúval való közösségnek 
mondja (1Jn 1,3). A megváltás révén tehát már itt a földön 
kapcsolatba kerülünk a Szentháromság belső életével. Nem 
elég azt mondanunk, hogy a megváltást és a kegyelmi 
fölemelést nem értenénk meg a Szentháromság titka nélkül. Ez 
a misztérium nem csupán magyarázata a természetfölötti 
rendnek, hanem hordozója. A szentháromsági személyek nem 
úgy állnak egymás mellett, mint három emberi személy és nem 
is párhuzamosan cselekszenek. A Szentháromságnak minden 
tevékenysége osztatlan egység. A cselekvés egységét és belső 
dinamizmusát így fejezhetjük ki: az Atya cselekszik a Fiú által a 
Szentlélekben. A megváltás és az üdvösség azt jelenti, hogy 
Isten a teremtményt bevonja a belső életáramba, amellyel az 
Atya öröktől fogva megismeri és kimondja magát a Fiúban, s 
akarja és szereti magát a Szentlélekben.  
A Szentháromság titkának kinyilatkoztatását történetileg így 
foghatjuk fel: Jézus Krisztus nem csupán isteni küldöttnek 
mondja magát, hanem a mennyei Atyával szemben Fiúnak. Ez a 
fiúság kizárólagos: „Senki sem ismeri az Atyát, csak a Fiú és 
akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni” (Mt 11,27). „Ahogy az 
Atyának élete van önmagában úgy megadja a Fiúnak is, hogy 
élete legyen önmagában” (Jn 5,26). Ő az út, igazság és élet, 
senki sem juthat az Atyához, csak őáltala” (Jn 14,6). Minden 
hatalom az övé a mennyben és a földön (Mt 28,18). Fiúsága 
megelőző időbeli létét: „Mielőtt Ábrahám lett volna, én 
vagyok” (Jn 8,58). Szenvedése előestéjén azt kéri az Atyától, 
hogy adja meg emberi természetének is a dicsőséget, amelyet 
személy szerint a világ teremtése előtt már birtokolt (Jn 17,5). 
Az apostolok úgy értették szavait, hogy valóban az Atyától jött 
és hozzá ment vissza. Ő az Úr, aki az Atya megbízásából ítéletet 
tart a világ felett, neki ugyanaz a tisztelet és imádás jár, mint az 
Atyának. Állítja magáról: „Én és az Atya egy vagyunk” (Jn 5,30). 
Nem csupán „egyek” valaminek a végrehajtásában, hanem egy 
létező, egy hatalmasság.  
A Szentlelket Krisztus az Atyától küldi vagy az Atya küldi őt a Fiú 
nevében (Jn 15,26; 14,26). Megvan a hatalma, hogy megtanítsa 
az apostolokat minden igazságra. Ismeri az Isten mélységeit 
(1Kor 2,10), ő a kegyelmek szétosztója, akiben benne lakik, az az 
Isten temploma (1Kor 6,19). A Szentírás kifejezetten isteni 
személynek is mondja a Szentlelket (ApCsel 5,3). Ő egyformán 
az Atyának és Fiúnak a Lelke (Róm 8,10-14), ezért minden 
megkülönböztetés nélkül együtt lehet felsorolni az Atyával és a 
Fiúval (Mt 28,19; Lk 1,35; 1Kor 12,5-6; 2Kor 13,13).  
Az Egyház az Atya, Fiú, Szentlélek nevében kezdett keresztelni, 
a hitvallásban kifejezte a három személyben való hitét és 
imáiban egyformán dicsőítette mind a három személyt vagy ami 
ugyanazt jelenti: dicsőítette az Atyát Jézus Krisztus által a 
Szentlélekben.  

Gál Ferenc  

A jólneveltség kézikönyve (23.)  

NEHÉZ HELYZETEK  

4. A FOGYATÉKOSSÁG  

3. Ne gondold azt, hogy egy hendikep magában foglal egy 
másikat is! Például ne beszélj lassan és jól artikuláltan egy 
vakkal. Egy siket személlyel természetes módon beszélj úgy, 
hogy rá nézel, így szájmozgásodból könnyen le tudja „olvasni”, 
amit mondasz. Nem kell hangosan és különösen nem kell 
lassan, azt gondolva, hogy fogyatékkal élőkkel csak így lehet. Az 
olyan személlyel, akinek komoly nehézségei vannak abban, 
hogy kifejezze magát, légy türelmes, várd meg, hogy egyedül 
fejezze be a mondatot és ne rágd a szájába azt, amit szerinted 
mondani akart. Ha nem érted azt, amit mondott neked, kérdezz 
rá, ne tettesd úgy, hogy megértetted, hiszen egy félreértés 
általában másikat szül.  
4 Ne tegyél föl tapintatlan kérdéseket fogyatékosságáról, és az 
abból származó korlátairól. Csak akkor beszélj róla, ha ő úgy 
kívánja. Ne használd elnagyoltan, tiszteletlenül a szaknyelvet, 
ne hendikepje alapján definiálj egy embert: ne hívd 
„fogyatékosnak”, hanem „fogyatékkal élőnek”, ne „értelmi 
fogyatékosnak”, hanem „értelmi fogyatékkal élőnek”, és így 
tovább. Mindig kerüld el a beszélgetésben az olyan 
mondatokat, melyekben egy adott fogyatékosság hangoztatása 
támadásként jelenik meg, például „Vak vagy?”  
5. Ne érintsd meg a fogyatékkal élő embert anélkül, hogy 
engedélyt kértél volna tőle, mert a hamis közvetlenségre 
esetleg nem úgy reagál, mint egy átlagember. Lehet, hogy 
személyes terének a megsértését érezné gesztusodból. Az őt 
segítő vakvezető kutyának se parancsolgass, ne avatkozz bele 
kettőjük kapcsolatába!  
6. Vedd azt figyelembe, hogy a fogyatékkal élő sok problémát 
képes egyedül kezelni. Mielőtt tehát a segítségére sietnél, 
kérdezd meg, szüksége van-e rád. Ne éreztesd azt vele, hogy 
még magatehetetlenebb, mint amennyire az fogyatékosságából 
következik. Úgy igazságos, hogy amit saját erejéből meg tud 
tenni, tegye meg egyedül.  

KÖZÖSSÉGBEN ÉLNI  

1. ELŐNYÖK ÉS HÁTRÁNYOK  

A civilizáció kezdetéig az emberek megismerhették a társas élet 
előnyeit. Együtt erősebbnek bizonyultak a veszélyekkel, a 
bizonytalanságokkal szemben, a közös célokért hatékonyabban 
tudtak együttműködni, és nem voltak annyira egyedül.  
Sosem volt még olyan történelmi kor, és ez különösen a világ 
néhány pontjára igaz, ahol az emberek ennyire „együtt” éltek 
volna egymással, mint mostanság. Szomszédok, akik egymás 
mellett, alatt, fölött élnek hatalmas felhőkarcolókban és olyan 
városokban, melyeknek több kilométer az átmérőjük.  
Közösségben élni azonban nem könnyű. Minél több ember él 
együtt, annál könnyebben taposnak egymás lábára, annál 
nagyobb zajt csapnak és egyre kevésbé képesek elviselni 
egymást. Ez leginkább olyankor fordul elő, amikor nem is 
veszünk tudomást egymásról, vagyis amikor elfelejtkezünk a jó 
modorról.  
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2. A CIVILIZÁLT ÉLET SZABÁLYAI  
1. Tiszteljük a „közhasználatban lévő dolgokat”, vagyis ápoljuk, 
illetve ne tegyük tönkre mindazt, amiért szüleink adók 
formájában fizettek, és amiért később mi is fizetni fogunk. 
Vagyis, ne csúfítsuk el a középületek falait mindenféle firkákkal 
és rajzokkal annak ellenére, hogy egy szép graffiti sok helyen 
lehet igen dekoratív, de nem a templom falán. Ne tegyük tönkre 
a padokat, ne használjuk a tereken található kutakat 
medencének, ne másszunk föl szobrokra, műemlékekre, hogy 
megünnepeljük csapatunk győzelmét és hasonlók.  
2. Tiszteljük a közterületeket, vagyis vegyük figyelembe azt, 
hogy másoknak is szükségük van térre ahhoz, hogy 
fellélegezhessenek, mozoghassanak, éljenek. Más szóval, ne 
okozzunk kavarodást, zavart az utakon és a járdán. 
Járművünkkel: autó, motor, robogó, ne foglaljuk el mások 
kocsibejáróját, kertkapuját, garázsa előtti részét, mert azokat 
ők is szeretnék használni. Soha ne álljunk be a fogyatékkal élő 
személyt szállító autóknak fenntartott parkolóhelyre!  
3. Tiszteljük a városban található zöld területeket, vagyis 
vigyázzunk a parkokra és a kertekre! Ne tapossuk le tehát a 
virágágyásokat, ne is hajtsunk át rajtuk biciklivel, ne focizzunk a 
közelükben. Ne törjük le a fák, a bokrok és a cserjék ágait, ne 
másszunk fára.  
4. Tiszteljük a köznyugalmat, vagyis vegyük észre, hogy 
mindenkinek szüksége van arra, hogy nyugodt és csendes 
környezetben éljen. Ez fokozottan vonatkozik a gyerekekre, 
idősekre és a betegekre. Tehát, kerüljük a fölösleges zajkeltést: 
petárdázást, dobolást, kiabálást az utcán, a rádió maximum 
hangerőn való bömböltetését, különösen az éjszakai órákban.  
5. Tiszteljük a köztisztaságot, vagyis segítsünk tisztán tartani az 
utakat, a járdákat, a parkokat. Ez elsősorban azt jelenti, hogy a 
szemetet dobjuk be a kukába, illetve az újrahasznosítható 
hulladékot: papír, üveg, műanyag, alumínium, szerves anyagok, 
valamint a veszélyes hulladékot: elemek, lejárt gyógyszerek 
helyezzük el a megfelelő tárolókba.  
6. Tiszteljük szomszédainkat és a lakókat, vagyis ne zavarjuk a 
velünk egy házban élőket, illetve azokat, akik mellettünk laknak. 
Tehát, ne öntözzük meg túlságosan a virágokat, ne poroljuk le a 
szőnyeget, ne rázzuk ki a terítőt az erkélyen, mert a lecsorgó 
víz, a por és a morzsák az alattunk lévő emeleten érnek célba. 
Ne porszívózzunk, ne hallgassuk a rádiót maximum hangerőn és 
ne gyakoroljunk a zongorán, amikor mások pihennek. Azt se 
hagyjuk, hogy háziállataink zavarják a többi lakót, különösen az 
éjszakai órákban.  

3. Az ÚTON  
3.1. Gyalogosan  
1. A gyalogosok közlekedésére kijelölt terület a járda, az 
úttestet szabadon kell hagyniuk a gépjárművek számára. Csak 
ahol nincsen járda, ott megengedett a gyalogos közlekedés a 
kocsiúton. Ebben az esetben az út bal oldalán haladjunk, 
szemmel tartva az előttünk hirtelen felbukkanó autókat.  
2. Soha ne kelj át az úton anélkül, hogy körülnéznél, csak azért, 
hogy leteszteld, mennyire éberek az autóvezetők! Mindig vedd 
igénybe a gyalogosoknak kijelölt átkelőket és figyelj oda a 
jelzőlámpákra! Ha a villanyrendőr piros jelzésére érsz a zebrához, 
várd meg türelmesen míg zöldre vált. Nem túl udvarias dolog és 
persze veszélyes is, átfutni a tilos jelzésen csak azért, mert 
sietünk.  
(Folyt. köv.)  

 Paola Dessanti  

Vasárnapi jegyzet  

Pünkösd antennái (2.)  

Madárhangban, fenyőzúgásban a teremtés melegsége ölel 
át. Hopkins, a XIX. század angol jezsuita költőjének néhány 
sorát imádkozom: „Választott Csönd, zengj, éneked / 
fülkagylómat járja át, / sípod idézzen réteket, / szeretem, ha szól 
muzsikád. / Fogd le, szótlan szeretet, ajkam, / s hol mindenről 
lemondanak: / ím, takarodó hangja harsan, / te úgy beszélsz, 
hogy néma vagy.”  

Ez pünkösd titka, amely ajándékozó és vigasztaló, ahogyan 
a régiek jellemezték: Róbert király a X. században, vagy a 
szerzetes Hrabanus Maurus, aki ekként fohászkodott: „Teremtő 
Lélek, gyújts fényt érzékeinkbe!”. A nyugalom erdő-ölében még 
él a reménység: fény gyúlhat az emberi érzékekben a sok 
durvaság, érzéketlenség ellenére, hiszen mióta a lélek 
szabadságáról írnak-elmélkednek, azt is átgondolhatják, amit 
XVI. Benedek pápa mondott kérdezőjének: „A szabadság a 
teremtés felépítéséhez tartozik, az ember szellemi 
egzisztenciájához. A szabadság azért van, hogy minden egyes 
ember maga tervezze meg az életét, és a saját benső igenjével 
végül azt az utat járja, amely megfelel lényegének. A szabadság 
a teremtés adománya.”  

Pünkösd Lelke sugallja a bölcsességet, amely intelligenciát 
jelent. Lámcsak: az emberi gőg hatalmasabbnak tűnik a 
teremtés alázatánál, amellyel minden elrendeztetett.  

Tűzjelek, mennydörgés az erő kifejezői, és Illés próféta sem 
gondolta másként. A pusztában bolyongott, barlangot keresett, 
amikor meghallotta az isteni szót: „Mit csinálsz itt Illés?” 
„Emészt a buzgalom” – hangzott a válasz. Mi mást mondhatott 
volna? S hogy meghallotta a felszólítást is: „Járulj az Úr színe 
elé”, elindult. Aztán megdöbbent: Isten nem volt jelen a 
szélvészben, a földrengésben, a tűzben, hanem a tüzet kísérő 
enyhe szellőben. Később forgószél ragadta el.  

Pünkösd szelíd szellő szavára tanít, amelynek idő kell – 
több, kevesebb –, hogy átjárja az értelmet, a gondolatot, 
kitisztítsa a fejeket, a szíveket. Aztán jöhet a Láng, a hétszeres-
ajándékos, aki megtisztítja bennünk „látását a belső 
embernek”.  

Mintha világosodni kezdene a megújítani szó értelme; a 
megújulásé, amelynek testvérlángja a szeretet, az akarat, a 
szilárdság, az elhatározás, és amelynek örökös ellensége a 
jellembéli ingadozás, a szellem feladása, és mindannak, ami 
túlmutat a szennyes érdekeken…  

Az igaz ember gyakran érzi, hogy egyedül van: alkotó 
magányban, és hazugság nélkül kimondhatja:  

Csak az a mély és szent igazság, 
amit magába rejt a lélek, 
Idétlen semmi, játszi hívság, 
Amit leírok, elbeszélek.  

Nagy éjeken szeretnék szólni: 
Nem, nem bírok tovább bilincset, 
Nem, nem bírok tovább titkolni 
Ennyi világot, ennyi kincset. 
Világrontó nyilatkozásnak 
Égből lopott lángjától égek!  

Türelmet adj mindehhez, Isten: Türelmet adj, pünkösdi 
Lélek!  

 † Tóth Sándor 
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hírek ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ információk 
Először rendezték meg az ÁGOTA országos asztalitenisz 
bajnokságot a lakásotthonban élő fiatalok számára. A régiós 
küzdelemsorozat áprilisban indult: nyolc helyszínen, mintegy 
százan mérték össze tudásukat. Minden megyéből az első két 
helyezett jutott az országos döntőbe, melynek ÁGOTA Falva 
adott otthont. Érkeztek fiatalok Bátonyterenyéről, Gyuláról, 
Szolnokról és Komárom-Esztergom megyéből is. Az „A” döntőt 
végül nagy csatában a hajósi Horváth István nyerte, a „B” finálé 
a Szentlőrincről érkező Mikli Márton sikerét hozta.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
A Dante-év alkalmából hangversenyt ad a Székesegyházban 
június 14-én, kedden 19.30 órától a Szegedi Szimfonikus Zenekar 
és a Vaszy Viktor Kórus. Szólót énekel Gyüdi Eszter (szoprán), 
Komáromi Márton (tenor), Szélpál Szilveszter (bariton) és 
Altorjay Tamás (basszus). Vezényel: Gyüdi Sándor. A 
hangversenyen Liszt Ferenc: Ünnepi hangok című szimfonikus 
költeménye, valamint Tóth Péter: Isteni pokol című oratóriuma 
hangzik el. A koncertre a belépés díjtalan.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
A Szeged-Csanádi Egyházmegye papsága a már hagyományossá 
vált gyulai találkozóját június 15-én, szerdán tartja a Nádi 
Boldogasszony Plébánia templomában, a plébánia közösségi 
házában, illetve udvarán. A 10 órakor kezdődő olajszentelési 
szentmisét Kiss-Rigó László püspök celebrálja, melynek keretében 
diakónussá szenteli Aleksza Jánost és Tapodi Krisztiánt, a szegedi 
Szent Gellért Szeminárium növendékeit.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Újraindul a népszerű Dómkerti Zenés Esték programsorozata. A 
Filharmónia Magyarország szervezésében megvalósuló 
rendezvény első koncertje június 18-án, szombaton 19 órakor 
kezdődik a Püspöki Székház udvarán (Aradi vértanúk tere 2., 
bejárat az Apáthy utca felől.). A hangversenyen fellép az Óbudai 
Danubia Zenekar, közreműködik Kolonits Klára Kossuth-díjas 
operaénekes. Vezényel: Hámori Máté. Belépők a Filharmónia 
szegedi jegyirodájában (Klauzál tér 7., tel.: 62/425-260) 
kaphatók.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Úrnapja, Krisztus Szent Teste és Vére ünnepe előestéjén az 
egész világon szentségimádásra gyűlnek össze a keresztény 
közösségek. Az eseményhez kapcsolódik taizéi énekes imaórával 
az újszegedi Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia közössége a 
Torontál téri templomban június 18-án, szombaton 19 órától. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Szentségimádás lesz június 19-én a tarjánvárosi Szent Gellért 
templomban reggel 6.00 és 18.00 óra között, mely folyamán a 
résztvevők a békéért és a háború áldozataiért imádkoznak.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
A Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészség június 19-én, jövő 
vasárnap tartja tanévzáró szentmiséjét és egyben a tanév 
utolsó, 20 órakor kezdődő szentmiséjét a Székesegyházban. Az 
este 8 órakor kezdődő misék – a nyári szünidőt követően – 
szeptembertől folytatódnak.  

 

Úrnapja ünnepéhez kapcsolódva, június 19-én az algyői Szent 

Anna templomban a 8.30 órakor, a Szeged-móravárosi Szent 

Kereszt templomban pedig a fél 11-kor kezdődő szentmisét 

követően ünnepi körmenet lesz. Az Oltáriszentség tiszteletére 

rendezett díszes körmenetre várják a két közösség tagjait.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Június 25-én emlékezik meg a település katolikus közössége a 

kiskundorozsmai Keresztelő Szent János templom építésének 200. 

évfordulójáról. Az ünnep alkalmából festménykiállítást terveznek a 

Petőfi Sándor Művelődési Házban. A szervezők kérik, hogy akinek a 

birtokában van a dorozsmai templomról készült festmény, június 

20-ig juttassa el az intézménybe (Negyvennyolcas utca 12.). A tárlat 

három hétig látható majd; az alkotásokat azt követően juttatják 

vissza tulajdonosának.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Felvételt hirdet a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium a 

2022-2023. tanévre a szegedi felsőoktatási intézmények bármely 

szakára jelentkező, vagy már ott tanuló hallgatók számára. A 

roma és nem roma fiatalok keresztény értékek mentén 

szerveződő szakmai közössége színes tanulmányi 

programokkal, fiatalos közösségi élettel, idegennyelv-

oktatással, tehetséggondozással és ösztöndíj lehetőséggel várja 

a diákokat. Jelentkezni a szkrsz.hu oldalon az online felület 

kitöltésével lehet. További tájékoztatás a titkarsag@szkrsz.hu 

e-mail címen, és a +36-20-450-4533-as telefonszámon kérhető.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Idén 25. alakalommal rendezik meg a gyermekvédelmi 

gondoskodásban élő fiatalok ÁGOTA-táborát. Augusztus 3. és 12. 

között az ország 13 megyéjéből érkeznek fiatalok a Bács-Kiskun 

megyei Tass-Alsószenttamásra, ÁGOTA Falvára, mely először ad 

otthont az országos találkozónak. A táborba 350 gyermeket 

várnak, akikkel 180 önkéntes fiatal és felnőtt foglalkozik. Az idei 

program a Szent Erzsébet Gyógyító táborok részeként valósul 

meg, de a rendezvény élményprogramokba ágyazott 

terapeutikus jellege továbbra is megmarad. A Szent Ágota 

Gyermekvédelmi Szolgáltató gondoskodásában - 

lakásotthonokban és nevelőszülőknél élő gyermekek - a tábor tíz 

napja alatt szépségversenyen, Toldi vetélkedőn, Ki mit tud-on, 

roma esten és sportversenyeken vesznek majd részt.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Pünkösdkor útjára indult a Magyar Katolikus Egyház hivatalos 

Facebook-oldala. A közösségi felületen az egyház híreit, 

eseményeit, közleményeit és lelki útravalókat találnak az 

odalátogatók. Az oldal (facebook.com/magyar.katolikus.egyhaz) 

elindításának célja egy közvetlenebb kommunikáció megvalósítása 

volt.  

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.  


