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Urunk Istenünk! Hiszünk benned, Atya, Fiú és Szentlélek.  

Amennyire tehettem, amennyire tehetséget adtál nekem 

hozzá, kerestelek téged, kívántam látni azt, amit hittem, sokat 

vitatkoztam, és sokat dolgoztam. Uram, Istenem, egyetlen 

reményem, add meg, hogy soha el ne fáradjak a te 

keresésedben, hanem tedd, hogy mindig buzgón keressem 

arcodat.  

Adj nekem erőt a keresésedre, te, aki megtetted, hogy 

megtaláljalak, te, aki egyre inkább megadtad nekem annak a 

reményét, hogy megtalállak téged. Előtted van a szilárdságom 

és a gyöngeségem; őrizd meg amazt, gyógyítsd meg ezt.  

Ott, ahol ajtót nyitottál nekem, fogadd el belépésemet, 

ahol bezártad a kaput előttem, nyisd meg azt hívásomra. Add 

meg, hogy rád emlékezzem, hogy megértselek, hogy 

szeresselek. Amen.  
Szent Ágoston  

Az Imaapostolság szándéka  
Egyetemes:  A kis- és középvállalkozókért: Imádkozzunk, 

hogy a kis- és középvállalkozók, akiket 
súlyosan érintett a gazdasági és társadalmi 
válság, megtalálják a szükséges eszközöket, 
hogy tovább folytathassák tevékenységüket 
a közösség szolgálatára.  

 

A szentmise olvasmányai  
1. Bölcs 18,6-9  Isten, a történelem Ura irányítja azt úgy, 

hogy az ember számára az üdvösség 
története legyen.  

2. Zsid 11,1-2.8-19  A hit szilárd bizalom abban, amit remélünk, 
meggyőződés abban, amit nem látunk.  

3. Lk 12,32-48  Jézus példabeszédben tanít arról, hogy Isten 
állandó készséget és hűséget vár el az 
embertől, akit szinte elképzelhetetlen 
megbecsülésben és szeretetben kíván 
részesíteni.  

Virrasztás és hűség  

A szakasz egymással csak meglehetősen laza kapcsolatban álló mondásokat 
és példabeszédeket tartalmaz. A következő kisebb egységeket 
különböztethetjük meg: 1. A virrasztó szolgákról szóló példabeszéd (35-38. 
v.); 2. A bizonytalan órában érkező tolvajról szóló mondás (39-40. v.); 3. A hű, 
illetve hűtlen vagyonkezelőről szóló példabeszéd (41-46. v.); 4. Mondások az 
ítélet különböző mértékéről a személyes felelősség alapján (47-48. v.).  
Az első három egységet a várakozás témája köti össze. A negyedik egység az 
ítélet gondolata által kapcsolódik az előzőekhez. Az első három egység 
példabeszédeiben a hangsúly a végső nap kiszámíthatatlanságán, illetve az 
ennek megfelelő emberi magatartáson (virrasztás, hűség), van. A 
példabeszédeknek a jelenlegi formájukban krisztológiai vonatkozásuk is van: 
a parúziával, Krisztus második eljövetelével állnak összefüggésben. A 
távollévő és bizonytalan órában érkező „ÚR” maga a megdicsőült Krisztus. 
Az evangéliumi megfogalmazásban sokak szerint a parúzia késésével 
kapcsolatos reflexiók is érezhetők (vö. 12,38. 45).  
Külön bevezető nélkül kezdődik el a beszéd, amelynek első mondata teljes 
készenlétre szólít fel az éjszakában. Két kép szemlélteti a virrasztást. A csípő 
felövezése az Egyiptomból való kivonulás éjszakájára emlékeztet, amikor az 
izraelitáknak útra készen, felövezett derékkal kellett elfogyasztani a húsvéti 
bárányt (Kiv 12,11). Másfelől jelzi a szolgálatra való készenlétet is (vö. Ef 6,14; 
1Pét 1,13). Az égő lámpa szintén az ébrenlét jele és biztosítéka (vö. Kiv 27,20; 
Lev 24,2).  
A felszólítást egy rövid hasonlat követi, amely az előző képeket értelmezi. A 
tanítványoknak olyan magatartást kell tanúsítaniuk, mint azoknak a 
szolgáknak, akik uruk hazatértére várnak: virrasztaniuk kell, és folytonosan 
készen kell lenniük uruk fogadására. A hasonlatban „menyegzőről” való 
visszatérés szerepel. Úgy tűnik, hogy a példabeszéd egészében a 
motívumnak nincs különösebb jelentősége. Lehetséges, hogy a bizonytalan 
érkezés alátámasztásaként szerepel itt. A menyegzői lakoma vége ugyanis  
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általában nem volt pontosan meghatározva, s ezért nem lehetett azt előre 
kiszámítani. A lényeg tehát az, hogy az úr távol van, és az éjszaka bármelyik 
időpontján megérkezhet és kopoghat.  
A boldogmondás formájában megfogalmazott mondat (37. v.) azoknak a 
szolgáknak a jutalmát hirdeti meg, akiket uruk ébren talál: maga az úr fogja 
őket asztalhoz ültetni és kiszolgálni. Ez az eljárás a földi valóság szintjén 
elképzelhetetlen. A mozzanat kizárólag egyetlen Úrra, Jézusra alkalmazható, 
aki már földi működése folyamán mint életét másokért adó szolga volt jelen 
az emberek között (vö. Mk 10,45; Lk 22,27; Jn 13,1-11). Visszatértekor ezt a 
személyes önátadást azzal teszi teljessé, hogy tökéletes életközösségbe 
vonja be azokat, akiket „ébren” talál. A kopogtató és övéit új 
életközösséggel megjutalmazó Úr témája az evangéliumokon kívül is 
megjelenik az Újszövetségben: „Íme, az ajtóban állok és kopogok. Aki 
meghallja szavam és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg velem” 
(Jel 3,20).  
A példabeszéd záró mondata (38.v.) az Úr érkezésének teljes 
bizonytalanságára hívja fel a figyelmet. A megfogalmazás az őrváltás 
zsidóknál szokásos rendjének felel meg, amely szerint az éjszaka folyamán 
háromszor váltották fel az őröket (6-10; 10-2; 2-6 óra). A Mk 13,35-ben 
hasonló tartalmú mondást találunk, de ott a római rendnek megfelelően 
négy őrváltási időpontról történik említés. Az exegéták általában úgy vélik, 
hogy a 38. vers mondatát az ősegyház a parúzia kitolódására alkalmazta. 
Jézus második eljövetele nem következett be olyan gyorsan, mint ahogyan 
azt először sokan várták (vö. 1Tessz 4,15-18; 1Kor 15,50-53). A mondás arra 
figyelmeztet, hogy a várakozást és a készenlétet a késés ellenére sem 
szabad abbahagyni. Az állhatatosan „virrasztó” szolgára különösen is 
érvényes a boldogmondás.  
Az éjszakai tolvajról szóló rövid hasonlat (39. v.) szintén a parúzia 
kiszámíthatatlanságát hangsúlyozza. Ahogy a házigazda nem tudja előre 
meghatározni a betörés idejét, úgy a tanítványok sem tudják kiszámítani az 
Emberfia eljövetelét. A háttérben most is ott van a készenlétnek és a 
várakozásnak a gondolata. Éppen a bizonytalanság késztet fokozott 
figyelemre és kitartásra. Az éjszakai tolvaj képe komoly hatást gyakorolt az 
ősegyházi hagyományra. Pál apostol és a második Péter levél szerzője az „Úr 
napját” hasonlítják a tolvajhoz (1Tessz 5,2.4; 2Pét 3,10). A Jelenések 
könyvében pedig a kép magára Jézusra vonatkozik, aki úgy fog eljönni, mint 
egy tolvaj, vagyis kiszámíthatatlan időpontban (Jel 3,3; 16,15). A 40. versben 
Jézus a megelőző képet az Emberfia eljövetelére alkalmazza. Az ítéletről a 
jelen esetben nem történik külön említés, de magában az Emberfia címben 
lényegében ez a téma is bennfoglaltatik.  
Jézus beszédét a 41. versben Péter kérdése szakítja meg, amely átvezető 
szerepet tölt be a szakasz egészében. Általa a figyelem az apostolokra, 
illetve az egyházi vezetőkre terelődik, akik különleges megbízást kaptak 
Krisztustól. A következő példabeszéd nekik szól. A bevezető mondatban (42. 
v.) Lukács az „Úr” (küriosz) címet használja, s ezzel Jézus különleges isteni 
tekintélyét hangsúlyozza. A megnevezéssel ugyanakkor azt is jelzi, hogy kit 
kell a példabeszédben szereplő „úr”-on értenünk. A példabeszéd egy 
kérdéssel kezdődik, amely a „hű és okos kulcsárra” vonatkozik, akinek az a 
feladata, hogy a napi élelemadagot megfelelő módon kiossza 
szolgatársainak. A 43. vers világossá teszi, hogy a kulcsár maga is szolga. 
Jézus kizárólag a kötelességéről beszél, és nem a jogairól. Hűsége és 
okossága ennek a kötelességnek a teljesítésében mutatkozik meg. A kulcsár 
kijelölésére azért volt szükség, mert az úr eltávozott. Ez egyértelműen csak a 
43. versből derül ki, amelyben az úr megérkezéséről olvasunk. Jézus ebben a 
versben egy újabb boldogmondással boldognak nevezi azt a magasabb 
tisztséget betöltő szolgát, aki megfelelő módon teljesíti a rábízott feladatot, 
s akit ura a kötelesség teljesítése közben talál. A boldogság oka a rá váró 
jutalom, amely a példabeszéd szerint nem pihenést, hanem magasabb 
beosztást és fokozottabb felelősséget jelent.  
Jézus azt a lehetőséget is szem előtt tartja, hogy a kulcsár nem teljesíti 
megfelelő módon feladatát, sőt visszaél vele. Az ellátás helyett bántalmazza 
szolgatársait, urának javait pedig dőzsölésre és részegeskedésre használja. 
Mindebben az a megfontolás vezeti, hogy az úr visszatérése késik. Azt a 
szolgát, aki ilyen felelőtlenül elhanyagolja feladatát, az úr hazatérte 
váratlanul és meglepetésszerűen fogja érni. A teljesen megérdemelt 
büntetést Jézus nagy realitással mutatja be: az úr darabokra szabdaltatja a 
szolgát. Egyes magyarázók szerint a megfogalmazást a perzsa kivégzési mód 
befolyásolta. A mondatot valószínűleg nem szó szerint kell értenünk, hanem 
képletesen: a szigorú felelősségre vonást és büntetést juttatja kifejezésre. A 
példabeszéd által szemléltetett valóság szintjén a büntetés nem lehet más, 
mint az üdvösségből való kizárás.  

Kocsis Imre 

A jólneveltség kézikönyve (31.)  

A NYILVÁNOS HELYEKEN  

5. MIKÖZBEN VÁRJUK, HOGY SORRA KERÜLJÜNK  

Az összes olyan nyilvános helyen, melyekről korábban már volt 
szó, és sok másikban is, megeshet az, hogy várnunk kell, hogy 
odajussunk a pénztárhoz, hogy beléphessünk, hogy 
kiszolgáljanak minket, hogy odaadják a számlát. Esetenként 
muszáj beállni a sorba. Mivel senki sem szeret várakozni, 
akadnak olyanok, akik az ilyen helyzetekben otrombán 
viselkednek. Íme, néhány dolog, amit tennünk kell, vagy el kell 
kerülnünk, hogy ne tartozzunk mi is közéjük.  
1. Amikor megérkezünk, kérdezzük meg, hogy kell-e sorszámot 
húzni. Teljesen fölösleges másokkal vitatkozni, ha ezt 
elmulasztottuk megtenni.  
2 Ne éljünk vissza ismeretségeinkkel csak azért, hogy 
megússzuk a sorban állást. Nincs annál rosszabb, mint amikor 
protekciósnak néznek. Ne kutassunk ismerős után az előttünk 
állók között csak azért, hogy gyorsabban előre juthassunk.  
3. Attól, hogy valaki beáll elénk, még nem kell botrányt csinálni. 
Udvariasan tehetünk neki egy megjegyzést: „Elnézést, Ön 
véletlenül nem a zöld kabátos úriember után érkezett?” 
Előzékeny viselkedésre vall azonban, ha kedvezünk azoknak, 
vagyis előre engedjük őket, akiknek nehezére esik a sorban 
állás: az időseknek, a kisgyerekes anyukának, és így tovább. 
Néhány perccel hosszabb sorban állástól még nem dől össze a 
világ.  
4. Várakozás közben fölösleges türelmetlenkedni és 
panaszkodni. A velünk együtt várakozók sem tehetnek semmit.  
5. Mikor arra várunk, hogy sorra kerüljünk, nyugodtan 
beszélgetésbe elegyedhetünk a hozzánk legközelebbi 
személyekkel. Az egyetlen fontos dolog, hogy mindezt 
mérsékelt hangerővel tegyük, hogy ne zavarjuk a többi 
várakozót. Ha tudjuk, hogy még egy darabig várnunk kell, nem 
árt, ha van nálunk egy könyv, vagy egy újság.  
6. Ahhoz, hogy gördülékenyebbé tegyük az egész huzavonát, 
készítsük elő mindazt, amire szükségünk lehet, mikor ránk kerül 
a sor: a készpénzt, vagy a bankkártyát, amikor fizetnünk kell; a 
belépőjegyet, amikor egy előadást szeretnénk megnézni.  

6. A DOHÁNYZÁSI TILALOM  

A világon minden évben körülbelül hárommillió ember halálát 
okozza a dohányzás. Bizonyított például, hogy a tüdőrákos 
megbetegedések 90%-áért a cigaretta káros anyagai a felelősek. 
Ennek ellenére nem csak maguk a dohányosok vannak 
veszélyben. Mint ismeretes, a nem dohányzók is ki vannak téve 
a dohányfüst negatív hatásainak, mivel nap mint nap 
érintkeznek a dohányosokkal, ezáltal ők is beszívják a veszélyes 
adalékokat. Ezt hívjuk „passzív dohányzásnak”.  
Ebből az okból vezették be nyilvános helyeken: kórházak, 
iskolák, irodák a dohányzási tilalmat. Ez a törvény a 
kíméletesség egy formája a nem dohányzókkal szemben, míg 
azok, akik továbbra sem hajlandók lemondani káros 
szenvedélyükről, kizárólag a dohányzásra kijelölt helyeken 
füstölhetnek. Talán érdemes megjegyezni, hogy eme tilalomnak 
a betartása a másokkal szembeni udvariasság egyik alapja. Erre 
emlékeztessük tehát azokat, akik jóhiszeműen hajlamosak ezt 
elfelejteni.  

 Paola Dessanti  
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Csak ti vagytok nekik! (1.)  
Rovatunkban a neveléssel kapcsolatos témákkal foglalkozunk a 
Don Bosco Kiadó által e témában megjelentetett kiadványok 
ismertetésével, a kiadó engedélyével. Mostani számunktól Bruno 
Ferrero szalézi szerzetes, számos pedagógiai sorozat szerzője, a 
szalézi LDC kiadó igazgatója a „Csak ti vagytok nekik!” című 
könyvből folytatásokban közlünk részleteket.  

Félelem, rettegés. Ezt érzi ma sok szülő. A médiák, a kutatási 
eredmények rossz híreket adnak. Beszámolók, közvélemény 
kutatók, gazdasági mutatók, különböző intézetek, neves 
professzorok bombázzák a közvéleményt ezzel a hírrel. 
Mindegyik vádol, mindenki biztat, mindenki tanácsol. Biztosan 
állítják: a családi kapcsolat súlyos beteg. Kevesen ajánlanak egy 
minimális gyógyulási lehetőséget. Könnyű ujjal mutogatni az 
elhibázottra. Megfelelő útmutatást nem tudnak adni. Pozitív 
ajánlat egyben kompromisszum is. Ez nem nagyon tetszik 
senkinek. Ez a mű lényegében „árral szemben úszik” és olyan 
egyszerű, gyakorolható, mindenki számára könnyen 
megvalósítható nevelési tanácsokat ad, mely a szülőknek is 
tetszik, egyetértenek vele. Erről írunk nevelési rovatunkban a 
következő hónapokban.  

EGY BIZTOS ALAP  

A családi szeretet biztos pontjai  
Van néhány biztos tartóoszlopa a családi életnek. Néha talán meg 
kell őket közelebbről vizsgálni. Talán javítani is kell rajtuk valamit. 
Nagyon fontos, hogy a lényeges pontokat közelebbről 
megvizsgáljuk, mégpedig azokat melyek szorosan a családi 
szeretetre vonatkoznak. Azokról az apró esetekről van szó, 
amelyek az „együttlétet” lehetővé teszik, és ezektől az élet is 
szebbé válik a családban.  

Az első tartóoszlop az, hogy a családtagok szeressék önmagukat. 
Ez furcsának tűnik, pedig nagyon lényeges pont minden ember 
életében. Jézus is felhívta a figyelmünket, hogy úgy szeressük 
felebarátunkat, mint önmagunkat. Szeretni azt jelenti ebben az 
esetben, hogy higgyünk önmagunkban. Értékeljük magunkat és 
vegyük észre, hogy értékesek vagyunk. Az egyik dinamikus 
törvénye ennek az, hogy akik látnak bennünket úgy kezeljenek, 
mint ahogy mi látjuk és kezeljük önmagunkat. Aki azt gondolja 
magáról, hogy egy senkiházi, akkor úgy fognak rá tekinteni, 
mintha az is volna. Keserűen fel kell fedezni, hogy mások mindig 
„belénk törlik a lábukat”. Ha szeretnek bennünket, igazán meg 
fogja velünk értetni azt, hogy mit jelent a szeretet. Aki tiszteletben 
tartja önmagát, másoknak a viselkedésmódját is befolyásolja.  
Minden egy „igen”-nel kezdődött. A házasság szabad választáson 
alapul. Nem egy röpke szerelmi dal, nem költemény, nem 
ösztönszerű. Azt jelenti, hogy két személy elhatározta szabadon 
és felnőtt fejjel, hogy egybekelnek, érzelmileg is eggyé válnak. 
Együtt gondolkoznak és lelkileg is egy új valóságot hoznak létre, a 
„mi” két különálló „én”-nek az egysége. Szövetséget kötöttek 
arra, hogy az élet nehézségeit közös erővel oldják meg. Ez egy 
olyan elhatározás, amelyet mindennap újra kell kezdeni, 
különösen akkor, amikor a nehézségek jelentkeznek. 
„Szükségem van rád minden tehetségeddel, minden 
szolgálatoddal, minden szellemi és lelki tartalékoddal stb.”  

(Folyt. köv.)  

 Bruno Ferrero  

Vasárnapi jegyzet  

Égbolt-figyelőn  

Mi mást tesz a természetleső, ha nem a felhőket nézi. 

Weöres Sándor közismert gyermekversében a felhő király meg 

királyi kíséret, magasságot járó vándornép, amely boldog lenne, 

ha a nyári réten csak egyetlen hétig játszadozhatna.  

A természettudománynak fontos témája a felhő, 

meteorológusok kötelező tananyaga. Amint lapozgatom a 

„felhős könyvet” sajnálom őket, hogyan lehet megtanulni a 

furcsa felhőneveket: cirrocumulus, altocumulomutatus, és még 

ki tudja hány cifra elnevezés. (Persze aki latint is tanult, annak 

könnyebb).  

De maradok a látványnál, abból könnyebb következtetni 

bizonyos kumuluszokra – mert így ejtendő a mindenféle felhő 

félében olvasható szó, amely halmazt jelent. A múltkor boltíves 

zivatarfelhőt csodáltam, heves hidegfront következett. Persze 

jobban szeretem a réteges táblákat, köztük kikukkant a Nap, a 

Hold, az ég kékje, vagyis az az élet, amely körülöttünk lehet 

csöndesebb, nyugalmasabb is...  

A felhő ösztönös összefonódása fentinek és lentinek; 

amikor a víztükörben lebeg, szinte kézzel foghatjuk a 

magasságot. A Bibliában fák és felhők együtt jelentik az életet, 

nem a mulandó jelenségekét, hanem azt, ami Isten dicsőségét 

hirdeti. Így aztán ha az erdők felett látom a gomoly vagy 

gyapjas bárányfelhőket, fák halhatatlanságára gondolok: 

golgotai sötétben a virrasztó virradat jelzésére, a keresztény 

kereszt örök ragyogására. Pál apostol költői szépséggel 

fogalmaz a végső napról: A felhőkön velük együtt 

elragadtatunk a magasba Krisztus elé, és így örökké az Úrral 

leszünk. János evangélista ezt mondja: Nézzétek, közeledik a 

felhőkön! Látni fogja őt minden szem, még azok is, akik 

átszúrták.  

Rengeteg asszociáció sorolható a felhők láttán például 

Petőfitől, a romantikusoktól, de a modern irodalomból is. A 

minap Nagy Gáspár, a 2007-ben elhunyt poéta allegorikus verse 

került a kezembe, 1987-ből. A történelem – a magyar élet – 

akkori állapotához illett a Tékozlók imája. A teljes vers ad igazán 

átfogó érzésképet, azonban az alábbi három sor emeli ki a 

lényeget, a bibliai kép, amely tömör egyszerűséggel fejezi ki, 

hogy a történelem Isten kezében van:  

ragyog bizony Uram a Te akaratod  

már a kakasszó előtt  

a SZÁLFÁK vert szögében  

 † Tóth Sándor  



2022. augusztus 7. T O R O N Y I R Á N Y XVI/32. 
7  8 

hírek ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ információk 
Ünnepi hálaadó szentmise keretében köszöntötték Kovács Péter 
esperes-plébánost születésének 60., pappá szentelésének 35., és 
gyulai plébánossá kinevezésének 15. évfordulója alkalmából július 
31-én, Gyulán a Nádi Boldogasszony kegytemplomban. A 
szentmisét Kiss-Rigó László püspök tartotta, melynek végén 
köszöntötte az ünnepeltet. A misét követően Görgényi Ernő 
polgármester Gyula városért kitüntetést adományozott Kovács 
Péternek, az egyházközség püspöki helynökének.  
~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~  
Kiss-Rigó László püspök augusztus 1-jétől Sutka István szatymazi 
plébánost a Kisteleki Esperesi Kerület esperesévé nevezte ki, 
Fazakas Attilát eddigi megbízatásai mellett a szeged-felsővárosi 
Szent Miklós Plébánia plébánosává nevezte ki. Máté János az 
algyői Szent Anna Plébániára, Olasz Attila a zsombói 
Kisboldogasszony Plébániára, Kopasz István a mórahalmi Szent 
István Király Plébániára, Bajnai István a hódmezővásárhelyi 
Szent István Király Plébániára, Kalamán János a battonyai 
Szentháromság Plébániára kapott kinevezést. Joó Balázs 
mórahalmi plébános – saját kérésére – áthelyezést kapott a 
Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyébe.  
~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~  
A szeged-alsóvárosi ferences plébánia Havas Boldogasszony nagy 
búcsúját augusztus 6-án és 7-én tartja a templomban, illetve a 
kolostorkertben. A búcsú a dél-alföldi katolikus közösség egyik 
legjelentősebb ünnepe, melyet évről-évre több száz zarándok és 
érdeklődő keres fel. Az augusztus 7-i, vasárnapi program:  
7.00 óra - Szentmise az édesanyai, édesapai hivatásokért – 
Wertheim Mátyás testvér  
9.00 óra - Ünnepi szentmise a családokért, békéért - Majnek Antal 
kárpátaljai püspök 
15.00 óra - Imaóra a betegek gyógyulásáért  
16.00 óra - Szentmise a betegekért, idősekért, orvosokért és az 
ápolókért – Zatykó László testvér  
17.30 óra - Ünnepélyes zsolozsma  
18.00 óra - Hálaadó szentmise – Balázs Jeromos újmisés testvér  
Gyónási lehetőség a búcsú egész idején biztosított.  
~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~  
Egy szegedi születésű művész, Német Emese (Meska) kiállítás 
megnyitója lesz augusztus 11-én, 18 órától a Szegedi Dóm 
Látogatóközpontban. A szegedi Dómról őrzött emlékeim című 
tárlattal először tér vissza szülővárosába a fiatal művész, akinek 
különleges technikával készült alkotásait számos nemzetközi 
zsűri díjazta. A tárlatot Kiss-Rigó László püspök nyitja meg, a 
kiállítás kurátora Bacsek Júlia művészettörténész.  A tárlat 
augusztus 12-től – hétfő kivételével – naponta 9-17 óráig 
tekinthető meg.  
~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~  
Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia szervezésében augusztus 
11-én, csütörtökön este 7 órakor a nyár esti társaskör keretében 
Vereb István Élet a viharban. Gondolatok, történetek, példák a 
megküzdésről, a krízisről. című előadását hallgathatják meg az 
érdeklődők. Az estnek a plébánia (Újszeged, Torontál tér 4.) 
nagyterme ad otthont, ahová szeretettel várják az 
érdeklődőket.  

Mária mennybevétele, hagyományos magyar nevén 

Nagyboldogasszony ünnepén, augusztus 15-én reggel 7 órakor és 18 

órakor lesznek szentmisék a Székesegyházban.  

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

A Gál Ferenc Egyetem augusztus 26-ig várja a jelentkezőket 

hitéleti szakokra. A szegedi Teológiai Kar mellett Szarvason, 

Békéscsabán és Gyulán is indít államilag elismert diplomát adó 

teológia, katekéta, hittanár-nevelőtanár, pasztorális tanácsadás 

és szervezetfejlesztés, egyház- és művelődéstörténet, 

egyháztörténet szakokat. Közvetlen a jelentkezés, belső 

alkalmassági felvételi lesz, a diplomához szükséges nyelvvizsgára 

felkészítenek. Az osztott hitéleti mesterképzésekre bármilyen 

alapdiplomával lehet jelentkezni. Ösztöndíjas vagy alacsony díjas 

képzések, külföldi ösztöndíjak, keresztény közösség, személyes 

vezetés, nyelvvizsga lehetősége várja a katolikus fiatalokat és 

diplomásokat. 

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

175-180 ezren pihenhetnek idén év végig a különféle Erzsébet-

táborokban, köztük ottalvós, napközi, családi, erdélyi, gyógyító 

és diabétesz táborokban, valamint az Erzsébet-karácsonyon a 

családok. A két balatoni táborba, Zánkára és Fonyódligetre nyár 

végéig összesen 35 ezer résztvevőt várnak. A 2012-ben, az 

Erzsébet-program részeként indult Erzsébet-táborokban az 

elmúlt tíz évben összesen egymillióan vettek részt. A Szeged-

Csanádi Egyházmegyéből is több százan pihentek már a 

Balatonon a programnak köszönhetően.  

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

Ferenc pápa a nyári diplomáciai szünet után a Vatikánban fogadja 

Novák Katalin köztársasági elnököt. Az audiencia augusztus 25-én 

lesz. A római katolikus egyház vezetője legutóbb április 21-én 

találkozott magyar politikussal, amikor fogadta Orbán Viktort, 

2021 szeptemberében pedig a pápa látogatott Budapestre, az 52. 

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra.  

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

A Katolikus Karitász az orosz-ukrán háború kitörése óta 

folyamatosan segítséget nyújt a kárpátaljai ingyen konyhák 

fenntartásához, valamint a menekültek ellátásához. Legutóbb 

csernyihivi lebombázott házai és romjai között élő, többségében 

idős embereknek, valamint árván maradt gyermekeknek 

segítettek a szervezet önkéntesei. A konzervből, női- és gyermek 

tisztasági csomagokból, tisztálkodási szerekből, tartós 

élelmiszerből és édességből álló csomagokat személyesen 

osztották szét a rászorulók között. A több tonna élelmiszer 

másik részét Bucsába szállították a helyi Karitász munkatársainak 

segítségével. 
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 Cserny Szilvia, Kozma Gábor, 
 Szeberényi Klára, ✟ Tóth Sándor 
Címünk: 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2. 


