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Mindkét ember a templomba megy imádkozni. A farizeus – 
öntudatának és jellemének megfelelően -, látszólag hálát ad Istennek, 
valójában azonban dicsekszik. Maga kiválóságát emlegeti, magának 
tetszeleg. Imádsága monológ, nem párbeszéd. (Vannak, akik a 
megfelelő görög kifejezést úgy is fordítják: „önmagához imádkozott”.) 
Elvakultságában odáig merészkedik, hogy Istenre is rá akarja erőltetni a 
„külsőt”, a látszatot, a színfalakat, a „rendezést”, amellyel bemutatja 
törvénytiszteletét és jóságát. Istent azonban nem lehet dicsekvéssel 
meghatni. Hiába terjeszti ki karját és emeli égre a szemeit, nem lát 
magánál túlra. Hálaadása szeretetlenség: „nem vagyok olyan, mint a 
többi”. 

A vámos alázatosan hátul áll meg a templomban, s talán az 50. (51.) 
zsoltárt kezdi imádkozni: „Könyörülj rajtam, Istenem!” Nem hálaadás 
ez, hanem kérés, rimánkodás, mégis jobban tetszik Istennek, mint a 
farizeus imádsága, ezért a vámos megigazultan és tisztultan tér haza. 
Isten előtt ugyanis csak alázatosan, igazi énünket feltárva, kegyelmet 
igényelve állhatunk meg. 

Isten országa azoké, akik igénylik, akik tudatában vannak saját 
kicsiségüknek és Istenre utaltságuknak. Csak a magával elégedetlen, 
Istent még jobban igénylő ember hite lehet fejlődőképes. Ezért értékes 
annyira a vámos alázatossága. 

Vannak-e ma is „vallásos” farizeusok? Bizony vannak, ilyen 
különleges értelemben is: nemcsak az emberek előtt képmutatók, 
hanem Isten előtt is. Pedig előtte igazán nem lehet másnak látszani, 
mint amik vagyunk. Igényeljük, kérjük irgalmát és szeretetét! Olykor 
még keresztény közösség is mutathat farizeusi (hamisan dicsekvő, 
magával megelégedett, triumfáló) magatartást. Ezért nem szégyellte a 
zsinat kinyilvánítani: „Az egyház bűnösöket is foglal magában; így 
egyszerre szent is, és folyton megtisztulásra szorul, a bűnbánatnak és a 
megújulásnak útját járja szüntelenül” (LG 8). Az alázatosság útja: a 
bűnbánat és a megújulás útja, közösségileg és egyénileg is.  

Csanád Béla 

A szentmise olvasmányai  
1. Sir 35,15b-17.20-22a  Az ember fölött egyedül Isten a 

tökéletesen igazságos bíró, aki egyúttal 
végtelen irgalommal tekinti az embert.  

2. 2Tim 4,6-8.16-18  Pál apostol római fogságából 
Timóteusnak írt levelében kijelenti, hogy 
küldetését teljesítve a jó harcot 
megharcolta, a pályát végigfutotta, a 
hitet megtartotta abban a 
meggyőződésben, hogy vértanú halálát 
követően készen vár rá az igazság 
győzelmi koszorúja, melyet az Úr megad 
neki.  

3. Lk 18,9-14  A farizeus és a vámos történetével ad 
Jézus tanítást arról, hogy Istent nem 
lehet külsőségekkel és kétszínűséggel 
megtéveszteni, sőt, aki magát 
felmagasztalja, azt megalázzák, aki pedig 
megalázza magát, azt felmagasztalják.  

A farizeus és a vámos  

Lukács nagy segítséget ad a példabeszéd értelmezéséhez azzal, 
hogy rámutat a keletkezés körülményeire. Ő különben az ilyen 
megjegyzésekkel igazolja, hogy az apostoli igehirdetés már az 
egyház számára aknázta ki a példabeszédeket. Jézus azokhoz 
intézte szavait, akik – farizeusok és írástudók gondolkodásának 
megfelelően – magukat igaznak tartották és másokat 
megvetettek. Különösen azokat, akik nem ismerték a 
törvénymagyarázat útvesztőit. A farizeusok úgy gondolták, 
hogy Isten előtt nagy érdemeik vannak, mert a törvény 
előírásait az élet minden helyzetére alkalmazzák. Vallásos 
tanításuk nagyrészt abból állt, hogy eseteket gondoltak ki, és 
azon vitáztak, hogyan kell ilyen helyzetben alkalmazni a 
törvényt. Különösen idegenkedtek a vámszedőktől, akik egy-
egy adóbérlő vezetése alatt szedték be az adót. A hatóságok 
ugyanis egy-egy terület adóját bérbe adták egy vállalkozónak. 
Ilyen volt pl. Jerikóban Zakeus, akiről Lukács a 19,1-10-ben 
megemlékezik. Természetesen így a zsarolásra és a visszaélésre 
maradt elég alkalom. A vállalkozó maga fizetett a rómaiaknak, ő 
viszont embereket alkalmazott, s azok szedték be a néptől a 
pénzt. Úgy intézték a dolgot, hogy a vállalkozónak is meglegyen 
a haszna és az egyes vámszedőknek is. A vámosokat tehát két 
okból nézték rossz szemmel. Egyrészt azért, mert végül is az 
idegen uralom kiszolgálói voltak, másrészt azért, mert sokszor 
igazságtalanul jártak el. De bizonyára voltak jóhiszemű és 
jóakaratú emberek is közöttük. Máté-Lévi apostol is közéjük 
tartozott, mielőtt Jézushoz szegődött.  
Jézus ezt a két embertípust választja ki, hogy az Isten előtti  
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igazi magatartást megvilágítsa. A szembeállítás nagyon is éles. 
A farizeusok képviselték a nacionalista törekvést, 
kiválasztottság hagyományát és a törvényhez való hűséget. A 
vámosok pedig mindennapi, földhözkötött emberek voltak. 
Jézus az igazi vallásos lelkületet a két ember imájában mutatja 
be. A farizeus imája csupa dicsekvés. Hálát ad Istennek, hogy ő 
nem olyan, mint a többi ember: rabló, igazságtalan, 
házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer böjtöl hetenkint, és 
minden termékből tizedet ad a papságnak és a templomnak. A 
buzgó farizeusok hétfőn és csütörtökön böjtöltek. Lehetőleg 
úgy, hogy mindenki lássa. Jézus a hegyi beszédben meg is 
bélyegezte képmutató viselkedésüket. (Mt 6,16). Az első század 
végéről fennmaradt, keresztény iratban, a Didachéban olvassuk 
ezt az intelmet: „Ne böjtöljetek azokon a napokon, amelyeken a 
képmutatók böjtölnek, vagyis hétfőn és csütörtökön, hanem 
inkább szerdán és pénteken.” A farizeus tehát nemcsak felhívja 
magára Isten figyelmét, hanem azt igyekszik bizonyítani, hogy 
nálánál jobb ember nincs, többet igazán senki sem várhat tőle, 
Isten le lehet neki kötelezve. Érdemeit még fokozza azzal, hogy 
megveti a bűnösöket. Természetesen az ilyen imádság az 
ószövetségi hitnek is a kiforgatása volt. Ott már a zsoltáros is 
tudta, hogy „Az alázatos és töredelmes szívet Isten nem veti 
meg” (Zsolt 51,19).  
A vámos minden gyarlósága mellett is ezt a régi hagyományt 
képviseli. Csak hátul áll meg, szemét sem meri fölemelni, hanem 
alázatosan könyörög: Istenem, légy irgalmas hozzám, 
bűnöshöz! Jézus a tanulságot ebben foglalja össze: a vámos 
megigazulva ment haza, a farizeus nem. Mert aki magát 
felmagasztalja, azt megalázzák, de aki megalázza magát, azt 
felmagasztalják. Ez egyúttal a példabeszéd alapgondolata is. A 
vallásosság nem abban áll, hogy igazoljuk magunkat Isten előtt. 
Ez a farizeusoknál valójában a szövetség gondolatának 
eltorzítása volt. A szövetség eredetileg Isten leereszkedését, az 
ingyenes kiválasztást jelentette. Azt, hogy Isten felemelte 
magához a népet és elkötelezte magát neki. A farizeusi 
vallásosságban ez már számító szerződéssé vált: én ennyit adok 
neked, tehát te is tégy velem kivételt. Jézus a vámos alakjában 
azt mutatja meg, hogy nekünk Isten irgalmát kell kiolvasnunk a 
kinyilatkoztatásból és abba belekapaszkodni. Ez a meglátás 
bűnbánatra és bizalomra hangol.  
Természetesen Jézus a megigazulást nem úgy gondolta el, hogy 
szavakkal mindent elintézhetünk. Az őszinte bánat magába 
foglalja a jóvátételt, és az élet megváltoztatásának szándékát. 
Lukács éppen a következő fejezetben egy vámosnak, 
Zakeusnak a példájában mutatja be a tettekben való megtérést: 
Nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha 
valakit valamiben megcsaltam, négyannyit adok helyette (Lk 
19,8).  
A példabeszéd arra is rávilágít, hogy Jézus mennyire emberi 
mivoltunk szerint vezet bennünket az Atya elé. Ne azt keressük, 
hogy többek vagyunk-e embertársainknál, hanem rakjuk le lelki 
terheinket az Atya előtt, és az ő segítségével igyekezzünk előre 
haladni az igazi úton. Sokszor lever ugyan a gondolat, hogy 
fogadkozásaink ellenére is visszaesünk hibáinkba. De mi lenne 
akkor, ha nem is fogadkoznánk, illetve nem igyekeznénk Isten 
színe előtt magunkba szállni? A töredelmes ima és az Istenbe 
vetett bizalom ismétlése erősen befolyásolja jellemünk, 
egyéniségünk kialakítását, s ez a legjobb eszköz a bűn 
kerülésére. is.  

Gál Ferenc  

Csak ti vagytok nekik! (12.)  

A GYENGÉDSÉG TÍZPARANCSOLATA  

A gyerek a családban kapja meg mindazt, amire az életben 
szüksége van: önbizalmat és a szeretteihez való ragaszkodást. 
Ha ez megvan, a család lesz a mindene.  
A gyengéd jelenlét. Az újszülött kapcsolata édesanyjával igen 
szoros. A gyerek érezni akarja, hogy szülei létezése első 
pillanatától jelen vannak. Ismert a 6-1o éves gyermekek 
siránkozása: „Csináljunk már valamit együtt! A papa miért nem 
játszik velünk?” A gyerekek szívesen emlékeznek vissza egy 
sétára, egy kirándulásra vagy egy közös sátorozásra.  
A gyengédség közlékeny. A gyermek létezéséhez a szülők 
gyengéd szava is hozzátartozik. A közlékenység öröm és segít a 
gondokat is megoldani. Ha gondolatainkat szavakba öntjük, 
szinte fellélegzünk. Egy gyerek életében fontos, hogy kifejezze 
gondolatait: bánatát és örömét, amelyeket a családban és a 
külvilágban él meg. A házaspároknak is fontos, hogy 
kibeszélhessék magukat.  
A gyengédség meleg kapcsolat. A gyerekeknek érezniük kell a 
szeretetet. A családi szeretet nem sokat ér, ha meleg szavakkal 
nem mondjuk ki. Nem kell véka alá rejteni, hogy szeretjük 
gyermekeinket. „Az én apám eddig még soha nem mondta ki, 
hogy szeret!”  
A szeretet alakít, mert elősegíti az érvényesülést. Minél 
számosabb a szeretetteljes kapcsolat, annál jobban fejlődik egy 
gyermek. Az is fontos, hogy a gyerekek lássák, hogy a szülők is 
szeretik egymást. Ez vonatkozik a testvérekre, barátokra és 
még a szomszédokra is. Vesztesen indul az a gyermek, akinek 
életéből hiányzik a szeretetkapcsolat.  
A gyengédség, feltétel nélküli ajándék. Öröm és nem 
kötelesség. Soha nem lehet „váltópénz” belőle. Nem győzelmi 
siker, mert ráhagyatkozás és ajándék. Csak áldozat árán érhető 
el. Ez egy alapvető szülői tulajdonság.  
A gyengédség felelősség és biztonság. Szilárd és következetes 
szeretet. A gyerekek igénylik a tekintélyt, mert csodálatos 
terveik vannak, szinte határ nélküliek. Vigyázni kell ezekre a 
vágyakra, nem szabad elfojtani, hiszen ezek mozgatják az 
életet. Természetesen alakítani, csiszolni kell. A gyerekek érzik, 
hogy önmaguk ellen is védekezniük kell. A féktelen szabadság 
elbizonytalanítja őket és nehézzé teszi a döntéseket.  
A gyengédség tisztelet és elismerés. A szülők egy síkon 
biztosan nem tudják becsapni gyermekeiket: az elismerésük 
szintjén. A gyerekek az elismerésre nagyon vágynak. Nincsen 
középút: igen, de...  
A gyengédség megbocsátás. Az elismerés után jön 
alkalomadtán a megbocsátás. Sőt ennél több, a felejtés. Ha nem 
felejtünk, akkor az egész eset hasonlít az elásott csatabárdhoz, 
amelynek kilóg a nyele. A harc újra kezdődhet.  
A gyengédség őszinteség. Ezt a fontos dimenziót sokszor 
elfelejtjük. Tisztelettel és figyelemmel kell lennünk magunk és 
mások iránt. A gyengédség fontos alapja az őszinteség, mely 
fontos kapocs a szív és a test között. A test legyen mindig 
hűséges kifejezője a szívből fakadó szeretetnek.  
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A gyengédség mosolyt fakaszt. A gyerekek nem bírják „a 
halálos komolyságot”. A félelem nem erősít. A gyerekeket 
elbizonytalanítja, mintha a felnőttek nem bíznának bennük, 
belső erejüket összeszedve védekeznek. A szülők által 
biztosított derűs élettől erősek és kiegyensúlyozottak lesznek.  
A gyengédségnek vannak kérdései is. Hozzászoktunk, hogy 
felszólító és felkiáltó mondatok szerint éljünk: parancs, szabály, 
feltétel, kihívás... A kérdőjel megfontolttá tesz, türelmes, 
tisztelettudó... Jézus is nagyon kedvelte.  

A TAPINTAT, ALÁZATOS CSALÁDI ERÉNY  
A szeretet nem kötelező. A tapintatosság, igen. Az első 
kapcsolat ezzel az egyszerű erénnyel kezdődik.  
Először a gyermekekkel szemben kell tapintatosnak lenni. A 
demokratikus együttélés alapvető feltétele a tapintatosság. 
Nincsen egyenlőség, ha a tapintat egyoldalú: ezért ki kell 
mutatnunk tapintatunkat a gyermek jogai felé. Ne legyen belőle 
túl kevés, de sok sem: annyi, amennyire éppen szükség van.  
Akkor tartjuk tiszteletben a gyermekeket, ha megadjuk nekik a 
döntéseknél azokat a jogokat, ami nekünk is jár. A „jog” még 
nem jelenti azt, hogy a gyermeknek okvetlenül azt kell tenni, 
mint amit a felnőttek tesznek. Mindenki tegye azt, amit a 
családban tennie kell, abban viszont tartsák tiszteletben.  
Másodsorban azt tartsuk szem előtt, hogy a gyereket hozzá kell 
szoktatni a rendhez. Ehhez természetesen fontos, hogy a 
szülők határozottan és kitartóan legyenek rendszeretők, így a 
gyerekek is tiszteletben fogják tartani a rend szabályait. A 
gyereknek ismernie kell a rendetlenség következményeit. 
Szóbeli magyarázattal nem lehet megtanítani a gyermeket, 
hogyan kell a biciklijét rendben tartani: gyakorlat kell hozzá. 
Éppen úgy, mint ahogy gyakorlat kell ahhoz is, hogy megtanulja 
a biciklijéhez kötött utánfutó egyensúlyozását.  
Bármiről legyen szó a rend területén, a gyerek tapasztalatból 
fogja megtanulni azt, nem csak szigorú szabályokból.  
Mi hozzátehetünk a biciklihez egy harmadik kereket, de nekünk 
kell tapintatosan levenni, mikor már megszokta az 
egyensúlyozást. Ez vonatkozik mindenre, amit a gyermek a 
szülőktől tanul meg.  
A szülők legnagyobb része sokat panaszkodik, mert a 
gyermekek rendetlenek, és e téren ellenszegülnek: „Tegyétek 
helyére a dolgokat” - de ezt a szülők szajkózva mondják, a 
gyerekek pedig lázadoznak miatta. A gyerekekkel meg kell 
értetni, hogy a rend a szabadság egyik alkotóeleme. Ahol 
összevisszaság és rendetlenség uralkodik, ott a szabadság is 
megsérülhet.  
A gyerekek bánjanak a dolgokkal tapintatosan és használják 
kellő hozzáértéssel. A lakás nem kirakat vagy múzeum, ahol 
nem nyúlunk semmihez, mert büntetés jár érte. Mindenkinek 
legyen saját módszere, hogyan tartja rendben a dolgokat. Ez ne 
legyen azonban mások rovására, tiszteletben kell tartani az ő 
jogaikat is. A ránk bízott tárgyakkal bánjunk finoman, nehogy 
elromoljanak. Amikor nincs többé szükség rá, el kell tenni, de 
úgy, hogy bármikor megtaláljuk.  
Az is lényeges, hogy mindent a megfelelő módon használjunk: 
egy esernyőt nem szabad kardnak tekinteni, a rádió belsejét 
pedig pénzes kazettának.  
(Folyt. köv.)  

 Bruno Ferrero  

Vasárnapi jegyzet  

Hulló levelek elégiája  

Nem Dsida Jenő „hulló hajszálai”, hanem „október lengő 

mélabúja” nyomán a hulló levelek keltik-ébresztik azt a 

filozófiát, amely közel egy-egy fához a Kimondhatatlan 

jelenlété, ahogyan Prohászka érezte pilisi kedves hársa alatt. A 

levelek lehetnek szürkék, színesek, melyeken már mintha 

meghalt volna a napsugár, akad még zöld is, de ott, az az 

aranyszínű szimbolikájával túlmutat az őszi tájon. Emlékezet 

időtávolából jól körülhatárolt térben ragyog, az elszállt fiatalság 

tündökletével, amely nem a mulandóság fénykörét rajzolja 

őszök erdeire. Gyermekeim közül a legidősebb is kicsi volt még, 

amikor hulló levelekről ezeket a „gyermekes” strófákat írtam:  

Aranyosak és lázas tarkák,  

mind megannyi üzenet  

Szélben pörögnek, egyre hullnak  

fáinkról a levelek  

Lehajolok a kerti úton,  

s közülük épp ezt fölveszem:  

írás van rajta – furcsa írás –  

azt böngészem figyelmesen:  

„Színem arany, a napsugáré,  

mely egy nyáron át éltetett  

És most hogy ágamról leváltam  

azt várom, hogy arany legyek”  

Te se veszítsd el hát a tallért,  

mit magadban őrzöl belül  

Ragyogj az Éltető Kezében,  

s naponta szebbé fényesülj  

A napokban fiatal ismerősöm hívott fel, és erre a versre 

emlékeztetett. Nem kérdeztem, miért, de anélkül is válaszolt: – 

Kisfiamnak magyaráztam a kertben járva, hogy minden levélre 

van írva valami, ha egészen nagy lesz, megérti. Most még 

nekem szólnak ezek a sorok...  

Kinyomta a telefont, jómagam pedig csodálkoztam, 

ezerszer megírták már, amit én évtizedekkel ezelőtt 

„fölfedeztem”, csupán az apai szeretet csalta papírra. Milyen 

különös kommunikáció, szinte közhelyes, de aztán rájöttem, a 

közhelyek azért vannak, mivel fontosak, tehát gyakorta szóba-

írásba-képbe kell hozni valamennyit. Létterük van, s annak a 

rejtett térnek kifejezői, amely erős törzsön növekszik, s akkor is 

megőrzi lényegét, amikor az őszi széltől szerte libbenek a 

levelek.  

 † Tóth Sándor  
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hírek ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ információk 
Megjelent a Toronyirány magazin idei ötödik száma, mely az 
egyházmegye területén minden templomban és egyházi 
intézményben ingyen kapható. A szokásos rovatokon kívül írások, 
tudósítások olvashatók a Katolikus Társadalmi Napok 
rendezvényeiről, a gyulai Nádi Boldogasszony-búcsúról, Jyothi 
Jampana szalvatoriánus nővér negyedszázados szolgálatáról, a 
Szegedi Dóm Látogatóközpont gazdag programkínálatáról, 
valamint beszélgetés Dux Lászlóval, a Gál Ferenc Egyetem új 
rektorával. A kiadvány továbbá beszámol a Szent Gellért Egyházi 
Kegyeleti Kft. munkájáról, és a jubileumi ÁGOTA táborról. A 
magazint az egyházmegye életét bemutató rövid hírek zárják.  
A magazinnal egy időben megjelent a Szeged-Csanádi 
Egyházmegye kulturális kiadványa, a Toronyirány Art is, mely a 
régió színes építészeti-, zenei- és irodalmi életét mutatja be.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Bibliaórát tart Gyulay Endre nyugalmazott püspök a Belvárosi 
Plébánia hittantermében (Dóm tér 15.) hétfőnként 17 órától. Az 
idei téma: Szent János evangéliuma. Minden érdeklődőt 
szeretettel várnak.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
A Belvárosi Plébánia közössége október 24-én, hétfőn a 18 
órakor kezdődő szentmisében ünnepli a Fogadalmi templom 
felszentelésének évfordulóját. Az ünnepi szentmisét a Szeged-
Csanádi Egyházmegye káptalanjának (kanonoki testületének) 
tagjai celebrálják.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Szegedre érkezik a medjugorje-i „Béke Királynője” 
vándormonstrancia. A szentségmutatót 2011-ben a Communita 
Regina della Pace Egyesület adományozta Medjugorjének, végső 
helye az épülő Örökimádás-kápolna főoltárán lesz. Az emberi imát 
szimbolizáló monstrancia Szűzanya alakját formázza meg, szíve 
helyén a legszentebb Oltáriszentséggel. A „Béke Királynője” 
szeptember végétől hazánkba kerül, október 24-én hozzák 
Szegedre, a jezsuiták Szent József templomába (Dáni János u. 3.). A 
szimbolikus műtárgy 4 napig lesz látható a városban; ez idő alatt 
több alkalommal közös imát tartanak a békéért szentségimádás 
keretében a templom kápolnájában a következő menetrend 
szerint:  

október 24-én, hétfőn 7 órától 24 óráig,  
október 25-én, kedden 0 órától 24 óráig,  
október 26-án, szerdán 7 órától 19 óráig,  
október 27-én, csütörtökön 7 órától 19 óráig.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
A CsaládEgyetem programsorozata október 25-én, kedden 18 
órától folytatódik a Katolikus Házban (Dugonics tér 12.), mely 
során Nagy Anna újságíró, mentálhigiénés szakember, az 
Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány kuratóriumi elnöke tart 
előadást „Nem csonka, csak egyszülős” címmel. A program alatt 
gyermekfelügyeletet biztosítanak a szervezők.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Harmadik alkalommal rendezik a Fekete Párduc Kupa nyílt 
teniszversenyt a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért 
Fórumában (Dorozsmai út 2-4.). A résztvevők október 29-én, 
szombaton 9 órától két salakos teniszpályán mérhetik össze 
tudásukat. A rendezvényre egyéni, amatőr és profi teniszezők 
jelentkezését várják. Jelentkezni az info@szgf.hu e-mail címen, 
valamint a helyszínen lehet. A felnőttek küzdelmei alatt a 
gyermekek birtokukba vehetik a játszóteret, a családtagok pedig 
ingyenesen használhatják a kültéri kondicionáló parkot.  

A Gál Ferenc Egyetem szegedi Teológiai Kara keresztféléves hitéleti 
felvételit hirdet. Január 25-ig várják a jelentkezőket a katolikus 
teológus (osztatlan), hittanár-nevelőtanár (osztatlan és 
mesterszak) és katekéta-lelkipásztori munkatárs (alapszak) 
képzésekre. A jelentkezés közvetlen, belső alkalmassági felvételi 
lesz, az MA-hoz bármilyen alapdiploma megfelel. Állami ösztöndíjas 
vagy alacsony díjas képzések, külföldi ösztöndíjak, keresztény 
közösség, személyes vezetés, nyelvtanulás, nyelvvizsga lehetőség 
várja a fiatalokat és diplomásokat Szegeden.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
A tavalyi nagy siker után az idén második alkalommal szervezte 
meg a TOP 100 gazdasági konferenciát a Csongrád-Csanád 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Enterprise 
Europe Network Szeged. A rendezvénynek – melyre a térség 
meghatározó vállalkozásainak vezetőit várták – október 13-án, a 
Szent Gellért Fórum adott otthont.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
A Szer monostorától a szobori búcsúig – Ópusztaszer és a magyar 
egyháztörténet címmel egyháztörténeti konferenciát rendeztek 
október 14-én az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark 
Trogmayer Ottó termében. A rendezvényt Kiss-Rigó László 
püspök nyitotta meg. Előadást tartott többek közt Horváth 
Gábor, a Gál Ferenc Egyetem főiskolai tanára „A Szentlélek 
erejével: a szentek tiszteletének teológiai mondanivalói” címmel.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Hálaadó szentmisével került sor a felújított zákányszéki 
Szentháromság templom átadására október 15-én, melyet Ondvay 
Tibor mezőtúri plébános mutatott be. A liturgiát követően agapéra 
várták a közösség tagjait a művelődési házban.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Caritas Hungarica Díjat vett át a Szeged-Csanádi Egyházmegye 
három önkéntese október 15-én, Budapesten a Magyar Szentek 
templomában. A Katolikus Karitász több mint tíz éve jutalmazza 
azoknak az önkénteseknek a munkáját, akik hosszú évek óta 
áldozatosan szolgálják rászoruló, magányos, beteg 
embertársainkat. Idén 36 önkéntes részesült az elismerésben. 
Róka Rudolfné (a dombiratosi karitász alapítója), Szíjgyártó 
Andrásné (a nagyszénási karitász csoport vezetője), valamint 
Tapasztó Béláné (mezőhegyesi önkéntes) Spányi Antal 
püspöktől, a Katolikus Karitász elnökétől és Écsy Gábortól, a 
segélyszervezet országos igazgatójától vette át az elismerő 
oklevelet.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
A Tartalékos Honvédek Napja ünnepéhez kapcsolódva (október 
4.) Kiss-Rigó László püspököt a szövetség érdekében végzett 
tevékenységéért a Magyar Tartalékosokért Emlékcsillag arany 
fokozatával tüntették ki. Az elismerést október 19-én, a Szegedi 
Dóm Látogatóközpontban Széles Ernő ny. dandártábornok, a 
Magyar Tartalékosok Szövetségének elnöke adta át.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Az egyházi épített örökség védelme projekt keretében részben 
megújult a móravárosi Szent Kereszt templom. A 15 millió forint 
pályázati összegből előkészítették a napelemes fűtési- és a 
világítási rendszert, kijavították a sérült födémet és újrafestették a 
liturgikus teret, kicserélték a nyílászárókat, valamint lefestették az 
épület lábazatát.  
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