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Isten Igéjének vasárnapja  
Január 25.  Szent Pál apostol megtérése, Pál fordulása  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isten királyi hatalmának és uralmának tétele, mint vallási 
eszme alkalmas arra, hogy Jézus bevezetésül használja saját 
működéséhez. A szinoptikusok szerint azzal kezdi tanítását, 
hogy az Isten országa elérkezett. Jelenléte összefüggésben van 
az ő személyével, hiszen gyógyításaival igazolja, hogy képes 
megtörni a gonosz lélek hatalmát. A hívő ember az ő 
személyében, tanításában és tetteiben felismerheti Isten 
országának titkát, vagyis erejének és dicsőségének 
megnyilatkozását. (Mk 4,11; Lk 10,23). Működését ez a 
világosság és határozottság különbözteti meg Keresztelő 
Jánosétól. Aki hisz, az még több világosságot kap, de aki 
elzárkózik, az előítélete miatt csak botránkozni fog Isten 
országának ilyen megalakulásán (Mt 11,6). Isten uralmának titka 
össze van kapcsolva Jézus messiási titkával. Egyelőre az ő 
dicsősége is rejtve van, csak a kereszt és a feltámadás 
nyilvánítja majd ki, de végső győzelme biztosítva van: az 
elvetett mag beérik az aratásra akkor is, ha a magvető nem 
gondol rá (Mk 4,3-4). Keresztelő János az Isten országáról még 
nem tudott többet mondani, mint a régi próféták: az ítélet 
közeledik, Isten igazságot szolgáltat. Jézus az üdvösség 
ígéretét, Isten atyai irgalmát és jóságát hangoztatja. Isten azért 
küldte Fiát, hogy mindenkit meghívjon országába. A hívásban 
olyan türelmes és megértő, mint a szőlősgazda, aki naponta 
többször kimegy, hogy az őgyelgő munkásokat felfogadja.  

Gál Ferenc  

A szentmise olvasmányai  

1. Iz 8,23-9,3 Izajás prófeta jövendölése Galileára utal, mely 
számára nagy fényt hoz a Megváltó fellépése.  

2. 1Kor 1,10-13.17 Pál apostol szomorúan értesül arról, hogy a 
korintusi hívek pártokra szakadtak, és arra 
buzdítja őket, hogy egyetértésben élve 
forrjanak eggyé ugyanabban a lelkületben, 
közös felfogásban.  

3. Mt 4,12-23  Jézus megkezdi nyilvános működését 
Kafarnaumból kiindulva egész Galileában, és a 
Genezáreti tó partján munkájukat végző 
halászok közül kiválasztja és meghívja első 
tanítványait: Simont, Andrást, Jakabot és 
Jánost.  

Felhívás a megtérésre  

Máté és Márk közlik, hogy Keresztelő János elfogatása után 
Jézus visszavonult Galileába. Előtte ugyanis Jeruzsálemben volt, 
húsvéti ünnepen, és utána egy ideig még Júdeában 
tartózkodott. Ekkor játszódhatott le az a jelenet, amelyről Jn 
3,22-36 értesít. Jézus is tanít a Jordán mellékén, és vagy ő, vagy 
tanítványai alkalmazzák azt a bűnbánati keresztséget, amelyet 
János is gyakorolt. Egyre több ember ment át Jánostól 
Jézushoz, s ezt János hű tanítványai szóvá is tették. János ekkor 
mondta, hogy neki kisebbednie kell, Jézusnak pedig 
növekednie. Az evangélista ezen a helyen magyarázatul kifejti, 
hogy Jézus nagysága a fiúság. Ő felülről jött, s neki Isten nem 
mérte szűken a Lelket. Az Atya szereti a fiút, ezért mindent 
kezébe adott.  
Heródes Antipás Jánost hamarosan börtönbe vetette, mert őt is 
megfeddte testvére feleségének elcsábítása miatt. Jézus 
számára János letűnése volt a jel, hogy megkezdje nyilvános 
működését. De nem Jeruzsálemet választotta, nem is Júdeát, 
ahol hamar összeütközésbe került volna az írástudókkal és a 
farizeusokkal, hanem a távolabbi Galileát. Itt a lakosság egy 
része már pogány volt, és a hellenizmus is éreztette hatását, 
ezért a vallási látókör nem volt olyan szűk, mint Jeruzsálemben, 
és a nacionalizmus sem volt olyan erős. Az evangélisták még azt 
is megjegyzik, hogy Názáretből levonult Kafarnaumba, a tó 
partjára, és ettől kezdve itt volt állandó lakhelye.  
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„Elközelgett a mennyek országa”. A kifejezés nem volt új. A régi 
időkben a próféták ismételten beszéltek Isten királyságáról, 
uralmáról, amit az embernek el kell ismernie. A Messiás Isten 
teljes uralmát állítja helyre, a Dávidnak megígért örök királyság 
formájában. De a próféták csak egyes vonásokat ragadtak ki 
belőle. Utaltak Isten irgalmának kiáradására, az igazság 
győzelmére és az ítéletre, de keveset emlegették azt, hogy 
milyen kapcsolatban áll ez az ország a konkrét emberi 
történelemmel. A zsidók azt hitték, hogy Isten csodálatosan, 
ellenállhatatlan erővel valósítja meg uralmát, s annak 
bekövetkezése teljesen átalakítja a földi életet. Jézus azonban 
azt emeli ki, hogy Isten uralma az ember engedelmességével 
valósul meg. Ezért egyelőre csak közeledik. Az embernek 
alkalmassá kell válnia Isten akaratának teljesítésére, az 
alkalmasságot pedig Isten kegyelme adja meg, amelyet Jézus 
életével és kereszthalálával érdemel ki. Hogy mit hoz Isten 
országa az embernek, azt igazában majd csak Jézus 
feltámadása mutatja meg, tehát mindenképpen helyénvaló 
közeledésről beszélni. Egyébként az Isten országa olyan gazdag 
fogalom volt, hogy csak Jézus egész tanítása, csodái, 
példabeszédei adhattak róla megközelítő képet. De aziránt az 
első naptól kezdve nem hagy kétségben, hogy az ország 
elfogadására alkalmassá kell válni. Ezt fejezi ki a másik felhívás.  
„Térjetek meg!” A görög metanoia éppen úgy, mint a magyar 
megtérés az iránynak, az életfelfogásnak a megváltoztatását 
jelenti. A próféták szájában a megtérés a bálványok 
elhagyásában és Jahvéhoz való visszatérésben fejeződött ki, 
amivel együtt jár a szövetség törvényeinek megtartása is. Jézus 
most mélyebb átalakulásra gondol: a törvény betűje helyett a 
szellemét kell megérteni és megtartani, s azt a belső lelkületet 
kialakítani, amely az Isten iránt való szeretetből és az emberek 
szeretetéből táplálkozik. Ennek az átalakulásnak kifejezése lesz 
majd a hegyi beszéd. Természetesen az elindulás a bűnök 
megbánása és elhagyása. Aki összeveti magát Isten 
gondolataival és szentségével, az mindig talál viselkedésében 
javítani és kivetni valót.  
Az evangélium az örömhír. Annak a bejelentése, hogy Isten 
országának minden kegyelme itt van. Az Isten országát a hitben 
lehet felismerni, s a hit egyúttal megadja a benne való 
részesedést. De hinni Jézusnak kell, nem pedig saját 
hagyományaiknak és előítéleteiknek. Amit ő hirdet, az örömmel 
töltheti el az embert. Arról győz meg, hogy Isten, mint atya 
irgalmában üdvösséget szerez az embernek, s megad minden 
segítséget az üdvösség elérésére. A hit felismerés és elfogadás. 
Jézus azt akarja, hogy a hitet az ő tanúságtétele alapján 
fogadjuk el. Ezért viselkedik úgy, mint próféta, mint isteni 
küldött. Igazolja magát szent életével, az isteni titkok 
ismeretével, csodáival és jövendöléseivel. Aki hisz benne, az 
elfogadja őt az Isten országa közvetítőjének, sőt azonosítja 
magát vele. A benne való hit majd a feltámadása után lesz 
teljes. Akkor már nyilvánvaló lesz, hogy az üdvösség őbenne 
valósult meg, s hogy ő valóban osztogathatja azt az örök életet, 
amelyet már birtokol.  
Az első felhívástól kezdve érezni lehetett Jézus nagyságát és 
jelentőségét. Isten nevében szólt, de úgy, hogy egészen 
azonosította magát küldetésével. Úgy is mondhatjuk, hogy 
őbenne saját küldetése testesült meg. Ezért egész megjelenése, 
minden szava és tette felhívás, hogy az ember gondoljon 
Teremtőjével való kapcsolatára és tisztázza függését. Aki 
megismerte és elfogadta őt, az meggyőződött, hogy benne a 
Fiú jelent meg, mint az Atya üzenete, ezért a hitben mindig 
benne van az atyai leereszkedésnek az átélése is.  

Gál Ferenc  

Csak ti vagytok nekik! (25.)  

OPTIMIZMUSRA NEVELNI  

 
Bátorítani a szorgos munkára. A gyerekeknek nincsen 
szükségük az értelmetlen bátorításra. Inkább mondjuk 
határozottan: „Nagy bajban vagyunk, de ha mindenki belehúz, 
megoldjuk a dolgot!” Akadályozzuk meg, hogy szánalmat 
keltsenek maguk körül és ide-oda ráncigálják őket. Vannak olyan 
emberek, akiket a katasztrófák éltetnek, mintha 
rémhírterjesztésből élnének, mindenre alkalmatlannak tartják 
magukat, mintha mindenért ők felelnének. A gyerekeknek a 
fejlődésük alatt nem szabad a kudarcra gondolni. Bízniuk kell 
magukban és a jövőjükben. Tanítsuk meg őket, hogy indulataik 
fölött tudjanak uralkodni.  
Keressük a tapasztalt embereket. Ha sok olyan emberrel 
találkozunk, akiket az élet megtanított jóban-rosszban hősiesen 
helytállni, tapasztalatukkal hasznunkra lesznek.  
Eddzük a fantáziát és a kreatív gondolkodást. Szellemi képességükre 
is gondoljatok. Mutassátok meg nekik a szépet, hallgassatok velük 
szép zenét és nevessetek sokat, még séta közben is!  
Segítsétek a gyenge pontok leépítését. Érezzék magukat több 
dologban „szakértőknek”!  
Erősítsétek szellemi erejét. A legnagyobb veszteség az, ha 
valaki lélekben kiürül. Abban a családban, ahol nem imádkoznak 
és nem elmélkednek közösen, a lelki erő elillan.  

Nem tetszik az a barátod  

A gyerekek barátai „hódítanak”: a családban egyre inkább 
elfoglalják a lényeges pozíciókat, néha láthatatlanul.  
„Nem tudom, hogyan élhetnék barátnőm nélkül, mindent 
megbeszélünk egymással, nincsenek titkaink. Terveink, 
barátaink, barátnőink is közösek...” „A jó barát ritka, mint a 
fehér holló. Nekem van egy jó és állandó kapcsolatom, 
meghallgatjuk egymást.” „Csak a barátainkban bízhatunk, ők a 
mi független bizalmasaink.”  
Sok szülőt az ilyen kijelentések fájdalmasan érintenek. Úgy 
érzik, elveszítik miattuk a fő helyet gyermekeik szívében, mert a 
barátok teljes igényt tartanak rájuk. Fájdalmukban meg is 
kérdezik tőlük: „Miért nem lehet legalább a vasárnapot velünk 
töltened?”  
Ez az erős kapcsolat a családon kívüli, azonban fontos a tény, 
hogy a gyerekek ezen a téren önállóan akarnak dönteni. A 
barátokat nem a szülők választják. A gyerekek barátai 
„hódítanak”, a családban egyre inkább elfoglalják a fontos 
pozíciókat, még láthatatlanul is... A szívhez közel álló barát 
állandóan jelen van és akarata ellenére zavarja a család belső 
életét. Ismerek olyan fiút, aki egyik kezét az étkezésnél 
használja, a másikkal SMS-t küld barátnőjének. Normális 
körülmények között a gyerekek a barátaik közül azokat 
mutatják be szüleiknek, akiket valószínűleg azok is elfogadnak. 
Ha valamelyik barát nem mutatkozik, nyugodtak lehetnek a 
szülők, hogy nem is tetszene nekik.  

A barátok fontosak  
Sőt, ennél is több. A népi bölcsesség bölcsen és világosan 
kifejezi ezt: „Mondd meg kivel jársz és én megmondom, ki 
vagy”. A fiatalokat a barátok és a környezetük befolyásolják. 
Judith Rich Harris „Nem a szülők bűne” című könyvében arról ír,  
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az örökölt tulajdonságokon kívül a fiatalokat főleg az egykorúak 
befolyásolják a viselkedésben és a választási lehetőségben, nem 
pedig a szülők nevelési igyekezete. A barátok azok, akik az 
iskolában, sportolás közben befolyásolják egymás modorát, 
bizonytalanná teszik a másikat a sikertelenség esetén, vagy ha 
nem fogadják el a csapatszellemet, odáig vezethet a dolog, 
hogy még a tanulást is abbahagyják. A csoport a gyerekből 
győztes és kiegyensúlyozott felnőttet faraghat, de akár még a 
gyerekbűnözés irányába is elviheti.  
Talán túlzásnak tűnhet, de a szülők ezzel a gondolattal sokat 
foglalkoznak. A barátok hatása jelentős. A csoportban a 
legrendesebb fiút is olyan tettek felé lehet vezetni, ami 
egyenesen elképesztő. A barátok megválasztása egy olyan 
korlát, amelyet a fiataloknak át kell ugrani a családi kapcsolatok 
megtartása mellett mégpedig úgy, hogy közben mégis 
önállókká váljanak. Ez nem könnyű döntés: lehet belőle 
csalódás és kínos szenvedés. A szülők ezért legyenek résen! 
Tudják, hogy gyermekeiknek van megfelelő ízlésük és akaratuk 
ezen a téren is. A gyerekeknek az használ legtöbbet, ha 
megvédik és irányítják őket, de úgy, hogy azért jogaikat is 
tiszteletben tartják.  

Amikor közbe kell lépni  
Abban az esetben, ha a barátok jól viselkednek, nincsen gond. 
Az a kérdés, mi legyen, ha „rosszak” vagy egyenesen 
„romlottak”?  
Napjainkban jobban kell ügyelni, mint valaha. A szülőknek jól 
informáltnak kell lenniük. Szoros barátságot megszüntetni 
nehéz ügy. Ellenkező hatást is el lehet érni: még jobban 
ragaszkodnak hozzájuk. Sok gyereknek nehéz a választás. A 
többi szülő is valamilyen módon reagál. Számukra a ti 
gyereketek van hatással az övékére. A rossz barátok esetében 
közbe kell lépni. Ne tekintélyelvűen, hanem okosan érvelve.  
Amikor a veszély világos, sürgősen lépni kell. Vonjuk be a 
gyermek barátait és azok szüleit is: legyen nyílt a párbeszéd.  
Kezdjétek azzal, ami szívetekhez közel áll: a gyerekek 
viselkedése. Ne rohanjátok le barátait, csak a viselkedésükről, 
nézeteikről és a következményekről szóljatok. Egy szemtől 
szemben való támadás arra készteti gyermeketeket, hogy 
megvédjék barátaikat. Gondoljátok meg: nyugodtan és nem 
erőszakosan kell tárgyalni. Figyeljetek oda gyermeketek 
megjegyzéseire is, és ha szükséges, mondjátok el 
ellenvéleményeteket. Jogotokban áll határt szabni: idő, hely és 
körülmény. Javasoljatok különféle lehetőségeket. Amikor a 
gyermek kötekedő és verekedő csoporttal barátkozik, írassátok 
be őt egy karate iskolába.  

A példa vonz  
Bárhogy is áll a dolog, segítsétek gyermekeiteket, hogy jó 
barátaik legyenek! Egy barátság kincset ér: ha sikeres, akkor 
lelki gazdagodást jelent. A legjobb példa, ha a gyermekek látják, 
szüleiknek is fontos saját baráti körük.  
Szomorú dolog, ha a szülők nem hívják meg a barátokat 
otthonukba. Ez úgy néz ki, mintha zárva lenne a nap melegét 
beengedő ablak. A barátság kötelékében jobban lehet tervezni 
és segíteni. Ezért állítja határozottan sok felnőtt a barátság 
fontosságát. A barátság kölcsönös erőt ad, hogy bizalmasan 
megbeszéljük dolgainkat, örömeinket, bánatunkat anélkül, 
hogy dicsekvők vagy szánalomkeltők lennénk.  
(Folyt. köv.)  

 Bruno Ferrero  

Vasárnapi jegyzet  

Nevében tisztaság, bárány  
Római Szent Ágnesről (1.)  

Félelmek, gondok miatt panaszkodik legtöbbször a modern 
kor embere. Így volt korábban is. A Biblia és a szentek élete sem 
nélkülözi ezt a sajátságos lélekállapot-leírást, tanúsítást, nem 
véletlenül hangzott el az Úr ajkáról: „Ne féljetek”. A 
mártíromság kérdésében különösen figyelemre méltó, mit 
jelentett az a bátorság, amely annyi vértanút adott mindenidők 
egyházának. Korunk teológusa, Hermann Ehmann amikor a 
félelemről meditál, így vélekedik: „A félelmek és a gondok 
kétségtelenül a legerősebb gondolataink és érzéseink közé 
tartoznak. De még erősebb a hit és a bizalom, amelyről a 
Szentírás sok története szól – nem elméletileg, hanem nagyon 
praktikusan, életteli gyakorlatiassággal, mert a Bibliában mindig 
az emberről van szó, emberi tapasztalatokról, melyekben a 
menny érinti a földet.” Ha tehát bátorságról beszélünk, a 
bizalommal kell kezdenünk, melyet hit sző át. Keresztény 
lélektani elemzések az ember legbensőbb titkainak kutatásai a 
fényt abban az összefüggésben találják meg a személyiség 
mélyén, amely Anselm Grün modern teológiai értelmezésében a 
„sérthetetlen méltóság” pecsétjével van ellátva, melyet senki el 
nem vehet: „Az emberek, akik fenyegetnek, nem olyan 
hatalmasok, ahogyan mutatják. Egy angyal áll melletted, és 
kitárja védelmező szárnyát (…) Senki, aki ítéletet mond 
feletted, semmilyen erőszaktevő, senki, aki fenyeget, szidalmaz, 
nem veheti el méltóságodat”. Tisztaság ez, melyet semmi el 
nem homályosíthat, szentség, amelytől senki meg nem 
foszthat. A mai időben, amikor úr a bizalmatlanság, az igazi 
vallási tapasztalatok, a szeretet hiánya, nem könnyű bízni, hinni, 
tiszta ügyekért bátran kiállni. A hitbeli tudatlanság, a tapasztalat 
gyöngesége megakadályozza, hogy érzelmileg is érintsük 
azokat a dimenziókat, amelyek tudatalattinkban 
teremtettségünk révén kezdettől (!) bennünk vannak. Csoda-e 
hát, ha sokaknak idegenek a hitben bátorságot tanúsítók, 
jóllehet ismertek mai vértanúk is. Túlságosan csekély értéke lett 
az emberi méltóságnak, a fogalmat elavultnak tartják…  

Római élmény lett hittapasztalattá, amikor vándorok kereső 
vágyával mártírok emlékhelyeit keresve nagyon fiatal vértanú 
templomában imádkozhattam. „Isten bízott benn, amikor az 
emberek még nem” – írta róla a „közel-kortárs” milánói püspök, 
Szent Ambrus. Ágnesről van szó, akit Inezként is ismernek. 304 
körül végeztette ki a római prefektus. Legendája archetipikus, 
egy fiatal lány bátorságát példázza abból a korból, amikor még 
közeli idejű volt a krisztusi életüzenet: a szentírási magatartás, 
mint forrás csak akkor hatékony, ha a követők tudják és érzik, 
hit és bizalom sohasem „kelthető kizárólag önerőből”. Persze 
mindmáig alaptétel ez.  

Ágnes tisztát, szemérmest jelent. És – bárányt, az agnus szó 
nyomán. A szent tisztelete elterjedt az anglikán és az amerikai 
evangélikus egyházban is.  

„Piazza Navona, éjszaka a padon…” idézem Salvatore 
Quasimodo sorát egyik híres verséből, s mellé társíthatom az 
őskeresztény idők Prudentiusát. A XX. századi olasz poéta az 
utolsó római volt stílusban, szellemben –, az őskeresztény 
Hispániából jött Rómába, hogy szentek sírjait látogassa. Míg 
összekötöm a padon ülve az égbolt csillagait, annak az 
emlékezés-nyugalomnak leszek legszabadabb polgára, amely 
Róma szelleméből következik, és már alig van védelmezője.  

Ők képviselték – akkor a római szellemiséget, a vértanúk, a 
keresztény eljegyzettség megszállottjai. Azok a jellemek, 
akiknél az életkor sem volt érzékelhető: bátorságuk a hit 
csodája lett…  

 † Tóth Sándor  
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hírek ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ információk 
Hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után a 
közelmúltban elhunyt Korsós Sándor, a Szeged-Csanádi 
Egyházmegye fenntartásában működő Bálint Sándor 
Egyházmegyei Szeretetszolgálat intézményének, a 
hódmezővásárhelyi Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató 
igazgatója. Nyugodjék békében!  

~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~  
A jezsuiták Szent József templomában ma a 10.00 órai, illetve 
19:30 órai szentmiséket követően farsangi fánk közös 
fogyasztására várják szeretettel a templomhoz kapcsolódó 
közösség tagjait. Megsütött fánkok felajánlását köszönettel 
fogadják a szervezők.  
~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~  
A felsővárosi Szent Miklós Plébánia szervezésében minden hónap 
harmadik vasárnapján – január hónapban ma -, 11 órától várják a 
közösséghez tartozó kisgyermekes családokat az óvodások 
miséjére a Szent Miklós templomba.  
~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~  
Az Ökumenikus Imahét szegedi záró eseményén január 22-én, ma 
18 órakor a Honvéd téri református templomban Kondé Lajos 
püspöki helynök hirdet igét.  
~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~  
Szegedi vitézek, vitéz szegediek - A Vitézi Rend és Szeged címmel 
jelent meg Tóth Marcell könyve, mely 351 oldalon keresztül 
mutatja be a vármegyei vitézi szék történetét, valamint 752 
szegedi és Szeged környéki hős sorsát, életútját. A szerzővel, a 
Toronyirány magazin állandó újságírójával Bene Zoltán író 
beszélget január 26-án, csütörtökön 17 órától a Szegedi Dóm 
Látogatóközpont konferenciatermében.  
~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~  
A Szeged-Csanádi Egyházmegye Pasztorális Helynöksége tovább 
folytatja segítségnyújtását az egyházmegyében élő lelkipásztorok 
és tevékeny világiak számára, hogy összehangoltan egymást 
erősítve és kiegészítve tudják szolgálni az evangélium hirdetésének 
ügyét. Az „Élet a plébánián” című sorozatban online pasztorális 
találkozóra hívják az érdeklődőket január 26-án, csütörtökön 19 és 
21 óra között. A találkozón előadást tart Fábry Kornél, az Országos 
Lelkipásztori Intézet igazgatója, aki az Egyházban megélt 
személyesség és személyes kommunikáció lehetőségeiről, 
elvárásairól beszél. Az előadás után kiscsoportos beszélgetésre 
hívják a résztvevőket. Bejelentkezési linket a pasztoralis.hu 
honlapon lehet igényelni.  
~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~  
A felsővárosi Szent Miklós Plébánia szervezésében minden 
hónap negyedik vasárnapján, 11 órától várják a plébánia 
közösségéhez tartozó hívő, önkéntes fiatalokat a cserkészek 
miséjére. A következő alkalom január 29-én lesz a Szent Miklós 
templomban.  
~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~  
Hajléktalan teajáratával segíti a rászorulókat a Szeged-Csanádi 
Egyházmegyei Karitász. Szerdánként a következő időpontokban 
és helyszíneken várják teával és zsíros kenyérrel a hátrányos 
helyzetűeket Szegeden:  
16:00 óra Sík Sándor Piarista Kollégium (Lechner tér 2./a)  
16:30 óra Kálvária tér (Katona J. utcával szemben lévő pihenő 
parkban)  
17:00 óra Árvízi emlékmű  

A Filharmónia Magyarország szervezésében február 1-jén, 19.30 

órától az Orgonabérlet sorozat keretében Kovács Szilárd Ferenc 

orgonaművész és az In Medias Brass rézfúvós zenekar koncertjét 

hallhatják az érdeklődők a Székesegyházban. Az est folyamán 

Bach, Scheidt, Ewald, Gabrieli válogatott művei mellett az 

orgonaművész saját szerzeményei is elhangoznak.  

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

Február 5-én indul újra a Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészség 

szervezésében az immár hagyományos, vasárnap este 20 órakor 

kezdődő szentmisék sorozata, melyre elsősorban az 

egyetemistákat várják.  

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

Kültéri feszületet szenteltek január 8-án Szatymaz külterületén, 

a Neszürjhegyi úton. A keresztet Szász Mária szatymazi 

születésű építészmérnök tervezte, és Hajnal Zsolt helyi 

vállalkozó készítette. Az alkotást Sutka István plébános áldotta 

meg.  

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

Petőfi Sándor, a költőfejedelem, a magyar költészet egyik 

legkiemelkedőbb és legismertebb alakja születésének 200. 

évfordulója alkalmából a 2022-23-as évet Petőfi-emlékévvé 

nyilvánította az Országgyűlés. Ehhez kapcsolódva Molnár Levente, 

Liszt Ferenc-díjas operaénekes tanítványai, a nagyváradi Partiumi 

Keresztény Egyetem növendékei különleges János vitéz-előadást 

mutattak be a Szent Gellért Fórum Csarnokában, melyet az ország 

minden részéből érkező közel ezer gyermekvédelmi 

gondoskodásban élő fiatal tekintett meg január 15-én.  

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

Szülővárosában mutatták be Domonkos László: Gúzsban tánc – 

A magyar irodalom története 1956-2021 című kötetét. Az 

esszéisztikus stílusban készült mű szerzőjével január 16-án Bene 

Zoltán újságíró beszélgetett a Szegedi Dóm 

Látogatóközpontban.  

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

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Kateketikai Intézete és 

Ifjúságpasztorációs Irodája január 18-án találkozóra várta 

mindazokat a meghívott pedagógusokat, hitoktatókat, 

munkatársakat, akikkel az elmúlt év során a közös célok 

megvalósításán dolgoztak. A rendezvényen – melynek a Szegedi 

Dóm Látogatóközpont adott otthont - értékelték a 2022-es 

esztendő közös programjait, illetve előre tekintettek az új év 

várható eseményeire: táboraira, konferenciáira, találkozóira.  
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