Egyházi gondolatok
(2005. május)

ZARÁNDOKLAT A SZEGEDI DÓMBA
„Egyházmegyénk alapításának 975. évfordulóján, a Szegedi DÓM felszentelésének 75. évfordulója
alkalmából f esperességi zarándoklatra hívom és várom minden kedves testvérünket
székesegyházunkba! Gyulay Endre szeged-csanádi megyéspüspök” - mindezt egy plakáton olvashattuk a
templom ajtaján. Aki május 28-án, szombaton részt vett e zarándoklaton, láthatta, hogy a nap f$
programját, a 11 órakor kezd$d$ ünnepi szentmisét temesvári megyés püspök Roos Márton és Gyulay
Endre helyi püspök mutatta be. E zarándoklatra való felhívás nekünk is szólt, mivel 1993 –ban Bordányt
a Szeged-Csanádi Egyházmegyéhez csatolták, azon belül is a székesegyházi f$esperesség, kisteleki
esperesi kerületéhez. E zarándoklat egyike volt azon programoknak, melyek 2004. szeptember 24-én
Szent Gellért ünnepén kezd dtek scsanádon, ahol megnyitották a kett s jubileumi évet!
TÖBBSZÖRÖS JUBILEUM EGYHÁZMEGYÉNKBEN
Idézet Gyulay Endre megyés püspök írásából, mely a Szeged-Csanádi Egyházmegye 2005. évre szóló
Kalendáriumában jelent meg: „975 éve annak, hogy Szent István királyunk elküldte Szent Gellért
püspököt e területre és elindult Csanád egyházmegye élete, elkezd)dött az itt lakó magyarok
keresztelése, a hitéletre való felkészítése. A trianoni döntések után Romániából kiutasították Szent
Gellért akkori utódát, aki Szegedre költözött és innen irányította megkisebbedett egyházmegyéjét, s 75
évvel ezel tt szentelték fel a Fogadalmi templomot, az egyházmegye Székesegyházát, a Papnevel intézetet, és a Hittudományi F iskolát is. Nem mehetünk el ezek az események mellett, hogy ne
emlékezzünk vissza rájuk,… 975 év is, 75 év is arra figyelmeztet, vissza kell térnünk teljes szívvel
Istenhez, meg kell találnunk azokat a keresztény értékeket, amelyeket itt elültetett Szent Gellért. Meg kell
találnunk Jézus példáját, s követni kell, amit ) vár el t)lünk.”
ELS ÁLDOZÁS
Pünkösd vasárnap 23 harmadik osztályos gyermek járult, ünnepélyes keretek között, el$ször
Szentáldozáshoz.
A fényképen $ket láthatjuk!
A GÁVEL TESTVÉREK ZENEKAR
2005. június 10-én, pénteken 18 órától koncertet ad a zsombói templomban. A belépés díjtalan, de
adományokat szívesen fogadnak az együttes költségeire.

