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34 ÉV PAPSÁG 

A 34 nem kerek szám, mégis – mint minden évforduló – jó 

alkalom a hálaadásra. Ez, vagyis a hálaadás vágya, és persze 

a barátság is ösztönzött bennünket, hogy találkozzunk, akik 

a Szegedi Papnevelő Intézetben végeztünk 1986-ban, és 

még annak az évnek nyarán pappá szenteltek bennünket. 

Bár fizikailag csak négyen álltunk ott (József atyával 

kiegészülve), de lélekben mind a hatan jelen voltunk az 

üllési templom oltára körül az elmúlt hétfőn. Az egyszerű 

szentmise most valóban „eucharisztia”, vagyis hálaadás 

volt a csaknem három és fél évtized örömeiért, 

küzdelmeiért. Hatan hat különböző püspök atyához 

tartozunk: Szombathely, Kaposvár, Veszprém, Pécs, 

Kalocsa és Szeged az egyházmegyéink központjai.  

 

Ami érdekes, hogy 29 évig, bár tudtunk egymásról, néha 

meg is látogattuk egymást, kerestük egymást telefonon, 

mégsem találkoztunk rendszeresen. A 30. évforduló hozott 

újra össze bennünket. Azóta nem múlt el év anélkül, hogy 

találkoztunk volna.  

 

A személyes beszámolókon túl a mostani alkalom szép 

pillanata volt, hogy egyik közelben lakó volt tanárunkat, 

Sávai János atyát meg tudtuk látogatni ruzsai tanyáján.  

Számára nagy meglepetés, és láthatóan nagy öröm is volt a 

régi diákok váratlan fölbukkanása, ám számunkra is 

gazdagítóvá lett a találkozás, látva egyszerű életét, amelyet 

azonban most is betölt a másokat gazdagítani vágyás! 

Kedden a reggeli után keltek útra a testvérek, hogy ki-ki 

visszatérjen szolgálatához a maga plébániáján: az égieket a 

földre hozza, és a földieket az égbe vigye.  

(István atya) 

 

 

RÖVID HÍREK 

• Búcsúünnepünk szeptember 6-án, vasárnap 11 órakor 
lesz a hagyományos körmenettel (ha az időjárás 
engedi).  

• Mijo Barada lelkigyakorlatot tart Szegeden, július 31-től 
augusztus 2-ig. A lelkigyakorlat helyszíne: Dugonics 
András Piarista Gimnázium. A lelkigyakorlat témája: 
Bűn és megtérés. Jelentkezni lehet online az alábbi 
linken: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK_9lk86
8sWizqcWsSvRjlk55D8T-
fAYLW6ejzHxmRnO0a1Q/viewform?fbclid=IwAR0icjeiJ
mWMIzo1s6TXs5EwkP-
uVSlkEemszwP2NDx9Dh3A5SSbnk_-KtA 

 

 

VASÁRNAP 

júl. 19. 

 

11.00 

 

18.00 

ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP 

+Kotroczó Edit és élő 

családtagok 

 

Engesztelő imaóra 

KEDD 

júl. 21. 
  8.00 Szentmise: A zsombói hívekért 

és +plébánosunk, Sipos István 

atyáért 

CSÜTÖRTÖK 

júl. 23. 
18.00 Igeliturgia 

VASÁRNAP 

júl. 26. 

 

11.00 

 

 

18.00 

ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP 

A Balla házaspárért, továbbá 

+Hegedűs Jenőért halála 20. 

évfordulóján, valamint László 

fiukért és László unokájukért 

 

Engesztelő imaóra 
 


