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A HIT ÉVE

2012
2013

időpont: 2012. okt. 8., 13-20 óra
helyszín: Szegedi Dóm
jellege: megnyitó
családPONT-érték: 1 pont
gyerekvigyázás: a Mária kápolnában

A HIT ÉVÉNEK
l o g ó j a,

Szeretettel várunk minden régi és új családPONTost rendezvénysorozatunk
második évadjának ünnepélyes megnyitójára, mely egyben a Hit Éve
megnyitása is lesz templomunkban.

egy hullámokon
ringó bárkát ábrázol az Egyház
jelképeként.

a nap programja:

A főárbóc egy
kereszt, amelynek vitorláit
dinamikus jelekkel Krisztus IHS
monogramja
alkotja.

13 órától
déli imaóra a Szent Gellért Szeminárium papnövendékeinek vezetésével
13.30-17.20 óráig
szentségimádás (az oltáriszentség őrzésére félórás
időközönként lehet jelentkezni a sekrestyében)
17.20 órától
rózsafüzér ájtatosság

A vitorlák mögött
a napot láthatjuk, amely a
monogrammal
együtt az
Eucharisztiára
utal.

18 órától
szentmise, a családPONT rendezvénysorozat 2. évadjának
és a Hit Évének ünnepélyes megnyitása

2012-2013

A HIT ÉVE
RENDEZVÉNYEK
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NT
2012-2013

19-20 óráig
taizei imaóra a Dóm altemplomában
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a
Belvárosi R. K. Plébánia
(6720 Szeged, Dóm tér 15.)

és a
KatHÁZ Nonprofit Kft.
(6720 Szeged, Dugonics tér 12.)

közös kiadványa

Családi kirándulás Pannonhalmára

időpont: 2012. okt. 13., 6-21 óra
helyszín: Pannonhalma
jellege: buszos kirándulás
családPONT-érték: 2 pont
gyerekvigyázás: nincs

Szeretettel várunk minden régi és
új családpontost sorozatunk
második évének első
kirándulására,
Pannonhalmára,
az ezeréves bencés monostorba.

/fáőd)
t
F
0
1 00 Ft/csal
(max.

3 000

Egyházmegyénk első püspökének, Szent Gellértnek nyomdokain járva és
a Hit évére hangolódva megismerkedhetünk a Szent Benedek Reguláját
követő szerzetesek életével, és elgondolkodhatunk jelmondatuk saját
életünkben történő megélésén is: Imádkozzál és dolgozzál!
Programfüzetünk kiadásakor erre a rendezvényünkre - férőhely hiányában -

már sajnos nem lehet jelentkezni

Pannonhalma 1996
óta a Világörökség
része. Az apátság
felújított bazilikája,
a monostor épülete
és könyvtára mellett
megtekintjük a pincészetet, ahol a borkedvelők részt vehetnek egy háromboros kóstolón is,
megismerkedünk a
biomassza fűtőüzemmel, majd
pedig sétálhatunk a
főapátsági arborétumban és gyógynövénykertben.

Család mint érték programsorozat
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ZENEI EST

Ünnepeljük együtt a Hit Évében egyházmegyénk
székesegyházának, Szeged meghatározó templomának, a Dómnak felszentelési évfordulóját!

időpont: 2012. okt. 28., 16 óra
helyszín: Katolikus Ház
jellege: zenei est
családPONT-érték: 1 pont
gyerekvigyázás: van

A Victoria Kamarakórus 1998-ban
alakult Szegeden. Érdeklődésük
középpontjában két korszak áll:
a reneszánsz és a kortárs zene.

14

ÁLDOTT KEZEK

17

MESTERSÉGEK NAPJA

szombat

népi

szerda

NOV

Leginkább hit, salamoni bölcsesség, valamint az
áldozatmentalitás teljes elutasítása. Dr. Ben Carson
számos olyan, orvosi szenzációnak számító műtétet
hajtott már végre, amelyekkel életeket mentett.
És elmondása szerint az operációk során sokszor érzi,
hogy a kezét „Isten vezeti”.

KOSZORÚKÉSZÍTÉS

időpont: 2012. nov. 17., 10-17 óra
helyszín: Katolikus Ház
jellege: kézműves nap
családPONT-érték: 3 pont
gyerekvigyázás: nincs

A hagyományos népi mesterségek
lassan feledésbe merülnek...
Rohanó világunkban nem árt megállni egy
napra és ismereteket szerezni ezekről
a mesterségekről (agyagedény készítés,
kovácsolás, gyöngyszövés...).
November 17-én délelőtt 10 órától a Dugonics téri
Katolikus Házban a legfiatalabbak „népmeseerdőben”,
igazi meseszereplőként léphetnek be a mesék világába, az idősebbek délutánba nyúlóan folytathatják a
néptáncot, népdaléneklést, mesemondást.

19 napon
keresztül
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„Növeld bennünk a hitet!” –
kérjük mi is a tanítványokkal együtt
a Hit Éve kezdetén.

Várunk tehát mindenkit, hogy közösen élhessük át
a karácsonyi készülődés eme talán első, de nagyon
fontos alkalmát!

De mivel tudjuk, hogy a természetfölötti a természetesre épít, mi
magunk is tehetünk valamit azért,
hogy hitünk erősödjék. Például, ha
olvasunk vagy megnézünk valamit,
ami a hit felé vezet illetve abban
elmélyít bennünket.
Ezt szeretnénk segíteni azzal, hogy
az idei adventtől kezdődően könyv- és
filmkölcsönző polcot indítunk a plébánián, amit bárki igénybe vehet, ha úgy
érzi, egy-egy lelki olvasmány vagy egy
film segítené a hit titkának megértésében.
A polc a plébánia hivatali idejében szabadon használható;
kölcsönzés esetén 2 000 Ft kauciót kell letétbe helyezni, ami
természetesen a kölcsönzés végén visszajár.
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MESSIÁSVÁRÁS

időpont: 2012. dec. 2.,9.,16. 18 óra
helyszín: Szegedi Dóm
jellege: lelkigyakorlatos szentmise
családPONT-érték: 1 pont
gyerekvigyázás: a Mária kápolnában

Advent három vasárnapján
lelkigyakorlatos estére várunk
minden „Messiásvárót”, hogy
együtt készülhessünk Jézus
születésének ünnepére.

a gondolkodó hit –
Az esti szentmisék
keretében
egy-egy vendég atya
vezet be minket
hitünk megélésének
különböző területeibe.

DEC

ADVENTI KÖNYVÉS FILMKÖLCSÖNZÉS

időpont: 2012. dec. 1., 10-17 óra
helyszín: Katolikus Ház
jellege: alkotóház
családPONT-érték: 3 pont
gyerekvigyázás: nincs

Készítsük el együtt adventi koszorúinkat!

filmklub

Vajon mi kell ahhoz,
hogy egy írni-olvasni
alig tudó takarítónő
bukdácsoló és indulataival küzdő fiából
világhírű idegsebész
váljon?

DEC

adventi

Az advent a várakozás ideje. Felkészítjük lelkünket
az Úr érkezésére, a Messiás megszületésére. Lelkünk
mellett környezetünket is ünneplőbe öltöztetjük,
fényes lámpafüzérekkel, csillogó díszekkel,
fenyőággal, koszorúkkal.
A hívő ember számára
az adventi koszorú
azonban nem csupán
dísz, hanem a karácsonyi felkészülés igazi
tartozéka. Ünnep már
maga a készítése is!

A Juventus Énekkar 1995-ben
alakult meg a vajdasági Temerinben.
Kórusszemlék gyakori és sikeres
szereplője határon innen és túl.

NOV

időpont: 2012. nov. 14., 19 óra
helyszín: Katolikus Ház
jellege: filmvetítés
családPONT-érték: 1 pont
gyerekvigyázás: nincs
vezeti: Vukics Adrienn

1

A Dugonics téri Katolikus Házban
2012. október 28-án 16 órakor
a temerini Juventus Énekkar
valamint
a szegedi Victoria Kamarakórus
ígér felejthetetlen zenei estet.

A közös ünnepi szentmisében
átélhetjük, hogy „jó nekünk itt
lenni”, a hétköznapok rohanásában
akár napközben is be-betérni,
megpihenni, feltöltődni.
A szentmise alatt a gyermekek
a Mária kápolnában felügyelet
mellett készíthetik el saját
templomukat, melyeket a
Miatyánk imádság előtt az oltárra
helyezve kapcsolódhatnak be az
ünneplés további részébe.
Ez alkalomból nyitjuk meg a Dóm
építéséről szóló kiállításunkat is.

rendezte: Thomas Carter, 2009
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szombat

időpont: 2012. okt. 24., 18 óra
helyszín: Szegedi Dóm
jellege: ünnepi szentmise
családPONT-érték: 1 pont
gyerekvigyázás: a Mária kápolnában
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szerda
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„JÓ NEKÜNK
ITT LENNI...!”

vasárnap

OKT

Liszkai Tamás
a szemlélődő hit –

Zatykó László
a cselekvő hit –

Pálfai Zoltán

